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Respons 

521 volledig ingevulde enquêtes 
=  respons van 15,2%  
(alle 3.431 huishoudens hebben 
een uitnodiging ontvangen) 

136 bewoners hebben 
aangegeven dat er contact kan 
worden opgenomen om verder 
te praten over de enquête.  
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Groenvoorzieningen 
De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en onderhoud van het openbaar groen. Om financiële redenen 

wordt daarbij vaak gekozen voor 'simpel' groen, zoals grasvelden. Om een hogere kwaliteit groen te kunnen 
realiseren is medewerking van bewoners noodzakelijk, bijvoorbeeld door een deel van het onderhoud over te nemen 

in ruil voor (mooiere) struiken 

Het is goed dat de gemeente 
bewoners de mogelijkheid biedt het 
groen in de buitenruimte te 
onderhouden. 
 

60% EENS. 
Voornamelijk bewoners onder de 40 jaar. Naar 
mate de leeftijd vordert neemt het aantal 
voorstanders af.  

De gemeente moet bewoners 
faciliteren om de tuinen te 
'vergroenen'. 

61% EENS 
Bewoners tussen 40 en 60 jaar zijn met 53% 
voorstanders een stuk minder positief dan de 
rest. Het aandeel voorstanders van de stelling is 
het hoogst onder ouderen.  
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Levensloopvriendelijke Wijk 
Een levensloopvriendelijke wijk is een wijk die met alle levensfasen goed rekening houdt. Dit vergt een goed aanbod 

van de juiste voorzieningen. Voorzieningen dienen bereikbaar, toegankelijk, bruikbaar en veilig te zijn.  

Ik wil ook op hogere leeftijd in de wijk 
kunnen blijven wonen. 
 

96% EENS 

Een seniorenvoorziening in de wijk is 
nodig bijvoorbeeld via het leveren van 
maaltijden en het verzorgen van 
dagbestedingsactiviteiten. 

92% EENS 
 

De Woudhoek dient te beschikken over 
een centraal gelegen medisch centrum 
met huisarts, fysiotherapeut, apotheek 
etc. 
 

83% EENS 
Bewoners onder 40 jaar 73% eens  
 

De gemeente moet het oprichten van 
een zorgcoöperatie faciliteren. 
 

52% EENS 
Meer dan een kwart geeft aan geen mening te 
hebben. Groot verschil in leeftijd, vooral 
ouderen zien wel iets in dit concept.  
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Jeugd en jongeren 
Elke buurt moet een sport en spelplek 
hebben waar jongeren tussen de 12 en 
22 jaar elkaar kunnen ontmoeten. 
 

EENS 83% 

Professionele ondersteuning zoals 
jongerenwerkers en sportcoaches is 
noodzakelijk voor een positieve 
ontwikkeling van jongeren in de wijk. 

EENS 81%  
Meer vrouwen dan mannen eens met deze 
stelling 
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Veiligheid 
De politie en de Licht Blauwe Brigade (LBB) spelen een belangrijke rol voor de veiligheid in de wijk, maar kunnen 

niet overal aanwezig zijn. Bewoners zijn ook zelf verantwoordelijk. Bewoners kunnen zich bijvoorbeeld aansluiten bij 
Buurtpreventie en signalen doorgeven aan politie en LBB.  

Actieve inzet van bewoners, naast de 
inzet van de politie en de LBB, is een 
noodzakelijke aanvulling om de wijk 
veiliger te maken. 

EENS 73% 
Vrouwen vaker dan mannen voorstander van 
deze stelling 

De wijkagent en/of LBB zou wekelijks 
een inloopmoment in de wijk moeten 
hebben. 

EENS 79% 
Naarmate de leeftijd toeneemt, stijgt het 
aandeel voorstanders  

Top 5 suggesties om met de wijkagent of LBB in contact te komen 
1. E-mail 

2. (buurt) WhatsApp 

3. Spreekuur / inloop 

4. Via de telefoon 

5. Social media (Facebook / Twitter) / website 

Verder moet de wijkagent / LBB’er Zichtbaar en benaderbaar zijn 
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Sociale Samenhang 
In een goede buurt is er sprake van sociale samenhang. Mensen letten een beetje op elkaar. Waar mogelijk helpen ze 

elkaar. Straatteams zorgen voor samenhang in de straat en organiseren (met financiële steun van de gemeente) 
activiteiten voor bewoners van de straat. Wijkcentrum De Brug, in beheer bij bewoners, fungeert als 

ontmoetingsplek in de wijk. 

Wijkcentrum De Brug voorziet in de 
behoefte aan ruimte voor ontmoeting en 
activiteiten voor de wijk. 
 

EENS 40% 
Grote verschillen in leeftijd. < 40 is nog geen 
kwart het eens met de stelling. Tussen 40 en 60 
ligt dit aandeel op ongeveer een derde en onder 
de 60 plussers geeft net iets meer dan de helft 
aan het eens te zijn met de stelling. Een hoop 
bewoners geven aan geen mening te hebben.  

Er moet een wijkwebsite komen waarin 
bewoners nieuwtjes uitwisselen en 
vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. 
 

EENS 64% 
Naarmate de leeftijd vordert, neem het aandeel 
voorstanders toe. 
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Wijkeconomie 
In de toekomst zullen meer mensen vanuit huis gaan werken. Ook zal het aantal ZZP-ers waarschijnlijk blijven 

toenemen. Een gezonde wijk is op dat terrein toegerust: tijdelijke werkplekken, opslaglocaties, goede 
internetverbindingen, etc.  

In de wijk moet een (centrale) werkplek 
voor ZZP-ers worden ingericht, waar 
wijkbewoners tijdelijk kunnen werken, 
gasten kunnen ontvangen enz. 

EENS 31%  
< 60 jaar geven meer bewoners aan het 
oneens met de stelling te zijn dan eens. Ook 
heeft een groot aandeel geen mening.  

Er moet een hoogwaardige ICT 
voorziening in de wijk zijn. 

EENS 61% 
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Parkeren 
De parkeerdruk in de wijk is hoog. 
 

EENS 82% 
Hoe hoger de leeftijd, hoe hoger het aandeel 
voorstanders. 
 

Om de parkeeroverlast terug te dringen 
moeten parkeervergunningen worden 
ingevoerd. 

EENS 10% 
Het aantal mannen dat voorstanders is van 
deze stelling ligt met 12% dubbel zo hoog als 
dat van vrouwen (6%) Echter veruit de meeste 
bewoners zijn tegen. 

Bedrijfsauto's en bedrijfsbusjes mogen 
alleen parkeren op een speciaal 
daarvoor ingerichte parkeerplek buiten 
de woonstraten. 

EENS 77% 
Hoe hoger de leeftijd, hoe hoger het aandeel 
voorstanders. 
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Mobiliteit 
De vervoersbedrijven bepalen de dienstregeling van trein, tram, metro en bussen. De vervoersbedrijven hebben er 

voor gekozen om de trams niet meer na 19.00 uur richting Woudhoek en Spaland/Sveaparken te laten rijden. Te 
weinig mensen zouden hier gebruik van maken. Is er een brede behoefte aan een avondverbinding of niet?  

De tram moet ook 's avonds na 19.00 
naar Woudhoek rijden. 
 

EENS 76% 
Hoe hoger de leeftijd hoe groter het aandeel 
voorstanders. Meer vrouwen dan mannen zijn 
het eens met de stelling. 

Er moet een openbaar vervoer 
verbinding komen die het makkelijker 
maakt om van Noord Schiedam naar 
Zuid Schiedam te komen en 
omgekeerd. 

EENS 61% 
Hoe hoger de leeftijd hoe groter het aandeel 
voorstanders. Meer vrouwen dan mannen zijn 
het eens met de stelling. 
 

De wijk moet minimaal twee keer per 
uur bereikbaar zijn met het openbaar 
vervoer. 

EENS 93% 

Er is behoefte aan een snelle openbaar 
vervoerverbinding naar de centra van 
omliggende gemeenten als Vlaardingen 
en Delft. 

EENS 68% 
Grootste aandeel voorstanders onder 41-60 
jarigen (72%). Meer vrouwen dan mannen zijn 
het eens met de stelling. 
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Duurzaamheid 
Er wordt steeds meer belang gehecht aan een duurzame invulling van de sociale en economische leefomgeving: 

hergebruik van middelen, duurzame vormen van onderhoud en afvalverwerking, energiezuinige en 
milieuontlastende verkeer- en vervoerssystemen,  lagere CO2 uitstoot, energiebesparing, etc. 

Bewoners die hun huis duurzamer 
willen maken, zoals groene daken, 
zonnepanelen en dubbele beglazing, 
moeten daarbij financieel ondersteund 
worden door de gemeente. 
 

EENS 67% 
Vooral bewoners onder de 40 zijn het eens met 
deze stelling. 

De wijk heeft behoefte aan een 
repaircafé waar kapotte spullen, waar 
mogelijk, gerepareerd worden. 

EENS 43% 
Hoe hoger de leeftijd hoe groter het aandeel 
voorstanders. 

In de wijk is behoefte aan meer plekken 
waar afval optimaal gescheiden kan 
worden. 

EENS 41% 
Opmerkelijk is dat bewoners tussen 40 en 60 
minder eens zijn met de stelling (36%). 
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Toegankelijkheid 
De gemeente moet in de wijk een plek 
inrichten waar mensen met vragen aan 
de gemeente naartoe kunnen. 
 

EENS 44% 
Hoe hoger de leeftijd, hoe hoger het aandeel 
voorstanders.  
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Hoeveel tijd heeft u in de week beschikbaar om actief te 
zijn in de wijk? 
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als vrijwilliger actief zijn in Wijkcentrum De Brug  

meehelpen aan de inrichting van het nieuwe park A4 via bijvoorbeeld 
deelname aan een beheergroep  

bijdrage leveren aan de begeleiding van kinderen/jongeren in de wijk 
(bijvoorbeeld door de sportcoach te helpen) 

bijdragen aan het vullen van een wijkwebsite  

meewerken aan een welkomstservice van bewoners om nieuwe 
bewoners welkom te heten 

deel uitmaken van een straatteam om samen met buren activiteiten te 
organiseren in de straat  

deel uitmaken van een buurtpreventieteam in de buurt  

meewerken aan een betere kwaliteit groenvoorziening in de directe 
leefomgeving 

één of twee keer per jaar een senior bezoeken in de wijk  

de eigen woning aan te (laten) passen, dan wel de huisbaas daartoe 
bewegen zodat men langer in de wijk kan blijven wonen  

Percentage bewoners dat de volgende activiteiten al doet of wil gaan doen 

doe ik al wil ik gaan doen fysiek niet mogelijk geen interesse 
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Bijdrage in de buurt: Opvallend aan uitslag: 

De eigen woning aan te (laten) passen, dan wel de huisbaas 
daartoe bewegen zodat men langer in de wijk kan blijven 
wonen  
 

Naarmate de leeftijd vordert, neemt het aandeel bewoners die dit doet of wilt 
gaan doen, toe.  

Eén of twee keer per jaar een senior bezoeken in de wijk  
 

61 plussers doen dit het meest. De groep 21-40 jarigen geeft het meest aan dit 
te willen gaan doen.  Vrouwen zijn vaker bereid dan mannen om dit te gaan 
doen.  

Meewerken aan een betere kwaliteit groenvoorziening in de 
directe leefomgeving 
 

61 plussers doen dit het meest. De groep 21-40 jarigen geeft het meest aan dit 
te willen gaan doen.  
 

Deel uitmaken van een buurtpreventieteam in de buurt 
Met name 21-40 jarigen geven aan bereid zijn dit te doen. De 41-60 jarigen 
hebben voor het grootste deel geen interesse en meer dan een kwart van de 
61 plussers geeft aan dit fysiek niet aan te kunnen.  

Deel uitmaken van een straatteam om samen met buren 
activiteiten te organiseren in de straat  
 

Met name 21-40 jarigen geven aan bereid zijn dit te doen. 

Meewerken aan een welkomstservice van bewoners om 
nieuwe bewoners welkom te heten 
 

Met name 21-40 jarigen geven aan bereid zijn dit te doen. 
 

Bijdragen aan het vullen van een wijkwebsite  
 Onder 61 plussers is de bereidheid lager dan bij de rest van de bewoners.  

Bijdrage leveren aan de begeleiding van kinderen/jongeren in 
de wijk (bijvoorbeeld door de sportcoach te helpen) 
 

Naarmate de leeftijd vordert neemt de bereidheid tot deze bijdrage af. Onder 
de 41-60 jarigen door gebrek aan interesse en onder de 61 plussers met name 
door fysieke beperkingen 

Meehelpen aan de inrichting van het nieuwe park A4 via 
bijvoorbeeld deelname aan een beheergroep  
 

Naarmate de leeftijd vordert neemt de bereidheid tot deze bijdrage af. Onder 
de 41-60 jarigen door gebrek aan interesse en onder de 61 plussers met name 
door fysieke beperkingen 

Als vrijwilliger actief zijn in Wijkcentrum De Brug  
 -  
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