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• Tuindorp Vreewijk is een wijk in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord. In de (herziene) wijkvisie Vreewijk 2009 van

deelgemeente Feijenoord is vastgesteld dat de woningen in drie buurten in Vreewijk, te noemen de Linker Vlieger, de

Valkenier en de Mare de komende tien tot vijftien jaar een grondige aanpak nodig hebben.

• Om te achterhalen welke wensen de huidige bewoners van de aandachtsgebieden in tuindorp Vreewijk hebben, heeft de

projectgroep Vreewijk (Com·wonen, Deelgemeente Feijenoord, Vrelom en BOV) USP Marketing Consultancy gevraagd om

een woonwensenonderzoek uit te voeren onder de bewoners van de drie aandachtsbuurten. Op de volgende pagina worden

de exacte onderzoeksgebieden weergegeven.

• De probleemstelling van voorliggend onderzoek kan dan ook als volgt geformuleerd worden:

Wat zijn de woonwensen van de huidige bewoners van de aandachtsgebieden in tuindorp Vreewijk?

• Om deze vraag te beantwoorden zal op verschillende aspecten ingezoomd worden. Allereerst zal de (tevredenheid met) de

huidige woonsituatie behandeld worden (hoofdstuk 2). Vervolgens gaat hoofdstuk 3 in op de verhuisgeneigdheid van de

ondervraagde bewoners en hun houding ten aanzien van de toekomst van de huidige woning. Daarna worden in

respectievelijk hoofdstuk 4 en 5 de wensen ten aanzien van de woning enerzijds en de woonomgeving en voorzieningen

anderzijds besproken. In hoofdstuk 6 wordt er tevens nog kort ingegaan op de gewenste communicatievorm en (de

tevredenheid met) sociale contacten. De rapportage wordt in hoofdstuk 7 afgesloten met de belangrijkste conclusies en

aanbevelingen.

Onderzoeksaanleiding, probleemstelling en leeswijzer

1. Onderzoeksverantwoording
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1. Valkenier

2. Linker Vlieger

3. Buurt 9

Onderzoeksgebied

1. Onderzoeksverantwoording
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• Projectgroep Vreewijk heeft ervoor gekozen om alle bewoners van de betreffende aandachtsgebieden in Vreewijk persoonlijk te

ondervragen. Dit om twee redenen: enerzijds om een breed draagvlak voor het hele onderzoek en dus ook voor de uitkomsten ervan te

creëren en anderzijds omdat persoonlijke interviews, doordat er meer uitleg gegeven kan worden bij vragen, inhoudelijk beter zijn dan

telefonische interviews.

• Begin april hebben alle bewoners een brief gekregen waarin het onderzoek werd aangekondigd. Vervolgens zijn in totaal 8 vaste

enquêteurs van USP 5 weken lang (van 12 april t/m 14 mei) de wijk ingegaan om de persoonlijke interviews af te nemen. Ze hebben

zowel doordeweeks als op zaterdag van „s ochtends 11 uur tot „s avonds 8 uur geënquêteerd. Om de respons te maximaliseren is in de

laatste fase van het onderzoek bij alle huishoudens, die nog niet deelgenomen hadden aan het onderzoek, een brief in de brievenbus

gedaan met daarin nogmaals de uitleg van het onderzoek en de optie om een afspraak met één van de enquêteurs te maken om de

enquête af te nemen.

• Door de goede voorbereiding met de projectgroep is er een hele complete, duidelijke en begrijpelijke vragenlijst ontwikkeld. Alle leden

van de projectgroep (Com·wonen, Deelgemeente Feijenoord, Vrelom en BOV) hebben hun input gegeven voor de vragenlijst en de

hele projectgroep heeft ingestemd met de definitieve vragenlijst waarmee de enquêteurs de wijk in zijn gegaan. In de uitvoering van het

onderzoek is duidelijk geworden dat de vragenlijst goed werd ontvangen en goed te begrijpen was voor de ondervraagde bewoners.

Methode en response

1. Onderzoeksverantwoording
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Respons

Aantallen

Bruto benaderingen 1283

Leegstand 61

Taalprobleem 19

Fysieke beperkingen 23

Onbereikbaar 275

-------------------- %

Bruto steekproef 905 100%

Weigeringen 125 14%

Netto steekproef 780 86%
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• In totaal zijn 780 van de 1283 huishoudens

(inclusief leegstand) ondervraagd, dit komt neer

op een netto respons van 86%. Voor een dergelijk

onderzoek valt de respons een beetje tegen.

Relatief veel huishoudens bleken onbereikbaar of

deden de deur niet open voor de enquêteurs. Op

de volgende pagina zal bekeken worden of er een

bepaald groep systematisch deelname heeft

geweigerd of niet bereikt is.

• Van de 780 enquêtes zijn er 353 enquêtes in de

Linker Vlieger afgenomen (62% van de

huishoudens is ondervraagd), 224 enquêtes in

Buurt 9 (58% van de huishoudens is ondervraagd)

en 203 enquêtes in de Valkenier (62% van de

huishoudens is ondervraagd).



• Doordat er een redelijk grote

groep niet heeft deelgenomen aan

het onderzoek, is het zeer

belangrijk om te achterhalen in

hoeverre de samenstelling van de

steekproef overeenkomt met de

populatie.

• Uit de tabel blijkt dat de

leeftijdsverdeling van de

respondenten nagenoeg gelijk is

aan de leeftijdsverdeling van alle

bewoners in de verschillende

buurten.

• Ook wat gezinssituatie en hoogst

genoten opleiding betreft zijn er

geen zorgwekkende verschillen te

constateren.

• Hiermee kan geconcludeerd

worden dat de steekproef een

representatieve doorsnede van de

populatie van de onderzoeks-

gebieden in Vreewijk betreft en de

onderzoeksresultaten dus

geëxtrapoleerd kunnen worden

naar de gehele onderzoeks-

populatie.

Vergelijking steekproef en populatie

1. Onderzoekverantwoording

Woonwensenonderzoek Vreewijk - Projectgroep Vreewijk c10comwwvr

6

Steekproef versus populatie

Linker Vlieger Buurt 9 Valkenier

Leeftijd Steekproef Populatie Steekproef Populatie Steekproef Populatie

Jonger dan 35 jaar 16% 8% 6% 5% 7% 5%

35 - 55 jaar 36% 39% 42% 39% 49% 48%

55 jaar en ouder 47% 52% 52% 56% 44% 47%

Gezinssituatie Steekproef - totaal Populatie (COS, 2009) *

Alleenstaand 32% 42%

Samenwonend/ gehuwd 

zonder kinderen
25% 24%

Samenwonend/ gehuwd met 

kinderen
22% 17%

Eenoudergezin 19% 12%

Anders 1% 6%

Wil niet zeggen 1% 0%

Hoogst genoten opleiding Steekproef - totaal Populatie (COS, 2009)  *

Mbo-opleiding of hoger 36% 47%

* = de populatie betreft hier geheel Vreewijk, niet alleen de aandachtsgebieden 



Steekproef in beeld - 1

1. Onderzoeksverantwoording
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Man
35%

Vrouw
65%

Geslacht
Jonger dan 

35 jaar
11%

35 - 55 jaar
41%

55 jaar en 
ouder
48%

Leeftijd

Wil niet 
zeggen

1%
Anders

1%

Eenouder-
gezin
19%

Samen-
wonend/ 

gehuwd met 
kinderen

22%

Alleenstaand
32%

Samen-
wonend/ 
gehuwd 
zonder 

kinderen
25%

Gezinssituatie

Lagere 
school
19%

Mavo/ Mulo/ 
LTS/ LBO/ 

VMBO
39%

HAVO/ 
VWO/ MTS/ 
MEAO/ MBO

25%

Universiteit/ 
HBO
11%

Wil niet 
zeggen

6%

Hoogst genoten opleiding



Steekproef in beeld - 2

1. Onderzoeksverantwoording
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31%

%

2%

17%

22%

21%

7%

Wil niet zeggen

Meer dan 4500 euro

Tussen 3000 en 4500 euro

Tussen 1675 en 3000 euro

Tussen 1150 en 1675 euro

Tussen 850 en 1150 euro

Minder dan 850 euro

Netto maandelijks huishoudinkomen

1%

11%

21%

17%

17%

32%

Wil niet zeggen

Ernstig beperkende 
gezondheidsproblemen

Beperkende 
gezondheidsproblemen

Af en toe beetje 
beperkende 

gezondheidsproblemen

Af en toe 
gezondheidsproblemen, 

maar niet ernstig

Geen enkel 
gezondheidsprobleem

[55+] Gezondheidssituatie

44%

37%

19%

53%

31%

16%

Langer dan 15 jaar

Tussen de 3 en 15 jaar

3 jaar of minder

Aantal jaar woonachtig in Vreewijk

Wijk

Woning

3%

10%

18%

15%

18%

35%

Wil niet zeggen

Ernstig beperkende 
gezondheidsproblemen

Beperkende 
gezondheidsproblemen

Af en toe beetje 
beperkende 

gezondheidsproblemen

Af en toe 
gezondheidsproblemen, 

maar niet ernstig

Geen enkel 
gezondheidsprobleem

[55+] Gezondheidssituatie partner



• De volgende verschillen in de bewonerssamenstelling van

de buurten vallen op:

• In de Linker Vlieger wonen relatief veel jongeren (onder

de 35 jaar) en in buurt 9 wonen relatief veel ouderen (55

jaar en ouder).

• Wat gezinssituatie betreft zijn relatief veel bewoners van

de Linker Vlieger alleenstaand. In de Valkenier zijn

daarentegen veel bewoners samenwonend/gehuwd met

kinderen.

• Relatief veel bewoners van de Valkenier hebben enkel

een lagere schoolopleiding. In de Linker Vlieger wonen

daarentegen relatief veel hoger opgeleiden

(universiteit/HBO).

• Wat de overige achtergrondkenmerken betreft, zijn er

geen noemenswaardige verschillen.

• De resultaten worden in dit onderzoek uitgesplitst naar

leeftijd, woonduur (in de wijk) en buurt. Waar interessante

verschillen gevonden zijn, zullen deze (tekstueel of in

tabelvorm) in de rapportage weergegeven worden.

Verschillen tussen buurten

1. Onderzoekverantwoording
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Buurten

Achtergrondkenmerken
Linker 

Vlieger 
Buurt 9 Valkenier

Leeftijd

Jonger dan 35 jaar 16% 6% 7%

35 - 55 jaar 36% 42% 49%

55 jaar en ouder 47% 52% 44%

Gezinssituatie

Alleenstaand 39% 30% 23%

Samenwonend/gehuwd zonder 

kinderen
19% 30% 30%

Samenwonend/gehuwd met 

kinderen
20% 20% 30%

Eenoudergezin 19% 20% 16%

Anders 1% 0% %

Wil niet zeggen 1% 0% 1%

Hoogst genoten opleiding

Lagere school 17% 15% 26%

Mavo/ Mulo/ LTS/ LBO/ VMBO 31% 51% 42%

HAVO/ VWO/ MTS/ MEAO/ MBO 33% 20% 18%

Universiteit/ HBO 14% 10% 5%

Wil niet zeggen 5% 4% 8%
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Positieve kanten:

• De rust en het (openbaar) groen in de wijk worden als

meest positieve kanten van Vreewijk gezien. Slechts 3%

van de bewoners geeft aan geen positieve kanten te

kunnen benoemen.

• Bewoners die langer in de wijk wonen (langer dan 3 jaar),

noemen de eigen tuin (aanzienlijk) vaker als positief aspect

dan bewoners die korter dan 3 jaar in de wijk wonen.

• Verder worden er geen opvallende verschillen tussen de

doelgroepen gevonden.

Verbeterpunten:

• De onderhoudsstaat van de woningen wordt door ruim één

op de vijf bewoners als een belangrijk verbeterpunt ervaren

(22%). Hoe jonger men is, hoe vaker men dit als

verbeterpunt noemt.

• Voor „buurt-/medebewoners‟ geldt het tegenovergestelde:

hoe ouder men is, hoe vaker men dit als verbeterpunt

noemt. Hiermee samenhangend geldt ook: hoe langer men

in Vreewijk woont, hoe vaker dit aspect als verbeterpunt

genoemd wordt.

• Van alle bewoners weet 16% geen verbeterpunten te

noemen.

§ 2.1 Tevredenheid woonomgeving - 1

2. Huidige woonsituatie

Woonwensenonderzoek Vreewijk - Projectgroep Vreewijk c10comwwvr
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1%

3%

5%

1%

2%

3%

4%

4%

4%

4%

8%

10%

10%

22%

25%

36%

38%

45%

Weet niet/geen mening

Geen positieve kanten

Anders

Parkeergelegenheid

Veiligheid in de wijk

Sociale controle

De lage huur

Kindvriendelijk

Gezellige wijk

Openbaar vervoer

Centrale ligging

Nabijheid voorzieningen

Dorpse karakter

Buurtbewoners

Type woningen

Eigen tuin

Openbaar groen

Rust

Positieve kanten aan wonen in Vreewijk

5%

16%

9%

2%

2%

3%

5%

5%

5%

6%

7%

8%

11%

11%

13%

14%

17%

22%

Weet niet/geen mening

Geen verbeterpunten

Anders

Geluidsoverlast

Hondenpoep

Voorzieningen in wijk

Toewijzingsbeleid

Ruimtegebrek in wijk

Verkeersveiligheid

Slecht tuinonderhoud/beleid

Zwerfvuil

Kwaliteit openbare ruimte

Hangjongeren/-overlast

Speelgelegenheid kinderen

Veiligheid (geweldpleging)

Parkeergelegenheid

Buurt-/medebewoners

Onderhoudsstaat woningen

Belangrijkste verbeterpunten voor Vreewijk



• Vreewijkers zijn in het algemeen

tevreden over hun woonomgeving

(7,5).

• De parkeergelegenheid laat in hun

ogen (en ten opzichte van de

landelijke cijfers) te wensen over

(5,8). In de volgende paragraaf zal

hier dieper op ingegaan worden.

• Ook de speelmogelijkheden voor

kinderen (5,9), toegankelijkheid van

de wijk voor mensen die minder goed

ter been zijn (6,2) en de sociale

veiligheid (6,2) worden ver beneden

de norm van 7,0 en de landelijke

score beoordeeld.

• Hoe ouder men is, hoe minder goed

men het aanbod van winkels in de

buurt beoordeeld.

• Opvallend is dat de bewoners van

Buurt 9 het winkelaanbod in de buurt

(6,7) aanzienlijk lager beoordelen

dan de bewoners van de andere

twee buurten.

• De bewoners van Buurt 9 zijn

daarentegen het meest tevreden over

de woonomgeving in totaal (7,6

versus 7,3 voor Valkenier en 7,5 voor

Linker Vlieger).

6,9

6,7

6,6

6,9

7,3

7,5

7,5

7,5

7,4

7,3

5,8

5,9

6,2

6,2

6,9

7,3

7,9

7,9

8,0

7,5

Parkeergelegenheid

Speelmogelijkheden voor 

kinderen

Toegankelijkheid voor mensen 

die minder goed ter been zijn

Sociale veiligheid in de buurt

Verlichting in de buurt

Aanbod van winkels in de buurt

Nabijheid van scholen in de 

buurt

Nabijheid van openbaar 

vervoer

Medische voorzieningen in de 

buurt

Woonomgeving in totaal

Tevredenheid aspecten woonomgeving

Vreewijk

Landelijk (stedelijke 
corporaties)

§ 2.1 Tevredenheid woonomgeving - 2

2. Huidige woonsituatie
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Op de vraag of er nog andere zaken zijn die aan de woonomgeving verbeterd kunnen

worden, worden de volgende antwoorden het meest vaak gegeven:

• Achterpaden/brandgangen afsluiten i.v.m. veiligheid.

• Bomen kappen/beter snoeien.

• Meer controle/toezicht op tuinonderhoud.



§ 2.2 Parkeren - 1

2. Huidige woonsituatie

• Het merendeel van de Vreewijkers heeft maar één

auto (53%). Daarnaast is er nog een relatief grote

groep die helemaal geen auto heeft (39%).

• Het autobezit is het grootst onder de doelgroep tussen

de 35 en 55 jaar. Tevens valt op dat bewoners van de

Valkenier iets vaker een auto hebben (68%) dan

bewoners van de Linker Vlieger (60%) en Buurt 9

(58%).

• Van de bewoners van de aandachtsgebieden in

Vreewijk vindt 55% het (erg) belangrijk om voor de

deur te kunnen parkeren. Uiteraard is het autobezit

sterk van invloed op dit resultaat. Uit de tabel blijkt dan

(logischerwijs) ook dat bijna de helft van de bewoners

zonder auto het niet veel uitmaakt of men voor de deur

kan parkeren. Daarentegen vindt 69% van de

bewoners met een auto het (erg) belangrijk om voor de

deur te kunnen parkeren.

• Van de autobezitters hechten de jongste doelgroep

(83%) en de bewoners van de Valkenier (85%) het

meeste belang aan voor de deur parkeren.

Woonwensenonderzoek Vreewijk - Projectgroep Vreewijk c10comwwvr
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Geen auto
39%

1 auto
53%

2 auto's
7%

3 auto's
1%

Aantal auto's in huishouden

Belang parkeren voor de deur

Totaal Geen auto Wel een auto

Erg belangrijk 31% 14% 43%

Tamelijk belangrijk 24% 19% 26%

Niet zo belangrijk 20% 15% 24%

Maakt mij niet uit 21% 42% 8%

Weet niet/geen mening 4% 9% 0%



§ 2.2 Parkeren - 2

2. Huidige woonsituatie

• De bewoners is een aantal mogelijke oplossingen voor

het parkeerprobleem in Vreewijk voorgelegd met de

vraag of ze dit wel of niet een goede oplossing vinden.

• Van alle voorgelegde oplossingen wordt bij eventuele

nieuwbouw parkeerplaatsen onder woningen maken

het meest positief ontvangen (71% vindt het een goede

oplossing). Dit is uiteraard geen oplossing voor het

huidige parkeerprobleem.

• Parkeergarages aan de randen van de wijk vindt een

groot deel ook een goede optie (44%), een even grote

groep vindt dit echter geen goede oplossing (44%).

• (Openbaar) groen opofferen voor parkeergelegenheid

wordt niet positief ontvangen door de Vreewijkers.

• Autobezit is ook van invloed op de houding ten aanzien

van mogelijke oplossingen. Uit de tabel blijkt dat

autobezitters met name een positievere houding

hebben ten aanzien van het ombouwen van een deel

van hun voortuinen (36%). Deze groep hecht meer

belang aan hun auto voor de deur hebben dan aan een

grote voortuin.

• Opvallend is dat de bewoners van de Valkenier vrijwel

alle mogelijke oplossingen vaker een goede oplossing

vinden dan de bewoners van de overige buurten.

Woonwensenonderzoek Vreewijk - Projectgroep Vreewijk c10comwwvr
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Houding t.a.v. mogelijke oplossingen parkeerprobleem

% Goede oplossing Totaal Geen auto Wel een auto

Bij nieuwbouw parkeerplaats 

onder woning
71% 61% 78%

Parkeergarages aan randen wijk 44% 43% 44%

Parkeervergunningen voor max. 1

auto
35% 41% 32%

Deel voortuinen ombouwen 29% 19% 36%

2e auto verplicht buiten wijk 28% 31% 26%

Openbare ruimte ombouwen 20% 18% 22%

20%

28%

29%

35%

44%

71%

69%

58%

60%

53%

44%

17%

11%

14%

11%

12%

13%

12%

Openbare ruimte 

ombouwen tot 
parkeerplaatsen

Tweede auto 

verplicht buiten de 
wijk parkeren

Deel van voortuinen 

ombouwen tot 
parkeerplaatsen

Parkeer-

vergunningen voor 
maximaal één auto

Parkeergarages 

aan randen van 
Vreewijk

Bij nieuwbouw 

parkeerplaats onder 
woning

Houding t.a.v. mogelijke oplossingen parkeerprobleem

Goede oplossing Geen goede oplossing Weet niet/geen mening



• Aan de bewoners is gevraagd of ze bekend zijn met

het feit dat Vreewijk een tuindorp is. Uit de figuur blijkt

dat het merendeel van de bewoners dit wist (93%).

• Hoe ouder men is, hoe vaker men bekend is met het

feit dat Vreewijk een tuindorp is.

• Vervolgens is de volgende vraag voorgelegd: “Wonen

in een tuindorp betekent in praktijk dat u relatief meer

tijd en energie in uw tuin moet steken dan bewoners

die niet in een tuindorp wonen. Heeft u deze extra

investering van tijd en energie over om zo het unieke,

groene karakter van de wijk te behouden?”

• Uit de figuur blijkt dat slechts 13% van de bewoners

aangeeft hiertoe niet bereid te zijn. De meest

genoemde redenen hiervoor zijn dat men er geen tijd

voor heeft of dat de leeftijd/gezondheid het niet toelaat.

• Bij de uitsplitsing naar doelgroepen valt op dat vooral

de jongste doelgroep (< 35 jaar) relatief vaak aangeeft

deze extra investering niet over te hebben voor het

tuindorp (20%).

• Daarnaast valt op dat bewoners van de Valkenier het

meest vaak bevestigend antwoorden (91%), gevolgd

door bewoners van Buurt 9 (87%). Bewoners van de

Linker Vlieger zijn het meest vaak niet bereid dit te

doen (19%).

§ 2.3 Vreewijk tuindorp

2. Huidige woonsituatie
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Ja, dat wist 
ik

93%

Nee, dat wist 
ik niet

7%

Bekend met tuindorp Vreewijk

Weet 
niet/geen 
mening

2%

Ja
84%

Nee
13%

Bereid tijd/energie te investeren in tuin



Spontaan aangegeven positieve kanten:

• De tuin vindt men veruit het meest positieve aspect van de woning

(57%). Opvallend is dat ook veel bewoners aangeven dat ze vinden

dat ze een grote, ruime woning hebben (21%).

• Bij “anders” worden uiteenlopende zaken genoemd, zoals “2

toiletten”, “indeling van de woning” en “lage huur”.

• Jongere bewoners zijn vaker van mening dat de tuin een positief

aspect van de woning is dan oudere bewoners.

• Bewoners van de Linker Vlieger en de Valkenier zijn vaker van

mening dat de ligging/locatie van de woning een positief aspect is

dan de bewoners van Buurt 9.

Spontaan aangegeven verbeterpunten:

• Zoals ook al bij de belangrijkste verbeterpunten van de wijk naar

voren kwam, geeft ongeveer een derde van de Vreewijkers aan dat

het onderhoud van de woning verbeterd moet worden (29%).

Hiermee samenhangend is men ook van mening dat de isolatie

verbeterd moet worden (o.a. door dubbel glas).

• Bij “anders” worden ook hier uiteenlopende zaken genoemd, zoals

”dak(goot) vernieuwen”, “plafonds vernieuwen”, “openslaande

ramen” en “lekkages verhelpen”.

• Slechts 8% van de bewoners geeft aan dan dat er geen

verbeterpunten ten aanzien van de woning zijn; voor de wijk was dit

16%.

• Jongeren noemen meer verbeterpunten dan ouderen. Met name

“onderhoud van de woning” wordt door eerstgenoemde groep vaker

genoemd.

• Onderhoud van de woning wordt door bewoners van de Valkenier

het meest vaak genoemd als verbeterpunt (46%), gevolgd door

bewoners van de Linker Vlieger (28%) en Buurt 9 (15%).

§ 2.4 Tevredenheid woning - 1
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6%

5%

12%

1%

1%

2%

3%

3%

4%

7%

8%

8%

13%

21%

27%

57%

Weet niet/geen mening

Geen positieve elementen

Anders

Inbraakveiligheid woning

Goede algehele staat van onderhoud

Mate van isolatie

Hoeveelheid bergruimte

Lichtinval (lichte woning)

Zolder

Badkamer/Sanitair

Keuken

Aantal (slaap)kamers

Type woning

Grote, ruime woning

Ligging/locatie woning

De tuin

Positieve kanten woning

2%

8%

18%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

6%

7%

7%

9%

13%

16%

17%

21%

26%

29%

Weet niet/geen mening

Geen verbeterpunten

Anders

Meer bergruimte

Inbraakveiligheid verbeteren

Verven van de woning

CV vernieuwen

Kozijnen vernieuwen

Gehorigheid verminderen

Vloeren vernieuwen

Sanitair vernieuwen

Kamers/ruimtes vergroten

Muren vervangen/verplaatsen

Keuken vernieuwen

Vocht in de woning verbeteren

Badkamer vernieuwen

Dubbel glas

Verbeteren van de isolatie

Onderhoud van de woning

Belangrijkste verbeterpunten woning



• De woning wordt in totaal met een 6,8 beoordeeld, een

score (net) onder de norm (7,0) en ver onder het landelijke

gemiddelde voor stedelijke corporaties (7,4). Zelfs onder de

ouderen bewoners en de bewoners die lang in hun woning

wonen, wordt de woning beneden het landelijk gemiddelde

beoordeeld.

• In lijn met de bevindingen van de vorige pagina blijkt uit de

tabel dat jongeren en bewoners van de Valkenier het minst

tevreden zijn over hun woning.

• Aan de bewoners is gevraagd of ze hun woning te klein

vinden. Uit de figuur blijkt dat slechts een klein deel (13%)

aangeeft meer ruimte te wensen of echt nodig te hebben.

Eerder bleek al dat een veelgehoord positief aspect van de

woning is dat men het als een “grote, ruime woning”

ervaart. Deze resultaten liggen in lijn hiermee. Bij deze

vraag dient men er wel rekening mee te houden dat de

antwoorden over de grootte van de woning altijd sterk

beïnvloed worden door de huidige situatie.

• Het zijn met name de twee jongere leeftijdgroepen die

aangeven dat hun woning te klein is (< 35 jaar: 27%, 35-55

jaar: 21%). Slechts 4% van de 55-plussers deelt deze

mening.

• Daarnaast zijn het met name de bewoners van de

Valkenier die meer ruimte wensen of echt nodig hebben

(21%). Dit percentage ligt voor de Linker Vlieger (10%) en

Buurt 9 (11%) lager.

§ 2.4 Tevredenheid woning - 2
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4%

9%

10%

77%

Ik heb echt meer woonruimte 
nodig

Ik zou graag meer woonruimte 
hebben

Deze woning is aan de kleine 
kant, maar het stoort me niet

Deze woning is voor mij 
helemaal niet te klein

Houding t.a.v. grootte woning

Tevredenheid woning

Leeftijd < 35 jaar 35 - 55 jaar > 55 jaar

Rapportcijfer 6,3 6,5 7,1

Aantal jaar woonachtig in wijk < 3 jaar 3 - 15 jaar > 15 jaar

Rapportcijfer 6,8 6,4 7,0

Buurt
Linker 

Vlieger
Buurt 9 Valkenier

Rapportcijfer 6,8 7,0 6,5
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Overzicht tevredenheid woonomgeving

Vreewijk - totaal
Verschillen tussen 

leeftijdsgroepen

Verschillen tussen 

buurten

Algemene

beoordeling

Woonomgeving in totaal: 7,5 

(hoger dan landelijk en norm)

Geen opvallende verschillen in algemene 

beoordeling

Buurt 9 meest tevreden (7,6), Valkenier

het minst (7,3)

Positieve kanten 

wijk

1. Rust (45%)

2. Openbaar groen (38%)

3. Eigen tuin (36%)

4. Type woningen (25%)

5. Buurtbewoners (22%) 

• Buurtbewoners en centrale ligging 

vooral door jongeren (<35 jr.) genoemd

• Eigen tuin en dorpse karakter vooral 

door ouderen (>55 jr.) genoemd

• Openbaar groen en rust vooral door 

bewoners Linker Vlieger genoemd

• Buurtbewoners en dorpse karakter vooral 

door bewoners Buurt 9 genoemd

• Type woningen vooral door bewoners 

Valkenier genoemd

Verbeterpunten 

wijk

1. Onderhoudsstaat woningen (22%)

2. Buurt-/medebewoners (17%)

3. Parkeergelegenheid (14%)

4. Veiligheid (geweldpleging) (13%)

5. Speelgelegenheid voor kinderen/ 

hangjongeren (beide 11%)

• Onderhoudsstaat woningen en 

speelgelegenheid vooral door jongeren 

(<35 jr.) genoemd

• Buurtbewoners vooral door ouderen 

(>55 jr.) genoemd

• Parkeer- en speelgelegenheid vooral door 

bewoners Linker Vlieger genoemd

• Buurtbewoners vooral door bewoners 

Buurt 9 genoemd

• Onderhoudsstaat woningen vooral door 

bewoners Valkenier genoemd

Tevreden over….
1. Medische voorzieningen (8,0)

2. Nabijheid openbaar vervoer (7,9)

3. Nabijheid scholen (7,9)

• Hoe ouder, hoe minder goed men het 

aanbod van winkels beoordeeld

• Parkeergelegenheid door jongeren 

(<35 jr.) beter beoordeeld (6,2)

• Speelmogelijkheden door jongeren 

(<35 jr.) minder goed beoordeeld (5,5)

• Speelmogelijkheden door bewoners 

Valkenier beste beoordeeld (6,2) en door 

bewoners Linker Vlieger minst goed (5,7)

• Aanbod winkels door bewoners Valkenier 

beste beoordeeld (7,6) en door bewoners 

Buurt 9 minst goed (6,7)

Ontevreden over…

1. Parkeergelegenheid (5,8)

2. Speelmogelijkheden (5,9)

3. Toegankelijkheid bewoners minder goed 

ter been/ sociale veiligheid (beide 6,2)

Parkeren

• In totaal heeft 61% een auto; merendeel

één auto (53%)

• Van autobezitters vindt 69% belangrijk om 

voor de deur te kunnen parkeren

• Bij eventuele nieuwbouw parkeerplaatsen 

onder woningen (71% goede oplossing) en 

parkeergarages aan rand van Vreewijk (44%) 

meest populaire oplossingen.

• Opofferen van (openbaar) groen minst 

populair.

• Autobezit grootst onder groep tussen 

35 en 55 jr. (65%)

• Jonge autobezitters (<35 jr.) hechten 

meeste belang aan voor de deur 

parkeren (83%)

• Jonge autobezitters (<35 jr.) meest 

positieve houding t.a.v. voorgelegde 

oplossingen voor parkeerprobleem

• Autobezit grootst onder in Valkenier 

(68%), kleinst in Buurt 9 (58%)

• Autobezitters in Valkenier hechten 

meeste belang aan voor de deur parkeren 

(85%)

• Autobezitters Valkenier meest positieve 

houding t.a.v. voorgelegde oplossingen voor 

parkeerprobleem
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Overzicht tevredenheid woning

Vreewijk - totaal
Verschillen tussen 

leeftijdsgroepen

Verschillen tussen 

buurten

Algemene

beoordeling

Woning in totaal: 6,8 

(lager dan landelijk en norm)

Hoe jonger men is, hoe minder tevreden

over de woning in totaal

Buurt 9 meest tevreden (7,0), Valkenier

het minst (6,5)

Positieve kanten 

woning

1. Tuin (57%)

2. Ligging/locatie woning (27%)

3. Grote, ruime woning (21%)

4. Type woning (13%)

5. Aantal (slaap)kamers/keuken (8%) 

• Tuin en grote, ruime woning vooral 

door jongeren (<35 jr.) genoemd

• Ligging/locatie woning vooral door 

bewoners tussen 35 en 55 jr. genoemd

• Ligging/locatie woning vooral door 

bewoners Linker Vlieger en Valkenier 

genoemd

Verbeterpunten 

woning

1. Onderhoud woning (29%)

2. Verbeteren isolatie (26%)

3. Dubbel glas (21%)

4. Badkamer vernieuwen (17%)

5. Vocht in woning verbeteren (16%)

• Dubbel glas vooral door jongeren (<35 

jr.) genoemd

• Onderhoud vooral door bewoners 

onder de 55 jr. genoemd

• Dubbel glas vooral door bewoners Linker 

Vlieger genoemd

• Badkamer vernieuwen vooral door 

bewoners Buurt 9 genoemd

• Verbeteren van isolatie, onderhoud woning 

en vocht in woning verbeteren vooral door 

bewoners Valkenier genoemd

Woning te klein

• 13% vindt woning te klein (graag meer 

ruimte/echt meer ruimte nodig)

• 77% vindt woning helemaal niet te klein

• Vooral jongste doelgroep (<35 jaar) 

vindt woning te klein (27%)

• Vooral bewoners Valkenier vinden 

woning te klein (21%)
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Voorkeur bij renovatie cq. sloop

Verhuizen naar wijk/plaats buiten Vreewijk

Hulp bij verhuizing
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• Vreewijk heeft een bewogen tijd achter de rug en er staat

de komende tijd ook nog veel te gebeuren in de wijk.

Uiteraard hebben deze zaken invloed op de antwoorden

die men geeft in de enquête. Om te voorkomen dat emoties

de antwoorden in de vragenlijst te zeer beïnvloeden, is er

aan het begin van de vragenlijst een vraag gesteld om

„stoom af te blazen‟.

• De volgende vraag is voorgelegd: “Allereerst wil ik het met

u hebben over de wijk Vreewijk. Er is de laatste tijd op

woongebied veel gebeurd in de wijk en er staat nog veel te

gebeuren in Vreewijk. Hoe kijkt u tegen de wijk aan? Wat

betekent de wijk voor u?”

• De volgende antwoorden worden het meest gegeven:

• De wijk betekent alles/heel veel voor mij.

• Fijne wijk.

• Leuke wijk.

• Gezellige wijk.

• Heerlijke wijk.

• Rustige wijk.

• Mooie wijk.

• Prettig wonen.

• De wijk gaat achteruit/verpauperd (19% van de

bewoners noemt dit).

• Kortom, de wijk wekt overwegend positieve associaties op

bij de bewoners. De enige negatieve noot die meerdere

malen naar voren komt, wordt voornamelijk door de oudere

bewoners genoemd.

§ 3.1 Houding ten aanzien van Vreewijk

3. Verhuisgeneigdheid en houding t.a.v. toekomst 
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• In totaal geeft 10% van de bewoners aan binnen nu en 2 jaar,

onafhankelijk van de ontwikkelingen in Vreewijk, te willen

verhuizen. Landelijk is dit 12% en ook ten opzichte van

soortgelijke onderzoeken die USP in het verleden heeft

uitgevoerd, ligt dit cijfer op ongeveer hetzelfde niveau.

• Hoe ouder men is, hoe lager de verhuisgeneigdheid. Dit is

een landelijke trend. Hiermee samenhangend valt op dat hoe

langer men in de wijk woont, hoe lager de

verhuisgeneigdheid.

• Tevens valt op dat dit percentage onder bewoners van de

Valkenier hoger ligt (15%) dan onder de bewoners van de

Linker Vlieger (9%) en Buurt 9 (7%).

• Het feit dat de woning niet meer voldoet aan de wensen en

behoeften van de bewoners is de voornaamste verhuisreden

(47%) voor bewoners met verhuisplannen. Ook veranderingen

in het huishouden/persoonlijke situatie (34%) en het feit dat

men (de veiligheid en het uiterlijk van) de woonomgeving niet

meer naar wens vindt (30%) spelen een relatief grote rol.

• Net bleek al dat de verhuisgeneigdheid onder bewoners van

de Valkenier relatief hoog is. De voornaamste reden hiervoor

is de woning: maar liefst 60% noemt dit als (één van de)

verhuisreden(en). De kwaliteit van de woning heeft voor

bewoners van deze buurt dan ook meer invloed op hun

verhuisplannen dan voor de andere wijken.

Ja
10%

Nee
86%

Weet 
niet/geen 
mening

4%

Op korte termijn verhuizen

3%

3%

5%

30%

34%

47%

Anders

Voorzieningen in omgeving 
niet naar wens

Financiële positie is veranderd

Uiterlijk/veiligheid 
woonomgeving niet naar wens

Veranderingen in 
huishouden/persoonlijke 

situatie

Woning voldoet niet meer aan 
wensen/behoeften

Verhuisaspecten
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3%

21%

53%

23%

Weet niet/geen mening

Woning kan het beste 
gesloopt worden

Woning moet gerenoveerd 
worden

Woning heeft geen renovatie 
nodig

Houding t.a.v. toekomst woning
Houding t.a.v. toekomst woning

Leeftijd < 35 jaar 35 - 55 jaar > 55 jaar

Geen renovatie nodig 8% 14% 34%

Moet gerenoveerd worden 63% 59% 45%

Kan het beste gesloopt worden 26% 24% 17%

Weet niet/geen mening 2% 3% 5%

Aantal jaar woonachtig in wijk < 3 jaar 3 - 15 jaar > 15 jaar

Geen renovatie nodig 11% 18% 29%

Moet gerenoveerd worden 66% 56% 48%

Kan het beste gesloopt worden 19% 24% 19%

Weet niet/geen mening 4% 2% 4%

Buurt
Linker 

Vlieger
Buurt 9 Valkenier

Geen renovatie nodig 26% 23% 17%

Moet gerenoveerd worden 54% 59% 45%

Kan het beste gesloopt worden 15% 16% 35%

Weet niet/geen mening 5% 2% 2%

De volgende vraag is voorgelegd: “in de (herziene) wijkvisie Vreewijk 2009 van deelgemeente Feijenoord is vastgesteld dat de woningen in

drie buurten in Vreewijk, de linker Vlieger, de Valkenier en de Mare de komende tien/vijftien jaar een grondige aanpak nodig hebben. Met de

wethouder (Karakus) en de projectgroep Vreewijk (Com·wonen, BOV, Vrelom, deelgemeente Feijenoord) is afgesproken dat wordt uitgegaan

van behoud, tenzij. Dit betekent dat eerst wordt onderzocht of het mogelijk is de woning te renoveren of restaureren. Mocht dat technisch of

financieel niet kunnen, pas dan wordt overgegaan tot sloop, waarvoor nieuwbouw terugkomt. Daarnaast wordt nog gekeken naar

volkshuisvestelijke waarden en cultuur historische waarden. Als u dit zo hoort, hoe ziet u de toekomst van de woning waarin u nu woont?”

• Bij deze vraag is ook duidelijk uitgelegd dat men ook bij renovatie

tijdelijk de woning zal moeten verlaten.

• Slechts een kwart van de bewoners is van mening dat er niets

aan de woning hoeft te gebeuren (23%). Dit zijn met name

oudere bewoners (34%), bewoners die lang in de wijk wonen

(29%) en bewoners van de Linker Vlieger (26%).

• Driekwart is daarentegen van mening dat er wel degelijk iets

moet gebeuren (53% renovatie; 21% sloop). Met name jonge

bewoners (26%), bewoners die tussen de 3 en 15 jaar in de wijk

wonen (24%) en bewoners van de Valkenier (35%) zijn relatief

vaak voor sloop.
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Aantal huishoudens

Niets aan doen

Linker Vlieger

573

150

Buurt 9

383

88

308 227

86 60

29 9

Valkenier

327

56

148

116

6

Totaal Vreewijk

1283

Renoveren

Slopen

Weet niet

294

683

262

44

• In bovenstaand overzicht zijn de resultaten van de vorige pagina doorgerekend naar absolute aantallen huishoudens. Hierbij zijn

woningen die momenteel leeg staan ook meegenomen. Zouden we die niet meenemen dan lagen de aantallen lager. We gaan

er echter vanuit dat, indien de leegstaande woningen wel bewoond zouden zijn, deze bewoners dezelfde mening zouden hebben

dan de ondervraagde bewoners nu hebben aangegeven.

• Uit het overzicht blijkt dat bijna 700 huishoudens de voorkeur geven aan renovatie van hun woning (308 in de Linker Vlieger, 227

in Buurt 9 en 148 in de Valkenier). Daarnaast geven ruim 250 huishoudens aan dat hun woning het beste gesloopt kan worden

(116 in de Valkenier, 86 in de Linker Vlieger en 60 in Buurt 9).

• Daarnaast is er nog een groep van bijna 300 huishoudens die van mening is dat er niets hoeft te gebeuren aan hun woning (150

in de Linker Vlieger, 88 in Buurt 9 en 56 in de Valkenier).
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• In de tabel hiernaast wordt voor de

bewoners die van mening zijn dat hun

woning geen renovatie nodig heeft en

de bewoners die van mening zijn dat

hun woning het beste gesloopt kan

worden, weergegeven hoe tevreden ze

met de woonomgeving en (grootte van

de) woning zijn.

• Uit de tabel blijkt dat laatstgenoemde

groep aanzienlijk minder tevreden is

met zowel de woonomgeving als de

woning.

• Ook is de groep die vindt dat hun

woning wel gesloopt kan worden,

aanzienlijk vaker van mening dat de

huidige woning te klein is.

• Daarnaast valt op dat de groep die vindt

dat er niks hoeft te gebeuren

(aanzienlijk) meer positieve kanten van

de wijk en woning noemt en aanzienlijk

minder verbeterpunten dan de groep die

vindt dat de woning gesloopt kan

worden.

• De groep die vindt dat de woning het

beste gesloopt kan worden, noemt

(aanzienlijk) vaker het verbeteren van

de isolatie (37%), aanbrengen van

dubbel glas (23%), onderhoud van de

woning (42%) en vocht in de woning

verbeteren (30%) als verbeterpunten

dan de groep die van mening is dat er

geen renovatie nodig is.

Tevredenheid - doelgroepen Vreewijk 

Tevredenheid woonomgeving Geen renovatie nodig Kan beste gesloopt worden

Woonomgeving in totaal 7,7 7,0

Medische voorzieningen in de buurt 8,0 8,0

Speelmogelijkheden voor kinderen 6,2 5,4

Toegankelijkheid mensen minder goed ter been 6,6 6,0

Nabijheid van openbaar vervoer 8,0 7,7

Nabijheid van scholen in de buurt 7,9 7,8

Aanbod van winkels in de buurt 7,5 7,1

Parkeergelegenheid 6,1 5,2

Sociale veiligheid in de buurt 6,7 5,7

Verlichting in de buurt 7,1 6,7

Tevredenheid woning Geen renovatie nodig Kan best gesloopt worden

Woning in totaal 7,9 5,5

Tevredenheid grootte woning Geen renovatie nodig Kan best gesloopt worden

Woning is voor mij helemaal niet te klein 88% 59%

Woning is aan de kleine kant, maar het stoort me niet 10% 9%

Ik zou graag meer woonruimte hebben 2% 20%

Ik heb echt meer woonruimte nodig 1% 11%

Weet niet/geen mening 0% 1%



• Aan de Vreewijkers is gevraagd wat ze zouden willen, mocht hun woning gerenoveerd of gesloopt worden, en ze dus tijdelijk hun

huis uit zouden moeten. Uit de figuur blijkt dat zowel bij renovatie als sloop het merendeel in Vreewijk zou willen blijven wonen.

Respectievelijk 12% of 13% zou buiten Vreewijk willen verhuizen.

• Bij renovatie zou het grootste deel het liefst, na een tijdje in een wisselwoning, terug willen verhuizen naar de eigen woning (dus

twee keer verhuizen) (51%). Bij sloop zijn aanzienlijk minder bewoners bereid om twee keer te verhuizen (32%) en wil men liever

meteen naar een andere woning in Vreewijk (36%).

§ 3.4 Voorkeur bij renovatie cq. sloop - 1
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19%

7%

1%

5%

36%

32%

14%

6%

1%

5%

24%

51%

Weet niet/geen mening

Buiten Rotterdam

Andere wijk in R‟dam, maar niet in 

R'dam Zuid

Buiten Vreewijk, maar wel in 

R‟dam Zuid

Andere woning in Vreewijk

Wissel-/andere woning, dan weer 

terug naar Vreewijk

Voorkeur bij renovatie cq. sloop

Renovatie

Sloop
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Voorkeur bij renovatie

Leeftijd Aantal jaar woonachtig in wijk Buurt

< 35 jaar
35 - 55 

jaar
> 55 jaar < 3 jaar

3 - 15 

jaar
> 15 jaar

Linker 

Vlieger
Buurt 9 Valkenier

Wisselwoning , dan weer 

terug (2x verhuizen)
54% 59% 43% 55% 57% 46% 50% 50% 53%

Andere woning in Vreewijk 18% 21% 30% 17% 23% 27% 23% 32% 19%

Buiten Vreewijk, maar wel in 

R‟dam Zuid
6% 5% 4% 7% 5% 4% 3% 2% 10%

Andere wijk in R‟dam, maar 

niet in R‟dam Zuid 
4% 1% 0% 2% 1% 1% 1% 2% 0%

Buiten Rotterdam 6% 3% 8% 8% 4% 6% 6% 4% 8%

Weet niet/geen mening 12% 12% 16% 13% 11% 16% 18% 11% 11%

• Bij de uitsplitsing naar doelgroepen valt op dat het met name de oudere bewoners zijn die bij renovatie de voorkeur geven

aan maar één keer verhuizen binnen Vreewijk (30%). De jongere doelgroepen geven vaker de voorkeur aan terugkeren naar

hun eigen woning en daarmee twee keer verhuizen.

• Hiermee samenhangend is hetzelfde beeld te zien bij de woonduur in de wijk: bewoners die langer dan 15 jaar in de wijk

wonen, geven veelal de voorkeur aan bij renovatie meteen naar een andere woning in Vreewijk verhuizen, terwijl bewoners

die korter in de wijk wonen wel twee keer zouden willen verhuizen.

• Eén op de tien bewoners van de Valkenier geeft de voorkeur aan verhuizen buiten Vreewijk, maar wel naar een wijk aan de

zuidkant van Rotterdam (10%). Dit percentage ligt hoger dan bij de andere buurten.
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Voorkeur bij sloop

Leeftijd Aantal jaar woonachtig in wijk Buurt

< 35 jaar
35 - 55 

jaar
> 55 jaar < 3 jaar

3 - 15 

jaar
> 15 jaar

Linker 

Vlieger
Buurt 9 Valkenier

Andere woning , dan weer 

terug (2x verhuizen)
40% 40% 23% 37% 39% 26% 35% 23% 34%

Andere woning in Vreewijk 26% 31% 43% 24% 34% 41% 32% 51% 28%

Buiten Vreewijk, maar wel in 

R‟dam Zuid
6% 5% 4% 7% 4% 5% 4% 3% 9%

Andere wijk in R‟dam, maar 

niet in R‟dam Zuid 
6% 1% 1% 6% 1% 0% 2% 2% 0%

Buiten Rotterdam 10% 5% 8% 10% 5% 7% 8% 5% 8%

Weet niet/geen mening 12% 18% 21% 17% 16% 21% 19% 17% 20%

• De voorkeur bij sloop komt sterk overeen met de voorkeur bij renovatie: ouderen (of bewoners die lang in de wijk wonen)

willen vaker maar één keer verhuizen dan jongeren (of bewoners die relatief korter in de wijk wonen).

• Ook bij sloop willen bewoners van de Valkenier relatief vaak naar een andere wijk in Rotterdam Zuid verhuizen (9%).



• Van de bewoners die aangegeven hebben bij zowel renovatie als sloop

niet terug te willen keren naar Vreewijk, zou één op de vier wel

overwegen om terug te keren naar de wijk (38%).

• De meest genoemde redenen waarom men dit niet zou overwegen, zijn:

“de buurt is verpauperd/achteruit gegaan” en “dan ga ik in de buurt van

familie/vrienden wonen”.

• Er zijn geen opvallende verschillen tussen de doelgroepen.

• Van de bewoners die zowel bij renovatie als bij sloop wel in Vreewijk

zouden willen blijven, maar aangegeven hebben maar één keer te

willen verhuizen, zou 28% ook overwegen om in Vreewijk te blijven

wonen als dat betekent dat ze twee keer moeten verhuizen.

• De meest genoemde redenen waarom men niet twee keer zou willen

verhuizen, zijn: “vanwege leeftijd” en “teveel gedoe/werk”.

• Met name oudere bewoners geven aan dat ze niet bereid zijn twee keer

te verhuizen. Tevens geven bewoners van de Linker Vlieger relatief

vaak aan wel bereid te zijn twee keer te verhuizen (in vergelijking met

de andere buurten).

• Van de bewoners die zowel bij renovatie als bij sloop in Vreewijk

zouden willen blijven wonen, zou ongeveer één op de vijf bewoners ook

een andere wijk in Rotterdam overwegen (19%).

• De meest genoemde redenen waarom men niet in een andere wijk wil

wonen, zijn: “fijn wonen in Vreewijk/heb het hier naar mijn zin” en “ben

gehecht aan Vreewijk”.

• Hoe jonger men is en hoe korter men in Vreewijk woont, hoe vaker men

een andere wijk in Rotterdam wel zou overwegen. Bewoners van de

Valkenier zouden relatief het vaakst een andere wijk overwegen (28%).

§ 3.4 Voorkeur bij renovatie cq. sloop - 4

3. Verhuisgeneigdheid en houding t.a.v. toekomst

Woonwensenonderzoek Vreewijk - Projectgroep Vreewijk c10comwwvr

31

Ja
19%

Nee
78%

Weet 
niet/geen 
mening

3%

Ook andere wijk R'dam overwegen

Ja
38%

Nee
49%

Weet 
niet/geen 
mening

14%

Ook Vreewijk overwegen 

Ja
28%

Nee
64%

Weet 
niet/geen 
mening

8%

Ook terugkeren indien 2X verhuizen



Samengevat betekenen voorgaande resultaten in absolute aantallen het volgende bij renovatie:
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Aantal huishoudens Vreewijk 

Voorkeur bij 

renovatie
651

1283

Wisselwoning, dan 

terug (2X verh.)

311 59 12 72 179

Andere woning 

Vreewijk (1X verh.)

Andere woning 

R‟dam Zuid

Andere woning 

R‟dam, niet Zuid

Buiten 

R‟dam

Weet 

niet

51% 24% 5% 1% 6% 14%

Ook Vreewijk 

indien 2X 

verhuizen
102

Ja

184

Nee

33% 59%

25

Weet niet

8% Ook 

Vreewijk 

overwegen
147

Ja

136

Nee

46% 42%

38

Weet niet

12%

Ook andere 

wijk 

overwegen
183

Ja

741

Nee

19% 77%

38

Weet niet

4%

Weggaan overwegen 406

Weg uit Vreewijk 136

Absoluut in Vreewijk 

blijven
741



Samengevat betekenen voorgaande resultaten in absolute aantallen het volgende bij sloop:
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Aantal huishoudens Vreewijk 

Voorkeur bij 

sloop
404

1283

Andere woning, dan 

terug (2X verh.)

466 62 18 90 242

Andere woning 

Vreewijk (1X verh.)

Andere woning 

R‟dam Zuid

Andere woning 

R‟dam, niet Zuid

Buiten 

R‟dam

Weet 

niet

32% 36% 5% 1% 7% 19%

Ook Vreewijk 

indien 2X 

verhuizen
224

Ja

207

Nee

48% 44%

35

Weet niet

8% Ook 

Vreewijk 

overwegen
210

Ja

150

Nee

51% 36%

53

Weet niet

13%

Ook andere 

wijk 

overwegen
179

Ja

657

Nee

21% 76%

34

Weet niet

4%

Weggaan overwegen 476

Weg uit Vreewijk 150

Absoluut in Vreewijk 

blijven
657
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Achtergrondkenmerken - doelgroepen Vreewijk - 1

Leeftijd Blijvers Twijfelaars Vertrekkers

Jonger dan 35 jaar 9% 17% 16%

35 - 55 jaar 42% 43% 32%

55 jaar en ouder 49% 40% 51%

Aantal jaar woonachtig in Vreewijk Blijvers Twijfelaars Vertrekkers

3 jaar of minder 11% 24% 24%

Tussen 3 en 15 jaar 33% 32% 29%

Langer dan 15 jaar 55% 44% 47%

Buurt Blijvers Twijfelaars Vertrekkers

Linker Vlieger 46% 37% 47%

Buurt 9 31% 29% 21%

Valkenier 23% 35% 32%

Gezinssituatie Blijvers Twijfelaars Vertrekkers

Alleenstaand 34% 26% 29%

Samenwonend/ gehuwd zonder 

kinderen
23% 27% 34%

Samenwonend/ gehuwd met kinderen 23% 23% 18%

Eenoudergezin 19% 22% 13%

Anders 0% 0% 5%

Wil niet zeggen 1% 1% 0%

• In de tabel hiernaast worden de

achtergrondkenmerken van

respectievelijk de bewoners die

absoluut in Vreewijk willen

blijven („blijvers‟), bewoners die

overwegen om weg te gaan uit

Vreewijk („twijfelaars‟) en

bewoners die absoluut willen

vertrekken uit Vreewijk

(„vertrekkers‟) weergegeven.

• De groepen blijvers en

vertrekkers bestaan relatief veel

uit ouderen. Daarnaast

bevinden zich onder de groep

vertrekkers meer jongeren dan

onder de groep blijvers.

• Blijvers wonen al het langst in

de wijk: 55% woont al langer

dan 15 jaar in Vreewijk.

• Blijvers zijn veelal alleenstaand

(34%). Twijfelaars hebben

daarentegen relatief vaak

kinderen (45%).
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Achtergrondkenmerken - doelgroepen Vreewijk - 2

Hoogst genoten opleiding Blijvers Twijfelaars Vertrekkers

Lagere school 20% 16% 24%

Mavo/ Mulo/ LTS/ LBO/ VMBO 41% 38% 32%

HAVO/ VWO/ MTS/ MEAO/ MBO 25% 25% 30%

Universiteit/ HBO 8% 14% 8%

Wil niet zeggen 5% 7% 5%

Netto maandinkomen Blijvers Twijfelaars Vertrekkers

Minder dan 850 euro 8% 8% 5%

Tussen 850 en 1150 euro 22% 17% 19%

Tussen 1150 en 1675 euro 23% 22% 27%

Tussen 1675 en 3000 euro 16% 20% 11%

Tussen 3000 en 4500 euro 2% 2% 3%

Meer dan 4500 euro 0% 0% 0%

Wil niet zeggen 29% 30% 35%

Verhuisgeneigdheid Blijvers Twijfelaars Vertrekkers

Ja 5% 13% 53%

Nee 91% 81% 42%

Weet niet/geen mening 4% 6% 5%

• Wat de hoogst genoten

opleiding betreft, valt op dat

twijfelaars en vertrekkers over

het algemeen hoger opgeleid

zijn dan blijvers.

• Blijvers hebben een relatief laag

inkomen, twijfelaars

daarentegen een relatief hoog

inkomen.

• Van de vertrekkers geeft 53%

aan binnen nu en 2 jaar te

willen verhuizen. De blijvers

hebben daarentegen nauwelijks

verhuisplannen (5%).

• Als de resultaten horizontaal

gekruist worden, valt op dat de

groep hoger opgeleiden

(HBO/WO) relatief veel

twijfelaars bevat: 43% van de

hoger opgeleiden twijfelt of ze in

Vreewijk willen blijven. Dit is

meer dan voor de andere

opleidingsniveaus. Dit gaat met

name ten koste van de groep

blijvers: 52% van de

HBO/WO‟ers geeft aan in

Vreewijk te willen blijven, een

lager percentage dan onder de

andere opleidingsniveaus.
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Tevredenheid - doelgroepen Vreewijk 

Tevredenheid woonomgeving Blijvers Twijfelaars Vertrekkers

Woonomgeving in totaal 7,6 7,4 6,7

Medische voorzieningen in de buurt 8,0 8,0 7,9

Speelmogelijkheden voor kinderen 6,0 5,7 5,6

Toegankelijkheid voor mensen minder goed ter been 6,2 6,2 5,8

Nabijheid van openbaar vervoer 8,0 8,0 7,6

Nabijheid van scholen in de buurt 7,9 7,8 7,6

Aanbod van winkels in de buurt 7,3 7,4 6,9

Parkeergelegenheid 5,9 5,7 5,5

Sociale veiligheid in de buurt 6,3 6,2 5,8

Verlichting in de buurt 6,9 6,8 6,7

Tevredenheid woning Blijvers Twijfelaars Vertrekkers

Woning in totaal 6,9 6,4 6,5

• Naast de kenmerken van de verschillende doelgroepen, is het ook interessant om achterliggende redenen voor de keuze te

achterhalen. Uit de tabel blijkt dat blijvers (aanzienlijk) meer tevreden zijn over de woonomgeving en woning dan vertrekkers.

Vooral in de beoordeling van de woonomgeving zijn er behoorlijke verschillen.

• Tevens blijkt dat blijvers (aanzienlijk) meer positieve kanten van de wijk en woning noemen dan vertrekkers. Daarnaast noemen ze

aanzienlijk minder verbeterpunten voor de wijk dan vertrekkers.



• Van de Vreewijkers die buiten Rotterdam willen verhuizen, wil het grootste deel naar Barendrecht (20%) of Ridderkerk (18%).

• Bij “anders” worden uiteenlopende plaatsen genoemd, zoals “Dordrecht”, “Hendrik-Ido-Ambacht”, “Capelle a/d IJssel”, “Oud-

Beijerland”, “Hoeksche Waard” en “Zeeland”.

• Bij de uitsplitsing naar doelgroepen vallen er geen zaken op.
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13%

52%

9%

18%

20%

Weet niet/geen mening

Anders

Spijkenisse

Ridderkerk

Barendrecht

Voorkeur plaats buiten Rotterdam



• Aan de bewoners die een andere wijk in Rotterdam zouden overwegen, is gevraagd welke deelgemeente(n) ze dan zouden overwegen. Uit

de figuur blijkt dat de nabijgelegen deelgemeente IJsselmonde favoriet is (47%), gevolgd door de eigen deelgemeente Feijenoord (34%).

• Hoe ouder men is, hoe vaker men IJsselmonde zou overwegen. De groep tussen de 35 en 55 jaar zou het meest vaak deelgemeente

Charlois overwegen (22%) en met name de jongste doelgroep (jonger dan 35 jaar) vindt Prins Alexander interessant (17%).

• Bewoners van de Valkenier zouden relatief vaak deelgemeente Feijenoord overwegen (49%) en minder vaak Charlois (15%). Tevens

zouden bewoners van Buurt 9 (51%) en de Valkenier (52%) vaker deelgemeente IJsselmonde overwegen dan bewoners van de Linker

Vlieger (38%).
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2%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

5%

6%

10%

10%

11%

19%

34%

47%

Weet niet/geen mening

Pernis

Rozenburg

Centrum

Hoogvliet

Delfshaven

Overschie

Hoek van Holland

Noord 

Kralingen-Crooswijk

Prins Alexander

Hillegersberg-Schiebroek

Charlois

Feijenoord

Ijsselmonde

Deelgemeenten in Rotterdam overwegen



• Aan de bewoners die deelgemeente Feijenoord zouden

overwegen, is gevraagd welke andere wijk(en) dan

Vreewijk ze zouden overwegen. Bloemhof/Hillesluis is

hierbij favoriet (48%), gevolgd door Feijenoord (27%) en

Kop van Zuid/Entrepotgebied (19%).

• Oudere bewoners geven relatief vaak de voorkeur aan

Feijenoord en Kop van Zuid/Entrepotgebied; jongere

bewoners aan Bloemhof/Hillesluis.

• Bij de overige uitsplitsingen zijn er geen opvallende

verschillen.

• Bewoners die deelgemeente IJsselmonde overwegen,

geven veelal de voorkeur aan Lombardijen (53%) en Groot-

IJsselmonde (47%).

• Lombardijen is met name favoriet onder ouderen (66%).

Oud-IJsselmonde vooral onder de groep tussen de 35 en

55 jaar (29%).

• Bij de overige uitsplitsingen zijn er geen opvallende

verschillen.
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13%

6%

8%

8%

10%

19%

27%

48%

Weet niet/geen mening

Wilhelminapier

Afrikaanderwijk

Katendrecht

Noordereiland

Kop van Zuid/Entrepotgebied

Feijenoord

Bloemhof/Hillesluis

Wijken in Feijenoord overwegen

8%

4%

14%

47%

53%

Weet niet/geen mening

Beverwaard

Oud IJsselmonde

Groot-IJsselmonde

Lombardijen

Wijken in IJsselmonde overwegen
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Redenen keuze voor bepaalde deelgemeente

Deelgemeente

(% deelgemeente overwegen)

IJsselmonde 

(47%)

Feijenoord 

(34%)

Charlois

(19%)

Hillegersberg-

Schiebroek

(11%)

Kralingen-

Crooswijk

(10%)

Prins 

Alexander 

(10%)

Type woningen 40% 27% 45% 29% 13% 31%

Groen 18% 10% 21% 41% 38% 19%

Rust 15% 12% 17% 29% 19% 50%

Buurtbewoners 7% 10% 10% 24% 19% 6%

Weinig verkeer 3% 0% 0% 12% 0% 0%

Veiligheid in de wijk 3% 0% 0% 6% 6% 0%

Openbaar vervoer 6% 8% 7% 6% 6% 6%

Parkeergelegenheid 3% 0% 3% 6% 0% 0%

Zorgvoorzieningen 3% 2% 0% 6% 0% 6%

Overige voorzieningen 13% 0% 0% 0% 0% 19%

Band met de wijk 26% 37% 52% 0% 19% 19%

Gunstige ligging 0% 16% 0% 0% 31% 0%

Anders 13% 10% 3% 24% 13% 12%

Weet niet/geen mening 3% 4% 3% 0% 6% 0%

• Bovenstaande tabel toont de redenen waarom men voor een bepaalde deelgemeente zou kiezen. De deelgemeenten die minder dan

10% van de bewoners (die een andere wijk in Rotterdam zouden overwegen) mogelijk interessant vinden om naartoe te verhuizen,

zijn niet in bovenstaande tabel weergegeven.

• Vanwege het geringe aantal waarnemingen leveren de uitsplitsingen naar doelgroepen geen waardevolle informatie op.



• Tot slot is aan de bewoners die niet zouden overwegen om

in een andere wijk in deelgemeenten Feijenoord te gaan

wonen, gevraagd naar de reden(en) hiervoor. Met name de

samenstelling van de bevolking (25%) en de onveiligheid

(15%) weerhouden Vreewijkers hiervan.

• Hoe ouder men is, hoe vaker men de samenstelling van de

bevolking noemt als reden. Tevens blijkt dat hoe jonger

men is, hoe vaker men de onveiligheid en het imago van

de wijken aandraagt als reden.

• Met name de bewoners van de Valkenier geven de

samenstelling van de bevolking veelvuldig als reden (37%).

• Hetzelfde is gedaan voor IJsselmonde. Hierbij valt op dat

er geen zaken zijn die uitgesproken vaak genoemd

worden. IJsselmonde is dan ook om uiteenlopende

redenen niet interessant voor deze bewoners, waarvan

onbekendheid met de wijken en bereikbaarheid het vaakst

genoemd worden (10%).

• Er zijn hierbij geen opvallende verschillen tussen

doelgroepen.
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32%

9%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

3%

4%

5%

8%

9%

15%

25%

Weet niet/geen mening

Anders

Verkeersdrukte

Moeilijk parkeren

Eentonigheid wijken

Bereikbaarheid

Gebrek aan voorzieningen

Saaie wijken

Te weinig groen

Dichtbij familie/vrienden wonen

Niet bekend met wijken

Imago wijken/ slechte naam

Gebrek geschikte woningen

Onveiligheid wijken

Samenstelling bevolking

Redenen geen andere wijken Feijenoord overwegen

38%

4%

1%

3%

4%

5%

5%

6%

6%

8%

9%

10%

10%

Weet niet/geen mening

Anders

Eentonigheid wijken

Saaie wijken

Gebrek aan voorzieningen

Gebrek geschikte woningen

Onveiligheid wijken

Dichtbij familie/vrienden wonen

Imago wijken/ slechte naam

Te ver

Samenstelling bevolking

Bereikbaarheid

Niet bekend met wijken

Redenen niet IJsselmonde overwegen



• Aan alle bewoners is gevraagd of het financieel of qua gezondheid mogelijk is om in de toekomst, indien nodig, te verhuizen. Hierbij is

aangegeven dat men, mocht men wegens renovatie of sloop moeten verhuizen, een eenmalige verhuisvergoeding van ongeveer € 5000

ontvangt. Ondanks deze verhuisvergoeding geeft toch nog 32% van de bewoners aan om financiële redenen niet te kunnen verhuizen

zonder hulp (9% wel één keer, maar niet twee keer). Hoe jonger men is, hoe vaker men aangeeft om financiële redenen niet zonder hulp

te kunnen verhuizen.

• Van de bewoners kan 28% om gezondheidsredenen niet zonder hulp verhuizen. Logischerwijs geeft met name de oudste doelgroep dit

aan (42%). Van de oudste doelgroep (55+) geeft 25% aan prima, zonder hulp te kunnen verhuizen. Voor de groep tussen de 35 en 55

jaar is dit 41% en voor de jongste groep (jonger dan 35 jaar) 45%.

• Opvallend genoeg blijkt bij nadere analyse dat van de bewoners die van plan zijn binnen nu en 2 jaar te verhuizen, onafhankelijk van de

ontwikkelingen in Vreewijk, 25% aangeeft om financiële redenen niet zonder hulp te kunnen verhuizen. De vraag die nu rijst is of deze

bewoners graag extra financiële hulp wensen of dat ze dit echt nodig hebben.

§ 3.6 Hulp bij verhuizing
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10%

34%

9%

32%

28%

Weet niet/geen mening

Kan prima verhuizen en geen 
extra hulp bij nodig

Kan om financiële redenen wel 
1X,  maar niet 2X zonder hulp 

verhuizen

Kan om financiële redenen niet 
zonder hulp verhuizen

Kan om gezondheidredenen 
niet zonder hulp verhuizen

Hulp bij verhuizing nodig



• Op de vraag wat Vreewijk voor de bewoners betekent, worden vrijwel enkel positieve associaties genoemd. Hieruit blijkt dat men,

over het algemeen, graag in Vreewijk woont. Het enige negatieve signaal dat klinkt, is dat de wijk achteruit gaat en verpauperd. Het

blijken met name de oudere bewoners te zijn die deze opmerking plaatsen.

• Van alle bewoners geeft 10% aan binnen nu en 2 jaar, onafhankelijk van de ontwikkelingen in Vreewijk, te willen verhuizen. Dit

resultaat ligt in lijn met landelijke cijfers en cijfers uit soortgelijke onderzoeken. De voornaamste verhuisreden is het feit dat de

woning niet meer voldoet aan de wensen en behoeften.

• Hoe ouder men is, hoe lager de verhuisgeneigdheid. Dit is een landelijke trend. De bewoners van de Valkenier zijn daarnaast meer

verhuisgeneigd (15%) dan de bewoners van de Linker Vlieger (9%) en Buurt 9 (7%).

• Van alle bewoners ziet 74% in dat er iets moet gebeuren aan hun huidige woning: 53% geeft aan dat de woning gerenoveerd moet

worden en nog eens 21% geeft aan dat de woning het beste gesloopt kan worden. Dit resultaat is niet verrassend gezien het feit dat

de onderhoudsstaat van de woning zowel voor de wijk als de woning specifiek als belangrijkste verbeterpunt gezien wordt. Van de

bewoners geeft 23% echter nog aan dat de woning geen renovatie nodig heeft. Onderstaand overzicht geeft deze resultaten weer in

absolute aantallen huishoudens (inclusief leegstand). Er is hierbij tevens een uitsplitsing naar buurt gemaakt.

§ 3.7 Conclusies - 1
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Aantal huishoudens

Niets aan doen

Linker Vlieger

573

150

Buurt 9

383

88

308 227

86 60

29 9

Valkenier

327

56

148

116

6

Totaal Vreewijk

1283

Renoveren

Slopen

Weet niet

294

683

262

44



• Onderstaande tabel toont de kenmerken van de twee doelgroepen met een tegengestelde houding ten aanzien van de toekomst van

hun woning: de bewoners die vinden dat hun woning geen renovatie nodig heeft (23%) en de bewoners die vinden dat hun woning

het beste gesloopt kan worden (21%).

§ 3.7 Conclusies - 2

3. Verhuisgeneigdheid en houding t.a.v. toekomst woning
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Kenmerken - doelgroepen Vreewijk 

Geen renovatie nodig Kan beste gesloopt worden

Achtergrondkenmerken

• Oudere bewoners (> 55 jr.)

• Bewoners die lang in de wijk wonen (> 15 jr.)

• Alleenstaanden

• Bewoners van Linker Vlieger

• Jongere bewoners (< 55 jaar)

• Bewoners die korter in de wijk wonen (< 15 jr.)

• Gezinnen met kinderen

• Bewoners van Valkenier

Verhuisgeneigdheid • Laag (3% binnen nu en 2 jaar verhuizen) • Hoog (28% binnen nu en 2 jaar verhuizen)

Tevredenheid woonomgeving

• Tevreden met woonomgeving (7,7)

• Meer tevreden met aspecten woonomgeving: 

speelmogelijkheden (6,2), toegankelijkheid wijk (6,6), 

parkeergelegenheid (6,1) en sociale veiligheid (6,7)

• Noemen meer positieve kanten en minder 

verbeterpunten van wijk dan andere doelgroep 

• (Iets) minder tevreden met woonomgeving (7,0)

• Minder tevreden met aspecten woonomgeving: 

speelmogelijkheden (5,4), toegankelijkheid wijk (6,0), 

parkeergelegenheid (5,2) en sociale veiligheid (5,7)

• Noemen minder positieve kanten en meer 

verbeterpunten van wijk dan andere doelgroep  

Tevredenheid woning

• Tevreden met woning (7,9)

• Woning helemaal niet te klein (88%)

• Noemen meer positieve kanten en minder 

verbeterpunten van woning dan andere doelgroep 

• Ontevreden met woning (5,5)

• Woning te klein (31%)

• Noemen minder positieve kanten en meer 

verbeterpunten van woning dan andere doelgroep 



De bewoners is zowel een renovatie- als een sloopscenario voorgelegd en gevraagd wat ze zouden willen mocht hun woning

respectievelijk gerenoveerd of gesloopt worden. Een samengevat overzicht van de resultaten (doorgerekend naar absolute aantallen) is

hieronder weergegeven (voor een uitgebreid overzicht zie pagina 32 en 33):

§ 3.7 Conclusies - 3
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Aantal huishoudens Vreewijk 

Voorkeur bij 

RENOVATIE
651

1283

Wisselwoning, dan 

terug (2X verh.)

311 59 12 72 179

Andere woning 

Vreewijk (1X verh.)

Andere woning 

R‟dam Zuid

Andere woning 

R‟dam, niet Zuid

Buiten 

R‟dam
Weet 

niet

51% 24% 5% 1% 6% 14%

Weggaan overwegen

406

Weg uit Vreewijk

136

Absoluut in Vreewijk blijven

741

77% geen andere wijk overwegen 42% niet Vreewijk overwegen 

Voorkeur bij 

SLOOP
404

Wisselwoning, dan 

terug (2X verh.)

466 62 18 90 242

Andere woning 

Vreewijk (1X verh.)

Andere woning 

R‟dam Zuid

Andere woning 

R‟dam, niet Zuid

Buiten 

R‟dam
Weet 

niet

32% 36% 5% 1% 7% 19%

Weggaan overwegen

476

Weg uit Vreewijk

150

Absoluut in Vreewijk blijven

657

76% geen andere wijk overwegen 36% niet Vreewijk overwegen 



• Voorgaande pagina toonde een overzicht van de voorkeuren van Vreewijkers indien hun woning respectievelijk gerenoveerd of

gesloopt moet worden. Hieruit blijkt dat een groot deel van de Vreewijkers graag in Vreewijk wil blijven wonen. Toch is nog een

relatief groot deel dat een andere wijk (in Rotterdam) zou kiezen of overwegen.

• Bij renovatie zou het grootste deel het liefst, na een tijdje in een wisselwoning, terug willen verhuizen naar de eigen woning (dus

twee keer verhuizen). Bij sloop zijn aanzienlijk minder bewoners bereid om twee keer te verhuizen en wil men vaak liever meteen

naar een andere woning in Vreewijk. Het zijn met name de oudere bewoners die aangeven (zowel bij sloop als renovatie) niet twee

keer te willen verhuizen.

• Bewoners van de Valkenier geven relatief vaak aan naar een andere wijk in Rotterdam Zuid te willen verhuizen (zowel bij renovatie

als sloop).

Op basis van de voorkeur die bewoners met betrekking tot eventuele renovatie of sloop van hun woning hebben aangegeven, kunnen

er drie doelgroepen onderscheiden worden:

1. Blijvers: bewoners die absoluut in Vreewijk willen blijven

2. Twijfelaars: bewoners die zouden overwegen om weg te gaan uit Vreewijk

3. Vertrekkers: bewoners die absoluut weg willen uit Vreewijk

Onderstaande tabel toont de samenstelling van deze doelgroepen:

§ 3.7 Conclusies - 4
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Kenmerken - doelgroepen Vreewijk 

Blijvers Twijfelaars Vertrekkers

Achtergrondkenmerken

• Relatief veel oudere bewoners (> 55

jr.)

• Wonen relatief lang in Vreewijk

• Relatief vaak woonachtig in Linker 

Vlieger en Buurt 9

• Relatief vaak alleenstaand

• Relatief vaak laag opgeleid

• Relatief laag inkomen

• Relatief veel jonge bewoners (< 35 jr.)

• Wonen relatief kort(er) in Vreewijk

• Relatief vaak woonachtig in Valkenier

• Relatief veel gezinnen met kinderen

• Relatief vaak HBO/WO opgeleid

• Relatief hoog inkomen

• Relatief veel jonge (< 35 jr.) en oude 

bewoners (> 55 jr.)

• Wonen relatief kort(er) in Vreewijk

• Relatief vaak woonachtig in Linker 

Vlieger

• Relatief veel gezinnen zonder kinderen

Verhuisgeneigdheid
• Laag (5% binnen nu en 2 jaar 

verhuizen)

• Gemiddeld (13 % binnen nu en 2 jaar 

verhuizen)

• Hoog (53 % binnen nu en 2 jaar 

verhuizen)



Buiten de samenstelling van de drie gedefinieerde doelgroepen, is het tevens interessant om te bekijken hoe tevreden deze groepen

zijn met de huidige woonsituatie. Onderstaande tabel toont de resultaten:

§ 3.7 Conclusies - 5
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Tevredenheid - doelgroepen Vreewijk 

Blijvers Twijfelaars Vertrekkers

Woonomgeving

• Relatief meest tevreden met woonomgeving 

in totaal (7,6)

• Ook met onderliggende aspecten relatief 

meest tevreden 

• Noemen (aanzienlijk) meer positieve kanten 

en minder verbeterpunten van wijk

• Relatief iets minder tevreden met 

woonomgeving in totaal (7,4)

• Met onderliggende aspecten relatief 

tevreden (verschillen met „blijvers‟ gering) 

• Relatief minst tevreden met 

woonomgeving in totaal (6,7)

• Met onderliggende aspecten relatief 

minst tevreden (grote verschillen met zowel 

„blijvers‟ als „twijfelaars‟) 

• Noemen (aanzienlijk) minder positieve 

kanten en meer verbeterpunten van wijk

Woning

• Relatief meest tevreden met huidige woning 

(6,9)

• Noemen (aanzienlijk) meer positieve kanten 

van woning

• Relatief minder tevreden met huidige 

woning (6,4)

• Relatief minder tevreden met huidige 

woning (6,5)

• Noemen (aanzienlijk) minder positieve 

kanten van woning



De bewoners die hebben aangegeven naar een andere wijk in Rotterdam te willen verhuizen of die dit zouden overwegen, is

gevraagd naar hun voorkeur in wijken en de redenen voor die keuze. Onderstaande tabel toont de resultaten:

§ 3.7 Conclusies - 6
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Buiten Vreewijk verhuizen

Vreewijk – totaal
Verschillen tussen 

doelgroepen

Favoriete deelgemeenten

1. IJsselmonde (47%)

2. Feijenoord (34%)

3. Charlois (19%)

4. Hillegersberg-Schiebroek (11%)

5. Prins Alexander/Kralingen-Crooswijk (10%)

• Hoe ouder men is, hoe vaker men IJsselmonde zou overwegen

• Bewoners tussen 35 en 55 jr. noemen relatief vaak Charlois (22%)

• Jongeren (<35 jr.) noemen relatief vaak Pr. Alexander (17%)

• Bewoners Valkenier noemen relatief vaak Feijenoord (49%)

• Bewoners van Buurt 9 (51%) en Valkenier (52%) noemen relatief 

vaak IJsselmonde

Specifieke wijken in 

Feijenoord (indien 

Feijenoord overwegen)

1. Bloemhof/Hillesluis (48%)

2. Feijenoord (27%)

3. Kop van Zuid/Entrepotgebied (19%)

• Jongeren (<35 jr) kiezen relatief vaak Bloemhof/Hillesluis

• Ouderen (>55 jr.) kiezen relatief vaak Feijenoord en Kop van 

Zuid/Entrepotgebied

Specifieke wijken in 

IJsselmonde (indien 

IJsselmonde overwegen)

1. Lombardijen (53%)

2. Groot-IJsselmonde (47%)

3. Oud-IJsselmonde (14%)

• Ouderen (>55 jr.) kiezen relatief vaak Lombardijen

• Groep tussen 35 en 55 jr. kiest relatief vaak voor Oud-IJsselmonde

Redenen niet kiezen voor 

bepaalde deelgemeente

• Feijenoord: samenstelling bevolking (25%), 

onveiligheid (15%) en gebrek aan geschikte 

woningen (9%) 

• IJsselmonde: Uiteenlopende redenen: niet 

bekend met wijk (10%), bereikbaarheid (10%) en 

samenstelling bevolking (9%)  meest genoemd

• Feijenoord: 

• Hoe ouder men is, hoe vaker men samenstelling bevolking noemt

• Bewoners Valkenier noemen relatief vaak samenstelling bevolking

• IJsselmonde:

• Geen opvallende verschillen tussen doelgroepen 

Redenen keuze voor 

bepaalde deelgemeente

• IJsselmonde, Feijenoord en Charlois vaak om 

type woningen en band met wijk 

• Hilligersberg-Schiebroek en Kralingen-Crooswijk

vaak om groen in de wijk

• Prins Alexander vaak om rust in de wijk

Te kleine steekproef om uitsplitsingen te kunnen maken
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Woonwensen - doelgroepen Vreewijk

Soort woning Blijvers Twijfelaars Vertrekkers

Huurwoning 92% 90% 78%

Koopwoning 3% 5% 19%

Geen voorkeur 5% 5% 3%

Type woning Blijvers Twijfelaars Vertrekkers

Flat/ appartement 6% 8% 27%

Eengezinswoning/ rijtjeswoning 75% 61% 43%

Boven/beneden woning 5% 5% 5%

Seniorenwoning 11% 17% 22%

Zorg/aanleunwoning 1% 3% 0%

2-onder-1 kapwoning 0% 2% 0%

Vrijstaande woning 0% 0% 3%

Anders 1% 0% 0%

Weet niet/geen mening 1% 2% 0%

Nieuw- of bestaande bouw Blijvers Twijfelaars Vertrekkers

Nieuwbouwwoning 23% 34% 30%

Bestaande woning 29% 18% 27%

Geen voorkeur 48% 48% 43%

• In de tabel worden het gewenste soort en

type woning uitgesplitst naar de drie eerder

gedefinieerde doelgroepen.

• In het algemeen kan geconcludeerd

worden dat de woonwensen van de blijvers

en twijfelaars wat soort en type woning

betreft veelal overeen komen.

• De woonwensen van de vertrekkers wijken

redelijk af: deze groep geeft vaker de

voorkeur aan een koopwoning (19%) en

een flat/appartement (27%) of

seniorenwoning (22%).

• Wat de voorkeur voor nieuw- of bestaande

bouw betreft, valt op dat alle groepen geen

uitgesproken voorkeur hebben. Alleen de

twijfelaars neigen wat meer naar een

nieuwbouwwoning (34%).

• Hierna zullen het gewenste soort en type

woning doorgerekend worden naar

absolute aantallen huishoudens. Uiteraard

is het hierbij met name interessant om in te

zoomen op de huishoudens die in Vreewijk

willen blijven. Omdat de woonwensen van

de blijvers en twijfelaars niet sterk

verschillen, zullen deze samengenomen

worden in de volgende analyses. Wederom

zal er een onderscheid gemaakt worden

tussen het renovatie- en het sloopscenario.
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Huur of geen voorkeur 

(96%)

1.107

Koop of geen voorkeur 

(9%)

103

1.147

In Vreewijk (overwegen te) blijven bij renovatie

Eengezins-

woning

Dubbeltelling 

i.v.m. ‘geen 

voorkeur’

776

145

78

56

7

6

22

70% 86

2

0

6

2

2

0

Senioren-

woning

Flat/    

appartement

Boven-/ 

benedenwoning

2-onder-1    

kapper

Vrijstaande 

woning

Zorg-

/aanleunwoning

13%

7%

5%

1%

1%

2%

84%

2%

0%

5%

2%

2%

0%

Huur of geen voorkeur 

(96%)

1.090

Koop of geen voorkeur 

(9%)

105

1.133

In Vreewijk (overwegen te) blijven bij sloop

Eengezins-

woning

Dubbeltelling 

i.v.m. ‘geen 

voorkeur’

760

149

72

57

6

6

23

70% 89

2

0

6

0

2

0

Senioren-

woning

Flat/    

appartement

Boven-/ 

benedenwoning

2-onder-1    

kapper

Vrijstaande 

woning

Zorg-

/aanleunwoning

14%

7%

5%

1%

1%

2%

85%

2%

0%

6%

0%

2%

0%



• Uit de overzichten op de vorige pagina blijkt dat men zowel bij sloop als renovatie veelal de voorkeur aan een huurwoning

geeft als nieuwe woning. De animo voor koop is minimaal. De geringe interesse die er is voor koopwoningen is vrijwel

volledig afkomstig van respondenten onder de 35 jaar. Hoe ouder men wordt, hoe groter de voorkeur voor huur. Dit is een

landelijke trend.

• Daarnaast blijkt dat er met name interesse is in eengezins-/rijtjeswoningen (zowel in de huur- als de koopsector). In de

huursector is tevens geringe animo voor seniorenwoningen, flats/appartementen en boven-/benedenwoningen. De interesse

in eengezins-/rijtjeswoningen is relatief groot onder huurders jonger dan 55 jaar. Bewoners ouder dan 55 jaar kiezen relatief

vaak voor een seniorenwoning (en in mindere mate flat/appartement). Dit is tevens een landelijke trend.

• Wat de voorkeur voor nieuwbouw of bestaande bouw betreft, valt op dat jongeren een (iets) grotere voorkeur voor nieuwbouw

hebben en ouderen een (iets) grotere voorkeur hebben voor bestaande bouw. Voor beide groepen geldt echter nog steeds

dat de grootste groep geen voorkeur heeft.

§ 4.1 Gewenste type en soort woning - 3
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• De bewoners is ook gevraagd welk ander type woning hun voorkeur heeft, indien het type van de eerste voorkeur niet beschikbaar zou

zijn. In bovenstaande figuur worden de resultaten voor de groep bewoners die in Vreewijk willen (of overwegen te) blijven („blijvers‟ en

„twijfelaars‟ samengenomen) weergegeven.

• Meer dan de helft van de bewoners die in Vreewijk willen blijven, geeft aan dat ze geen andere voorkeur dan hun eerste voorkeur (in veel

gevallen een eengezinswoning) hebben (56%). Daarnaast worden een flat/appartement (13%) en boven-/benedenwoning (10%) relatief

vaak genoemd als tweede voorkeur.

§ 4.1 Gewenste type en soort woning - 4
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5%

56%

%

2%

4%

1%

10%

13%

4%

4%

1%

1%

1%

2%

5%

7%

13%

70%

Weet niet/geen mening

Geen andere voorkeur

Anders

Vrijstaande woning

2-onder-1 kapwoning

Zorg/aanleunwoning

Boven/beneden woning

Flat/ appartement

Seniorenwoning

Eengezinswoning/ rijtjeswoning

Gewenste type woning

Eerste voorkeur

Tweede voorkeur



• De bewoners is tevens gevraagd of ze, indien het gewenste type woning niet in de gewenste wijk beschikbaar zou zijn, de voorkeur

geven aan de gewenste woning in een andere wijk/buiten Rotterdam of aan een andere woning in de gewenste wijk. De figuur geeft de

resultaten voor de groep bewoners die in Vreewijk overweegt te of absoluut wil blijven („blijvers‟ en „twijfelaars‟ samengenomen).

• Uit de figuur blijkt dat de helft van de bewoners concessies zou doen in het type woning en niet in de wijk (52%), een kwart verkiest het

gewenste type woning boven de gewenste wijk (26%) en de overige 22% heeft geen voorkeur.

• Hierbij verkiezen ouderen relatief vaak de gewenste wijk boven het gewenste type woning, jongeren verkiezen daarentegen relatief vaak

het gewenste type woning boven de gewenste wijk. Voor alle drie de leeftijdgroepen geldt echter dat het grootste deel toch voor een

andere woning in de gewenste wijk zou kiezen.

§ 4.1 Gewenste type en soort woning - 5
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Gewenste 
woning in 

andere wijk/ 
buiten Rdam

26%

Andere 
woning in 
gewenste 

wijk
52%

Geen 
voorkeur

22%

Andere woning of andere wijk



• Alvorens in te gaan op de prijs die men bereid is te betalen voor een toekomstige woning, is het interessant om te kijken naar de kosten

die de bewoners momenteel maandelijks aan energie kwijt zijn. Woningen met een relatief slechte staat van onderhoud brengen vaak

hoge energierekeningen met zich mee. In hoofdstuk 2 kwam tevens al naar voren dat verbeteren van de isolatie en aanbrengen van

dubbel glas veelgehoorde verbeterpunten ten aanzien van de woning zijn.

• Uit de figuur blijkt dat een kwart van de bewoners maandelijks meer dan € 200 kwijt is aan energiekosten. Dit is een relatief hoog

percentage. Een reductie in deze kosten bij een nieuwe woning, die beter geïsoleerd is, kan ervoor zorgen dat bewoners een hoger huur-

of hypotheekbedrag kunnen betalen.

• Met name de groep tussen de 35 en 55 jaar heeft hoge energielasten. De jongste doelgroep betaalt relatief vaak minder dan € 150 per

maand aan energielasten.

§ 4.2 Gewenste prijsklasse - 1

4. Wensen t.a.v. woning
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9%

3%

4%

18%

31%

28%

7%

Weet niet/geen mening

Meer dan 300 euro

Tussen 250 en 300 euro

Tussen 200 en 250 euro

Tussen 150 en 200 euro

Tussen 100 en 150 euro

Tussen 50 en 100 euro

Energiekosten per maand



• In de figuren wordt de huur- en koopprijs weergegeven die

de groep die in Vreewijk wil blijven (of dit in ieder geval

overweegt) maximaal bereid is te betalen.

• Wat huurprijs betreft valt op dat er de meeste potentie is

voor huurprijzen tussen de € 300 en € 600 (82%).

• Bij de oudere bewoners ligt het zwaartepunt met name

tussen de € 300 en € 500, terwijl dit voor de bewoners

jonger dan 55 jaar meer tussen de € 400 en € 600 ligt.

• Wat de gewenste koopprijs betreft, valt op dat 38% van de

bewoners het antwoord verschuldigd moet blijven. De

bewoners die wel een antwoord geven, noemen met name

een koopprijs tussen de € 100.000 en € 250.000.

• Vanwege de kleine steekproef leveren de uitsplitsingen

naar doelgroep geen waardevolle inzichten op.

• Op de volgende pagina zullen deze resultaten

doorgerekend worden naar absolute aantallen

huishoudens. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt naar de

vier „populairste‟ woningtypen. Vanwege de geringe animo

voor koop en daarmee de kleine steekproef voor de

gewenste koopprijs zal dit alleen gedaan worden voor de

gewenste huurprijs. Wederom zal er een onderscheid

gemaakt worden tussen het renovatie- en het

sloopscenario.

§ 4.2 Gewenste prijsklasse - 2

4. Wensen t.a.v. woning
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8%

3%

15%

41%

26%

6%

Weet niet/geen mening

Tussen 600 en 700 euro

Tussen 500 en 600 euro

Tussen 400 en 500 euro

Tussen 300 en 400 euro

Minder dan 300 euro

Gewenste huurprijs

38%

2%

4%

15%

19%

17%

4%

Weet niet/geen mening

Tussen 300.000 en 350.000 euro

Tussen 250.000 en 300.000 euro

Tussen 200.000 en 250.000 euro

Tussen 150.000 en 200.000 euro

Tussen 100.000 en 150.000 euro

Minder dan 100.000 euro

Gewenste koopprijs
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Eengezinswoning

776

Seniorenwoning

145

1.107

Voorkeur voor huurwoning of geen voorkeur - bij renovatie

Minder dan € 300 37

200

325

134

30

6

5% 11

33

59

20

6

0

Tussen € 300 en € 400

Tussen € 400 en € 500

Tussen € 500 en € 600

Tussen € 600 en € 700

Tussen € 700 en € 800

26%

42%

17%

4%

1%

8%

23%

41%

14%

4%

0%

Flat/appartement

78

4

25

36

4

2

0

5%

32%

46%

5%

2%

0%

Boven-/benedenwoning

56

11

17

22

6

0

0

20%

30%

40%

10%

0%

0%
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Eengezinswoning

760

Seniorenwoning

149

1.090

Voorkeur voor huurwoning of geen voorkeur – bij sloop

Minder dan € 300 39

186

315

137

29

6

5% 12

39

59

20

6

0

Tussen € 300 en € 400

Tussen € 400 en € 500

Tussen € 500 en € 600

Tussen € 600 en € 700

Tussen € 700 en € 800

24%

41%

18%

4%

1%

8%

26%

39%

13%

4%

0%

Flat/appartement

72

4

24

32

4

2

0

6%

33%

44%

6%

3%

0%

Boven-/benedenwoning

57

10

20

21

6

0

0

17%

34%

38%

10%

0%

0%



• Op de vraag of de blijvers en twijfelaars een prijsklasse hoger zouden overwegen, indien de woning en omgeving aan alle andere eisen

zouden voldoen, antwoordt 35% bevestigend, 52% ontkennend en 13% weet het niet.

• Hoe ouder men is, hoe minder vaak men zou overwegen om een prijsklasse hoger te betalen.

§ 4.2 Gewenste prijsklasse - 5

4. Wensen t.a.v. woning
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Ja
35%

Nee
52%

Weet 
niet/geen 
mening

13%

Ook prijsklasse hoger overwegen



• Ook voor de gewenste prijsklasse is aan de bewoners die in Vreewijk willen blijven gevraagd of ze liever concessies in de gewenste

prijsklasse of de gewenste wijk zouden willen doen. De meningen zijn hier meer verdeeld dan wat het gewenste type woning betreft. De

bewoners hebben dan niet echt een uitgesproken voorkeur voor één van de opties.

• Er zijn geen opvallende verschillen tussen de leeftijdgroepen.

§ 4.2 Gewenste prijsklasse - 6

4. Wensen t.a.v. woning
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Gewenste 
prijsklasse in 

andere 
wijk/buiten 

Rdam
31%

Hogere 
prijsklasse in 

gewenste 
wijk
41%

Geen 
voorkeur

28%

Hogere prijsklasse of andere wijk
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Gewenste aantal slaapkamers en oppervlakte woning – uitgesplitst naar leeftijd

Aantal slaapkamers Totaal < 35 jaar 35 - 55 jaar > 55 jaar

1 slaapkamer 5% 6% 1% 9%

2 slaapkamers 52% 15% 35% 77%

3 slaapkamers 32% 44% 48% 13%

4 slaapkamers 10% 31% 14% 1%

5 slaapkamers of meer 1% 4% 1% 0%

Oppervlakte woning in totaal Totaal < 35 jaar 35 - 55 jaar > 55 jaar

Minder dan 60 m2 2% 8% 0% 2%

60 - 80 m2 23% 15% 20% 29%

80 - 100 m2 36% 8% 31% 47%

100 -120 m2 22% 23% 31% 12%

120 -150 m2 12% 27% 13% 8%

Meer dan 150 m2 5% 19% 5% 2%

• Deze paragraaf gaat in op een aantal overige woonwensen, waaronder het gewenste aantal slaapkamers en de gewenste grootte van

verschillende ruimtes. Wederom worden hier de resultaten van de groep bewoners die in Vreewijk willen blijven of dit in ieder geval

overwegen, weergegeven.

• Uit de tabel blijkt dat men bescheiden wensen heeft: 84% van de bewoners vindt 2 of 3 slaapkamers voldoende. Dit geldt met name voor

de oudste doelgroep: 77% wenst „slechts‟ 2 slaapkamers. Onder de jongste doelgroep is er nog een relatief grote groep die de voorkeur

geeft aan 4 slaapkamers (31%).

• Ditzelfde bescheiden beeld komt naar voren bij de gewenste oppervlakte van de totale woning: 81% wenst een woning tussen de 60 en

120 m2. Wederom hebben ouderen de meest en jongeren de minst bescheiden wensen.



§ 4.3 Overige woonwensen - 2
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Gewenste oppervlakte overige ruimtes – uitgesplitst naar leeftijd

Woonkamer Totaal < 35 jaar 35 - 55 jaar > 55 jaar

Minder dan 20 m2 1% 4% 1% 1%

20 - 30 m2 35% 24% 34% 39%

30 - 40 m2 50% 47% 52% 49%

40 m2 of meer 13% 24% 14% 11%

Hoofdslaapkamer Totaal < 35 jaar 35 - 55 jaar > 55 jaar

Minder dan 10 m2 2% 10% 3% 0%

10 - 20 m2 74% 69% 76% 73%

20 m2 of meer 24% 21% 22% 26%

Keuken Totaal < 35 jaar 35 - 55 jaar > 55 jaar

Minder dan 10 m2 35% 18% 28% 45%

10 - 20 m2 59% 73% 66% 50%

20 m2 of meer 6% 9% 6% 5%

• Bovenstaande tabel toont de gewenste afmetingen van respectievelijk de woonkamer, hoofdslaapkamer en keuken. Uit de tabel blijkt

wederom dat de bewoners redelijk bescheiden wensen hebben.

• Hierbij moet wel opgemerkt worden dat veel respondenten het moeilijk vonden om de afmetingen van de verschillende ruimtes in te

schatten en daarom vaak een antwoord verschuldigd moesten blijven.



§ 4.3 Overige woonwensen - 3

4. Wensen t.a.v. woning

• Bewoners hebben geen uitgesproken mening ten

aanzien van het aantal verdiepingen: een nagenoeg

even grote groep geeft de voorkeur aan een

gelijkvloerse woning (46%) als aan een woning met

meerdere verdiepingen (44%).

• Uit de tabel blijkt (logischerwijs) dat leeftijd sterk

bepalend is voor de resultaten: 55-plussers wensen

veelal een gelijkvloerse woning (74%), terwijl de

jongere bewoners in de meeste gevallen meerdere

verdiepingen wensen.

• Het merendeel van de bewoners met een voorkeur

voor meerdere verdiepingen wenst 2 (53%) of 3 (46%)

verdiepingen.
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Gelijkvloers
46%

Meerdere 
verdiepingen

44%

Weet 
niet/geen 
mening

10%

Gelijkvloers of meerdere verdiepingen

Gelijkvloers of meerdere verdiepingen – uitgesplitst naar leeftijd

< 35 jaar 35 - 55 jaar > 55 jaar

Gelijkvloers 14% 25% 74%

Meerdere verdiepingen, 68% 65% 19%

Weet niet/geen mening 18% 10% 8%



• Op de vraag of men behoefte heeft aan een tuin en/of

balkon antwoordt slechts 1% ontkennend. De behoefte

aan een tuin is met 79% het grootst. Tevens geeft 30%

van de bewoners aan behoefte aan een balkon te

hebben.

• Uit de tabel blijkt dat huishoudens onder de 55 jaar

met name behoefte aan een tuin hebben. De 55-

plussers geven relatief vaak aan (ook) behoefte aan

een balkon te hebben (44%).

§ 4.3 Overige woonwensen - 4

4. Wensen t.a.v. woning
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Behoefte aan tuin en/of balkon – uitgesplitst naar leeftijd

< 35 jaar 35 - 55 jaar > 55 jaar

Ja, tuin 93% 92% 63%

Ja, balkon 17% 18% 44%

Nee 0% 0% 1%

Weet niet/geen mening 0% 1% 5%

3%

1%

30%

79%

Weet niet/geen mening

Nee

Ja, balkon

Ja, tuin

Behoefte aan tuin en/of balkon



• Op de vraag of men behoefte heeft aan een

parkeerplaats in de nabijheid van de woning en zo ja,

welke vorm van parkeren dan de voorkeur heeft,

antwoordt de helft van de bewoners dat parkeren op

straat voldoende is (50%).

• Daarnaast geeft 26% aan geen behoefte aan een

parkeerplaats te hebben.

• Bij de uitsplitsing naar leeftijd valt op dat het met name

de oudere bewoners zijn die geen behoefte aan een

parkeerplaats hebben.

• De jongste doelgroep vindt relatief vaak parkeren op

straat niet voldoende: 10% wil parkeren op eigen

terrein met een garage, 3% met een carport en nog

eens 16% wil graag een eigen plek op een

gemeenschappelijke parkeerplaats.

§ 4.3 Overige woonwensen - 5

4. Wensen t.a.v. woning
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Gewenste vorm van parkeren – uitgesplitst naar leeftijd

< 35 jaar 35 - 55 jaar > 55 jaar

Parkeren op eigen terrein met garage 10% 3% 1%

Parkeren op eigen terrein met carport 3% 3% 2%

Parkeren op eigen plek op 

gemeenschappelijke parkeerplaats
16% 10% 15%

Parkeren op straat is voldoende 50% 59% 42%

Geen behoefte aan parkeerplaats 14% 20% 35%

Weet niet/geen mening 7% 4% 5%

5%

26%

3%

4%

13%

50%

Weet niet/geen mening

Geen behoefte aan 
parkeerplaats

Parkeren op eigen terrein met 
carport

Parkeren op eigen terrein met 
garage

Parkeren op eigen plek op 
gemeenschappelijke 

parkeerplaats

Parkeren op straat is voldoende

Gewenste vorm van parkeren



§ 4.3 Overige woonwensen - 6

4. Wensen t.a.v. woning

• Tot slot is de bewoners gevraagd of ze interesse

hebben in het kopen van een klusmonument in

Vreewijk: een hiervoor aangewezen woning, waarvan

de fundering door Com·wonen in orde is gebracht,

maar waar een verbeterplicht op ligt voor de nieuwe

eigenaar.

• Van de bewoners die in Vreewijk (overwegen te)

blijven, geeft 12% aan interesse in een dergelijke

woning te hebben.

• Dit blijken met name bewoners jonger dan 55 jaar te

zijn.

• Tevens blijkt dat bewoners van de Linker Vlieger (14%)

en Buurt 9 (13%) aanzienlijk meer interesse hebben in

het aankopen van een klusmonument in Vreewijk dan

bewoners van de Valkenier (5%).
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Interesse klusmonument Vreewijk – uitgesplitst naar leeftijd

< 35 jaar 35 - 55 jaar > 55 jaar

Ja 21% 18% 3%

Nee 71% 79% 96%

Weet niet/geen mening 7% 3% 1%

Ja
12%

Nee
86%

Weet 
niet/geen 
mening

3%

Interesse klusmonument Vreewijk
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Overzicht woonwensen - doelgroepen Vreewijk 

Blijvers Twijfelaars Vertrekkers

Soort woning • Huurwoning (92%) • Huurwoning (90%) • Ook relatief vaak koopwoning (19%)

Type woning
• Eengezins-/rijtjeswoning (75%) en in 

mindere mate seniorenwoning (11%)

• Eengezins-/rijtjeswoning (61%) en in 

mindere mate seniorenwoning (17%)

• Eengezins-/rijtjeswoning (43%) en in 

mindere mate flat/appartement (27%) en 

seniorenwoning (22%)

Nieuw- of 

bestaande bouw
• Geen uitgesproken voorkeur

• Relatief iets grotere voorkeur voor 

nieuwbouw (34%)
• Geen uitgesproken voorkeur

In onderstaande tabel worden de woonwensen van de drie eerder gedefinieerde doelgroepen, wat type en soort woning betreft,

weergegeven:

• Bij de uitsplitsing naar leeftijd valt op dat de geringe animo die er voor koopwoningen is, vrijwel voornamelijk afkomstig is van de

jongste doelgroep (< 35 jaar). Ook Vreewijk volgt de landelijke trend waarbij blijkt dat hoe ouder men wordt, hoe groter de voorkeur

voor huur wordt.

• Daarnaast blijkt dat de animo voor eengezins-/rijtjeswoningen relatief groot is onder bewoners jonger dan 55 jaar. Bewoners ouder

dan 55 jaar kiezen relatief vaak voor een seniorenwoning (en in mindere mate flat/appartement). Ook dit is een landelijke trend.

• Aangezien de woonwensen van blijvers en twijfelaars vrijwel niet verschillen, zijn deze doelgroepen bij de doorrekening naar

absolute aantallen bij elkaar gevoegd. De groep die absoluut uit de wijk wil vertrekken is hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat

hun wensen voor de toekomst van Vreewijk aanzienlijk minder relevant zijn, aangezien ze er niet willen blijven wonen. Op de

volgende pagina wordt een overzicht van het gewenste soort en type woning, doorgerekend naar absolute aantallen, gegeven voor

respectievelijk het renovatie en het sloopscenario.
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Huur of geen voorkeur 

(96%)

1.107

Koop of geen voorkeur 

(9%)

103

1.147

In Vreewijk (overwegen te) blijven bij renovatie

Eengezins-

woning

Dubbeltelling 

i.v.m. ‘geen 

voorkeur’

776

145

78

56

7

6

22

70% 86

2

0

6

2

2

0

Senioren-

woning

Flat/    

appartement

Boven-/ 

benedenwoning

2-onder-1    

kapper

Vrijstaande 

woning

Zorg-

/aanleunwoning

13%

7%

5%

1%

1%

2%

84%

2%

0%

5%

2%

2%

0%

Huur of geen voorkeur 

(96%)

1.090

Koop of geen voorkeur 

(9%)

105

1.133

In Vreewijk (overwegen te) blijven bij sloop

Eengezins-

woning

Dubbeltelling 

i.v.m. ‘geen 

voorkeur’

760

149

72

57

6

6

23

70% 89

2

0

6

0

2

0

Senioren-

woning

Flat/    

appartement

Boven-/ 

benedenwoning

2-onder-1    

kapper

Vrijstaande 

woning

Zorg-

/aanleunwoning

14%

7%

5%

1%

1%

2%

85%

2%

0%

6%

0%

2%

0%



• Uit de analyse blijkt dat bewoners van Vreewijk relatief hoge energiekosten hebben: 25% betaalt meer dan € 200 per maand. Dit hangt

uiteraard samen met de slechte staat van onderhoud van de woningen. Bewoners noemen het verbeteren van isolatie (en aanbrengen

van dubbel glas) veelvuldig als verbeterpunt(en) voor de woning. Een energiezuinigere woning kost maandelijks minder in energielasten,

waardoor men meer kan uitgeven aan huur- of hypotheeklasten.

• De huurprijs die men maximaal bereid is te betalen, ligt veelal tussen de € 300 en € 600 (82%). Het zwaartepunt ligt bij oudere bewoners

met name tussen de € 300 en € 500, terwijl dit voor de bewoners jonger dan 55 jaar meer tussen de € 400 en € 600 ligt. Wat de

gewenste koopprijs betreft moet 38% het antwoord verschuldigd blijven en levert dit, gezien de geringe animo voor koop en daarmee

kleine steekproef, geen duidelijke inzichten op.

• Onderstaande tabel toont voor de groep bewoners die in Vreewijk wil blijven of dit overweegt de doorrekening naar absolute aantallen,

zowel voor renovatie als sloop. Gezien de geringe interesse in koopwoningen is dit enkel voor de huurprijs gedaan. Op pagina 58 en 59

is een uitgebreid overzicht van onderstaande tabel te vinden.

• Van de groep bewoners die in Vreewijk wil blijven of dit overweegt wil 35% ook een prijsklasse hoger overwegen, mits de woning en

woonomgeving wel aan alle andere eisen voldoet. Hoe ouder men is, hoe minder vaak men zou overwegen om een prijsklasse hoger te

betalen.

§ 4.4 Conclusies - 3
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Gewenste prijsklasse – huurwoning (in absolute aantallen huishoudens)

Renovatie Sloop

Eengezins-

woning

Senioren-

woning

Flat/ 

appartement

Boven/beneden 

–woning

Eengezins-

woning

Senioren-

woning

Flat/ 

appartement

Boven/beneden 

–woning

Voorkeur in 

absolute aantallen 
776 145 78 56 760 149 72 57

Minder dan € 300 37 11 4 11 39 12 4 10

€ 300 - € 400 200 33 25 17 186 39 24 20

€ 400 - € 500 325 59 36 22 315 59 32 21

€ 500 - € 600 134 20 4 6 137 20 4 6

€ 600 - € 700 30 6 2 0 29 6 2 0

€ 700 - € 800 6 0 0 0 6 0 0 0
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Overzicht overige woonwensen

Blijvers en twijfelaars
Verschillen tussen 

leeftijdsgroepen

Aantal slaapkamers • Merendeel 2 (52%) of 3 (32%) slaapkamers
• Jongste doelgroep (<35 jr.) relatief vaak 4 slaapkamers (31%)

• Oudste doelgroep (>55 jr.) relatief vaak 2 slaapkamers (77%)

Oppervlakte woning in totaal 

en afzonderlijke ruimtes

• Merendeel wil een woning met een oppervlakte 

tussen de 60 en 120 m2 (81%)

• Ook bij afzonderlijke ruimtes bescheiden wensen

• Jongeren (<35 jr.) wensen de grootste woning (en ruimtes)

• Ouderen (>55j r.) wensen de kleinste woning (en ruimtes)

Gelijkvloers of meerdere 

verdiepingen

• Verdeelde meningen: 46% gelijkvloers en 44% 

meerdere verdiepingen

• Ouderen (>55 jr.) met name gelijkvloers (74%)

• Bewoners onder de 55 jr. met name meerdere verdiepingen 

(53%: 2 verdiepingen en 46%: 3 verdiepingen)  

Behoefte tuin of balkon
• Vrijwel iedereen behoefte aan tuin en/of balkon 

(79% tuin/ 30% balkon) 

• Ouderen (>55 jr.) relatief vaak balkon (44%)

• Bewoners onder de 55 jr. met name tuin

Voorkeur parkeren
• 70% behoefte aan parkeergelegenheid; 50% vindt 

parkeren op straat voldoende

• Ouderen (>55 jr.) relatief vaak geen behoefte aan parkeren 

(35%)

• Jongeren (< 35 jr.) relatief vaak parkeren op straat niet 

voldoende

Interesse klusmonument • 12% interesse in klusmonument • Interesse met name onder bewoners jonger dan 55 jr.

In onderstaande tabel worden de overige woonwensen weergegeven. Het betreft hier wederom enkel de groep die in Vreewijk wil

blijven of dit overweegt.
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• Bovenstaande figuur laat zien van welke voorzieningen de bewoners van Vreewijk het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt. Aangezien

het hier de huidige situatie in Vreewijk betreft, worden de resultaten van de gehele groep bewoners weergegeven en niet alleen van de

groep die overweegt in Vreewijk te blijven of absoluut in Vreewijk wil blijven.

• Opvallend is dat een relatief grote groep bewoners aangeeft dat er geen postkantoor (35%), bank (32%) of pinautomaat (18%) in de

omgeving aanwezig is. Uiteraard is perceptie van afstand verschillend voor elke persoon, maar de ervaring leert dat de aanwezigheid van

een bank, postkantoor en/of pinautomaat, zeker voor ouderen, zeer belangrijk wordt gevonden.

§ 5.1 Houding t.a.v. huidige voorzieningen Vreewijk - 1

5. Wensen t.a.v. woonomgeving en voorzieningen
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• Daarnaast is ook gevraagd hoe men de afstand tot de verschillende voorzieningen ervaart. Zoals eerder al naar voren kwam, ervaart men

met name de afstand tot het postkantoor, de bank en het pinautomaat als (te) ver.

• Over de nabijheid van het openbaar vervoer (96%), de supermarkt (93%) en de overige winkels voor de dagelijkse levensbehoefte is men

het meest tevreden: vrijwel alle bewoners ervaren deze voorzieningen als „dichtbij‟.

§ 5.1 Houding t.a.v. huidige voorzieningen Vreewijk - 2

5. Wensen t.a.v. woonomgeving en voorzieningen
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Tevredenheid nabijheid voorzieningen– uitgesplitst naar leeftijd

% (te) ver < 35 jaar 35 - 55 jaar > 55 jaar

Postkantoor 29% 48% 52%

Bank 28% 43% 51%

Pinautomaat 11% 19% 26%

Winkelcentrum 11% 16% 20%

Uitgaansgelegenheid 15% 14% 15%

Speeltuin voor kinderen 21% 16% 11%

Huisarts 12% 15% 14%

Apotheek 10% 11% 10%

Politiepost 2% 9% 12%

Overige winkels 8% 8% 11%

Sportvoorzieningen 11% 7% 9%

Recreatiemogelijkheden 5% 7% 7%

Supermarkt 8% 5% 7%

Zorgcentrum 2% 4% 7%

Ontmoetingsruimte 2% 4% 7%

Buurthuis/ wijkcentrum 4% 3% 5%

Thuiszorg 7% 3% 3%

Openbaar vervoer 2% 2% 3%

Scholen/ kinderdagverblijf 1% 3% 1%

• In de tabel worden de resultaten, ten

aanzien van de afstand tot de

voorzieningen, uitgesplitst naar leeftijd

weergegeven. Hierbij worden de

percentages gepresenteerd van de

respondenten die de betreffende

voorzieningen (te) ver vinden.

• Uit de tabel blijkt dat met name de oudste

doelgroep de afstand tot het postkantoor,

de bank en het pinautomaat (te) ver vindt.

Ook de afstand tot het winkelcentrum

ervaart deze groep vaker als (te) ver dan

de overige doelgroepen.

• De speeltuin voor kinderen zou met name

de jongste doelgroep graag dichterbij zien

en dit geldt voor een politiepost onder de

oudste doelgroep.

• Bij de uitsplitsing naar buurt valt op dat de

bewoners van Buurt 9 de afstand tot

vrijwel alle voorzieningen vaker als (te) ver

beoordelen dan de bewoners van de

andere twee buurten.

• De afstand tot de supermarkt wordt echter

vaker door bewoners van de Valkenier

(15%) als (te) ver ervaren dan door

bewoners van de andere buurten



• Op een aantal hoeken van straten zitten zogenaamde winkelwoningen. Aan de bewoners is gevraagd wat ze zouden willen dat met deze

woningen gebeurt. Wederom zijn de resultaten van alle bewoners weergegeven omdat het de huidige situatie in Vreewijk betreft. Bij

“anders” worden uiteenlopende zaken genoemd, zoals “een apotheek”, “een hobbywinkel”, “een (kunst)atelier”, “een snackbar” en “een

kledingwinkel”.

• Uit de figuur blijkt dat het merendeel zou willen dat hier weer winkels voor groente, fruit, aardappelen, brood, etc, in komen (45%).

Daarnaast is er nog een relatief grote groep die niet weet wat ze in deze winkelwoningen zouden willen zien (27%).

• Hoe jonger men is, hoe vaker men aangeeft graag weer winkels in de winkelwoningen te willen zien. Daarentegen valt op dat hoe ouder

men is, hoe vaker men aangeeft dat er “gewone woningen” van de winkelwoningen gemaakt moeten worden.

• Bij de uitsplitsing naar buurt valt op dat met name de bewoners van de Valkenier graag weer winkels in de winkelwoningen zouden willen

zien (61%). Eerder bleek al dat relatief veel bewoners van deze buurt de supermarkt als (te) ver ervaren. Een winkel voor levensmiddelen

dichterbij zou voor deze groep dan ook handig zijn. Bewoners van Buurt 9 noemen daarentegen vaak een drogist (17%).

§ 5.2 Toekomst winkelwoningen

5. Wensen t.a.v. woonomgeving en voorzieningen
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• Bovenstaande figuur toont het belang dat de groep bewoners die in Vreewijk wil blijven of dit overweegt, hecht aan verschillende aspecten

in de directe woonomgeving.

• Een supermarkt, apotheek, openbaar vervoer, huisarts en pinautomaat in de directe woonomgeving worden het meest belangrijk gevonden.

§ 5.3 Belang aspecten woonomgeving - 1
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§ 5.3 Belang aspecten woonomgeving - 2
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Belang aspecten directe woonomgeving– uitgesplitst naar leeftijd

% (zeer) belangrijk < 35 jaar 35 - 55 jaar > 55 jaar

Supermarkt 93% 84% 88%

Apotheek 83% 84% 88%

Openbaar vervoer 93% 84% 84%

Huisarts 85% 81% 87%

Pinautomaat 87% 84% 77%

Overige winkels 80% 79% 81%

Politiepost 80% 73% 80%

Recreatiemogelijkheden 77% 70% 67%

Winkelcentrum 75% 64% 72%

Postkantoor 66% 67% 68%

Bank 70% 63% 63%

Speeltuin voor kinderen 76% 61% 38%

Zorgcentrum 48% 50% 52%

Scholen/ kinderdagverblijf 76% 59% 32%

Sportvoorzieningen 56% 55% 39%

Buurthuis/ wijkcentrum 37% 40% 39%

Thuiszorg 28% 36% 45%

Ontmoetingsruimte 24% 36% 34%

Uitgaansgelegenheid 38% 30% 30%

• De tabel toont de resultaten van de vorige

pagina, uitgesplitst naar leeftijd.

• Uit de tabel blijkt dat bij alle drie de

leeftijdsgroepen een supermarkt, een

apotheek, openbaar vervoer en een

huisarts in de top 5 van belangrijkste

voorzieningen in de directe

woonomgeving staan.

• Tevens blijkt dat de jongste doelgroep

vrijwel alle voorzieningen belangrijker

vindt in de directe woonomgeving dan de

overige doelgroepen. Dit is opvallend

aangezien in vergelijkbare onderzoeken

vaak blijkt dat het juist de oudste

doelgroep is die het meeste belang hecht

aan de aanwezigheid van de verschillende

voorzieningen.

• 55-plussers vinden (logischerwijs) de

aanwezigheid van thuiszorg in de directe

woonomgeving belangrijker dan de

overige doelgroepen.



§ 5.4 Conclusies
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Overzicht wensen t.a.v. woonomgeving en voorzieningen

Totaal
Verschillen tussen 

doelgroepen

Tevredenheid nabijheid 

voorzieningen

• Met name het postkantoor, de bank en het 

pinautomaat worden als (te) ver ervaren

• Over de nabijheid van openbaar vervoer, 

supermarkt en overige winkels voor dagelijkse 

levensbehoefte is men (zeer) tevreden 

• Met name ouderen (>55 jr.) ervaren het postkantoor, de bank,

het pinautomaat en het winkelcentrum als (te) ver

• Jongeren (<35 jr.) vinden een speeltuin voor de kinderen relatief 

vaak (te) ver

• Bewoners van Buurt 9 ervaren vrijwel alle voorzieningen vaker 

als (te) ver dan bewoners van de overige wijken

• Afstand tot supermarkt wordt relatief vaak door bewoners

Valkenier (15%) als (te) ver ervaren

Voorkeur toekomst 

winkelwoningen

• Merendeel wil weer winkels voor levensmiddelen in 

de winkelwoningen zien (45%); 27% weet het niet

• Hoe ouder men is, hoe vaker men er weer winkels voor 

levensmiddelen wil zien

• Hoe jonger men is, hoe vaker men vindt dat er gewone 

woningen van gemaakt moeten worden

• Bewoners Valkenier zien relatief vaak graag weer winkels voor 

levensmiddelen in de winkelwoningen

Belang aspecten 

toekomstige woonomgeving

• Supermarkt, apotheek, openbaar vervoer, huisarts 

en pinautomaat in de directe woonomgeving meest 

belangrijk

• Uitgaansgelegenheid, ontmoetingsruimte en 

buurthuis/wijkcentrum meest vaak onbelangrijk

• Jongeren (<35 jr.) vinden vrijwel alle aspecten relatief 

belangrijker in de directe woonomgeving

• Ouderen (> 55 jr.) vinden thuiszorg relatief belangrijk

In onderstaande tabel worden de wensen ten aanzien van de woonomgeving en voorzieningen in de wijk weergegeven. Aangezien de

tevredenheid met de nabijheid van voorzieningen en de voorkeur ten aanzien van de toekomst van de winkelwoningen de huidige

woonsituatie betreffen, zijn hier de resultaten voor de gehele groep bewoners weergegeven. Het belang van aspecten in de

woonomgeving betreft de toekomstige situatie in Vreewijk en daarom zijn voor deze vraag enkel de resultaten van de groep die in

Vreewijk wil blijven of dit overweegt, weergegeven.
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• Aan alle bewoners is gevraagd op welke wijze ze het liefst

door de projectgroep op de hoogte worden gehouden. Een

overgrote meerderheid geeft de voorkeur aan schriftelijk door

middel van een brief (76%). Per e-mail volgt op ruime afstand

met 13%.

• Bij de uitsplitsing naar leeftijd valt op dat hoe ouder men is,

hoe vaker men de voorkeur aan schriftelijk geeft en hoe

jonger men is, hoe vaker men de voorkeur aan e-mail geeft.

• Tevens is de bewoners gevraagd welke kanalen ze als eerste

zouden gebruiken als ze op zoek zijn naar informatie over

wonen, welzijn en zorg. Het internet blijkt hier wel populair:

bijna de helft zou dit medium gebruiken om te zoeken naar

informatie (46%).

• Ook Com·wonen (14%), het eigen netwerk (10%) en het

wijkkrantje (9%) worden relatief vaak genoemd.

• Bij de uitsplitsing blijkt dat met name bewoners jonger dan 55

jaar hun toevlucht zoeken tot het internet. Bewoners boven de

55 jaar gaan relatief vaak naar de bewonersorganisatie (10%)

of gebruiken het wijkkrantje (13%).

• Tevens geeft de oudste doelgroep relatief vaak aan niet te

weten waar ze deze informatie zouden moeten zoeken (16%).

§ 6.1 Gewenste wijze van communicatie en informatievoorziening

6. Communicatie en contacten
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§ 6.2 Internetgebruik

6. Communicatie en contacten

• Van alle bewoners maakt 73% gebruik van internet.

• Onder de bewoners jonger dan 35 jaar is het

internetgebruik 94%, onder de bewoners tussen de 35

en 55 jaar is dit 86% en onder de 55-plussers 57%.

• Landelijk ligt het internetgebruik onder huurders op

66%.

• De meeste bewoners maken gewoon thuis gebruik van

internet (96%). Daarnaast gebruikt ook nog één op de

vijf bewoners op het werk internet (21%).

• Met name bewoners onder de 55 jaar maken (ook) op

het werk gebruik van internet.

• De jongste doelgroep geeft daarnaast nog relatief vaak

aan bij familie (13%) of vrienden/kennissen (13%)

internet te gebruiken.

Woonwensenonderzoek Vreewijk - Projectgroep Vreewijk c10comwwvr
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• De Vreewijkers zijn (zeer) tevreden over het

sociaal contact met hun buren (81% (zeer)

tevreden) en hun familie/vrienden (91%).

• Een grotere groep geeft aan (zeer) ontevreden te

zijn over het sociaal contact met hun buren (6%)

dan met hun familie/vrienden (2%). Beide

groepen zijn echter maar (zeer) klein.

• Bij de uitsplitsing naar leeftijd valt op dat de

groep tussen de 35 en 55 jaar het meest

tevreden is over het sociaal contact met zowel

hun buren (84%) als hun familie/vrienden (92%).

De verschillen met de overige leeftijdsgroepen

zijn echter gering.

• De bewoners van Buurt 9 zijn het meest

tevreden over het sociaal contact met hun buren

(86%), gevolgd door de bewoners van de

Valkenier (81%). De bewoners van de Linker

Vlieger zijn relatief het minst tevreden over het

contact met hun buren (79%).

§ 6.3 Contact met buren en familie/vrienden - 1

6. Communicatie en contacten
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Tevredenheid sociaal contact - uitgesplitst naar leeftijd

% (zeer) tevreden < 35 jaar 35 - 55 jaar > 55 jaar

Buren 79% 84% 80%

Familie/vrienden 90% 92% 89%
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• De omgang met buurtbewoners is in een rapportcijfer uit te drukken. Wat deze rapportcijfers inhouden, is naast de as weergegeven.

• In vergelijking met soortgelijke onderzoeken blijkt dat Vreewijk relatief hoog scoort wat de relatie tussen buurtbewoners betreft (normaal

ligt de score tussen de 6 en de 7).

• Tevens valt op dat hoe ouder men is, hoe beter men de omgang met de buren beoordeeld. Daarnaast blijkt dat bewoners van Buurt 9 de

omgang met de buren het beste beoordelen (8,4), gevolgd door de Linker Vlieger (8,0). De bewoners van de Valkenier beoordelen dit

aspect relatief het laagst (7,3).

§ 6.3 Contact met buren en familie/vrienden - 2

6. Communicatie en contacten
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§ 6.4 Participatie in de wijk - 1

6. Communicatie en contacten

• Van alle bewoners van Vreewijk doet 20% aan

vrijwilligerswerk.

• De jongste doelgroep doet het minst vaak aan

vrijwilligerswerk (13%). Onder de groep tussen de 35

en 55 jaar ligt dit op 21% en onder de oudste

doelgroep op 20%.

• Bewoners van Buurt 9 zijn het meest actief op het

gebied van vrijwilligerswerk (23%). Voor de Linker

Vlieger is dit 19% en voor de Valkenier 18%.

• Van alle bewoners is 15% betrokken bij activiteiten in

de wijk. Er worden uiteenlopende activiteiten genoemd,

waarvan „opzoomeren‟ het meest genoemd wordt

(5%).

• Ook hier blijkt dat de middengroep (tussen de 35 en 55

jaar) het meest actief is (20%).

• Tussen de buurten zijn er geen opvallende verschillen.

• Zoals te verwachten valt, zijn de bewoners die

aangegeven hebben vrijwilligerswerk te doen, vaker bij

activiteiten in de wijk betrokken: 31% van deze groep

geeft aan bij activiteiten in Vreewijk betrokken te zijn.

• Opvallend genoeg geeft van de groep die eerder

aangegeven heeft niet aan vrijwilligerswerk te doen,

nog 11% aan bij activiteiten in de buurt betrokken te

zijn. Blijkbaar ziet men dit niet als vrijwilligergswerk.
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Betrokken bij actviteiten in Vreewijk



• Aan de bewoners jonger dan 55 jaar of ouder

dan 55 jaar, maar zonder gezondheids-

problemen, is gevraagd of men bereid is hand-

en spandiensten te verlenen aan mensen die

hulp nodig hebben in de buurt.

• Op deze vraag antwoordt in totaal 42%

bevestigend: 35% zou dit voor zowel buren als

bekenden doen, 4% alleen voor buren en 3%

alleen voor bekenden.

• 55-plussers geven relatief vaak aan niet bereid

hiertoe te zijn (61%).

• Ook bewoners van de Valkenier geven relatief

vaak aan niet bereid te zijn hand- en

spandiensten te verlenen aan buren en

bekenden (68%). Bewoners van Buurt 9 geven

daarnaast relatief vaak aan het niet te weten

(17%).

§ 6.4 Participatie in de wijk - 2

6. Communicatie en contacten

Woonwensenonderzoek Vreewijk - Projectgroep Vreewijk c10comwwvr

88

Hand- en spandiensten verlenen - uitgesplitst naar leeftijd

< 35 jaar 35 - 55 jaar > 55 jaar

Ja (voor mijn buren en bekenden) 46% 42% 24%

Ja, voor mijn buren wel 4% 4% 3%

Ja, voor bekenden wel 1% 5% 2%

Nee 40% 44% 61%

Weet niet/geen mening 9% 5% 10%

Ja (voor 
buren/ 

bekenden)
35%

Ja, voor 
buren
4%

Ja, voor 
bekenden

3%

Nee
50%

Weet 
niet/geen 
mening

7%

Hand- en spandiensten verlenen



• Aan alle bewoners is een aantal vormen van

participatie voorgelegd met de vraag of ze op

deze wijze actief zouden willen worden in de

wijk.

• Men heeft de meeste animo voor meedenken bij

het oplossen van problemen in de wijk (14%),

gevolgd door het organiseren van activiteiten

(10%).

• Ook hier valt op dat 55-plussers de minste animo

hebben om actief te worden in de wijk.

• De bewoners van Buurt 9 hebben de minste

interesse in de verschillende vormen van

participatie in de wijk.

• De NAW-gegevens van de bewoners die hebben

aangegeven actief te willen worden in de wijk,

worden in een Excel-document aangeleverd.

§ 6.4 Participatie in de wijk - 3

6. Communicatie en contacten
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4%

5%

6%

10%

14%

Zitting nemen in 
bewonerscommissie

Zitting nemen in buurtwerkgroep

Aanspreekpunt voor 
buurtbewoners zijn

Activiteiten organiseren

Meedenken bij oplossen van 
problemen

Actief zijn in de wijk (% ja)

Actief zijn in de wijk - uitgesplitst naar leeftijd

% ja < 35 jaar 35 - 55 jaar > 55 jaar

Meedenken bij oplossen van problemen 22% 21% 7%

Activiteiten organiseren                                                                                 17% 15% 3%

Aanspreekpunt voor buurtbewoners zijn 6% 9% 3%

Zitting nemen in buurtwerkgroep 6% 8% 2%

Zitting nemen in bewonerscommissie 4% 7% 2%
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• De bewoners willen het liefst schriftelijk op de hoogte worden gehouden over ontwikkelingen in de wijk (76%). Hoe ouder men is, hoe

vaker men de voorkeur geeft aan schriftelijk. Hoe jonger men daarentegen is, hoe vaker men de voorkeur aan e-mail geeft.

• Als bewoners op zoek zijn naar informatie over wonen, welzijn en zorg, zou het merendeel als eerste het internet raadplegen (46%),

gevolgd door Com·wonen (14%) en vrienden/kennissen/buren (10%). Met name bewoners jonger dan 55 jaar zouden het internet

gebruiken. Ouderen zouden relatief vaak naar de bewonersorganisatie gaan (10%) of in het wijkkrantje kijken (13%).

• Het internetgebruik onder Vreewijkers ligt op 73%. Dit is hoger dan landelijk (66%). Logischerwijs geldt dat hoe ouder men is, hoe lager

het internetgebruik (< 35 jaar 94%, 35 - 55 jaar 86% en 55+ 57%). De meeste bewoners gebruiken internet gewoon thuis (96%) en nog

eens 21% gebruikt het ook op het werk.

• De bewoners van Vreewijk zijn tevreden over het sociaal contact met hun buren (81%) en familie/vrienden (91%). De bewoners van

Buurt 9 zijn het meest tevreden over het contact met hun buren (86%) en bewoners van de Linker Vlieger het minst (79%).

• Ook de omgang met buurtbewoners wordt goed beoordeeld (8.0). Dit ligt hoger dan in vergelijkbare onderzoeken die USP heeft

uitgevoerd. Hoe ouder men is, hoe beter men deze omgang beoordeelt. Ook hier blijkt dat de bewoners van Buurt 9 de hoogste score

geven (8,4). De bewoners van de Valkenier geven hier de „laagste‟ beoordeling (7,3).

• Van alle bewoners doet 20% vrijwilligerswerk. Op dit gebied zijn jongeren het minst actief (13%) en bewoners van Buurt 9 zijn het

meest actief (23%).

• Bij activiteiten in de wijk is 15% van de bewoners betrokken. Net als bij vrijwilligerswerk in het algemeen is ook hier de middengroep

(tussen 35 en 55 jaar) het meest actief (20%).

• Van de bewoners jonger dan 55 jaar of ouder dan 55 jaar, maar zonder gezondheidsproblemen, is 42% bereid hand- en spandiensten

voor buren en bekenden te verlenen. Ouderen zijn hier het minst vaak toe bereid (61% antwoordt “nee).

• Wat vormen van bewonersparticipatie betreft, hebben de bewoners de grootste interesse om mee te denken bij het oplossen van

problemen in de wijk (14%), gevolgd door het organiseren van activiteiten (10%). Wederom is de animo onder 55-plussers aanzienlijk

kleiner dan onder bewoners die jonger dan 55 jaar zijn. Bewoners van Buurt 9 hebben de minste interesse om te participeren in de wijk.
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SWOT

Strenghts

• Rust 

•Groen (privé en openbaar)

• Type woningen

• Medische voorzieningen

• Openbaar vervoer

• Scholen

•Hechte gemeenschap

Weaknesses

• Onderhoudsstaat 

woningen 

• Parkeergelegenheid

• Gevoel van (sociale) 

veiligheid

• Speelgelegenheid

• Imago wijk (rust, groen)

• Bescheiden wensen wat 

grootte woning betreft

• Interesse klusmonument

• Veel bewoners zouden 

ook andere wijk overwegen

Opportunities

• Veranderende samenstelling 

bevolking

• Weerstand van bewoners

• Slechte imago omliggende 

wijken

• Slecht privégroen onderhoud

Threats
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De volgende zaken kunnen geconcludeerd worden uit voorliggend onderzoek:

• Vreewijkers ervaren hun woningen in veel gevallen niet als (te) klein. Van de 55-plussers geeft zelfs maar 4% aan graag meer ruimte te

wensen of echt nodig te hebben. Bewoners van de Valkenier ervaren hun woning vaker als te klein dan bewoners van de andere

buurten (21%).

• De onderhoudsstaat van de woningen is een veelgehoord verbeterpunt. Hierbij valt op dat hoe jonger men is, hoe vaker men dit

verbeterpunt noemt.

• Van de Vreewijkers wil 10% binnen nu en 2 jaar, onafhankelijk van de ontwikkelingen in de wijk, verhuizen. Dit ligt op hetzelfde niveau

als landelijke en vergelijkbare onderzoeken. Hoe ouder men is, hoe lager de verhuisgeneigdheid. Dit is een landelijke trend. Tevens valt

op dat bewoners van de Valkenier meer verhuisgeneigd zijn dan bewoners van de andere buurten.

• Van alle bewoners is 23% van mening dat er niets hoeft te gebeuren aan hun woning. De overige bewoners zijn echter wel van mening

dat hun woning gerenoveerd moet worden (53%) of het beste gesloopt kan worden (21%). De bewoners die vinden dat hun woning

geen renovatie nodig heeft, zijn met name bewoners ouder dan 55 jaar (34%), bewoners die lang in de wijk wonen (29%) en bewoners

van de Linker Vlieger (26%).

• Veel Vreewijkers (ongeveer 7 op de 10) geven er bij eventuele renovatie of sloop de voorkeur aan om in Vreewijk te blijven, ofwel door

twee keer te verhuizen (wissel-/andere woning en dan terug) ofwel door direct naar een andere woning in de wijk te verhuizen. Hierbij

blijkt dat het met name oudere bewoners zijn die aangeven maar één keer te willen verhuizen. Bewoners onder de 55 jaar geven veelal

de voorkeur aan twee keer verhuizen. De resultaten naar woonduur hangen hiermee samen: bewoners die langer dan 15 jaar in de wijk

wonen, willen relatief vaak maar één keer verhuizen. Bewoners die korter in de wijk wonen, willen ook wel twee keer verhuizen.

• Bij de doorrekening naar absolute aantallen blijkt dat er zowel bij renovatie als sloop een groep van gemiddeld 700 huishoudens is die

aangeeft absoluut in Vreewijk te willen blijven en dus geen andere wijk te overwegen. Hierbij valt op dat het aantal huishoudens dat per

se in de wijk wil blijven groter is bij renovatie (741) dan bij sloop (657). Sloop ziet men waarschijnlijk als een meer ingrijpende (en

onzekere) maatregel dan renovatie, wat maakt dat meer mensen overwegen te vertrekken uit de wijk.
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• Iets minder dan de helft van de Vreewijkers wil dus vertrekken uit de wijk of overweegt om dit te doen. Lombardijen, Groot-

IJsselmonde en Bloemhof/Hillesluis zijn hierbij de meest populaire alternatieven onder deze groep Vreewijkers. Hier liggen dan ook

mogelijkheden om een groep Vreewijkers naar deze wijken te „verplaatsen‟.

• De bewoners die in Vreewijk willen blijven of dit in ieder geval overwegen, hebben een zeer sterke voorkeur voor een huurwoning

en dan met name van het type eengezinswoning. Bewoners ouder dan 55 jaar geven ook relatief vaak de voorkeur aan een

seniorenwoning (en in mindere mate een flat/appartement). Bewoners jonger dan 55 jaar prefereren in de meeste gevallen een

eengezinswoning.

• Wat gewenste huurprijs betreft, geeft het merendeel de voorkeur aan een huurprijs tussen de € 300 en € 600. Ouderen willen over

het algemeen een lagere huurprijs betalen dan jongere bewoners. Wel geeft een derde van de bewoners (met name jongeren) aan

ook een prijsklasse hoger te overwegen, mits de woning en omgeving aan alle andere wensen en eisen voldoen.

• Vreewijk kampt met een parkeerprobleem: de parkeergelegenheid wordt met een 5,8 beoordeeld, een score onder de norm en het

landelijke gemiddelde. Bij nieuwbouw parkeerplaatsen onder woningen maken vindt men de beste oplossing voor het

parkeerprobleem (71% goed idee). Dit is uiteraard geen oplossing voor de huidige situatie. Parkeergarages aan de randen van

Vreewijk (44% goed idee) en parkeervergunningen voor maximaal één auto instellen (35% goed idee) kunnen hierna op de meeste

steun rekenen. Voor beide mogelijke oplossingen is er echter een grotere groep die het geen goed idee vindt. Groen (openbaar of

privé) opofferen voor parkeergelegenheid vindt het merendeel van de bewoners geen goed idee.

• Jongeren zijn minder bekend met het feit dat Vreewijk een tuindorp is dan oudere bewoners. Jongeren zijn daarnaast ook minder

vaak bereid tijd en energie in hun tuin te investeren om zo het unieke, groene karakter van Vreewijk te behouden. De jongste

doelgroep geeft daarentegen wel relatief vaak aan de tuin een positief aspect van de woning te vinden.

• Vreewijkers (en dan met name oudere bewoners) ervaren de afstand tot het postkantoor, de bank en het pinautomaat als (te) ver.

Ze hechten echter relatief veel belang aan de aanwezigheid van deze voorzieningen in de directe woonomgeving (met name aan

een pinautomaat).
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• Bewoners willen het liefst schriftelijk (per brief) op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen in de wijk (76%). Jongere

bewoners geven tevens ook relatief vaak de voorkeur aan communicatie per e-mail.

• Het internetgebruik is relatief hoog onder Vreewijkers: 73% maakt gebruik van internet. Landelijk ligt dit op 66%. Uiteraard geldt wel

dat hoe ouder men is, hoe lager het internetgebruik. Toch geeft nog 57% van de 55-plussers aan gebruik te maken van internet.

• Vreewijk is een hechte gemeenschap. Men is tevreden over het sociaal contact en de omgang met hun buren. Hierbij valt op dat de

jongste groep (< 35 jaar) deze aspecten het minst goed beoordeeld. Bewoners van Buurt 9 lijken het meest tevreden te zijn over de

omgang en het contact met hun buren.
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Vanuit de belangrijkste conclusies van dit onderzoek heeft USP de volgende aanbevelingen voor de projectgroep:

• Er is onder de bewoners van Vreewijk meer dan voldoende draagvlak voor de plannen die er met de wijk zijn of nog gaan komen.

Ruim driekwart van de bewoners is van mening dat er iets met hun woning moet gebeuren. Daarbij wil ook een overgrote

meerderheid graag in de wijk blijven wonen. De binding met de wijk is groot. USP stelt dan ook voor om het opknappen of

vernieuwen van de woningen gefaseerd en gedoseerd aan te pakken. Op die manier krijgt iedereen die in de wijk wil blijven daar

ook de kans toe. Zo zou er aan de rand van het gebied mogelijk kunnen worden begonnen met een seniorencomplex, waar de

eerste bewoners naar toe kunnen verhuizen zodat er ruimte ontstaat om op een andere plaats of plaatsen met het opknappen of

vernieuwen te beginnen. Op die manier ontstaat er een soort doorstroming, waarbij er voldoende mogelijkheden zijn om in de wijk te

blijven of terug te keren.

• Daarnaast zullen bij vervolgplannen, de typische Vreewijk kenmerken zoveel mogelijk behouden moeten blijven. Men hecht enorm

aan het rustige en groene karakter van de wijk. Hierdoor kan, volgens USP, het parkeerprobleem het best opgelost worden door het

ter beschikking stellen van één parkeervergunning per huishouden. Daarnaast kan gekeken worden naar parkeeroplossingen aan

de randen van de wijk. De bewoners geven weliswaar aan het meest te voelen voor parkeerplaatsen onder de woning, maar dat is

een relatief dure oplossing. Gezien de te wensen huurprijzen verwacht USP dat die oplossing op dit moment niet haalbaar is.

Echter, ontwikkelingen kunnen snel gaan en het plan neemt mogelijk 15 jaar in beslag. Verken deze optie dus wel en houd

ontwikkelingen op dat gebied in de gaten.

• Voor de voorzieningen is het behoud van de supermarkt, de apotheek, het openbaar vervoer en de huisarts essentieel. Dat zijn de

belangrijkste voorzieningen. Dat blijkt niet alleen uit dit onderzoek maar ook uit andere vergelijkbare onderzoeken die USP heeft

uitgevoerd.

• Verder is het zeer van belang om de bewoners niet alleen schriftelijk maar ook online op de hoogte te houden van alle plannen. Men

geeft de voorkeur voor schriftelijk, maar het internetgebruik ligt binnen Vreewijk dusdanig hoog dat ook daar zeker mogelijkheden

liggen voor de projectgroep om te communiceren met de bewoners.


