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Inleiding
In de wijk Meijhorst in het stadsdeel Dukenburg staat een maisonnettecomplex. Het
bestaat uit 8 blokken van ieder 24 woningen, in totaal 192 woningen. Er wonen
ongeveer 560 mensen1. Sinds het midden van de jaren ’90 kent dit complex in
toenemende mate problemen: onderlinge overlast van bewoners, onveiligheid en
criminaliteit, hoge mutatiegraad, huurachterstanden en individuele sociaal/psychische
problemen, vervuiling en vandalisme in en rond het complex, weinig onderling
vertrouwen van bewoners en weinig vertrouwen van bewoners in instanties.
In de overige buurten van de wijk Meijhorst spelen soortgelijke problemen, hoewel
soms in lichtere mate. Daarom is Meijhorst aanpakgebied binnen het gemeentelijke
beleid.

Om de problemen in het maisonnettecomplex te lijf te gaan hebben 5 partners
(bewoners, gemeente, politie, verhuurder Talis en de welzijnsorganisatie Tandem) een
convenant gesloten. In februari 2004 is het tweede of vervolgconvenant afgesloten.
Onderdeel van dat convenant is een plan van aanpak, gericht op vier thema’s:
• sociale samenhang, voorziening en ontmoeting
• maisonnettes: complex schoon, heel en veilig
• woon- en leefomgeving: buurt schoon, heel en veilig
• communicatie
In het convenant is ook besloten regelmatig resultaten te meten en de voorgang te
evalueren.

1

zie ook bijlage 1
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Eind 2004, begin 2005 heeft de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente
Nijmegen, in opdracht van Talis en de gemeente en in overleg met een werkgroep
bestaande uit vertegenwoordigers van de convenantspartners, daarvoor een aantal
activiteiten ondernomen die in deze notitie gerapporteerd worden:
• Onder de bewoners van het complex is een schriftelijke enquête gehouden waarin
gevraagd is naar hun ervaringen met woning, complex, buurt en medebewoners.
• Onder “beroepsmatig betrokkenen” (corporatie, gemeente, politie, DAR, Tandem en
de bewonerscommissie) is via een e-mailronde en een groepsgesprek gepeild hoe zij
aankijken tegen de ontwikkelingen in het maisonnettecomplex en het functioneren
van het convenant.
• Voor zover mogelijk zijn “harde cijfers” verzameld over de ontwikkelingen in de
buurt: meldingen en activiteiten bij politie, corporatie, Tandem en de bewonerscommissie.
In deze rapportage sluiten we aan bij de 4 thema’s uit het convenant. Per thema
onderscheiden we, conform het plan van aanpak, een aantal subthema’s. Deze worden
stuk voor stuk behandeld. Eerst geven we aan welke doelen er in het convenant
gesteld zijn en met welke middelen men die wil bereiken. Vervolgens beschrijven we de
bevindingen uit de statistische en andere feitelijke informatie, de mailronde en het
groepsgesprek en de bewonersenquête. We sluiten af met enkele conclusies.
De werkdocumenten waarin verslag gedaan wordt van de uitkomsten van de
bewonersenquête en van het groepsgesprek zijn als bijlagen bij deze notitie gevoegd.
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Thema 1: Sociale samenhang, voorzieningen en ontmoeting
1.1 Evenwichtige bezetting van bewoners2
Doel en middelen
Door gerichte toewijzing, introductie en begeleiding van nieuwe bewoners moet
langdurig woongenot mogelijk worden. De mutatiegraad moet onder de 12% liggen.
Statistische en feitelijke informatie
Al voorafgaand aan het convenant, vanaf september 2002, wordt er in de
maisonnettes een afwijkende toewijzingssystematiek gehanteerd, buiten de Entreekrant om. Toewijzing verloopt via bemiddeling. Alleen huishoudens die aan bepaalde
criteria voldoen (inkomen uit arbeid, vanaf november 2003 moet de politie een “geen
bezwaar-verklaring” afgeven) mogen een woning huren.
In verband met de invoering en aanpassing in deze regels werden soms leegstaande
woningen “opgespaard” om dan via die nieuwe richtlijnen te kunnen verhuren. Om een
indruk van de mutatiegraad te krijgen is het daarom minder geschikt te kijken naar het
aantal verhuringen per jaar. Het aantal huuropzeggingen geeft een betere indruk.
jaar
2001
2002
2003
2004

aantal
opzeggingen
23
25
33
23

als % aantal
woningen
12%
13%
17%
12%

Kijk je naar de cijfers van huuropzegging dan zie je vooral in 2003 een hoge uitschieter.
Die wordt mede veroorzaakt doordat er in 2003 (en ook in 2002) een aantal extra
“opzeggingen” waren door het oplossen van situaties van illegale bewoning en
huisuitzettingen. In 2004 is het aantal opzeggingen weer terug op het niveau van 2001
en 2002 en gelijk aan het in het convenant gestelde maximum.
Mail en groepsgesprek
De toewijzing op zich verloopt goed. Er zijn steeds voldoende belangstellenden voor te
verhuren woningen zonder dat daar veel moeite voor hoeft te worden gedaan. Bij de
start is één keer geadverteerd met deze werkwijze. Uit de groep die daarop reageerde,
en de mensen die zich als gevolg van mond-tot-mondreclame zelf melden, kunnen nog
steeds kandidaten gevonden worden.
Alle betrokkenen zijn het erover eens dat de ontwikkeling van de bewonersamenstelling
de laatste jaren positief is. Wel zijn er kanttekeningen: de sociale samenhang in de
buurt is nog steeds beperkt, er is weinig contact tussen bewoners, en zeker tussen
bewonersgroepen van verschillende (etnische) herkomst. Ook is er nog een behoorlijk
aantal individuele probleemgevallen. Soms gaat het dan om mensen die bijzondere zorg
en begeleiding nodig hebben, soms ook om individuele gevallen die veel overlast
veroorzaken, niet/slecht aanspreekbaar zijn en het woongenot van veel andere
bewoners weten te verpesten.

2

de nummers (1.1 etc) refereren aan overeenkomstige nummers in het convenant
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Parallel aan het nieuwe toewijzingsbeleid loopt het normale beleid van Talis ten aanzien
van zittende bewoners die problemen veroorzaken. Door een combinatie van het
aanbieden van zorgtrajecten en het doen van uitzettingen (bij langdurige
huurachterstanden) wil men de situatie voor alle partijen leefbaar en beheersbaar
maken.
De afgelopen jaren zijn er in samenwerking tussen de politie en Talis enige woningen
ontruimd waar junks (illegaal) hun intrek hadden genomen. Deze ontruimingen hebben
de leefbaarheid in de betreffende portieken flink verbeterd (zie ook punt 2.2).
Een van de in het convenant voorgestelde maatregelen is het welkomstbezoek bij
nieuwelingen.
In 2002 en 2003 kregen nieuwe bewoners twee welkomstbezoeken. Eén van een
medewerker van Talis en één van een lid van de bewonerscommissie samen met een
medewerker van Tandem. Door deze welkomstbezoeken zijn verschillende bewoners
actief geworden in de bewonerscommissie.
Na deze goede start zijn de welkomstbezoeken wat in de versukkeling geraakt: mede
door capaciteitsproblemen zijn de welkomstbezoeken door Tandem/bewonerscommissie
vanaf medio 2003 gestaakt. Het bezoek door de woonconsulent van Tandem is vanaf
begin 2004 vervangen door een telefoongesprek zo’n week of 6 na de ondertekening
van het huurcontract.
Onlangs zijn er afspraken gemaakt om de welkomstbezoeken door de bewonerscommissie aan nieuwe huurders weer op te pakken. Ondersteuning daarbij lijkt
vooralsnog wenselijk. De bewonerscommissie heeft een informatie-brochure voor
nieuwe bewoners gemaakt. Deze wordt samen met de nieuwskrant, de
woontips/huisregels, een informatieboekje van Solid over Dukenburg en een bosje
bloemen aan de nieuwe bewoners aangeboden.
Bewonersenquête
In de enquête hebben de bewoners gereageerd op vier stellingen over omgang tussen
bewoners.
mensen kennen elkaar
mensen gaan prettig met elkaar om
buurt met veel saamhorigheid
ik voel me thuis bij de mensen uit de buurt

% mee eens
23%
27%
15%
22%

% mee oneens
41%
15%
34%
41%

Slechts een beperkt gedeelte van de bewoners is het eens met de stellingen. De
uitslagen voor de maisonnettebuurt zijn ook veel ongunstiger dan die voor Nijmegen en
Dukenburg als geheel, zoals gemeten in de Stadspeiling 2003: wanneer de vier
uitspraken worden samengevat in een schaalscore haalt de maisonnettebuurt een 4,0,
tegenover Meijhorst als geheel een 5,1, Dukenburg een 5,6 en Nijmegen een 6,1.
Daar staat tegenover dat bijna de helft van de inwoners vindt dat de buurt het
afgelopen jaar vooruit gegaan is (in heel Nijmegen en ook in Dukenburg vindt slechts
20% van de mensen dit). De vooruitgang kan zowel fysiek als sociaal zijn geweest.
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1.2 Vertrouwen van bewoners en instanties in elkaar
Doel en middelen
Door inzet van opbouwwerk, buurtconciërge, buurtbemiddeling en het organiseren van
wijkactiviteiten moet het onderlinge vertrouwen toenemen. Aan het eind van de
convenantsperiode is er een goed functionerende bewonerscommissie en heeft 30-50%
van de bewoners deelgenomen aan activiteiten.
Statistische en feitelijke informatie
Op dit punt is er een behoorlijk aantal acties uitgevoerd:
• Er zijn extra uren voor de huismeester gekomen.
• De activiteiten van het opbouwwerk zijn vastgelegd in de budgetovereenkomst van
de gemeente met Tandem. Talis heeft daarnaast gezorgd voor extra inzet van het
opbouwwerk.
• Er zijn (door de bewonerscommissie) veel buurtactiviteiten georganiseerd waaronder:
uitstapje (100 kinderen, 50 ouders, 6 vrijwilligers), straatspeeldag (150 kinderen, 30
ouderen 15 vrijwilligers), Z-team, uitgave van 5 nieuwskranten per jaar.
Mail en groepsgesprek
• Men is alom tevreden over de bewonerscommissie, vindt deze actief en goed
functionerend. De bewonerscommissie bestaat uit gemiddeld 7 tot 8 personen,
waarvan enkelen van niet-Nederlandse afkomst. Ook recent hebben zich nog enige
geïnteresseerden gemeld met een etnische achtergrond buiten Nederland.
Toch blijft het jammer dat de deelname van niet-Nederlanders, in vergelijking tot de
totale bewonersgroep, beperkt is. Ook is het een probleem om voldoende
(representatieve) contactpersonen te vinden, verspreid over de 8 woonblokken.
• Het project buurtbemiddeling houdt in dat er een professional aangesteld wordt om
bij conflicten tussen individuele bewoners en tussen bewonersgroepen te
bemiddelen. Dit project is gericht op de totale wijk Meijhorst. De buurtbemiddeling
komt maar heel moeizaam van start. Er zijn wel middelen gereserveerd en er is steun
van het Grote Stedenbeleid, maar procedurele zaken en afstemming tussen
verschillende partijen houden de voortgang tegen. Hopelijk komt het er rond de
zomer van.
• De ervaringen in het betrekken van bewoners zijn wisselend. Bij concrete projecten/
activiteiten is er een redelijke tot goede belangstelling, bij vergaderactiviteiten is dat
veel minder.
• Durven bewoners elkaar aan te spreken? Ook hier wisselende berichten, meestal
wel, maar soms ook niet, afhankelijk van de betrokkenen, zie ook punt 3.3.
Bewonersenquête
77% van de huishoudens heeft een enquête ingevuld. Dat is een hoog percentage,
zeker wanneer je bedenkt dat een aantal woningen leeg staat. De maximaal haalbare
respons was ongeveer 85%. Dit toont een basis van vertrouwen en betrokkenheid bij
de bewoners.
Een kwart van de geënquêteerden geeft aan zelf te hebben meegedaan aan
(convenants) activiteiten, 15% heeft nog niet meegedaan maar heeft wel interesse. De
deelname uitgedrukt in huishoudens ligt mogelijk iets hoger: het is goed mogelijk dat er
wel een ander persoon uit het huishoudens (b.v. een kind) aan een of meer activiteiten
heeft deelgenomen, en de respondent zelf niet.

9

Evaluatie convenant maisonnettes Meijhorst
1e meting

Het minimum streefpercentage (30%) is bijna gehaald.
1.3 Zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren die ook gebruikt wordt
Doel en middelen
Door inzet van jongerenwerk en het aanbieden van accommodaties goede sport- en
ontspanningmogelijkheden bieden voor 4-24-jarigen. Hierdoor moet de overlast van
rondhangenden jongeren minder worden/nagenoeg verdwijnen. Het aantal
overlastmeldingen ivm jongeren moet met 30% dalen.
Statistische en feitelijke informatie
Meldingen bij de politie ivm jongerenoverlast zijn in aantal altijd beperkt geweest. In de
jaren 2002, 2003 en 2004 steeds 3 of 4 keer. Dit aantal is te laag om daar een trend
aan te ontlenen.
Ook bij het (beperkte) aantal klachten dat bij Talis wordt geuit heeft maar een heel klein
gedeelte betrekking op jongeren. Wel is er bij de jaarwisseling van 2004/2005, in
tegenstelling tot het jaar daarvoor, sprake geweest van flinke overlast bij bepaalde
maisonnetteblokken.
Mail en groepsgesprek
Er worden geen jongerenactiviteiten, speciaal gericht op jongeren uit het
maisonnettecomplex, georganiseerd. Jongeren kunnen terecht bij algemeen
Dukenburgse (sport)activiteiten en voorzieningen, zoals het jongerencentrum de
Boerderij, dat weer open is, en de verschillende JOP’s die her in der in de wijk liggen.
Bewonersenquête
13% van de bewoners is tevreden over de voorzieningen voor jongeren. Ook in heel
Nijmegen is de tevredenheid over jongerenvoorzieningen niet hoog (16%).
Voor bewoners ligt overlast van kinderen, van jongeren en van omwonenden in elkaars
verlengde. Deze vormen van overlast worden in de maisonnettes vaak gemeld
overlast omwonenden
overlast kinderen

komt vaak voor
21%
26%

komt soms voor
31%
33%

Ter vergelijking: in heel Nijmegen zegt 6% dat overlast van omwonenden vaak
voorkomt.
1.4 Samenhang opvoeden/onderwijs en wonen
Doel en middelen
Door activiteiten als koffieochtenden en kinderclub ouders ondersteunen in de
opvoedingssfeer. Hierdoor moeten sport- en studieprestaties vooruit gaan. 50% van de
ouders moet bereikt worden.
Deze activiteiten liggen op het werkgebied van Tandem, de Open WijkSchool de
Meiboom en Sportservice.
Statistische en feitelijke informatie
De Open WijkSchool de Meiboom is in juni 2004 officieel van start gegaan. De eerste
prioriteit is om intern de organisatie op orde te krijgen. De Open WijkSchool-activiteiten
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zijn niet specifiek bedoeld voor het maisonnettecomplex, maar er zitten wel veel
kinderen uit het maisonnettecomplex op de Meiboom.
Mail en groepsgesprek
2004 Was een voorbereidings/opstartjaar voor de Open WijkSchool. In deze periode is
ook een nieuwe directeur aangesteld. In deze aanloopfase zijn er nog maar een beperkt
aantal activiteiten ontwikkeld. Dit thema staat nog in de kinderschoenen.
Op de Open WijkSchool worden al wel koffieochtenden georganiseerd. De indruk is dat
de deelname van ouders aan die ochtenden steeds beter wordt, ook onder allochtone
ouders. Er is een oudercommissie maar de samenstelling daarvan is tamelijk eenzijdig.
Van de Open WijkSchool wordt wel het nodige verwacht. De relatie van de OWS
(directeur en coördinator van Tandem) met de overige partijen moet echter nog
uitgebouwd worden.
Naast de school staat het BAS-gebouwtje dat recent is opgeknapt voor gebruik door
verschillende groepen jongeren/kinderen. Aan het opknappen van het gebouwtje is door
verschillende partijen en bewonersgroepen enthousiast meegewerkt. Het ligt in de
bedoeling het voormalige kleuterschoolgebouw om te vormen tot een “Meijhorst Plaza”
waar meer naschoolse activiteiten plaats vinden.
Het Basgebouw wordt ook door andere groepen gebruikt. Op dit moment komt de
internationale vrouwengroep “Wereldvrouwen/vrouwenwereld” er wekelijks bijeen. De
vrouwen drinken samen koffie en doen daarna een creatieve activiteit of geven elkaar
voorlichting over diverse onderwerpen. Ongeveer 40 vrouwen van verschillende
nationaliteiten bezoeken deze bijeenkomsten.
Bewonersenquête
Onderwijs is in de enquête niet aan de orde geweest.
1.5 Meer speelruimte voor meiden
Doel en middelen
Met en voor meiden (bovenbouw) een speelruimte in de 23e straat maken.
Statistische en feitelijke informatie
Nog niet gerealiseerd
Mail en groepsgesprek
Uit een participatieproject, uitgevoerd enkele jaren geleden, bleek behoefte aan een
speelplek voor meiden. In overleg met de bewonerscommissie en de gemeente is het
terrein bij de 22/23e straat daarvoor bedoeld. Uitvoering staat in de planning voor
2005.
Bewonersenquête
Speelruimte voor meiden is in de enquête onder de bewoners niet aan de orde geweest.
1.6 Opzetten en herinrichten speelveldjes
Doel en middelen
Samen met de jeugd een plan maken en een sport- en speelplek inrichten in het
maisonnette-gebied.
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Statistische en feitelijke informatie
Er is een trapveldje ingericht aan de 23e straat. Het inrichten van een sportplein (buiten
het maisonnettecomplex, aan de 26e straat) is niet doorgegaan. In het verleden zijn
daar namelijk veel overlastklachten van bewoners van de omliggende
laagbouwwoningen geweest.
Mail en groepsgesprek
De speelplek aan de 23e straat is in goed overleg tussen de jeugd, de
bewonerscommissie en de gemeente gerealiseerd en is ook enthousiast ontvangen.
Tandem is onlangs gestart met een onderzoek naar de wensen van de kinderen. Hier is
de Open Wijk School bij betrokken.
Bewonersenquête
31% van de bewoners is tevreden over de speelvoorzieningen. In heel Nijmegen ligt dat
percentage op 41.
71% van de bewoners is tevreden over de straatspeeldag, van de huishoudens met
kinderen 77%.
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Thema 2: Schoon, heel, veilig maisonnettecomplex
2.1 Goede leefbaarheid door minder vervuiling entrees/trappenhuizen/galerijen/balkons,
meer verantwoordelijkheid bewoners, snel herstellen van vernielingen en afsluiten van
portieken
Doel en middelen
Door een serie van beheermaatregelen ervoor zorgen dat het maisonnettecomplex
schoon, heel en veilig is. Hierdoor moeten de bewoners zich medeverantwoordelijk
gaan voelen. Dit wordt zichtbaar doordat de bewoners meer klachten melden. De
bewoners gevel een dikke voldoende voor de leefbaarheid van het complex.
Statistische en feitelijke informatie
• De portieken zijn aangepast, er is meer verlichting aangebracht, de deuren draaien
nu naar buiten open, waardoor de kans op vernieling veel kleiner is geworden, er is
geverfd, er wordt toegezien op het schoonblijven van de portieken, graffiti wordt
snel verwijderd.
• De bewonerscommissie heeft, in overleg met Tandem, Talis en de gemeente,
huisregels/woontips opgesteld die aan iedere bewoner zijn uitgedeeld
• Sinds eind 2003 is er een sanctioneringsbeleid voor vervuiling van het portiek. Dat
houdt in dat bij vervuiling alle bewoners van het portiek een brief krijgen dat de
rotzooi binnen 2 dagen opgeruimd moet zijn. Zo niet, dan doet Talis het op
gemeenschappelijke kosten van de bewoners. Hoewel het moeilijk is deze dreiging
waar te maken heeft de aanpak tot nu toe wel effect gehad.
In de laatste maand van 2003 zijn er 9x brieven verstuurd. In heel 2004 16x.
Wanneer de brieven onvoldoende resultaat hebben wordt er een portiekgesprek
georganiseerd. Dat is in 2004 2x nodig geweest.
• Het aantal klachten in 2003 en 2004 bij Talis was ongeveer gelijk (20 en 21).
Ongeveer 1/3 van de meldingen in beide jaren had betrekking op drugs/wiet.
• De inzet van de huismeesters is verdubbeld (van halve naar hele dagen). Daardoor
kunnen de huismeesters bewoners veel meer aanspreken op hun gedrag (b.v.
vervuiling op balkons).
Mail en groepsgesprek
• De functionarissen melden dat het uiterlijk van het complex duidelijk is verbeterd,
de trappen en galerijen zijn schoner. Ook de bewoners zien wel vooruitgang, maar
zijn wat minder stellig. Doordat de functionarissen van een afstandje kijken zien zij
meer de grote lijn, zonder de dagelijkse ergernissen die de bewoners ervaren. In
ieder geval blijft het een kwestie die veel aandacht vraagt en waar je bovenop moet
zitten. Het is een proces van vallen en opstaan, twee stappen vooruit, een
achteruit.
• Door verbeteringen in trappenhuizen en entrees lijken de problemen te verschuiven
richting kelders en bergingen
• Het aantal klachten is lastig als indicatie te hanteren. Enerzijds kan een stijging van
klachten wijzen op meer betrokkenheid, anderzijds op meer problemen. Ook komt
het voor dat klachten, vanwege intimidatie, niet geuit worden.
• Talis vindt de situatie zo verbeterd dat zij weer vertrouwen in de bewoners en het
complex heeft. Talis gaat fors investeren in een opknapbeurt van het complex.
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Daarbij wordt onder andere de buitenkant gekleurd, een nieuwe cv-ketel geplaatst
en worden de garagedeuren vervangen.
Bewonersenquête
In de enquête melden de bewoners nog steeds veel problemen op het gebied van
schoon en heel van het complex: 62% zegt dat vervuiling van de trappenhuizen vaak
voorkomt, 41% dat rommel op de galerijen vaak voorkomt.
Ook over de woningen zelf zijn relatief veel klachten: 20% van de bewoners is
ontevreden over de woningen, in alle etagehuurcomplexen van Nijmegen is dat 10%.
Belangrijke klachten betreffen de onderhoudstoestand (40%) en geluidsoverlast (58%).
37% van de bewoners zegt dat specifiek geluidsoverlast van garagedeuren vaak
voorkomt.
Leefbaarheid van complex en leefbaarheid van de woonomgeving liggen voor bewoners
vaak in het verlengde van elkaar, ze zijn moeilijk van elkaar te scheiden. Zie daarom ook
punt 3.1. voor waardering woonomgeving door bewoners.
2.2 Voorkomen van onveilige en illegale woonsituaties
Doel en middelen
De politie rolt wietplantages op, Talis en de gemeente controleren op illegale bewoning
en onveilige woonsituaties.
Statistische en feitelijke informatie
De afgelopen jaren zijn in samenwerking tussen de politie en Talis meerdere woningen
die illegaal bewoond werden ontruimd. Het betrof 2 woningen van “noorderzonners”
(officiële bewoners zijn spoorloos verdwenen) waarin zich junks genesteld hadden. Een
3e woning met junks is ook aangepakt, evenals een woning die volledig was ingericht
als hennepplantage.
Een overlastsituatie, waarbij intimidatie een duidelijke rol speelde is opgelost door
middel van het aanvragen van urgentie. Alleen door de rapportage van de politie en een
aanvullend pleidooi van de woonconsulent kon de urgentie van deze zaak aangetoond
worden.
Een laatste situatie, met meervoudige problematiek, is opgelost met behulp van een
zorgtraject. Na een goed doorlopen traject heeft de betrokkene een andere woning
aangeboden gekregen en woont nu met intensieve begeleiding van verschillende
instanties.
In aangiftes en meldingen bij de politie komen wietplantages niet voor.
In de klachtenregistratie van Talis komt naar voren dat in 2003 1x een wietplantage is
gemeld. Deze plantage is door de politie ook opgerold. In 2004 is bij Talis 3x een
wietplantage gemeld.
Ieder jaar wordt door de gemeente (projectleider maisonnettes en afdeling Jeugdzaken
(leerplichtambtenaren)), politie en Talis een sociale scan gehouden. Waar daartoe
aanleiding is leidt dat tot huisbezoeken van hulpverleners (politie, woonconsulent etc.).
In 2005 wordt dieper ingegaan op oneigenlijke bewoning van de maisonnettes. Omdat
dit meer tijd vergt zullen dan meerdere scans georganiseerd worden.
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Mail en groepsgesprek
Van verschillende kanten wordt gesteld dat de politie niet voldoende weet wat er in het
complex speelt. Het is ook mogelijk dat ze het wel weten maar dan maken ze niet
voldoende duidelijk dat dat zo is en op welke manier ze optreden.
Anderzijds begrijpt men ook wel dat de politie, wanneer zij wel op de hoogte is, om
redenen van privacy, veiligheid en tactiek niet altijd openheid van zaken kan geven.
Maar meer communicatie vanuit de politie wordt op zijn plaats geacht.
Twee jaar geleden zijn er enkele wietplantages verwijderd maar het is niet duidelijk of
er daarna nog wat is ondernomen.
Wat betreft de begeleiding van bewoners met sociaal/psychische problemen is
opgemerkt dat samenwerking in zorgtrajecten nodig blijft omdat deze bewoners een
grote impact op de woonomgeving kunnen hebben.
Bewonersenquête
Voor bewoners hangt de veiligheid/onveiligheid (net als de schoon- en netheid) in het
complex sterk samen met de veiligheid in de buurt. Daardoor vertoont dit punt een
sterke relatie met de punten 3.8 en 3.10. Zie ook daar voor reacties van de bewoners.
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Thema 3: Schoon, heel, veilig woon- en leefomgeving
3.1 Bewoners dragen zorg voor eigen woon- en leefomgeving
Doel en middelen
Bewoners nemen deel aan het activiteitenprogramma, er is actieve werving van
vrijwilligers, de deelname van bewoners bij acties, activiteiten en in themagroepen
wordt groter.
Statistische en feitelijke informatie
Er is een uitgebreid activiteitenprogramma dat door de bewonerscommissie, waar nodig
ondersteund door Tandem, wordt georganiseerd: straatspeeldag, uitstapjes, schouw,
thema veilige wijk (zie ook 1.2).
Mail en groepsgesprek
Iedereen is enthousiast over de gerealiseerde bewonersactiviteiten. Ze werden door de
bewoners vaak ook goed gewaardeerd, wat b.v. bleek uit een goede sfeer tijden het
uitstapje.
Werven van nieuwe leden voor de bewonerscommissie blijft een punt van aandacht. In
2002/2003 zijn uit de welkomstbezoeken 3 nieuwe leden voor de commissie gekomen.
Omdat er toen relatief veel “nieuwe” bewoners in de commissie zaten is getracht ook
mensen die al langer op het complex wonen te interesseren. Dit had geen succes, nu
richt men zich (ook) op nieuwe bewoners. In 2004 zijn er 3 nieuwe leden geworven,
waaronder een lid met Turkse achtergrond.
Het meedoen van bewoners, de betrokkenheid, is het hoogst bij concrete activiteiten.
De meeste mensen zijn goed aan te spreken op wat er goed en niet goed gaat in de
buurt en hun eigen bijdrage daarin. Ook hier geldt echter dat er individuele knelpunten
zijn.
Bewonersenquête
• Zoals al eerder gemeld deden veel bewoner mee aan de enquête, waaruit een
bepaalde mate van betrokkenheid blijkt, en nadert de deelname van bewoners aan
activiteiten de gestelde ondergrens.
• 45% van de geënquêteerden vindt dat de buurt vooruit is gegaan, in heel Nijmegen
vindt 20% van de inwoners dat.
• het gemiddelde cijfer dat de bewoners van de maisonnettes voor hun buurt geven is
een 5,4. In Meijhorst als geheel is dat cijfer een 6,2, in Dukenburg een 7 en in
Nijmegen totaal een 7,2.
3.2 Betrokkenheid kinderen bij milieu en eigen woonomgeving
Doel en middelen
Met kinderen worden zwerfvuilteams (Z-teams) georganiseerd wat leidt tot schone
speelplekken, een schone leefomgeving en bewustwording bij de kinderen
Statistische en feitelijke informatie
De bewonerscommissie organiseert in principe wekelijks Z-teams. In totaal zijn er 22
kinderen betrokken bij de Z-teams. Gemiddeld lopen er zo’n 10 kinderen mee.
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Mail en groepsgesprek
Ervaringen rond het Z-team zijn wisselend. Afstemming met andere
schoonmaakactiviteiten kan een probleem zijn. Zo is het gebeurd dat vlak voor het Zteam van start ging de wijkveger een ronde door de wijk maakte.
Bewonersenquête
Driekwart van de bewoners is tevreden over het zwerfvuilteam.
3.3 Bewoners melden overtreding huisregel medebewoners
Doel en middelen
Per woonblok/portiek worden een of twee aanspreekpunten geworven voor melding
overtreding huisregels
Statistische en feitelijke informatie
Woontips en huisregels zijn opgesteld en uitgedeeld. Werving van aanspreekpunten is
nog niet opgezet.
Mail en groepsgesprek
Melding van overtreding van huisregels door de medebewoners blijft een moeilijk punt.
Bewoners vermijden het. Men wil niet “klikken”.
In bijzondere gevallen kan er ook sprake zijn van intimidatie waardoor bewoners geen
meldingen durven te doen. Ook onderling aanspreken blijft niet gemakkelijk. Soms zijn
ouders niet aanspreekbaar over wat hun kinderen doen. Ook komt het voor dat
aanspreken tot “wij-zij-tegenstelling” leidt. Echt moeilijk aanspreekbaar zijn alleen
enkele individuele probleemgevallen.
Bewonersenquête
Over dit convenantsthema zijn geen vragen gesteld in bewonersenquête.
3.4 Tegengaan deponeren afval bij GFT-containers
3.5 Overmatig zwerfvuil opruimen
3.6 Tegengaan vuilophoping in struiken
Doel en middelen
GFT-bakken worden verwijderd en vervangen door citybins, er wordt extra (handmatig)
geveegd) en het groen rond de maisonnettes wordt opnieuw ingericht.
Hierdoor ziet de omgeving van het complex er schoner en netter uit, zijn onderhoud en
beheer makkelijker uit te voeren en komen er minder meldingen over (zwerf)vuil.
Statistische en feitelijke informatie
De voorgenomen maatregelen zijn allemaal uitgevoerd.
In november 2004 is een grof-vuilactie gehouden.
Door veranderingen in de registratie bij de Bel- en Herstellijn is het op dit moment niet
mogelijk een overzicht te geven van de ontwikkeling van klachten.
Mail en groepsgesprek
De woonomgeving ziet er veel beter uit. De verwijdering van de GFT-bakken leverde
daar een grote bijdrage aan. Inzet van de DAR is niet voor alle partijen duidelijk. Er
bestaat soms verschil in inzicht over wat er is afgesproken (hoe vaak schoonmaken,

18

Evaluatie convenant maisonnettes Meijhorst
Thema 3: Schoon, heel, veilig woon- en leefomgeving

wanneer) tussen de DAR en de andere partijen. Ook wordt het jammer gevonden dat de
DAR wel opruimt, maar niet aanspreekt.
De (gedeeltelijke) vervanging van de medewerker van milieutoezicht, die door
langdurige ziekte vaak uitviel, was een probleem.
Bewonersenquête
Uit de bewonersenquête komt een gedifferentieerd beeld naar voren. Enerzijds is men
behoorlijk tevreden over alle maatregelen uit het convenant die met de aanpak van de
rotzooi in de buurt te maken hebben: 63% is tevreden over het verwijderen van de
GFT-containers (14% is ontevreden), 75% is tevreden over het zwerfvuilteam, 60% is
tevreden over de wijkveger.
Anderzijds blijft de schoonheid/netheid van de buurt een heel groot pijnpunt: 18% is er
tevreden over, liefst 45% ontevreden. Het is de meestgenoemde klacht.
Er zijn twee verklaringen mogelijk voor deze tegenstelling: de situatie is weliswaar
verbeterd, maar nog steeds zwaar onvoldoende of de situatie is verbeterd maar het
oordeel van de bewoners ijlt nog na (misschien uit angst te vroeg te juichen).
3.7 Schouw openbare ruimte buurt
Doel en middelen
Een maal per jaar wordt een schouw gehouden van de openbare ruimte en de
buitenkant van het maisonnettecomplex, wat moet leiden tot een goed onderhouden
leefmilieu.
Statistische en feitelijke informatie
In april 2004 is een schouw gehouden en in het najaar een controleschouw. Nog niet
alle punten uit de aanpaklijst die bij de schouw is opgesteld zijn uitgevoerd. Het betreft
vooral punten die door de gemeente uit te voeren zijn. Ook zijn een aantal zaken die op
het terrein van Talis liggen doorgeschoven naar het groot onderhoud van 2005.
Mail en groepsgesprek
De schouw is een goed middel om snelle samenwerking te bevorderen: functionarissen
die samen een probleem constateren zoeken ook samen snel een oplossing.
Bewonersenquête
Ruim 40% van de respondenten vindt de maisonnettewijk een prettige buurt om te
wonen. Dit is een zeer laag percentage. Ter vergelijking: Meijhorst als geheel scoort
70%, Dukenburg ruim 85%, etagehuurcomplexen in het algemeen 85%.
Redenen voor ontevredenheid zijn onder andere vervuiling, maar ook de voorzieningen
voor kinderen en jongeren.
3.8 Betrokkenheid bewoners bij veiligheid buurt
3.10 Gevoel van veiligheid bij bewoners
Doel en middelen
De buurt moet veiliger worden, de bewoners moeten zich veiliger voelen. Dat moet
bereikt worden door zowel inzet van de bewoners zelf, in een project buurtpreventie,
als door inzet van de politie, door het houden van extra veiligheidscontroles en
veelvuldige aanwezigheid van de politie, die zo nodig ook overgaat tot optreden.
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Statistische en feitelijke informatie
Het project buurtpreventie, bedoeld voor de totale wijk Meijhorst, verkeert nog steeds
in de voorbereidingsfase.
Er is in 2004 één veiligheidscontrole uitgevoerd.
Er is extra inzet van stadstoezichthouders geweest, maar met ingang van begin 2005 is
daar een einde aan gekomen.
Uit de aangiftes en meldingen uit het maisonnette-gebied die bij de politie geregistreerd
zijn, is moeilijk een eenduidige conclusie te trekken.
aangiftes
geweld
diefstal uit woning
diefstal (uit) auto
diefstal uit box/berging
diefstal overig
overig vernieling
overig
totaal

2002
12
6
8
7
10
9
9

2003
9
5
6
10
7
6
9

2004
6
4
4
30
16
13
12

61

52

85

Het aantal aangiftes is in 2004 gestegen. Vooral diefstal uit boxen/bergingen wordt
veel meer gemeld. Dit kun je zowel positief als negatief uitleggen. Negatief: er zijn meer
inbraken in bergingen. Positief: de situatie rond de bergingen is zo verbeterd dat eerder
niet gebruikte bergingen nu weer in gebruik genomen worden en dus ook weer object
voor diefstal (en aangifte daarover) worden. Overigens is een aantal van 30 boxinbraken in een jaar op een complex van 192 woningen zonder meer hoog.
meldingen
overlast jeugd
vernieling/beschadiging
brand/materiele schade
hulpverlening
verdachte situatie
geluidshinder
aandachtsvestiging
(buren)ruzie/conflict
overig overlast
geweld
diefstal
onbekend
overig
totaal

2002
4
5
9
11
10
14
17
32
39
8
10
22
24

2003
3
8
4
8
7
4
12
36
11
9
17
35
29

2004
4
8
3
5
4
17
6
30
4
5
16
10
22

205

183

134

Het aantal meldingen bij de politie is vanaf 2002 juist gedaald. Vooral de rubrieken
onbekend en aandachtsvestiging komen nu minder voor. De meest voorkomende
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melding betreft burenruzies/conflicten. Opmerkelijk (en positief) is de sterke terugloop
van meldingen van “overige overlast”.
Mail en groepsgesprek
Net als bij punt 2.2. gemeld is blijkt hier dat voor de bewoners en functionarissen het
optreden van de politie niet altijd duidelijk is. De zichtbare aanwezigheid van de politie
wordt niet groot gevonden. Ook bestaat bij velen het idee dat de politie wel rondrijdt en
toeziet, maar niet aanspreekt op gedrag. Maar misschien is het ook wel zo dat het
optreden van de politie niet altijd in de openbaarheid plaats vindt en dat er vooral te
weinig over gecommuniceerd wordt.
Overigens is in de zomer van 2003 de gerichte actie om handel in hard drugs aan te
pakken wel effectief geweest. De straathandel is toen grotendeels uit de buurt
verdwenen.
Het stopzetten van het werk van de stadstoezichthouders wordt betreurd.
Een speciaal punt van aandacht is de aanwezigheid van “niet-herkenbare” groepjes
mensen. Soms hangen er in een portiek of op straat of op het ontmoetingspleintje
mensen rond. Ze zijn voor de bewoners niet herkenbaar omdat ze capuchons over hun
hoofd getrokken hebben of van buiten het complex komen. Het is niet duidelijk wat ze
hier te zoeken hebben, hebben ze er iets te handelen? Deze groepen zorgen voor een
onveilig gevoel bij (overige) bewoners.
Het project buurtpreventie is nog niet van de grond gekomen. Tot nu toe werd ook door
velen gedacht dat het moment daar nog niet rijp voor was. In dit project moet er in het
complex een preventieteam, met vrijwilligers uit de buurt, functioneren. Bewoners
spreken elkaar zo aan op hun gedrag en houden mogelijke onveilige en overlastsituaties
in de gaten.
Er bestaan aarzelingen over dit idee, zeker bij de bewoners: is dit niet meer een taak
voor de politie? Wanneer zijn de bewoners er aan toe elkaar aan te
spreken/aangesproken te worden. Werkt het, of roept het juist extra agressie op?
Gezien de, in aantal beperkte, gevallen van intimidatie in het verleden is nog niet
iedereen hier aan toe. Daarnaast moet er voor worden gewaakt een te grote belasting
te leggen op het beperkte vrijwilligerskader.
De mening is overigens dat het project, in de totale wijk Meijhorst met het
maisonnettecomplex als onderdeel daarvan, nu wel van start zou kunnen gaan.
Bewonersenquête
Ongeveer 60% van de bewoners van de maisonnettes voelt zich wel eens onveilig in de
buurt (14% vaak, 34% soms en 13% zelden). Dit percentage is ongeveer het dubbele
van dat in Dukenburg en Nijmegen als geheel, waar 27% zich wel eens onveilig in de
eigen buurt voelt.

diefstal uit bergingen
fietsendiefstal
bedreiging/geweld
samenscholing op straat
drugsoverlast
lastigvallen op straat

komt vaak voor
maisonnettes Nijmegen
32%
32%
30%
9%
5%
60%
34%
9%
8%
2%
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Een van de redenen daarvoor kan de aanwezigheid zijn van groepjes mensen, in
trappenhuizen, op straat etc., waarvan dreiging kan uitgaan. Van de respondenten
geeft 60% aan dat “samenscholingen op straat” vaak voorkomen. Ook drugsoverlast
komt vaak voor volgens bewoners van de maisonnettes (34% tegenover 9% voor
Nijmegen als geheel).
Zaken die met veiligheid te maken hebben worden heel veel naar voren gebracht als
verbeterpunt: 18% noemt “groepen mensen”, 15% “criminaliteit/onveiligheid” en ook
15% “drugsoverlast”.
3.9 Tegengaan van hardrijden, straatraces en geluidsoverlast door verkeer
Doel en middelen
Door het aanbrengen van voorzieningen (drempels, borden) en het houden van extra
verkeerscontroles wordt een verkeersveilige en verkeerslawaai-arme buurt gecreëerd.
Statistische en feitelijke informatie
Er zijn geen drempels of borden geplaatst, wel zijn er meerdere
verkeersveiligheidscontroles geweest.
Mail en groepsgesprek
Het niet plaatsen van drempels/borden heeft te maken met het uitstellen van de
uitvoering van het duurzaam verkeersveiligbeleid, waardoor er voorlopig geen extra geld
van de landelijke overheid beschikbaar is.
Er wordt in de wijk nog steeds hard gereden, op de rondweg nog meer dan binnen het
maisonnettecomplex. Het verkeersgedrag is soms intimiderend.
Bewonersenquête
48% van de bewoners geeft aan dat hardrijden op straat vaak voorkomt (Nijmegen:
34%), daarnaast is er nog 34% die zegt dat dat soms voorkomt. Toch is de expliciete
ontevredenheid over de verkeersveiligheid niet erg groot: 11% zegt (zeer) ontevreden te
zijn over de verkeersveiligheid, 9% van de bewoners noemt zaken die met
verkeersveiligheid te maken hebben als verbeterpunt.
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Thema 4: Communicatie
4.1 Verbeteren van communicatie tussen bewoners onderling en tussen bewoners en
instanties
Doel en middelen
Er moet meer onderling contact tussen bewoners komen, meer vertrouwen van
bewoners in instanties, contactpersonen per portiek, een goed functionerende
bewonerscommissie. De bewoners moeten goed over het convenant en de
bijbehorende activiteiten geïnformeerd zijn.
Dit moet bereikt worden door:
• een activiteitenprogramma en wijkactiviteiten
• snelle afhandeling van klachten van bewoners
• een vaste bewonerscommissie
• mondelinge en schriftelijke (nieuwsbrieven) communicatie, onder andere over het
convenant
Statistische en feitelijke informatie
Er is in 2004 een activiteitenprogramma uitgevoerd waaronder feestelijke
ondertekening 2e convenant, straatspeeldag, schouw, uitstapjes Millingerwaard en
Hellendoorn (zie ook 1.2).
In 2004 zijn 5 nieuwsbrieven uitgebracht. In iedere nieuwsbrief is een thema uit het
convenant behandeld.
Er zijn twee buurtbijeenkomsten gehouden.
Werving contactpersonen loopt, maar heeft nog niet geleid tot het vinden van een
contactpersoon voor ieder gebouw.
Mail en groepsgesprek
De leden van de bewonerscommissie melden dat zij erg weinig respons krijgen op de
nieuwsbrieven.
Zie verder ook 1.1. en 1.2 voor opmerkingen over bewonerscommissie, vertrouwen en
onderlinge contacten.
Bewonersenquête
• Het convenant is tamelijk breed bekend onder de bewoners: 83% heeft ervan
gehoord. Het gaat echter wel meestal om een oppervlakkige kennis (53% is er “een
beetje” van op de hoogte, 30% “goed”).
• Bijna de helft (48%) is tevreden over het convenant, slechts 7% geeft aan er
ontevreden over te zijn. Wel is er een grote groep, bijna de helft, die zegt geen
oordeel te hebben of niet tevreden maar ook niet ontevreden te zijn.
• Ruim driekwart van de bewoners is tevreden over de nieuwskrant.
• Onder de bewoners is de behoefte aan meer onderling contact maar beperkt: slechts
26% geeft aan meer contacten in de buurt te willen hebben.
• In het klanttevredenheidsonderzoek van Talis (2003) blijkt dat 73% van de
bewoners het buurtkantoor in het complex kent en dat 44% er geweest is. Het
meest gegeven cijfer voor de dienstverlening daar is een 7.
• Zie verder ook de punten 1.1 en 1.2
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4.2 Bewaken realiseren convenantsdoelen
Doel en middelen
Afspraken moeten systematisch worden uitgevoerd, gestelde doelen gehaald. Daartoe
wordt een maandelijks functionarissenoverleg en een halfjaarlijks managementoverleg
gehouden.
Statistische en feitelijke informatie
Het convenant kent feitelijk twee onderdelen: de samenwerking tussen organisaties die
door een gezamenlijke aanpak tot meerwaarde moet leiden en daaraan gekoppeld een
plan van aanpak met activiteiten, projecten en maatregelen.
Er is een functionarissenoverleg dat maandelijks wordt gehouden. Vast agendapunt is
de voortgang van de activiteiten in het Plan van aanpak. Een maal per half jaar wordt
de stand van zaken opgemaakt: een lijst waarop per convenantafspraak wordt
bijgehouden welke activiteiten ontplooid zijn.
Daarnaast is in het convenant afgesproken halverwege het convenant, dat loopt van
begin 2004 tot eind 2005, een tussenevaluatie te houden. In de tussenevaluatie is zo
compleet mogelijk getoetst in hoeverre alle convenantsdoelen zijn gehaald. De
rapportage van deze evaluatie ligt nu voor u.
Mail en groepsgesprek
Alle betrokkenen zijn positief over het functionarissenoverleg. Het leidt tot goede
samenwerking, heeft ook positieve effecten voor andere wijken en complexen dan de
maisonnettes omdat de lijnen toch wat korter worden.
Toch ook kanttekeningen bij het functionarissenoverleg:
• Is de frequentie (1x per maand) niet wat erg hoog? Nu de aanloopperiode achter de
rug is kan de frequentie misschien omlaag.
• In de convenantsperiode zijn verschillende leden van het functionarissenoverleg
langdurig uitgevallen door ziekte. Dat is een reële bedreiging voor het slagen van
het overleg en de uitvoering van het convenant. Het proces is afhankelijk van de
fysieke aanwezigheid (controle en ondersteuning in de wijk) van de functionarissen
van het convenant. Het is van groot belang dat in een aanpakwijk en convenantgebied functionarissen bij langdurige ziekte tijdig worden vervangen. In praktijk was
dat niet altijd (volledig) het geval. Ook wanneer er wel vervanging geregeld is zijn
er, soms niet te voorkomen, negatieve effecten op de samenwerking (niet volledig
op de hoogte zijn, wisselende personen etc.)
Bewonersenquête
N.v.t.
4.3 Heldere en open communicatie over de maisonnettes naar externen
Doel en middelen
Door een gecoördineerde en actieve opstelling naar de pers en andere externen een
reëel beeld geven van de stand van zaken.
Feitelijke informatie
Er zijn de laatste tijd regelmatig berichten over het maisonnettecomplex verschenen.
Vaak in de Gelderlander, maar ook via andere media (b.v. Omroep Gelderland). Er is
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onder andere geschreven over de opening van het convenant, het toewijzingbeleid, de
groot onderhoud plannen van Talis en de inrichting van Meijhorst-Plaza.
Mail en groepsgesprek
Nadat er jarenlang vooral negatieve berichten over de maisonnettes in de pers
verschenen is het complex de laatste tijd ook vaak positief in het nieuws.
En wanneer het nieuws wat controversiëler is, zoals afgelopen zomer met het
toewijzingbeleid het geval was, wordt door alle partners goed samengewerkt om het
beleid gemeenschappelijk toe te lichten.
Tenslotte wordt opgemerkt dat ook een al te positieve pers niet gunstig is. Dat kan
reacties oproepen van bewoners, die vinden dat de zaken wat al te mooi worden
voorgesteld.
Bewonersenquête
N.v.t.
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Conclusie: Situatie in de maisonnettes is wel verbeterd, maar
nog niet op gewenste niveau
Sociaal klimaat
Doel:
Door het convenant wordt gestreefd naar een evenwichtige bewonersgroep, die in
sociale samenhang en met onderling vertrouwen in het complex woont. Er moeten
goede voorzieningen voor onderwijs en vrijetijdsbesteding zijn
Positieve ontwikkelingen:
• Het nieuwe toewijzingsbeleid functioneert. Kandidaat-bewoners worden gescreend.
Nieuwe bewoners worden geïntroduceerd, hoewel dat niet gedurende de hele
convenantsperiode even intensief is gebeurd als gewenst is. Alle betrokkenen
vinden dat dit nieuwe beleid bijdraagt aan een evenwichtiger bewonerssamenstelling.
• Er is een goed functionerende bewonerscommissie.
• De hoge deelname van bewoners aan de enquête toont een basis-betrokkenheid.
Ook de deelname aan en waardering van activiteiten is een teken van (toenemende)
betrokkenheid.
• Door een combinatie van het extra aanbieden van zorg en begeleiding, en het
uitzetten van bewoners, is het aantal zware probleemgevallen in het complex
verminderd.
Maar ook nog steeds punten die verbeterd moeten worden:
• De schaalscore voor waardering van het sociaal klimaat in de buurt ligt in het
maisonnettecomplex (4.0) ver onder het Nijmeegse gemiddelde (6,1) en onder het
gewenste niveau. De vraag is hierbij overigens welk niveau moet worden
nagestreefd. Zo scoren etagehuurcomplexen als categorie (5,2) ook ruim onder het
Nijmeegse gemiddelde.
• Hoewel de meerderheid van de bewoners van goede wil is kan een klein groepje
individuele bewoners door overlast en intimidatie het woonklimaat voor velen
verzieken.
• De bewoners leven erg gescheiden van elkaar, dat geldt zeker voor de verschillende
(etnische) bevolkingsgroepen. Dit bemoeilijkt ook het verbeteren van de onderlinge
verstandhouding en de onderlinge aanspreekbaarheid.
• 26% van de bewoners geeft aan meer contacten in het complex te willen hebben.
Gezien de beperkte omvang van en de lage waardering voor de onderlinge
contacten is het belangrijk hierop in te spelen. Hoe kan aan deze behoefte invulling
gegeven worden, kan hier aanbod op georganiseerd worden?
• Sommige initiatieven (buurtbemiddeling/buurtpreventie) hebben veel vertraging
opgelopen.
• De samenwerking met de Open WijkSchool kan in het kader van het convenant nog
worden uitgebouwd. Daar zijn ook goede mogelijkheden voor. De school
functioneert pas sinds 2003/2004 als OWS. De samenwerking met de nieuwe
directeur en de coördinator van Tandem verkeert nog in de opbouwfase.
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1e meting

Leefbaarheid in complex en buurt
Doel:
Zowel in de woongebouwen als rond het complex is sprake van een leefbare situatie:
de buurt en de gebouwen zijn “schoon, heel en veilig”. Bewoners voelen zich daarbij
betrokken en dragen daaraan bij.
Er is vooruitgang:
• Bijna de helft van de bewoners vindt dat hun buurt het afgelopen jaar vooruit is
gegaan, in Nijmegen als geheel vindt ongeveer 20% van de inwoners dat.
• De convenantsaanpak is tamelijk bekend en wordt, voor zover bewoners daar een
mening over hebben, goed gewaardeerd.
Maar aan de volgende punten moet nog gewerkt worden:
• Het rapportcijfer dat bewoners geven aan hun woonbuurt (5,4) is nog steeds
onvoldoende en veel lager dan in Nijmegen gemiddeld (7,2). Ook in vergelijking tot
andere etagehuurcomplexen in Nijmegen, die gemiddeld een 7.0 scoren, is de
waardering slecht.
• Er zijn nog steeds veel klachten over vervuiling, onveiligheid en criminaliteit,
samenscholingen en drugsoverlast
• De bewoners hebben veel klachten over de woningen zelf. Vooral het onderhoud,
en de geluidsoverlast (onder andere van de garagedeuren op de onderverdieping)
worden daarbij genoemd. Deze klachten worden deels aangepakt in het groot
onderhoud dat op korte termijn op stapel staat.
De waardering van de bewoners is dus tweeledig: enerzijds constateren ze vooruitgang,
anderzijds geven ze aan veel klachten te hebben en geven een laag rapportcijfer. Deze
combinatie kan op verschillende wijze verklaard worden. Het zou kunnen zijn dat de
situatie wel verbeterd is, maar van zwaar onvoldoende naar onvoldoende. Het zou
echter ook kunnen zijn dat de bewoners ondanks de verbetering van de situatie nog
wat argwanend blijven, eerst een beklijving van de verbetering willen zien en bij
klachten nog zaken naar voren brengen die tot voor kort op grote schaal speelden.
Procedure/proces
Doel:
Door de convenantsaanpak de problemen systematisch (in samenhang en in
samenwerking tussen de verschillende partijen) aanpakken, monitoren en evalueren.
Positief:
• Zowel bewoners als functionarissen zijn tevreden en enthousiast over de
convenantsaanpak.
Toch zijn er ook nog punten in het proces die verbeterd kunnen worden:
• Het proces is erg afhankelijk van de betrokkenheid van individuele mensen. De
gebrekkige of niet gerealiseerde vervanging van uitgevallen deelnemers uit het
functionarissenoverleg (door langdurige ziekte) had een negatieve invloed.
Afspraken op bepaalde gebieden konden onvoldoende worden gemaakt/nagekomen.
• De deelname van de politie lijkt nog niet voldoende uit de verf te komen.
Enerzijds wordt de inbreng van de politie in het convenant duidelijk ervaren. Zo
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Conclusie: Situatie in de maisonnettes is wel verbeterd, maar nog niet op gewenste niveau

wordt de samenwerking met de politie bij de toewijzingsprocedure en uitzettingen
goed beoordeeld. Anderzijds is de zichtbare aanwezigheid, het zichtbaar ingrijpen
minder dan verwacht. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de verwachtingen bij
bewoners/andere partijen soms erg hoog zijn gespannen. Deze in de beeldvorming
achterblijvende inzet zou ook het gevolg kunnen zijn van slechte communicatie.
Immers, niet alle werk van de politie gebeurt in de openbaarheid. Als er sprake is
van “onzichtbaar optreden” zou dat op een of andere manier toch naar bewoners
gecommuniceerd moeten worden.
Ook bij de politie is overigens sprake geweest van langdurige ziekte waardoor de
deelname niet op volle kracht kon geschieden.
Totaalbeeld
Al met al kun je concluderen dat de situatie in de maisonnettes met de uitvoering van
het convenant is verbeterd, maar nog niet op het gewenste niveau is.
Wat betreft het sociaal klimaat werpt het vernieuwde toewijzingbeleid zijn vruchten af,
evenals de (case)gerichte aanpak van probleemsituaties. De bewonerscommissie
functioneert goed en organiseert veel activiteiten. De deelname van de bewoners aan
zulke activiteiten en ook aan de enquête wijst op (toegenomen?) betrokkenheid.
Ook de fysieke ingrepen uit het convenant zijn zichtbaar, zowel voor bewoners als
functionarissen.
De maisonnettebuurt in de Meijhorst is dus vanuit een zeer serieuze achterstandspositie
de goede weg op gegaan. Maar de buurt bevindt zich daarbij nog aan het begin van de
route: de bewonersscores laten zien dat de waardering van het woon- en leefklimaat
nog flink achterligt bij het gemiddelde van de stad, van Dukenburg en van andere
etagehuurcomplexen. Ook de aanspreekbaarheid en onderlinge contacten tussen
bewoners zijn nog verre van ideaal.
Over een jaar zal een tweede meting worden uitgevoerd, in dezelfde opzet. Dan kunnen
we zien of de maisonnettebuurt in de Meijhorst zich, door de verdere uitvoering van het
convenant, verder heeft ontwikkeld en de achterstand (verder) is verkleind.
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mais.

Meijhorst
Dukenburg Nijmegen
18%
16%
15%
13%
12%
16%
36%
36%
39%
18%
21%
17%
15%
15%
13%

0-14 jr
15-24 jr
25-49 jr
50-64 jr
65 jr e.o.

29%
19%
47%
4%
1%

Nederland
Suriname
Antillen/Aruba
Turkije
Marokko
A2-landen
overige B-landen

21%
2%
12%
15%
19%
3%
27%

56%
2%
5%
4%
7%
9%
17%

68%
2%
3%
3%
3%
10%
12%

75%
1%
1%
3%
2%
9%
9%

1990 en eerder
91-95
96-2000
2001-2002
2003
2004

7%
8%
30%
18%
15%
22%

23%
11%
27%
14%
11%
14%

30%
12%
24%
14%
9%
11%

24%
12%
25%
15%
10%
14%

aantal inwoners

562

3534

23499

158215

Bevolkingssamenstelling 1-1-2005:
• Relatief veel van de bewoners van de maisonnettes zijn tussen de 0 en 14 jaar
en tussen de 25 en 49 jaar. Er wonen nauwelijks 50+-ers.
• In de maisonnettes wonen erg weinig mensen met een Nederlandse
achtergrond, veel Antillianen, Turken, Marokkanen en mensen uit “overige Blanden” (komt min of meer overeen met niet-westerse landen).
• De bewoners van de maisonnettes wonen er vaak nog maar kort, meer dan de
helft is er de laatste 4 jaar komen wonen, er zijn nauwelijks mensen die er
langer dan 15 jaar wonen. Overigens geldt ook voor andere delen van Nijmegen
vaak dat bewoners er nog maar kort wonen. Voor Nijmegen als geheel woont
40% van de mensen 4 jaar of korter op het huidige adres, in Dukenburg 35%.
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Enquete Maisonnettes Meijhorst

Goede deelname aan enquête
In 141 van de192 woningen in et maisonnettecomplex Meijhorst is de enquête
ingevuld, 8 woningen staan leeg, dat brengt de netto respons 77%, een hoog
percentage, zeker voor een schriftelijke enquete. Naast die woningen die duidelijk
leegstaan zijn er ook nog 15 woningen waar, ondanks herhaaldelijk langsgaan (5-6
keer) nooit iemand is thuis getroffen.
Van respondenten is 40% Nederlands, overige belangrijke groepen: Turken,
Marokkanen en Antillianen (ieder rond 10%).
1/3 van de respondenten is tussen 18 en 29, de helft tussen 30 en 44, slechts 4
oudere dan 60 jaar.
Zo’n 2/3 van de respondenten woont in een gezin met kinderen.

Weinig tevredenheid met woning
De helft van de bewoners in de maisonnettes Meijhorst is tevreden over de woning.
Dat is veel minder dan in Nijmegen gemiddeld, waar bijna 85% van de bewoners
tevreden over de woning is. Nu zijn bewoners van etagehuurwoning in doorsnee wel
iets minder enthousiast over hun huis, maar in de maisonnettes Meijhorst is de
ontevredenheid wel erg groot.

Nijmegen

et huur

mais. Meijhorst

0%

10%

zeer tevreden

20%

tevreden

30%

40%

50%

noch tevr/noch ontevr

60%

70%

onteverden

80%

90% 100%

zeer ontevreden

Figuur 1 Tevredenheid met woning, in maisonnettes en elders in Nijmegen (SP 2003)

Van alle respondenten noemt 80% een klacht over de woning.

te klein
geluidsoverlast
niet goed onderhouden
hal/trappenhuis
optreden Talis
specifiek onderhoud
overig

genoemd door
13%
58%
40%
9%
2%
24%
11%

Figuur 2 Klacht over woning
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Het meest genoemd is geluidsoverlast, bijna 60% van de bewoners noemt dit. Ook de
onderhoudstoestand, zonder nadere uitleg, wordt veel genoemd (40%). Een kwart van
de bewoners noemt een specifiek onderdeel van de woning dat onderhoud behoeft
(douche, sloten etc.).
Huishoudens met kinderen zijn het minst te spreken over de woningen: van hen geeft
ruim 40% aan tevreden te zijn. Van de huishoudens zonder kinderen is dat meer dan
60%.

Minder dan de helft vindt de buurt een prettige woonomgeving
Slechts een goed 40% van de bewoners van de maisonnettes vindt hun buurt (zeer)
prettig om in te wonen. Dat is een erg lage score in vergelijking met Nijmegen als
geheel, maar ook in vergelijking tot Dukenburg, of Meijhorst totaal.
Nijmegen

Dukenburg

Meijhorst

mais. Meijhorst
0%
zeer prettig

20%
prettig

onprettig

40%

60%

zeer onprettig

80%

100%

weet niet/geen mening

Figuur 3 Is buurt een prettige woonomgeving (gegevens andere gebieden: SP2003)

Als je kijkt hoe verschillende aspecten van de woonomgeving gewaardeerd worden
vallen een paar zaken op:

schoon- en netheid
groen
verkeerveiligheid
speelmogelijkheden
voorz. jongeren
onderhoud wegen
bereikbaarheid huismeester
aanwezigheid politie

(zeer)
tevreden
18%
61%
61%
31%
13%
46%
65%
43%

noch tevr/
(zeer)
noch ontevr. ontevreden
34%
45%
23%
10%
23%
11%
29%
28%
32%
33%
31%
18%
13%
6%
17%
33%

geen
mening
3%
6%
4%
11%
22%
5%
16%
8%

Figuur 4 Waardering aspecten woonomgeving

•
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(gebrek) aan schoonheid en netheid van de woonomgeving is het grootste punt van
ontevredenheid, mmar ook voorzieningen voor jongeren worden slecht gewaardeerd
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•
•

over speelmogelijkheden voor kinderen en de aanwezigheid van politie ook een
grote groep ontevreden. Daar tegenover staat dat er ook een grote groep is die hier
juist wel over te spreken is.
het groen, de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid van de huismeester en (in
mindere mate) het onderhoud van wegen worden redelijk gewaardeerd.

Vervuiling trappenhuis, samenscholing op straat en rommel op straat komen
vaak voor
De respondenten konden aangeven of bepaalde voorvallen vaak of juist weinig
voorkomen in hun buurt.
Het meest komen voor (rond de 60% zegt “vaak”) vervuiling van het trappenhuis,
samenscholing op straat en rommel op straat.
Ook zegt bijna de helft van de bewoners dat hard rijden vaak voorkomt. Opmerkelijk
gezien het grote aantal respondenten dat aangaf tevreden over de verkeersveiligheid te
zijn.
Rond een derde van de respondenten vind dat geluidsoverlast van de garagedeuren,
drugsoverlast, fietsendiefstal en diefstal uit de bergingen. Ongeveer een kwart noemt
overlast van kinderen of bewoners.
vaak
fietsendiefstal
diefstal uit berging
diefstal uit auto's
bedreiging/geweld
samenscholing op straat
lastig vallen op straat
rommel op straat
rommel op galerijen
vervuiling trappenhuis
geluidsoverlast garagedeuren
overlast bewoners
overlast kinderen
drugsoverlast
hardrijden

Meijhorst
32%
32%
10%
9%
60%
8%
57%
41%
62%
37%
21%
26%
34%
48%

soms
Nijmegen
30%
21%
5%
2%
32%

6%
9%
34%

bijna nooit
38%
42%
23%
28%
21%
23%
31%
37%
28%
25%
31%
33%
22%
34%

7%
8%
22%
31%
6%
48%
8%
17%
5%
30%
40%
36%
17%
10%

weet niet
23%
18%
45%
33%
14%
21%
4%
5%
4%
9%
8%
5%
27%
9%

Figuur 5 Komt ..... voor?

Voor een aantal items is bekend hoe in Nijmegen totaal wordt gescoord. Voor
fietsendiefstal komt de grootte-orde in Meijhorst en Nijmegen overeen. In de andere
gevallen komt het item in Meijhorst veel meer “vaak” voor dan in Nijmegen als geheel.

Sociaal klimaat slecht beoordeeld
We hebben de respondenten een viertal stellingen voorgelegd over de omgang tussen
de wijkbewoners.
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mensen kennen elkaar
mensen gaan prettig met elkaar om
buurt met veel saamhorigheid
voel me thuis bij mensen
wil meer contacten in buurt

helemaal
eens
4%
4%
6%
6%
3%

eens
19%
23%
9%
16%
23%

niet eens/
oneens
26%
40%
26%
31%
29%

oneens
29%
9%
25%
23%
13%

helemaal
oneens
12%
6%
9%
18%
15%

Figuur 6 Zijn bewoners het eens met stelling?

Steeds is maximaal een kwart van de wijkbewoners het eens met de hier positief
geformuleerde stellingen.
Vergelijken met Nijmeegse uitkomsten is lastig. Weliswaar zijn in de Stadspeiling
dezelfde stellingen voorgelegd aan de respondenten, maar in die mondelinge enquête
werd het antwoord “niet eens/niet oneens” ontmoedigd. In de schriftelijke enquête in
de maisonnettes zien de respondenten dit antwoord gewoon staan, en het wordt
daardoor makkelijker gegeven.
In de maisonnette-enquête wordt het niet eens/niet oneens-antwoord inderdaad veel
meer gegeven dan in de Stadspeiling.Zowel de antwoorden "mee eens", als “mee
oneens” worden daardoor minder gegeven. In hoeverre dat een gevolg is van de
gevolgde techniek, en in hoeverre het gevolg van het feit dat inwoners van de
maisonnettes het er werkelijk meer “niet eens/niet oneens” mee zijn is niet te bepalen.
Toch is duidelijk dat de scoren in de maisonnettes negatiever zijn dan die in Dukenburg
en Nijmegen als geheel. Voor iedere uitspraak is het zo dat de groep die het er mee
eens is in de maisonnettes veel kleiner is dan elders in de stad, de groep die het er niet
mee eens is een klein beetje kleiner. Bij de uitspraak “ik voel me thuis bij de mensen” is
het aandeel “oneens” in de maisonnettes, ondanks de afwijkende vraagwijze, zelfs
groter dan zoals in de SP2003 gemeten voor Nijmegen en Dukenburg.
De eerste vier uitspraken kunnen worden samengevat tot een “schaalscore”, een soort
rapportcijfer, voor de waardering voor het sociaal klimaat. Vanwege het grote aantal
respondenten dat op deze vragen weet niet of niet eens/niet oneens antwoordt is deze
schaalscore slechts voor 2/3 van de respondenten te berekenen. In de SP 2003 kon
voor 88% van de respondenten de schaalscore worden afgeleid.
Zoals is Figuur 7 te zien is is de waardering in de maisonnette-buurt erg laag
(schaalscore 4,0), ook in vergelijking die in Meijhorst als totaal.
Een vergelijking van de maisonnettes met Nijmegen of Meijhorst als geheel zal altijd een
ongunstig beeld geven. Bewoners van etagehuurwoningen, waar ook in Nijmegen,
oordelen altijd minder positief over het sociaal klimaat in hun buurt dan gemiddeld.
Maar ook wanneer je vergelijkt met de gemiddelde schaalscore voor het sociaal klimaat
van bewoners van etagehuurwoningen (5,2) is de score van de maisonnettes in
Meijhorst laag.
Bewoners met een Nederlandse achtergrond waarderen het sociaal klimaat nog iets
minder (schaalscore 3,6) dan bewoners met een achtergrond buiten Nederland
(schaalscore 4,4).
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Figuur 7 Waardering socaal klimaat in Nijmegen en Meijhorst

Bewoners maisonnettes voelen zich vaker onveilig

Nijmegen

Dukenburg

mais. Meijhorst

0%

20%
vaak

40%
soms

60%
zelden

nooit

80%

100%

weet niet

Figuur 8 % bewoners dat zich onveilig in eigen buurt voelt

Bijna de helft van de inwoners van de maisonnettes voelt zich (soms) onveilig in de
eigen buurt. Dat is ruim meer dan het Nijmeegse (en Dukenburgse) gemiddelde, dat
rond een kwart ligt.
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Maisonnettebuurt Meijhorst is vooruitgegaan
Toch zijn de uitkomsten voor de maisonnettebuurt niet enkel negatief: bijna de helft
van de inwoners vindt dat de buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan. Dat is een veel
hoger aandeel dan in Nijmegen of Dukenburg als geheel.
Juist relatief weinig mensen (17%) vinden dat de buurt is achteruit gegaan.

Nijmegen

Dukenburg

mais. Meijhorst

0%

20%
vooruit

40%
gelijk

60%
achteruit

80%
weet niet

Figuur 9 Oordeel inwoners over ontwikkeling buurt afgelopen jaar

Toch een onvoldoende voor de woonomgeving
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Figuur 10 Rapportcijfers woonbuurt
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Alles bij elkaar resulteert dit in een rapportcijfer voor de buurt (5,4) dat net niet
voldoende is, en ook duidelijk lager dan in Meijhorst als geheel, Dukenburg en
Nijmegen.
Net als bij de waardering van de woningen geldt hier dat huishoudens met kinderen
negatiever oordelen (rapportcijfers rond de 5) dan huishoudens zonder kinderen
(rapportcijfers tussen de 5,5 en 6).

Verbeterpunten
Driekwart van de respondenten noemt punten in de wijk die verbeterd/aangepakt
moeten worden.

trappenhuis/hal
drugsoverlast
groepen mensen
criminaliteit/onveiligheid
woning
sociaal klimaat
verkeer

genoemd door
18%
15%
18%
15%
5%
12%
9%

Figuur 11 Verbeterpunten genoemd door ..% van respondenten

Meest genoemd wordt de situatie in de trappenhuizen/hallen, m.n. de vervuiling
daarvan, en de aanwezigheid van “groepen mensen”.
Ook drugsproblemen (overlast en handel)), criminaliteit en het sociaal klimaat worden
veel genoemd.

Bekendheid en deelname convenant
Bijna alle bewoners zijn, goed of een beetje, op de hoogte van de aanpak van de
buurtproblemen in het convenant.
niet of
nauwelijks
17%
goed
30%

een beetje
53%
Figuur 12 Zijn buurtbewoners bekend met aanpak?
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De verschillende onderdelen van de aanpak worden ook goed beoordeeld. Steeds is
minimaal 55-60% (zeer) tevreden over de activiteiten in het kader van het convenant.

oordeel verbeterplan
verwijderen GFT-containers
entree (deuren/verlichting)
extra inzet huismeester
spreekuur Talis-buurtkantoor
zwerfvuilteam
bewonerscommissie
straatspeeldag
uitstapje
nieuwskrant
wijjkveger

heel
tevr.
18%
31%
21%
19%
16%
24%
11%
23%
28%
23%
20%

tevr.
30%
32%
53%
47%
45%
51%
45%
48%
40%
54%
40%

niet tevr/
niet ontevr.
20%
12%
11%
13%
15%
8%
18%
9%
9%
11%
16%

ontevr
4%
10%
8%
4%
3%
5%
1%
1%
2%
1%
4%

zeer
ontevr.
3%
4%
1%
0%
0%
0%
1%
2%
1%
1%
2%

Figuur 13 Tevredenheid over onderdelen aanpakplan

De hoogste tevredenheidsscores komen voor rekening van de nieuwskrant, het
zwerfvuilteam en de aanpassing van de entrees (deuren en verlichting). De meeste
ontevredenheid roept het verwijderen van de GFT-containers op: 14% is hier (zeer)
ontevreden over. De groep die die een goede maatregel vond is echter vele malen
groter: 62%.
doet mee,
wil meer
12%
doet mee,
wil niet
meer
12%

doet niet
mee, wil
niet
61%

doet niet
mee, wil
wel
15%

Figuur 14 Deelname aan convenant activiteiten

Zo’n kwart van de wijkbewoners heeft zelf deelgenomen aan activiteiten in het kader
van het convenant. Meest genoemd zijn de bewonerscommissie, het zwerfvuilteam, de
straatspeeldag, het uitstapje en het buurtgesprek.
15% Van de respondenten heeft nog niet deelgenomen aan activitieiten maar staat
daar wel voor open. 60% voelt niet voor zulke activiteiten.
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Conclusie
Positieve punten:
• De deelname aan de enquête is goed geweest. Hoewel er door het veldwerkbureau
hard aan getrokken is wijst dit toch ook op een “basisbetrokkenheid” bij de
bewoners. Een kwart van de respondenten wil wel deelnemen aan een
vervolggesprek.
• De convenant-aanpak is redelijk bekend, de onderdelen daarvan worden goed
gewaardeerd.
• Heel veel bewoners vinden dat de buurt het afgelopen jaar is vooruit gegaan
Negatieve punten:
• Bewoners zijn tamelijk ontevreden over hun woning. Er zijn twee hoofdklachten:
geluidsoverlast (wat precies, intern binnen/tussen woningen of van buiten,
geluidsoverlast door garagedeuren wordt ook veel genoemd) en de
onderhoudstoestand.
• Onderhoud/netheid van de woonomgeving scoort in de de maisonnettebuurt erg
laag, speciaal de toestand in het trappenhuis is reden voor ontevredenheid.
• Ook samenscholingen/groepen van mensen worden veel genoemd als probleem/
verbeterpunt. Wat speelt daarbij precies: is het de dreiging die ervan uitgaat, het
lawaai dat de groepen maken, de associatie met drugs(handel) of een combinatie
van factoren.
• Het sociaal klimaat in de wijk is slecht
• Drugsoverlast en –handel komen veel voor en moeten aangepakt worden
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Evaluatie convenant maisonnettes Meijhorst
1e meting
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Evaluatie convenant maisonnettes Meijhorst
Bijlage 3: Groepsgesprek

Bijlage 3: Groepsgesprek
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O&S/20-1-05/Jenny Zonneveld/Kees Goderie

EVALUATIE CONVENANT MAISONNETTES MEIJHORST
EERSTE METING
VERSLAG GROEPSGESPREK 20-1-2005
Plaats: beheerruimte Talis, 20e straat Meijhorst
Deelnemers: Ton Strik, Anand Kowlesar, Lori Ann Fuss (bewonerscommissie); Ellen v.d. Lint (Talis
Woondiensten); Richeline Sorel (Tandem); Petra Schmitz (gemeente, stadsdeelbeheer); Eric van Ewijk en
Pieter van Litsenburg (gemeente, wijkmanagement); Jenny Zonneveld en Kees Goderie (gemeente,
Onderzoek & Statistiek).
Verhinderd (ivm ziekte): Oomke Bouman (politie), Ton Jansen (Tandem), Rardy Nicolasen (gemeente,
milieutoezicht).

Inleiding




(Jenny Zonneveld)

Gesprek van vandaag maakt onderdeel uit van de totale onderzoeksopzet. Het zal gaan over de
bevindingen uit resp. de mailronde onder functionarissen (incl. bewonerscommissie) en de schriftelijke
enquête onder de maisonnettebewoners.
Voorzet voor algemeen beeld uit beide samen: positief oordeel over werking convenant, maar wel met
nuances en kanttekeningen.

Bespreking resultaten mailronde
Per “convenantsthema”, aan de hand van uitgedeelde hand out.

1. Sociale samenhang, voorzieningen en ontmoeting
Waardering woningtoewijzing (zoals aangepast vanaf september 2002):




In de mailronde was dat niet zo duidelijk, maar in het gesprek blijken de bewonerscommissie en ook de
meeste bewoners daarover een positief oordeel te hebben. Het is de mentaliteit en leefbaarheid ten
goede gekomen.
Dit ging parallel met de uitvoering van het overlast- en uitzettingsbeleid, zoals dat in het algemeen geldt
en dus niet alleen voor Meijhorst.

Buurtbemiddeling



Buurtbemiddeling wordt genoemd als activiteit binnen convenant, maar gaat gelden voor de hele
Meijhorst, aangehaakt aan benutting GSO-gelden (provinciaal grotestedenbeleid).
Is in de praktijk nog niet tot uitvoering gekomen. Door het college van BenW zijn er wel middelen voor
gereserveerd. Redenen dat het nog niet is opgestart: eerst was het nodig in de wijk structuur te geven
aan de bewonersvertegenwoordiging (platform); daarnaast spelen er procedurele zaken mbt de
inschakeling van Interlokaal en afstemming met de politie.
Inmiddels heeft de taakgroep buurtbemiddeling het project voorbereid en is er door Eric van Ewijk een
raadsvoorstel gemaakt. Voor het begin van de zomervakantie zullen de buurtbemiddelaars actief zijn.
Eric geeft wel aan, dat het allemaal beter en sneller had gekund.
Ellen vd Lint geeft aan dat het goed zou zijn als het onderhand van start zou gaan.

Buurtpreventie



Nog niet van de grond gekomen.
In het verleden werd de tijd ook nog niet rijp geacht voor buurtpreventie: zijn de bewoners er wel aan
toe elkaar aan te spreken/aangesproken te worden. Zou het werken, of juist (ook) agressie oproepen?
Nu zou het wel van start kunnen gaan.
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Probleem is wel kandidaten voor een buurtpreventieteam te vinden. Daar zijn nog geen pogingen voor
ondernomen. De bedoeling is ook niet, dat de bewonerscie. zelf in het buurtpreventieteam zit. De leden
daarvan hebben al genoeg te doen. Bovendien zou dat tot rolconflicten leiden.
Wellicht dat bij de buurtpreventie vanuit het ROC mensen die daarvoor in opleiding zijn ingeschakeld
kunnen worden.

Samenstelling bewonerscommissie








Blijft vooralsnog klein groepje, hoewel zich recent enkele nieuwe kandidaten hebben gemeld. Bewoners
worden regelmatig gevraagd, maar happen niet toe. Wat zit daar achter? Als redenen worden genoemd:
onverschilligheid en apathie, maar ook het gegeven, dat veel mensen niet (van plan zijn) lang in het
maisonnettecomplex (te) wonen. Bovendien heeft iedereen het druk, druk, druk, en lijken veel mensen
huiverig te zijn voor organisatiegedoe, vergaderen en regelen (dit verschijnsel is niet uniek voor
Meijhorst, maar tref je in heel veel andere wijken en vrijwilligersorganisaties aan).
Wanneer er “leuke dingen”worden georganiseerd, loopt het wel aardig storm. Later in het gesprek komt
ook naar voren, dat veel mensen wel degelijk bereid zijn een handje uit te steken, maar dan vooral bij
concrete klussen (bijv. helpen bij de straatspeeldag).
Tot dusver is, mede op advies van Tandem, vooral bij (lang) zittende bewoners getracht deelname voor
elkaar te krijgen. De (binnenkort op te starten) bezoeken van nieuwe bewoners kunnen wellicht meer
mensen “opleveren” met grote betrokkenheid en feeling voor bewonerscommissies etc. Deze bezoeken
worden thans vanuit de bewonerscommissie op de rit gezet, er is ’n boekje voor gemaakt. Bij het
tekenen van het huurcontract wordt het welkomstbezoek al aangekondigd.
De deelname van allochtone bewoners (70% van het complex) in de bewonersorganisatie is beperkt.
Positief is, dat zich onlangs een Turkse mevrouw heeft aangemeld voor de commissie, zeker gezien
haar achterban van zo’n 25 Turkse huishoudens. Mogelijk dient zich ook voor de Marokkaanse groep
binnenkort iemand aan. Zou goed zijn voor de commissie en de buurt, ook met het oog op de
tegenstellingen die er zijn tussen Turken en Marokkanen. Zo zouden ook initiatieven om beide groepen
samen iets te laten doen goed zijn.

Aanspreekbaarheid en betrokkenheid in het algemeen




De meeste mensen zijn wel goed aan te spreken op wat er goed en niet goed gaat in de buurt. Het gaat
voor het merendeel om enkele personen die echte knelpunten vormen. Oplossing daarvan is veelal ook
een zaak waar de politie bij moet worden betrokken.
De betrokkenheid kan worden verhoogd bij concrete activiteiten, bijv. wanneer mensen hun inzet
kunnen geven bij het onderhoud van het complex en de school (bijv. schilderwerk). Hiervoor worden nu
ook werkzaamheden gepland (Ellen vd Lint).

Betekenis basisschool






De Meijboom is als basisschool voor de hele wijk Meijhorst betrokken bij de maisonnetteproblematiek.
De in het convenant voorgenomen activiteiten m.b.t. school, opvoeding etc. zijn nog niet van de grond
gekomen, maar er is wel optimisme voor de toekomst. Dit optimisme wordt ontleend aan het feit, dat
de school een Open Wijkschool (OWS) is geworden en bijv. ook aan de ervaring, dat steeds meer
ouders (ook van maisonnettekinderen) meedoen aan de koffie-ochtenden op de school. Bovendien is er
een nieuwe directeur, die zowel doortastend kan optreden als ook een langere termijn visie heeft.
Wel geldt ook hier, dat het vrijwilligerskader tot dusver hoofdzakelijk uit blanke mensen bestaat.
Anand Kowlesar verwijst verder naar pogingen die de oudercommissie (waar hij lid van is) onderneemt
om mensen te stimuleren hun kinderen voor te lezen.
Ellen vd Lint suggereert om de huisregels van het wooncomplex ook via de school te bespreken met de
kinderen.
Andere kansrijke punten in relatie tot de OWS zijn de opknap en functie van het “BAS-gebouwtje”
(gelegen tussen school en maisonnettes) en het functioneren van het trapveldje daar (jongere en oudere
kinderen spelen daar, tot nu toe zonder problemen).

Jongeren



In de reacties werd niet zo veel gesproken over jongeren. Ton Jansen gaf aan, dat er voor jongeren nog
niet zo veel werd georganiseerd. Het wijk(jongeren)centrum de Boerderij is wel al weer geopend.
Voor Ellen vd Lint is het onduidelijk wat de beoogde speelplek voor meiden behelst. Eric van Ewijk geeft
aan dat dit inderdaad nog wel vaag is, maar zegt zich wel zorgen te maken over deze groep, zeker
wanneer ze niet meer op school zitten. Je hebt er dan geen zicht meer op.
Naar aanleiding hiervan meldt hij dat ism de politie actie wordt ondernomen tegen praktijken mbt
loverboys en gedwongen huwelijken.
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Relatie met zorg en individuele problematiek








Volgens Eric van Ewijk gaat het om de thematiek “van vroegsignalering tot Tokkies” (door Ton Strik
vernijmeegst tot “Nokkies”).
Thans zijn diverse hulpconstructies en netwerken werkzaam, waarbij instanties bij elkaar zitten om
problematiek van specifieke personen en huishoudens te bespreken:
= vwb de 0-4 jarigen de vroegsignalering via de consultatiebureaus;
= vwb de 4-12 jarigen het project “School en Hulp”;
= vwb de 12-18 jarigen het “Boognetwerk”;
= voor acute zorgproblemen in het algemeen: het Meldpunt Bijzondere Zorg (bij de GGD).
De vraag blijft altijd: hoe effectief is het?
En ook (Ellen vd Lint): Als je er achter komt, dat er in een woning serieuze problemen zijn, ben je vaak
al te laat. Hoe kom je dus op tijd achter de voordeur? Als je beter zou kunnen kijken, kom je meer
problemen tegen.
In huisvestingstermen zijn al wel heel wat problemen ver- of geholpen, via in- of uitplaatsing met
gebruikmaking van speciale urgenties. Zo is Talis ook op dit moment in de maisonnettes bezig met de
aanpak van een specifieke lastige situatie.
Het is niet te zeggen, of in de Meijhorstmaisonnettes meer problematiek achter de voordeur is dan in
andere, vergelijkbare complexen of buurten. Volgens de politie is er sprake van verbetering, volgens
Tandem is er achter de voordeur veel leed.
Anand Kowlesar stelt, dat individuele problemen vaak beginnen met financiële problemen en het hebben
van geen werk. Mede vanuit eigen ervaringen geeft hij aan, dat mensen het in dergelijke situaties zelf
moeten opknappen en geen of te weinig steun hebben aan de instanties; je raakt geïsoleerd,
communiceert te weinig en je kring wordt kleiner. Met name geldt dat voor de buitenlandse
huishoudens, bij wie het zij-wij-gevoel vaak sterk leeft (volgens hem sterker dan bij de Nederlanders).
Hij zou willen, dat de allochtonen zich meer Nederlander gaan voelen en praat daar ook geregeld over
met mensen die het aangaat.

2 Schoon, heel en veilig (maisonnettecomplex)
Algemeen beeld




Jenny Zonneveld concludeert uit de mailronde, dat er op dit vlak een aantal dingen met resultaat zijn
gebeurd. De waardering van de bewoners blijft daarbij wat achter bij die van de functionarissen. Dat
komt mogelijk ook, doordat de laatsten er meer van een afstand tegenaan kijken (en dan ziet het er wat
beter uit), terwijl de bewoners dagelijks van dichtbij zien wat er nog niet goed is.
van verschillende kanten wordt gewezen op de invloed van “individuele aso’s”. Hier hoeven er niet veel
van te zijn om toch de sfeer in het complex te verpesten.

Uitzettingen


Vooral in 2003 zijn samen met de politie aan aantal woninguitzettingen geweest. In 3 gevallen zijn
woningen ontruimd van junks, die daar ingetrokken waren nadat de officiële bewoners met de
noorderzon vertrokken waren. Daarnaast is nog een woning ontruimd waar junks zaten, maar hier
waren de officiële bewoners nog bij betrokken. Ook is in 2003 een wietplantage opgerold. Bij elkaar
heeft dit een positieve invloed op veiligheid en schoonheid van het complex gehad.

Kelders/bergingen


De entrees en trappenhuizen van het complex zijn aangepakt. Er is in zekere zin sprake van verschuiving
van aandacht naar de kelders en bergingen (toegangen, overlast urineren). Op dat punt is nog actie
nodig. Deze verschuiving wordt wel als een vooruitgang gezien.

3 Schoon, heel en veilig (omgeving)
Optreden politie


Van verschillende kanten is gesteld, dat de politie niet voldoende weet (wiet) wat er speelt of niet
voldoende duidelijk maakt dat ze het weet/er iets aan doet. Twee jaar geleden zijn er enkele
wietplantages verwijderd. Maar is er kennis over wat er nu speelt in en rond het complex mbt drugs,
bijv. handel vanuit rondrijdende auto’s, illegale praktijken in illegaal bewoonde woningen, etc.? De
handel vanuit auto’s lijkt overigens af te nemen.
Eric van Ewijk stelt, dat de politie heel goed op de hoogte is, maar niet altijd opening van zaken kan
geven om redenen van privacy, veiligheid en tactiek. Meer communicatie van de kant van de politie is
wellicht toch op zijn plaats.
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Voor de zomer is er een gerichte actie gewest mbt de aanpak van hard drugs. De politie heeft dealers
aangepakt, waardoor het circuit (Antillianen, coke) is uitgeweken.
M.b.t. overlast wordt gesignaleerd, dat de politie wel rondrijdt en toeziet, maar niet uitstapt en de
betreffende jongeren niet aanspreekt op gedrag. Het lijkt te gaan om een groep, die grotendeels van
buiten de maisonnettebuurt komt, maar door een jongere uit de buurt wordt getrokken. Deze groep
zorgde ook voor vuurwerkoverlast rondom oud en nieuw.

Overlast en intimidatie






In relatie met het voorgaande wordt nadrukkelijk gewezen op het punt van intimidatie. Dit speelt in het
algemeen. Zowel het rechtstreeks aanspreken van (leden van) huishoudens of overlastgevende jongeren
of het melden van zaken bij corporatie of politie worden vermeden. Men is bang als klikker daarvoor te
worden afgerekend. Buitenlandse huishoudens bemoeien zich voorts sowieso niet met andere groepen.
In geval van overlast door jongeren zijn de ouders lang niet altijd aanspreekbaar. Het gebeurt ook, dat
vrienden van bewoners die zelf elders wonen zich ermee bemoeien.
Ook binnen de bewonerscommissie heeft men enkele vervelende ervaringen met intimidatie (vernieling,
dreiging).
Overigens is het ook een kwestie van zichtbaar worden. Intimidatie heeft altijd plaats gevonden, maar
door de aandacht voor en aanpak van de buurt komt het vaker aan de oppervlakte. Een punt daarbij is
ook, dat de laatste jaren nieuwe bewoners (mede door hun achtergrond) kritischer zijn. Bestaande
groepen of personen verliezen daardoor hun (machts)positie.
Vanuit de bewoners wordt aangegeven, dat het voorkomen van overlast niet algemeen is. Diverse
blokken zijn gewoon rustig.

(Zwerf)vuil









De milieuteams van de DAR rijden rond, doen hun werk, maar spreken de mensen niet aan. Dit wordt
wel gedaan vanuit Talis (Ellen vd Lint, huismeesters) en Milieutoezicht van de gemeente (Rardy
Nicolasen).
Mbt de aanpak van het zwerfvuil bestaan verschillende verwachtingen. Soms ook is het
reinigingsgedrag van de DAR onvoorspelbaar en persoonsafhankelijk.
De laatste weken zijn er veel activiteiten van de DAR (afgesproken met Esmeralda de Bruijn).
Het is onduidelijk of de wijkveger c.q. –knijper elke week of om de twee weken komt. Het (tijdelijk)
uitvallen van milieutoezicht (Rardy Nicolasen) levert in de praktijk problemen op.
Veel ligt ook aan de bewoners. De normen en waarden zijn wat dit betreft evenzo vervuild. Saillant is
het voorbeeld van een zwerfvuilteamkind, dat direct na aflevering van de vuilniszak het eigen
snoeppapiertje gewoon op straat weggooit.
Ondanks alles is iedereen het er over eens, dat alles er beter en schoner bij ligt dan enkele jaren
geleden.

Verkeer
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De wijkteams van het gemeentelijk toezicht rijden nog 4 weken (dagelijks) rond in de buurt en gaan dan
evalueren. Men is zeer beducht voor het verdwijnen ervan. De teams “werken” wel, maar spreken de
verkeersovertreders te weinig daadwerkelijk aan (bijv. op stoepen rijdende, geen helm dragende
scooterbestuurders).
Op de “rondweg” wordt structureel te hard gereden. Mogelijk zijn bussluizen een middel om daar iets
aan te doen. Ook binnen de woonbuurten wordt te hard gereden.
Net als met het zwerfvuil is het veelal een kwestie van gedrag en waarden/normen (o.a. van vaders uit
de eigen buurt die na hun kind bij school afgezet te hebben de wijk uitscheuren).

Communicatie

Functionarissenoverleg



Gaat goed, maar er zijn ook minpunten (verschillende interpretaties afspraken, uitval door ziekte).
Werkt ook goed in de breedte door op overleg en netwerk in Meijhorst en de rest van Dukenburg.

Communicatie met bewoners



Vanuit de bewonerscommissie wordt opgemerkt dat er nauwelijks/geen reactie komt op oproepen in de
nieuwsbrief
Aandachtspunt (Eric van Ewijk): er wordt veel bepraat met de bewonersplatforms, maar hoe krijg je
alles goed gecommuniceerd met de achterban. Gezocht wordt naar oplossingen via het Trefpunt en
websites op internet.
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Presentatie resultaten bewonersenquête
Door Jenny Zonneveld, ook nu per “convenantsthema” en aan de hand van een uitgedeelde hand out.

Sociale samenhang, voorzieningen en ontmoeting


minder gunstige scores; steekt negatief af in vergelijking met het Nijmeegs gemiddelde

Schoon, heel en veilig maisonnettes en omgeving











Negatiever oordeel over woning dan gemiddeld in Nijmegen.
Hierbij bestaat samenhang met klachten die door de bewoners in de enquête worden genoemd (geluid,
onderhoud).
Aan de geluidsoverlast is heel moeilijk iets te doen; de woningen zijn zoals ze zijn. Bovendien wonen er
veel huishoudens met kinderen. Aan dit laatste is wel iets te doen. Op dit moment al worden in de
bovenlagen vooral 1- en 2-persoonshuishoudens gehuisvest.
Ook de waardering van de woonomgeving is minder dan gemiddeld in Nijmegen, ook minder dan in
Meijhorst als geheel (op basis van vergelijking met de Stadspeilingsresultaten van 2003). Enkele punten
waar men erg ontevreden over is zijn “rommel op straat”, “hardrijden” en “drugsoverlast”. Er zijn ook
zaken waar men wel tevreden over is (bereikbaarheid huismeester en groen, hoewel bij dit laatste ook
weer wat minder dan gemiddeld in Nijmegen).
Het onveiligheidsgevoel is twee maal zo groot als gemiddeld. Naar aanleiding hiervan merkt Ellen vd Lint
op, dat bij een peiling van Talis twee jaar geleden veiligheid en vervuiling ook al de twee belangrijkste
thema’s waren.
Het rapportcijfer voor de woonomgeving steekt in relatie met het voorgaande begrijpelijkerwijs ook wat
laag af.
Als belangrijkste verbeterpunten zien de bewoners naast de aanpak van trappenhuis/hal vooral sociaal
getinte zaken, zoals het verminderen van overlast van groepen mensen, drugsoverlast en criminaliteit en
de verbetering van het sociaal klimaat.
Ondanks dit alles is er in de ogen van de bewoners toch onmiskenbaar sprake van vooruitgang van de
buurt: in vergelijking met Nijmegen en Dukenburg is het aandeel mensen dat vindt dat de buurt het
afgelopen jaar vooruit is gegaan twee maal zo hoog (en het aandeel mensen dat vindt dat er sprake is
van achteruitgang bijna tweemaal zo laag).
O&S zal verdere uitsplitsingen uit het onderzoeksmateriaal uitvoeren, waaruit je kunt opmaken welke
zaken er als probleem worden genoemd door de verschillende groepen (vooruitgangs- en
achteruitgangsdenkers).

Communicatie






Zeer hoge respons bij de enquête. Van 77% van de woningen is een enquête ingebracht. De 23% nonrespons heeft te maken met leegstand, onduidelijke bewoning, onbereikbaarheid (niet thuis) en slechts
voor een zeer beperkt deel met non-interesse/weigering.
De bekendheid met het convenant bij de bewoners is over het algemeen goed.
De genomen maatregelen worden gewaardeerd van positief tot neutraal; de GFT-aanpak kent voor- en
tegenstanders.
Ondanks de eerder geuite indrukken, dat aan de buurtactiviteiten veel bewoners deel hebben genomen,
geeft (slechts) een kwart aan meegedaan te hebben aan een convenantsactiviteit. Het streven ligt
hoger. Het kan zijn, dat de ietwat lage score mede wordt veroorzaakt, doordat de enquête gebaseerd is
op huishoudens. Bij activiteiten waar veel kinderen aan deelnemen krijg je dan wat onderschatting van
de deelname. O&S kijkt hier nog even naar.

Conclusie




Veel plussen en minnen. Niettemin vinden de gespreksdeelnemers, dat we met het convenant op de
goede weg zijn.
Nogmaals wordt hierbij gerefereerd aan de samenwerking met de OWS.
Om verdere vooruitgang te boeken is het nodig activiteiten te vinden waar je mensen warm voor krijgt
(buurtfestival, samen eten).

Afronding



O&S maakt verslag van bijeenkomst en legt dit ter becommentariëring aan de deelnemers voor.
Het verslag wordt samen met de enquêteresultaten en de overige onderzoeksbevindingen verwerkt in
een onderzoeksrapportage (oplevering eerste kwartaal).
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Over de verdere afhandeling en verspreiding daarvan vindt overleg plaats met de opdrachtgevers (Talis
en wijkmanagement gemeente).
Nav de rapportage zal een berichtje worden gemaakt voor de Nieuwskrant, inclusief een bedankje aan
de bewoners voor de goede deelname aan de enquête.
Over een jaar vindt de tweede meting plaats volgens hetzelfde recept. Dan kunnen we pas echt
beoordelen hoe de vorderingen zijn en of de waarderingen, rapportcijfers etc. verbeteren.
De deelnemers aan het gesprek spreken hun waardering uit voor de voorbereiding en uitwerking door
O&S en geven aan, dat deze werkwijze voor hen inspirerend is en ook veel oplevert.
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Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Bijlage 4: Enquête formulier

Bijlage 4: Enquête formulier

ENQUÊTE MAISONNETTES MEIJHORST NOVEMBER 2004:
WAT VINDEN DE BEWONERS VAN HUN BUURT EN
VAN HET VERBETERPLAN (CONVENANT)

……….

Kruist u steeds het vakje aan dat hoort bij uw antwoord
Eerst volgen enkele vragen over uw woning en uw buurt
1.

Bent u tevreden over uw woning?

O
O
O
O
O

zeer tevreden
tevreden
ertussenin (niet tevreden/niet ontevreden)
ontevreden
zeer ontevreden

2.

Over welke punten van uw woning bent u ontevreden?
(meerdere antwoorden mogelijk)

O
O
O
O
O

geen enkele
te klein
geluidsoverlast
niet goed onderhouden
andere punten, nl. …………………………
………………………………………………..

3.

Hoe vindt u uw buurt om te wonen?

4.

Zou u van onderstaande punten
over de buurt willen aangeven of
u er tevreden over bent.

O
O
O
O
O

heel
tevreden

zeer prettig
prettig
onprettig
zeer onprettig
weet niet /geen mening

tevreden

ertussenin
(niet tevr/
niet ontevr)

ontevreden

zeer
ontevreden

weet
niet

schoonheid en netheid

O

O

O

O

O

O

groenvoorzieningen

O

O

O

O

O

O

verkeersveiligheid

O

O

O

O

O

O

speelmogelijkheden kinderen

O

O

O

O

O

O

voorzieningen voor jongeren

O

O

O

O

O

O

onderhoud wegen en paden

O

O

O

O

O

O

bereikbaarheid huismeester

O

O

O

O

O

O

aanwezigheid politie

O

O

O

O

O

O
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5.

6.

Komen de volgende voorvallen naar uw eigen idee voor
in uw buurt?

vaak

soms

(bijna)
nooit

weet
niet

fietsendiefstal

O

O

O

O

diefstal uit de berging

O

O

O

O

diefstal uit auto’s

O

O

O

O

bedreiging/geweld

O

O

O

O

samenscholing op straat (groepen mensen)

O

O

O

O

lastig vallen op straat

O

O

O

O

rommel op straat

O

O

O

O

rommel op galerijen

O

O

O

O

vervuiling van het trappenhuis

O

O

O

O

geluidsoverlast garagedeuren

O

O

O

O

overlast door medebewoners

O

O

O

O

overlast door kinderen op galerijen of in trappenhuis

O

O

O

O

drugsoverlast

O

O

O

O

hardrijden verkeer

O

O

O

O

Zijn er nog andere zaken die u als
probleem ervaart in uw buurt en
die hierboven niet zijn genoemd?

O nee
O ja, nl. …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

7.

Hieronder staan enkele uitspraken
over uw buurt. Kunt u van elke
uitspraak zeggen in hoeverre u het
ermee eens bent.

helemaal
eens

eens

ertussenin
(niet eens/
niet oneens)

oneens

helemaal
oneens

weet
niet

De mensen kennen elkaar in deze
buurt nauwelijks

O

O

O

O

O

O

De mensen gaan in deze buurt op
een prettige manier met elkaar om

O

O

O

O

O

O

ik woon in een buurt waar veel
saamhorigheid is

O

O

O

O

O

O

ik voel me thuis bij de mensen die
in deze buurt wonen

O

O

O

O

O

O

Ik zou meer contacten in de buurt
willen hebben

O

O

O

O

O

O
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8.

Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt?

O
O
O
O
O

ja, vaak
ja, soms
ja, zelden
nee, nooit
weet niet/wil niet zeggen

9.

Vindt u, dat de buurt waarin uw woont in het afgelopen
jaar vooruit of achteruit is gegaan?

O
O
O
O

vooruit
achteruit
gelijk gebleven
weet niet/geen mening

10.

Wat vindt u het allerbelangrijkste dat de komende tijd
moet worden verbeterd in uw buurt?

…………………………………………………………
………………………………………………………….

11.

Als u een rapportcijfer zou moeten geven voor uw
buurt, wat zou u dan geven?
(1 is het laagst, 10 is het hoogst)

…………………

U huurt de woning van woningcorporatie Talis. Talis werkt samen met o.a. de gemeente, de
politie en Tandem om de leefbaarheid in de maisonnettes te verbeteren. Daarvoor is een
verbeterplan (convenant) opgesteld. De volgende vragen gaan daar over.
12.

Er wordt een verbeterplan (convenant) uitgevoerd, gezamenlijk door
bewoners, Talis, politie, Tandem en gemeente, om de leefbaarheid in de
maisonnettes te verbeteren. Bent u daarvan op de hoogte?

13.

Bent u tot dusver tevreden over dit plan?

14.

Hieronder staan enkele
voorbeelden van dat plan.
Zou u willen aangeven of u er
tevreden over bent.

heel
tevreden

O goed
O een beetje
O niet of nauwelijks

O heel tevreden
O tevreden
O ertussenin (niet tevreden/niet ontevreden)
O ontevreden
O zeer ontevreden
O kan ik niet zeggen

tevreden

ertussenin
(niet tevr/
niet ontevr)

ontevreden

zeer
ontevreden

kan niet
zeggen

verwijderen vaste GFTcontainers

O

O

O

O

O

O

entree (deuren/verlichting)

O

O

O

O

O

O

inzet extra huismeester

O

O

O

O

O

O

spreekuur talis in buurtkantoor

O

O

O

O

O

O

zwerfvuilteam

O

O

O

O

O

O

bewonerscommissie

O

O

O

O

O

O

straatspeeldag

O

O

O

O

O

O

jaarlijks uitstapje

O

O

O

O

O

O

nieuwskrant

O

O

O

O

O

O

wijkveger

O

O

O

O

O

O
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15.

Hebt u zelf actief deelgenomen aan een van de
activiteiten in het kader van de aanpak?

O nee
O ja, namelijk …………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………..

16.

Bent u van plan om er wel of meer aan mee te gaan
doen?

O nee
O ja, namelijk …………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………..

Hieronder volgen enkele vragen over uzelf en uw huishouden
17.

Wat is uw leeftijd?

18.

Bent u man of vrouw?

19.

Hoe is uw huishouden
samengesteld?

20.

(alleen voor de huishoudens met kinderen)
Hoeveel kinderen zijn er in uw huishouden?

21.

Van welke etnische afkomst
bent u (en eventueel uw
partner)?

22.

Hoe lang woont u op dit adres?

23.

Hebt u nog opmerkingen over
zaken in uw buurt die in deze
enquête nog niet aan de orde
zijn gekomen?

……………..

O
O
O
O
0
0

man

O

jaar

vrouw

alleenstaande zonder kinderen
2-persoonshuishouden zonder kinderen
alleenstaande met kinderen
2-persoonshuishouden met kinderen
anders, nl. ………………………………..

……………..

kinderen (aantal invullen)

zelf

partner

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

Nederlands
Turks
Marokkaans
Antilliaans
Surinaams
anders, nl. ……………………..

Nederlands
Turks
Marokkaans
Antilliaans
Surinaams
anders, nl. ……………………..

O korter dan ½ jaar
O ½ jaar tot 1 jaar
O 1 tot 2 jaar
O 2 tot 5 jaar
O langer dan 5 jr
O nee
O ja, nl. ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

Tenslotte nog een laatste vraag. We willen met dit onderzoek zo goed mogelijk de mening van de bewoners te weten komen.
Voelt u er wat voor om met andere bewoners nog eens door te praten over hoe het gaat in de maisonnettes? Zou u hiervoor
uitgenodigd willen worden?
O nee
O ja (uw naam en adres)……………………………………………………………………………………….

Hartelijk bedankt voor uw medewerking
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