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• Ruim 5.500 inwoners
• In vergelijking met de rest van Apeldoorn:
– Weinig jongeren (20-39 jaar)
– Veel ouderen (65 en ouder)
– Veel koopwoningen (80%)
– Veel vrijstaand en 2 onder 1 kap
– Bijna 80% woont al langer dan 5 jaar in
de wijk

Vier hoofdonderwerpen:
1. Waardering fysieke woonomgeving
2. Waardering sociale woonomgeving
3. Waardering en betrokkenheid bij de
buurt
4. Sociaal-maatschappelijke participatie

• Tweejaarlijks onderzoek naar de leefbaarheid in
Apeldoorn
• In totaal aan bijna 14.000 bewoners verzonden
• Per wijk steekproef van ongeveer 400 bewoners
• Sommige (aandachts-)wijken meer
• Respons Apeldoorn gemiddeld 46,4%
• Respons in De Sprengen 57,2% (247 bewoners)

• Duidelijk lager dan stedelijk gebied:
– Winkels voor dagelijkse boodschappen
– Sportmogelijkheden
– Gezondheidszorg
• Duidelijk hoger dan stedelijk gebied:
– Straatverlichting
– Groenvoorziening en onkruidbestrijding
– Speelgelegenheid
– Culturele voorzieningen
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Rapportcijfers:
Onvoldoende:
- Verkeersveiligheid
- Technisch onderhoud
wegen en fietspaden
- Voorzieningen 12-16 jarigen
- Voorzieningen 17-23 jarigen
- Parkeergelegenheid
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Weinig overlast. Het hoogst scoren:
– Overlast geparkeerde auto’s:
– Hondenpoep:
– Rommel op straat:
– Agressief verkeersgedrag:
Opvallend:
– Overlast groepen jongeren:

17,8%
17,6%
9,1%
7,5%

(25,4%)
(34,4%)
(26,2%)
(13,1%)

3,8% (10,2%)
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• Duidelijk beter dan Apeldoorns gemiddeld:

Rapportcijfers
Onvoldoende:
- Hondenpoep op straat: 5,8

(4,3)

In de rest van Apeldoorn scoort ook rommel op
straat en overlast geparkeerde auto’s een
onvoldoende
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• Bewoners van De Sprengen sporten wat
minder dan gemiddeld
• Men bezoekt vaker dan gemiddeld een
culturele instelling (Orpheus, Gigant, CODA)
• Het percentage vrijwilligerswerk en
mantelzorg is gemiddeld
• Er zijn relatief weinig contacten met mensen
van een andere cultuur

– Als je in deze buurt woont, heb je het goed getroffen:
93,6% (74,5%)
– De mensen in deze buurt zijn fatsoenlijk:
94,2% (82,8%)
– Deze buurt is (zeer) prettig om in te wonen:
100% (93,3%)
• De hoogste scores van heel Apeldoorn. Worden zelfs in
de villawijken Berg en Bos en de Parken niet gehaald!
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• Bij bewoners van De Sprengen die aangeven
graag meer sociale contacten te willen hebben
speelt vooral gebrek aan tijd een rol (54,1%).
Ook de leeftijd belemmert (17,5%)
• In de rest van Apeldoorn belemmert naast
gebrek aan tijd vooral gebrek aan geld
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• Stijgend:
– Winkels dagelijkse boodschappen
– Speelgelegenheid
– Voorzieningen jongeren
– Sportmogelijkheden
– Cuturele voorzieningen
– Hondenpoep
– Parkeergelegenheid
• Dalend:
– Gezondheidszorg
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• Inwoners van De Sprengen
voelen zich sterk (80%)
medeverantwoordelijk voor
de leefbaarheid in hun buurt:
• Ook bevestigd door
onderzoek naar
burgerschapsstijlen
• Zij voelen zich echter slechts
matig betrokken bij
bewonersorganisaties in hun
buurt: 25,4%.
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• Inwoners van De Sprengen
vinden de Apeldoornse
binnnenstad duidelijk minder
gezellig dan de andere
Apeldoorners
• Inwoners van De Sprengen
geven een onvoldoende voor
de festivals en evenementen in
de Apeldoornse binnenstad
maar willen er niet meer.
• Blijkbaar liever kwaliteit dan
kwantiteit
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De houding die burgers aannemen ten aanzien
van de samenleving, de overheid en de politiek

1.
2.
3.
4.

Plichtsgetrouwen
Verantwoordelijken
Pragmatici
Buitenstaanders

•

Elke burgerschapsstijl gaat gepaard met een
communicatiestijl: een bepaalde wijze van
omgaan met informatie, communicatie en
media
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Tweejaarlijkse thermometer
Gebruikt om beleid te evalueren
Gebruikt om nieuw beleid te ontwikkelen
Benchmarking:
– Vergelijking andere grote gemeenten
– Vergelijking andere gemeenten in de
buurt
– Vergelijking op onderdelen
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• Participerend en interactief
• Houding naar samenleving:
– Actief en (internationaal) betrokken
• Houding naar overheid en politiek
– Geïnteresseerd en kritisch
• Houding naar communicatie
– Vaardig en mondig
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