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Voorwoord  
 
Voor u ligt het onderzoeksrapport genaamd; Bewonersonderzoek Rheden-West. Dit onderzoek is 
geschreven in opdracht van de gemeente Rheden en het Rhedens Dorpsbelang in samenwerking 
met Van Hall Larenstein. Het rapport is geschreven door eerstejaars studenten die de opleiding 
Management van de Leefomgeving volgen aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.  
Van 18 november 2019 tot 24 januari 2020 zijn de studenten bezig geweest met het onderzoek. 
Gedurende deze tijd zijn de studenten begeleid door Daan van den Linde, Ruth Fleuren en Anne 
Clasquin. Daarnaast hebben Redens Dorpsbelang en de gemeente Rheden ons voorzien van 
feedback en informatie tijdens het onderzoek.  Ook hebben de studenten  verschillende bewoners 
mogen interviewen. Dankzij het afnemen van deze interviews zijn de studenten voorzien van een 
grote hoeveelheid relevante informatie. Ook  hebben de bewoners die de uitgezette enquête 
hebben ingevuld en hebben ingeleverd de studenten van zinvolle informatie voorzien.  
 
Bij deze willen wij de geïnterviewde bewoners, de gemeente Rheden,  Rhedens Dorpsbelang, de 
begeleiders en alle bewoners die de enquête hebben ingevuld. 
 
Hartelijk bedankt, namens Management van de Leefomgeving leerjaar 1. 23-01-2020 
  
 
 
  



Inhoud 
Voorwoord .............................................................................................................................................. 3 

Inleiding ................................................................................................................................................... 5 

Samenvatting .......................................................................................................................................... 5 

1. Verkeer, veiligheid en bereikbaarheid ................................................................................................ 8 

1.1. Deelconclusie ........................................................................................................................ 20 

2. Groen en Blauw ................................................................................................................................. 21 

2.2. Wateroverlast ............................................................................................................................ 24 

2.3. Deelconclusie ............................................................................................................................. 25 

3. Huizen en wonen .............................................................................................................................. 26 

3.1. Leefbaarheid .............................................................................................................................. 26 

3.2. Mooiste en lelijkste plekken ...................................................................................................... 26 

3.3. Deelconclusie ............................................................................................................................. 29 

4. Voorzieningen ................................................................................................................................... 30 

4.1. Deelconclusie ............................................................................................................................. 34 

5.Sociale omgeving en identiteit ........................................................................................................... 35 

5.1. Verbanden ............................................................................................................................. 39 

5.2. Deelconclusie ........................................................................................................................ 42 

Conclusie ............................................................................................................................................... 43 

Discussie ................................................................................................................................................ 44 

 

  



Figuur 1 Rheden-West 

Inleiding 
Dit verslag is tot stand gekomen doordat wij als studenten van Management van de Leefomgeving 
aan Hogeschool van Hall Larenstein in opdracht van het Rhedens Dorpsbelang een enquête hebben 
gemaakt. Deze enquête is vervolgens bij meer dan 1892 adressen in Rheden-west afgeleverd. In 
deze enquêtes werd er gevraagd naar: 
 
-Leeftijd   -Sociale huurwoningen 
-Gezinssituatie   -Veiligheid 
-Eenzaamheid   -sociale contacten 
-Verkeer   -Klachten 
-Faciliteiten   -Voorzieningen 
-Groen    
  
Deze enquêtes werden door ons als studenten bij alle adressen in Rheden-west persoonlijk 
afgeleverd. Dit hebben wij gedaan door eerst aan te bellen, en vervolgens uitleg te geven aan de 
bewoner en deze persoonlijk de enquête te overhandigen of wanneer de bewoner niet thuis was de 
enquête in de brievenbus te doen. Veelal was de reactie van de bewoners van Rheden-West zeer 
positief en waren zij al via een eerder krantenbericht op de hoogte gesteld dat wij als studenten 
langs zouden komen.  
 
De enquêtes die de bewoners hebben ingevuld konden ingeleverd worden bij verschillende centrale 
punten in Rheden zoals bij de Dekamarkt, Rhedensdorpsbelang of online. Na het afleveren van de 
enquêtes was het even spannend omdat we niet wisten hoe hoog de respons zou zijn. Een 
gemiddelde respons bij een enquête is 10%. We waren dan ook aangenaam verrast dat er een 
respons was van 12,8%. 
 
Nadat alle ingevulde enquêtes teruggekomen waren bij Hogeschool van Hall Larenstein, gingen wij 
als studenten van management van de Leefomgeving gretig aan de slag om alle informatie te 
verwerken in een statistiekprogramma SPSS. Hierin is het mogelijk om alle gegevens te verzamelen 
en daarna in grafieken, cijfers, gemiddeldes etc. uit te drukken. Nadat alle informatie ingevuld is in 
SPSS is het ook goed mogelijk om verbanden te leggen tussen bijvoorbeeld de straatnamen en de 
verlichting op straat. 
 
Alle die gegevens die uit het SPSS-programma zijn gekomen zijn uiteindelijk in dit verslag 
overzichtelijk per onderwerp verwerkt.  Hierin zijn veel trends naar voren gekomen.  
Wij hopen u hiermee genoeg duidelijkheid te geven over onze werkwijze. 
 
1e jaars studenten Management van de Leefomgeving aan Van Hall Larenstein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samenvatting 
 
Rheden-west telt ongeveer 4500 inwoners, verdeeld over ongeveer 1900 adressen. In de periode 
van november 2019 tot januari 2020 is er in Rheden-west een wijkbelevingsonderzoek gehouden. 
Met als doel: het meten van de leefbaarheid in de wijk.  
Voordat we het wijkbelevingsonderzoek zijn gestart, hebben we eerst een bezoek gebracht aan het 
buurthuis van Rheden. We hebben hier gesproken met iemand van de gemeente Rheden, Rhedens 
dorpsbelang en bewoners. De bewoners hebben ons zelfs nog rondgeleid in de wijk.  Op deze manier 
hebben we een indruk gekregen van de wijk. Bovendien zijn er interviews afgenomen met 
sleutelfiguren. Dit waren belanghebbenden zoals bewoners van de wijk, wooncorporatie Vivare en 
de gemeente. Door deze kennismaking kregen we een beter beeld van de situatie in de wijk. Deze 
informatie konden we goed gebruiken als input voor de enquête.  
 
In deze enquête kwamen diverse thema’s aan de orde: verkeer, veiligheid, voorzieningen, groen, 
huizen, wonen en sociale omgeving. 
In totaal zijn er 1867 aantal enquêtes uitgezet, waarvan 239 enquêtes zijn ingevuld. Dat betekent dat 
de respons 12,8% is. 
 
Het eerste thema bevat vragen over het verkeer, veiligheid en bereikbaarheid. De meeste 
respondenten zijn positief hierover. Het onderhoud aan de straat zou wel verbetert kunnen worden. 
Bovendien zijn vinden ze dat er te hard gereden wordt. Qua openbaarvervoer zijn de resultaten erg 
positief. We kunnen dus stellen dat er wel wat verbeterd kan worden op het gebied van verkeer en 
veiligheid. 
 
In het onderdeel groen en blauw geven de respondenten aan dat de wijk geen wateroverlast ervaart 
rond en in hun eigen huis. Op straat wordt er wel wateroverlast waargenomen. Over het algemeen is 
de wijk tevreden over de leefbaarheid. Ze beoordelen dit met een 7. Het aandeel groen wordt 
tevens beoordeeld met een 7. 
 
Rheden is niet erg uniform in de antwoorden over de leefbaarheid van de straat waar ze in wonen. 

Er zijn per straat duidelijk verschillen te zien. Over het algemeen vinden de bewoners van Rheden de 

leefbaarheid een 7,1 waard. De straten die eruit springen met gemiddeld een 8 zijn:  de 

Korenbloemstraat, Lijsterstraat, Gasthuisbouwing, Scherpenhofmassenweg en de Prins Hendrikweg. 

Er is aangetoond dat de bewoners van (sociale) huurwoningen minder tevreden zijn over de 

kwaliteit van het huis waar ze in wonen dan huiseigenaren in het dorp.  

 

Het onderdeel ‘voorzieningen’ betreft het deel van de enquête dat in gaat op voorzieningen zoals 
speeltuinen, zorg en medische voorzieningen, sportgelegenheden, scholen, winkels en het openbaar 
vervoer. Opvallend is dat de kwaliteit van het OV, de speeltuinen en de winkels het laagst 
gewaardeerd worden. Bij beide onderdelen zijn circa 25% van de stemmen gegaan naar oneens of 
enigszins oneens op de vraag of de kwaliteit van het OV of de speeltuinen goed zijn. Vergeleken met 
de sportgelegenheden, de scholen en de kwaliteit van zorg en medische voorzieningen is dit een 
groot contrast. Hierbij waren circa 95% van de invullers het eens of enigszins eens met de vraag of 
de kwaliteit goed was.  
 
In het thema sociale omgeving en identiteit is er op verschillende punten ruimte voor verbetering. 
Van de respondenten heeft bijna 50 % last van overlast. Daarnaast zijn er respondenten die niet 
tevreden met de dienstverlening van Vivare. Dit zijn vooral respondenten die zelf eigenaar zijn van 
een woning. Dit kan te maken hebben met de uitstraling van de huurwoningen.  Tot slot is het 
opvallend dat er weinig behoefte lijkt te zijn aan meer contact tussen bewoners. Terwijl er uit de 



interviews en gesprekken wel bleek dat er vraag is naar meer contact.  
 
Ondanks het feit dat er een aantal verbeterpunten zijn voor de wijk, zijn respondenten van de 
enquête tevreden met hun leefomgeving, en geven deze gemiddeld een 7,1. 
 
 
  



1. Verkeer, veiligheid en bereikbaarheid 
 
In dit hoofdstuk komen de thema’s verkeer, veiligheid en bereikbaarheid aan bod. Verschillende 
onderwerpen daarvan zijn het onderhoud van de wegen en stoepen, de verlichting, het openbaar 
vervoer, gevaarlijke verkeerssituaties, dienstverlening en het gevoel van veiligheid. 
 
 
 
 

 
Figuur 2 Onderhoud wegen 

 
 
 
In figuur 2 is te zien of dat mensen tevreden zijn over het onderhoud van de wegen. Ze konden de 
vraag beantwoorden doormiddel van helemaal mee oneens, enigszins mee oneens, enigszins mee 
eens en helemaal mee eens. Zoals te zien is in de grafiek vinden ongeveer 30% van de 
ondervraagden dat de wegen slecht onderhouden worden, en ongeveer 70% vindt dat de wegen wel 
goed onderhouden worden. 
 
 
 
 



 
Figuur 3 Onderhoud stoepen 

Figuur 3 geeft weer hoe de ondervraagden denken over het onderhoud van de stoepen. In deze 
grafiek is af te lezen dat meer dan 50% van de ondervraagden het onderhoud van de stoepen slecht 
vindt, en dat iets minder dan 50% de stoepen wel goed onderhouden vindt. Uit deze grafiek blijkt 
dus dat de meningen heel erg verdeeld zijn. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figuur 4 Begaanbaarheid stoepen 

In figuur 4 is af te lezen hoe tevreden de ondervraagden zijn over de begaanbaarheid van stoepen. 
Het valt op dat meer dan 50% van de ondervraagden de stoepen slecht begaanbaar vindt en iets 
minder dan 50% vindt dat de stoepen wel goed begaanbaar zijn. Uit deze grafiek blijkt dus dat de 
meningen heel erg verdeeld zijn. 



Figuur 5 gaat over de verlichting op straat en hoe tevreden de ondervraagden daarover zijn. Meer 
dan 80% van de ondervraagden is tevreden over de verlichting op straat. Uit deze grafiek is de 
conclusie te trekken dat veel ondervraagden over het algemeen erg tevreden zijn over de verlichting 
op straat. 
 
 
 

Figuur 5 Verlichting straten 



 
Figuur 6 Onderhoud wegen per straat 

In figuur 6 zijn twee elementen in verband gebracht met elkaar. De elementen zijn de straatnamen 
en de vraag hoe tevreden zijn de ondervraagden over het onderhoud van de wegen. Hieruit kun je 
dus aflezen wat de respondenten van verschillende straten denken. We kunnen uit deze grafiek 
concluderen dat bijna iedere straat redelijk goed onderhouden wordt. 
Hieruit kunnen we concluderen dat alle straten in Rheden-west redelijk goed onderhouden worden. 
 
 



 
Figuur 7 Onderhoud stoepen per straat 

In figuur 7 zijn de elementen straatnamen en onderhoud van de stoepen gecombineerd. Hier kun je 
nu goed uit aflezen hoe de ondervraagden het onderhoud van de stoep per straat beoordelen. Hier 
is wel een iets groter verschil per straat te herkennen dan bij de vorige grafiek.  
 
 
 
 



 
Figuur 8 Begaanbaarheid stoepen per straat 

De elementen in figuur 8 zijn de straatnamen en de begaanbaarheid van de stoepen. In deze grafiek 
is goed af te lezen of dat de begaanbaarheid van de stoepen per straat verschilt. Deze grafiek komt 
redelijk overeen met de vorige grafiek. Dit is ook te verwachten dat als stoepen slecht onderhouden 
worden, ze ook minder goed begaanbaar zijn. 
 
 



 
Figuur 9 Verlichting per straat 

In figuur 9 is het verband tussen de elementen straatnamen en verlichting op straat in kaart 
gebracht. Hierdoor is het verband tussen deze twee elementen goed te zien. Over de Oranjeweg en 
klaverstraat zijn de mensen zeer tevreden over de verlichting op straat. Over de Worth 
Rhedenseweg zijn de ondervraagden iets minder positief. Als je het in het algemeen bekijkt zijn de 
ondervraagden positief over de verlichting op straat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figuur 10 Kwaliteit openbaar vervoer 

In figuur 10 is te zien hoe tevreden de ondervraagden zijn over het openbaar vervoer. Over het 
algemeen zijn de ondervraagden tevreden over het openbaar vervoer. Meer dan 70% vindt dat het 
openbaar vervoer goed geregeld is en maar ongeveer 30% vindt dat het slecht geregeld is. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figuur 11 Verkeerssituatie 

In figuur 11 is te zien dat hard rijden de meest genoemde onveilige verkeerssituatie in Rheden is. Dit 
probleem doet zich het meest voor op de Oranjeweg. Op de Oranjeweg mag maximaal 50 kilometer 
per uur gereden worden maar doordat er geen drempels zijn wordt er veel harder gereden. Dit is 
onveilig voor kinderen die er spelen en overstekende mensen. Dit is de oversteekplaats voor de 
DEKA-markt. Naast dat er te hard wordt gereden is deze oversteekplaats ook onoverzichtelijk, dit 
heeft de tweede plaats gekregen in de onveilige verkeerssituaties. Door de bocht die er direct naast 
bevindt en de uitrijplek van de Dekamarkt hebben auto’s en voetgangers slecht zicht. Dit is een 
slechte combinatie met mensen die dan ook nog eens te hard rijden.  
 
Ook ervaren mensen parkeerproblemen in de straten. Er is hier te weinig ruimte voor en hierdoor 
parkeren mensen op de weg, waardoor de wegen ook smaller worden. Sommige mensen in Rheden 
geven wel aan dat er verder in Rheden in de buurt van de Dekamarkt twee grote parkeerplaatsen 
zijn en mensen prima hun auto hier kunnen parkeren.  
 



 
Figuur 12 Kwaliteit Dienstverlening Gemeente Rheden 

In figuur 12 is af te lezen hoe tevreden de ondervraagden zijn over de kwaliteit van de 
dienstverlening. Meer dan 60% van de ondervraagden is tevreden over de kwaliteit van de 
dienstverlening. Ongeveer 35% van de ondervraagden vindt dat de kwaliteit van de dienstverlening 
niet goed is. 

 
Figuur 13 Veiligheid overdag 

In figuur 13 is te zien dat een hele grote meerderheid van de ondervraagden zich overdag veilig voelt 
in Rheden-west, wel 95%. Er is maar 5% van de ondervraagden die zich overdag niet veilig voelt. 



 
Figuur 14 Veiligheid 's nachts 

In figuur 14 is te zien dat de ondervraagden zich in de nacht in Rheden-west minder veilig voelen dan 
overdag. In vorige grafiek voelde 5% zich onveilig, hier is dat ongeveer 20%. Toch voelt een 
meerderheid van 80% zich wel veilig. 

 
Figuur 15 Overlast Gedrag 

Figuur 15 laat zien dat de meningen erg verdeeld zijn. Dit kan komen door de wijk waar de mensen 
wonen. Een aantal mensen hebben laten weten dat er in de avond/nacht hangjongeren worden 
gehoord rond de Dekamarkt. Vooral mensen van de Oranjeweg hebben hier last van. 

 

 

 



1.1. Deelconclusie 
De ondervraagden zijn over het algemeen positief over het verkeer, de veiligheid en de 
bereikbaarheid van Rheden-West. De ondervraagden zijn erg tevreden over de verlichting op straat 
en het gevoel van veiligheid overdag ligt ook erg hoog. Wegen en stoepen kunnen in sommige 
straten nog wel verbeterd worden want meer dan 50% van de ondervraagden vindt dat het 
onderhoud en de begaanbaarheid slecht is. De ondervraagden vinden ook dat er hard gereden 
wordt. Over het openbaar vervoer zijn de ondervraagden erg tevreden. Ondanks dat de 
ondervraagden positief zijn, kan er nog wel wat veranderd worden in verband met de thema’s 
verkeer, veiligheid en bereikbaarheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figuur 17Leefbaarheid algemeen 

2. Groen en Blauw 
In het komende hoofdstuk zullen alle resultaten rondom de onderwerpen Groen Blauw behandeld 
worden. Aan de hand van grafieken vragen zullen de resultaten van de gestelde vragen in de 
enquête rondom dit onderwerp weergeven worden.  
 
In figuur 16 met de stelling, “Hoe vaak bezoekt u de buurttuin Zwarteweg?”, is te zien dat 80 procent 
van de respondenten nog nooit naar deze buurttuin is geweest en hoogstwaarschijnlijk is dit omdat 
de buurttuin bij deze groep mensen niet bekend is of omdat geen behoefte aan is. Een percentage 
van 13 procent gaat jaarlijks naar de buurttuin. Het overige percentage gaat maandelijks naar de 
buurttuin. Geen van de respondenten gaf aan dagelijks de buurttuin te bezoeken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In figuur 17 met de stelling, Hoe ervaart u de leefbaarheid in uw wijk in het algemeen?, is met een 
cijfer de leefbaarheid in de wijk aangegeven. Er is te zien dat het meest gegeven cijfer een 7 is. Dit 
cijfer is ongeveer 94 keer gegeven door de respondenten. Dit toont aan dat een grote meerderheid 
in de wijk een voldoende geeft aan de leefbaarheid in Rheden-West. 
  

Figuur 16 Bezoek buurttuin 



In figuur 18 wordt de stelling; “Wat vindt u van het onderhoud van de groenvoorzieningen van uw 
wijk” weergegeven. In de grafiek is af te lezen dat veel bewoners tevreden zijn over de 
groenvoorziening in de buurt. Er zijn echter nog wel een aantal bewoners die de groenvoorziening 
minder goed beoordelen, maar het meest voorkomende cijfer voor het groenonderhoud is  tussen de 
6 en de 8. De grafiek van het onderhoud van de  groenvoorzieningen in de wijk heeft een soortgelijke 
opbouw als die van de algemene leefbaarheid in de wijk. Er zou dan ook eventueel een verband gezien 
kunnen worden in de groenvoorziening in de buurt en de algemene leefbaarheid van de buurt. Dit kan 
echter niet met zekerheid gezegd kunnen worden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 18 Onderhoud Groenvoorzieningen 



Van de stelling ‘wat vindt u van de hoeveelheid groen in uw wijk’ zijn de resultaten in figuur 19 
weergegeven. Er kan gesteld worden dat de bewoners tevreden zijn over de hoeveelheid groen in de 
buurt. De meeste beoordelingen liggen tussen de 6 en 8.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 19 Hoeveelheid Groen 



Figuur 20 Wateroverlast 

 
 

2.2. Wateroverlast 
In Rheden-West zijn er in de uitgezette enquête ook een aantal vragen gesteld over het onderwerp 
wateroverlast. Er is gevraagd in welke mate bewoners het eens of oneens waren met de stellingen 
over wateroverlast in het eigen huis, in de eigen tuin of op straat.  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In figuur 20 is goed te zien dat respondenten weinig wateroverlast ervaren in huis en tuin. De 
respondenten geven aan dat zij in hun straat eerder overlast ervaren.  

  



2.3. Deelconclusie 
De resultaten die zijn verkregen van uit het groen blauwe onderdeel in de enquête kunnen de 
volgende conclusie getrokken worden. Respondenten geven aan in de wijk Rheden-West geen 
wateroverlast te ervaren in hun eigen tuin en huis, maar wanneer het aan komt op wateroverlast op 
de straat wordt er wel wateroverlast waargenomen. De algemene leefbaarheid in de wijk wordt het 
vaakst aangeduid met een cijfer van 7. En de tevredenheid over het aandeel groen in de wijk is een 7 
het meest voorkomende cijfer. Dit betekent dat de bewoners tevreden zijn met de huidige staat van 
het groen in de wijk of dat de aanwezigheid van omliggend groen in de groenbehoefte voorziet. 
Daarnaast is de buurttuin niet erg druk bezocht bij de respondenten. Dit kan verklaard worden 
doordat het grootste percentage geen behoefte heeft aan de buurttuin of is zich niet bewust is van 
het bestaan hiervan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Huizen en wonen 
In dit hoofdstuk worden de meest relevante resultaten weergeven over het onderwerp Huizen en 
Wonen. Het hoofdstuk beschrijft drie resultaten. De eerste gaat over de respondenten en hun 
mening over leefomgeving. Vervolgens wordt beschreven wat gekozen is als mooiste en lelijkste 
plekken. De hoofdstuk wordt afsloten met een beschrijving over de respondenten in relatie tot 
huiseigenaren. In dat onderdeel wordt beschreven wie de eigenaar is van de huizen van de 
respondenten en de mening over het dienstverlening van Vivare. 
 

3.1. Leefbaarheid 
In figuur  ‘Beoordeling Leefomgeving’ is het gemiddelde cijfer van de leefbaarheid per straat 
weergegeven. Het gemiddelde cijfer van alle enquêtes is een 7,1. 
 

 
Figuur 21 Leefomgeving Per Straat 

In figuur 21 is te zien dat de Oranjeweg en de Arnhemseweg goed scoren. Terwijl in het gebied er 

tussen en het stuk onder de Oranjeweg minder scoren. Ook opvallend is dat de volgende straten erg 

hoog scoren. Deze hebben allemaal een acht als gemiddelde cijfer. 

1. Korenbloemstraat; 

2. Lijsterstraat; 

3. Gasthuisbouwing; 

4. Scherpenhofmassenweg; 

5. Prins Hendrikweg. 

 

3.2. Mooiste en lelijkste plekken 
De respondenten is gevraagd de mooiste en lelijkste plekken uit hun woonomgeving te noemen. 
Hieruit is gebleken dat de 3 mooiste plekken zijn: 



1. Posbank 
2. Dorpskerk Rheden  
3. Kanovijver 
Van deze en de overige aangegeven plekken is een woordwolk gemaakt, die te zien is in figuur 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 3 lelijkste plekken zijn volgens de respondenten:  
1. Garageboxen 
2. Tuinen van buurtbewoners 
3. Sociale huurwoningen 
 Van deze en de overige aangegeven plekken is een woordwolk gemaakt, die te zien is in figuur 23 

Figuur 22 Woordwolk Mooiste Plekken 

Figuur 23 Woordwolk Lelijkste Plekken 



 
Figuur 24 Kwaliteit Huurwoningen 

In figuur 24 is te zien dat de kwaliteit van huurwoningen niet een hoog cijfer scoort, volgens de 
respondenten die huur- koopwoningen hebben. De schaal voor de kwaliteit was een 0 t/m 10, 
waarbij 10 zeer goed betekent. Particulieren die een koopwoning hebben, geven de kwaliteit van de 
huurwoningen een 5, terwijl particulieren die huren de huurwoningen een 6 geven.  
 

 
Figuur 25 Kwaliteit Dienstverlening 

In figuur 25 is alleen de respons van de particulieren die van Vivare huren gebruikt. Hierbij is te zien 
dat ongeveer 54 procent niet tevreden is met de kwaliteit van de dienstverlening van Vivare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3. Deelconclusie 
Het gemiddelde cijfer van Rheden-west van de algemene leefbaarheid is een 7,1. Opvallend was ook 
nog dat de Oranjeweg en Arnhemseweg nog vrij hoog scoorde. De 3 mooiste plekken zijn 1. 
Posbank, 2. Dorpskerk Rheden en 3. Kanovijver en de 3 lelijkste plekken zijn 1. Garageboxen, 2. 
Tuinen van buurtbewoners en 3. Sociale huurwoningen. Bij het onderzoek naar huiseigenaren kwam 
naar voren dat burgers die een koophuis hebben, de huurhuizen lelijker vinden dan de burgers die 
huren. Ook kwam naar voren dat 54% van de burgers die bij Vivare huren, de kwaliteit van 
dienstverlening niet goed vinden. 
 
 

  



4. Voorzieningen 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten te zien van de respondenten op de vragen over verschillende 
voorzieningen. De respondenten hebben gereageerd op een bepaalde stelling en aan de hand van 
deze invullingen is er tot een percentageverdeling gekomen. In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op 
wat deze resultaten kunnen betekenen.  
 

Stelling Eens Enigszins eens Enigszins oneens Oneens 

‘Ik ben tevreden 
over de kwaliteit 
van de speeltuinen’ 

36.08% 38.14% 20.1% 5.67% 

‘Ik ben tevreden 
over de kwaliteit 
van de zorg en 
medische 
voorzieningen’ 

65.5% 29.26% 4.37% 0.87% 

‘Ik ben tevreden 
over de kwaliteit 
van de 
sportgelegenheden’ 

65.52% 26.24% 4.98% 2.26% 

‘Ik ben tevreden 
over de kwaliteit 
van de scholen’ 

68.62% 26.06% 3.8% 1.6% 

‘Ik ben tevreden 
over de kwaliteit 
van de winkels’ 

46.61% 29.24% 16.53% 7.63% 

‘Ik ben tevreden 
over de kwaliteit 
van het OV’ 

39.37% 33.94% 18.55% 8.14% 

Figuur 26 Voorzieningen 

Het onderdeel ‘voorzieningen’ betreft het deel van de enquête dat in gaat op voorzieningen zoals 
speeltuinen, zorg en medische voorzieningen, sportgelegenheden, scholen, winkels en het openbaar 
vervoer. De resultaten zijn verwerkt in SPSS en dit heeft geleid tot bovenstaande percentages, die 
voortkomen uit de grafische weergaves van die resultaten. Vanuit deze statistieken kunnen 
conclusies getrokken worden. 
 
Opvallend is dat de kwaliteit van het OV, de speeltuinen en de winkels het laagst gewaardeerd 
worden. Bij beide onderdelen zijn circa 25% van de stemmen gegaan naar oneens of enigszins 
oneens op de vraag of de kwaliteit van het OV of de speeltuinen goed zijn. Dit betekent dat 1 op de 4 
respondenten niet tevreden zou zijn.  
 
Vergeleken met de sportgelegenheden, de scholen en de kwaliteit van zorg en medische 
voorzieningen is dit een groot contrast. Hierbij waren circa 95% van de invullers het eens of enigszins 
eens met de vraag of de kwaliteit goed was. Wat dit precies betekent zal behandeld worden in een 
volgend hoofdstuk.  
 



 
Figuur 27: Winkels 

 
 

 
Figuur 28: OV 

 



 
Figuur 29: Speeltuinen 

 
Figuur 30: Zorg en medische voorzieningen 

 



 
Figuur 31: Sportgelegenheden 

 
Figuur 32: Scholen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1. Deelconclusie 
 
Over het algemeen zijn de Rhedenaren best tevreden over de voorzieningen die beschikbaar zijn. De 
meeste enquêtevragen hierover zijn aan de positieve zijde aangekruist. De speeltuinen, winkels en 
het OV worden het laagst gewaardeerd. De sportgelegenheden, medische voorzieningen en de 
scholen doen het juist erg goed en haalden voor 95% positieve antwoorden binnen. Er is geen 
duidelijke negatieve trend te zien bij een van deze voorzieningen en hier hoeft dan ook niet urgent 
extra onderzoek naar gedaan worden ter verbetering. 
  



5.Sociale omgeving en identiteit  
 

In dit hoofdstuk komen de volgende punten onderwerpen aan bod: binding met Rheden, sociaal 

contact, veiligheid, dienstverlening Vivare, organisatie in de wijk en overlast. Deze onderwerpen 

horen bij de vragen 21 t/m 32 uit de enquête. 

In de enquête is ook gevraagd naar eenzaamheid echter blijkt dat het gros van de respondenten zich 

niet eenzaam voelt en niet meer behoefte hebben aan sociale contacten. Dit onderwerp komt 

verder niet meer aan bod.   

 

 
Figuur 33 Wijk inzet 

In figuur 33 worden de antwoorden op de vraag: “In mijn wijk zetten mensen zich in om zaken voor 
elkaar te krijgen” in een grafiek weergegeven.  Wat in deze grafiek opvalt is dat er maar weinig 
respondenten hebben aangegeven het helemaal met deze stelling eens te zijn. Wel is het grootste 
deel positief door: “enigszins mee eens” in te vullen. Wanneer echter de optelling wordt gemaakt 
tussen de positieve en de negatieve antwoorden komen deze ongeveer gelijk op. Bewoners in de 



wijk zijn dus verdeeld over dit onderwerp.  

 
Figuur 34 Echte Rhedenaa

 

Figuur 35 Echte Rhedenaar Per Straat 

Rheden is niet eensgezind in het voelen van een band met het dorp. De meeste respondenten 
voelen zich echter wel enigszins of helemaal Rhedenaar. In figuur 35 is het gemiddelde per straat 
aangegeven. 



 
Figuur 36 Rheden Dorpsbelang 

In figuur 36 worden de antwoorden op de vraag: “Ik ben tevreden over Rhedens Dorpsbelang” in 
een grafiek weergegeven. Rhedens dorpsbelang is een bewonersvereniging in Rheden die zich 
bezighoudt met het behouden contact met, en beïnvloeden de lokale dorpsbestuurders en 
ambtenaren. De ondervraagde Rhedenaren zijn het over het algemeen eens met de stelling: “Ik ben 
tevreden over Rhedens Dorpsbelang” 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figuur 37 Veiligheid Overdag 

Figuur 37 laat zien dat het merendeel van de respondenten zich overdag veilig voelt in de wijk.

 
Figuur 38 Veiligheid 's Nachts 

Figuur 38 laat zien dat het merendeel van de respondenten zich ’s nachts veilig voelt in de wijk. 
Echter is er wel een aantoonbaar verschil tussen overdag en ’s nachts.  



 
Figuur 39 Overlast Van Anderen 

In figuur 39 worden de antwoorden op de vraag: “Ik heb in mijn wijk overlast van anderen” in een 
grafiek weergegeven. In de grafiek is af te lezen dat ongeveer 50% van de respondenten overlast van 
het gedrag van anderen ervaart. Er zijn dus verschillende respondenten die regelmatig overlast 
ervaren en dus “enigszins mee eens hebben ingevuld”. Nader onderzoek naar de oorzaak van dit 
overlast is aan te raden. 

5.1. Verbanden 

 
Figuur 40 Echte Rhedenaar Per Eigenaar Woning 



Binnen Rheden zijn er zowel sociale huur- als koopwoningen te vinden. We hebben een verband 
gelegd tussen de respondenten die hebben aangegeven zich een echte Rhedenaar te voelen in 
combinatie met de vraag wie de eigenaar van de woning van deze respondenten is. De uitkomst 
van dit verband is in figuur 40 weergegeven. Vast te stellen is dat er veel personen die de 
enquête hebben ingevuld een eigen woning hebben, van het totale respons van de vraag: ‘Ik 
voel mij een echte Rhedenaar’ hebben individuen met een eigen woning de meerderheid. De 
respondenten die huren van de woningbouwcoöperatie Vivare zijn erg verdeeld over deze 
stelling. Ook de respondenten die een andere eigenaar hebben maar niet Vivare zijn verdeeld op 
dit punt. Echter hebben beide laatstgenoemden minder enigszins mee eens ingevuld, uitleggen 
waarom dit zo is zou meer onderzoek vereisen. 
Het valt wel op dat huiseigenaren vaker enigszins mee eens meer hebben aangegeven. Hieruit 
zou geconcludeerd kunnen worden dat huiseigenaren meer een band met het dorp voelen dan 
huurders. 

 
Figuur 41 Deinsverlening Vivare per Eigenaar Woning 

In figuur 41 wordt het verband gelegd tussen de tevredenheid over de kwaliteit van de 
dienstverlening van Vivare en wie de eigenaar is van de woning. Bij het kopje ‘helemaal mee eens’ 
valt het op dat de bewoners die zelf eigenaar zijn, minder te spreken zijn over Vivare dan de huurder 
van Vivare zelf.  
Van alle huurders van Vivare is 24 % het er helemaal mee eens terwijl dit bij de eigenaar van een 
woning maar 9% is. 
 



 
Figuur 42 Goed Contact Per Straat 

In figuur 42 zijn de resultaten van de vraag: “Ik heb goed contact met mensen in mijn straat” 
weergegeven. Het overgrote deel van de bewoners van Rheden-west vindt dus dat ze goed contact 
hebben in hun straat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2. Deelconclusie 

 
Figuur 43 Eigendom 

De gegevens van de respondenten zijn niet geheel representatief voor Rheden-West. Dit is omdat er 
een grote meerderheid van de respondenten in een koopwoning woont terwijl de verdeling in 
Rheden bijna 50/50 is (zie figuur 43).  Er is op verschillende vlakken ruimte voor verbetering zoals bij 
overlast van de buurt, bijna 50% heeft last van overlast. Het blijkt dat de meeste respondenten die 
huurders van Vivare zijn wel tevreden zijn de met dienstverlening maar juist de respondenten van 
koopwoningen de dienstverlening minder goed vinden. Dit kan wijzen op de uitstraling van de 
huurwoningen. Ook al blijkt het niet uit de cijfers verwachten wij wel dat er vraag is naar meer 
contact tussen bewoners. Dit is voornamelijk gebaseerd op gesprekken en interviews.  
Respondenten met een eigen woning voelen zich vaker een echte Rhedenaar dan respondenten van 
het dorp die een woning huren. Over het algemeen zijn de Rhedenaren wel tevreden met de 
diensten van Vivare en de eigenaren van de woning waarin ze verblijven. Daarnaast geeft een grote 
meerderheid aan tevreden te zijn over Rhedens Dorpsbelang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusie 
 
Vanuit de resultaten beschrijving kan er een interpretatie en een conclusie tot stand komen. De 
onderzoeksvraag luidde: ‘Wat vinden de bewoners van Rheden-West van de leefomgeving?’ 
 
Om deze vraag te beantwoorden zijn in voorgaande hoofdstukken de resultaten van het onderzoek 
geïnventariseerd en geanalyseerd, waarna er deelconclusies gevormd zijn. In dit hoofdstuk worden 
de deelconclusies verbonden tot één algehele conclusie. Zoals ook al eerder beschreven in dit 
rapport, was de respons van de enquête 12,8%. De conclusie die getrokken is gaat daarom ook 
alleen over de respondenten en niet alle bewoners van Rheden-West. 
 
Wat de respondenten vinden is samen te vatten in het gemiddelde cijfer dat men geeft voor de 
leefomgeving, namelijk een 7,1. Dit vertelt echter niet het gehele verhaal, hieronder bevindt zich 
een kijk op de resultaten per onderdeel.  
 
Het hoofdstuk ‘groen blauw’ wijst uit dat de algemene leefbaarheid in de wijk dus het vaakst wordt 
aangeduid met een 7. Verder gaven de respondenten hier aan dat zij geen wateroverlast ervaren in 
eigen huis en tuin, maar wel in de openbare straat. Ook is men tevreden over de huidige staat van 
het groen in de wijk en is het opvallend dat de buurttuin niet druk bezocht wordt. Hier is simpelweg 
geen behoefte aan of men weet niet van het bestaan af. 
 
Ten opzichte van verkeer, veiligheid en bereikbaarheid  zijn de ondervraagden in het algemeen 
positief over deze onderdelen van Rheden-West. De ondervraagden zijn erg tevreden over de 
verlichting op straat en het gevoel van veiligheid overdag ligt ook erg hoog. Wegen en stoepen 
kunnen in sommige straten nog wel verbeterd worden en er wordt te hard gereden vinden de 
ondervraagden. Over het algemeen zijn de ondervraagden tevreden over de thema’s verkeer, 
veiligheid en bereikbaarheid. Daarnaast zijn er ook geen op of aanmerkingen gekomen over de 
voorzieningen in de wijk, dus ook met dit thema is men tevreden. 
 
Het laatste onderdeel betreft huren en wonen. Hieruit is gekomen dat men vooral ontevreden is 
over de huurwoningen in de wijk. Achterstallig onderhoud en gebrek aan respons vanuit 
huurorganisaties zijn ergernissen van de respondenten. Ook is een belangrijk punt dat de tuinen van 
sommige bewoners als een van de lelijkste plekken wordt ervaren.  
 
Concluderend, het algemene beeld is dat de respondenten positief zijn over hun wijk. Op het gebied 
van wateroverlast, een aantal voorzieningen, stoepen, verkeersveiligheid en de staat van 
huurwoningen valt nog genoeg te verbeteren volgens de respondenten. Nu ligt de bal bij de 
gemeente en is het zaak om er mee aan de slag te gaan om te zorgen voor nog een betere 
leefomgeving.  
 
  



Discussie 
Er zijn in de wijk 1867 aantal enquêtes uitgezet, waarvan 239 aantal enquêtes zijn ingevuld en 
opgehaald. Dit betekent dat de respons 12,8 % is. Hierdoor kan afgevraagd worden of de uitkomsten  
een goed beeld geven van wat de inwoners vinden. De lage respons kan betekenen dat de 
uitkomsten van verschillende vragen en stellingen gebaseerd zijn op toeval. Deze vragen en 
stellingen zijn dus niet statistisch significant. 
 
Zoals hierboven is beschreven, is de groep respons te klein om de resultaten te zien voor als 
representatief voor geheel Rheden. Daarnaast kan er onderzocht worden of de leeftijdsverhouding 
van respondenten overeen komt leeftijdsverhouding in Rheden. Belangrijk is op te merken dat de 
percentages het gedeelte aangeeft in die leeftijdscategorie, ten opzichte van de rest van de 
leeftijdsklassen. Samen vormen de percentages dus honderd procent. 
 

 
Figuur 44 Leeftijdsklasse 

Uit figuur 44 blijkt dat op basis van deze leeftijdscategorieën de respondenten een slechte 
afspiegeling is van de bevolkingsopbouw in Rheden. Dit is af te leiden aan het feit dat er 
verhoudingsgewijs meer dan twaalf procent minder respondenten zijn in de leeftijdscategorieën ’15 
tot 25’ en 25 tot 45’. Aan de andere kant zijn er verhoudingsgewijs 21,96 procent meer 
respondenten dan dat er Rheden wonen. 
De slechte afspiegeling van de respondenten betekent dat het onderzoek niet representatief is voor 
de hele wijk. 
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Bijlage 1, resultaten enquête  
 
 
 
 

Denk mee over uw leefomgeving. 
 

Vul de vragenlijst in want uw mening is belangrijk! 
 
 
 

19 december 2019 
 
Beste bewoner, 

 

Bent u tevreden over uw wijk? En wat kan er anders of beter?  
Enthousiaste studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving aan 

Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp hebben een vragenlijst ontwikkeld om uw 

leefbaarheid in beeld te brengen. Zo leren de studenten onderzoek doen in de praktijk. 

Daarnaast gebruiken de gemeente Rheden en het Rhedens Dorpsbelang de uitkomsten in 

toekomstplannen om samen met u aan de leefbaarheid te werken. 
 
Presentatie van de resultaten op 28 januari 2020  
De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op dinsdag 28 januari 2020 vanaf 

19:30 uur in het Dorpshuis. Wij hopen dat u hier bij bent en meepraat over hoe het leven en 

wonen in de wijk nog plezieriger kan worden. 
 
Gebied waar de vragenlijst verspreid wordt  
Alle huishoudens binnen het omrande gebied op onderstaand kaartje ontvangen 

één enquête.  
De doosjes op de kaart zijn plekken waar de ingevulde enquêtes ingeleverd kunnen worden.  



Zo vult u de vragenlijst in  
De enquête bestaat uit 36 vragen en het invullen vraagt ongeveer 9 minuten van uw tijd. 

-Per vraag kunt u het meest bij u passende antwoord aangeven door een kruisje te zetten 

-Er zijn enkele open vragen, hier kunt u zelf een antwoord schrijven.  
-Heeft u geen mening over een vraag, of kunt of wilt u de vraag niet beantwoorden dan 

vult u niets in.  
Uw antwoorden zijn anoniem. 

 

U kunt de enquête ook online invullen door naar dit adres te gaan op internet:  
https://forms.gle/ALqTkxMnxkJyxzv1A  
Of door de QR code hieronder te scannen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op 6 plekken in uw wijk staat een doos waar u de ingevulde vragenlijst in kunt doen.  
Graag uiterlijk maandag 6 januari op een van de volgende plekken: 
 

• RTC de Laak, Tennisclub, IJsselsingel 1  
• Verzorgingshuis Rhederhof, Worth Rhedenseweg 45  
• Dekamarkt, Zwarteweg 40  
• Coop, Groenestraat 70  
• Dorpshuis Rheden, Meester B. van Leeuwenplein 3  
• Medisch Centrum, Haverweg 56. In de ruimte van fysiotherapie Ter Horst op de begane 

grond 

 

 

Heeft u vragen over het wijkbelevingsonderzoek?  
Neem dan contact op met Anne Clasquin van Hogeschool van Hall Larenstein via 

anne.clasquin@hvhl.nl of met Rhedens Dorpsbelang via info@rhedensdorpsbelang.nl. 

 

Alvast hartelijk dank voor het meedoen!  
Gemeente Rheden, Rhedens Dorpsbelang en studenten Management van de Leefomgeving 



Enquête Rheden-West 
 

Persoonlijke situatie  
 

Wat is uw leeftijd? De gemiddelde leeftijd is 54 jaar 
 

In welke straat woont u? 
Meest bewoonde straten van de respondenten:  
1. Oranjeweg (24) 
2. IJsselsingel (16) 
3. Willem Bontekoestraat (15) 
4. Overig (184) 
Wie is de eigenaar van uw woning? Kruis één antwoord aan  
◻ Ikzelf 64.71% (154) 
◻ Vivare 27,73% (66) 
◻ Iemand anders, namelijk 7,56% (18) 
Wat is de samenstelling van uw huishouden? Kruis één antwoord aan 

 
◻ Alleenwonend 31,09% (74) 
◻ Tweepersoonshuishouden zonder (thuiswonende) kinderen 44,96% (107) 
◻ Eénoudergezin, jongste thuiswonende kind onder de 12 jaar 1,68% (4) 
◻ Eénoudergezin, jongste thuiswonende kind 12 jaar of ouder 2,52% (6) 
◻ Gezin, jongste thuiswonende kind onder de 12 jaar 7,56% (18) 
◻ Gezin, jongste thuiswonende kind 12 jaar of ouder 12,18% (29) 

 

Wat is de hoogst genoten opleiding in uw huishouden? Kruis één antwoord aan 
◻ Basis/lager onderwijs 2,53% (6) 
◻ Mulo/VMBO/Mavo 17,30% (41) 
◻ MBO 24,89% (59) 
◻ HBS/Havo/VWO 11,81% (28) 
◻ HBO/WO 39,66% (94) 

◻ Anders namelijk 3,80% (9) 

 

Woonomgeving  
1. Wat vindt u van de kwaliteit van de huurwoningen in uw wijk? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zeer slecht         Zeer goed 

          

 

2. Wat vindt u van het onderhoud van de groenvoorzieningen in uw wijk? 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zeer slecht         Zeer goed 

 

3. Wat vindt u van de hoeveelheid groen in uw wijk? 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zeer slecht         Zeer goed 

(2)    (5)       (17)     (23)       (33)    (43)      (56)      (21)       (1)       
(0) 

(6)      (7)       (12)      (18)      (32)     (44)      (70)     (41)      (6)        
(1) 

(4)         (5)      (10)       (6)       (25)    (41)       (84)     (45)      (17)      
(2) 



4. Hoe vaak bezoekt u de buurttuin 
Zwarteweg? 
◻ Dagelijks 0% (0) 
◻ Wekelijks  
◻ Maandelijks 
◻ Jaarlijks  
◻ Nooit 

 

Hoe tevreden bent u over de volgende zaken in uw wijk? 

 

  Ontevreden Enigszins Enigszins Tevreden 

   ontevreden tevreden  
      

5. Onderhoud van wegen  13,92% (33)  15,61% (37)  41,77% (99)  28,69% (68) 
      

6. Onderhoud van stoepen  29,66% (70)  23,31% (55)  28,81% (68)  18,22% (43) 
      

7. Begaanbaarheid van stoepen  24,58% (58)  28,39% (67)  27,54% (65)  19,49% (46) 
      

8. Verlichting op straat  6,72% (16)  7,56% (18)  29,41% (70)  56,30% (134) 
      

9. Straatmeubilair     

 (bankjes, afvalbakken)  23,04% (53)  23,48% (54)  36,09% (83)  17,39% (40) 

 

Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van de volgende voorzieningen in uw wijk of dorp? 
 

  Ontevreden Enigszins Enigszins Tevreden 

   ontevreden tevreden  
      

10. Scholen  1,60% (1) -   26,06% (49)  68,62% (129) 
      

11. Winkels  7,63% (18)  16,53% (39)  29,24% (69)  46,61% (110) 
      

12. Openbaar vervoer 8,14% (18)  18,55% (41)  33,94% (75)  39,37% (87) 
      

13. Sportgelegenheden  2,26% (5)  4,98% (11)  26,24% (58)  66,52% (147) 
      

14. Speeltuinen  5,67% (11)  20,10% (39)  38,14% (74)  36,08% (70) 
      

15. Zorg- en medische voorzieningen -  4,37% (10)  29,26% (67)  65,50% (150) 
      

 

Onderstaande stellingen gaan over wateroverlast 
 

Stelling 

Helemaal mee Enigszins mee Enigszins mee Helemaal mee 

oneens oneens eens eens 
      

16. Ik ervaar wateroverlast in mijn huis  71,67% (167)  9,44% (22)  13,73% (32)  5,15% (12) 
      

17. Ik ervaar wateroverlast in mijn tuin  60,09% (137)  19,74% (45)  13,60% (31)  6,58% (15) 
      

18. Ik ervaar wateroverlast op straat  38,14% (90)  23,73% (56)  27,97% (66)  10,17% (24) 
      

      1,67% (4) 
           5,86% (14) 
    12,55% (30) 
79,92% (191) 
      



19. Als u vindt dat er onveilige verkeerssituaties zijn in uw wijk kunt u hier aangeven 
om welke plek(ken) het gaat en wat het probleem is 

20. Top 3 meest onveilige verkeerssituaties volgens de respondenten 
1. Kruisingen Oranjeweg, de Oranjeweg is een racebaan 
2. Kruisingen IJsselsingel, de IJsselsingel is een racebaan 
3. Parkeren, hierdoor worden straten smaller en bochten onoverzichtelijk 

  
21. Wat vindt u de mooiste en de lelijkste plek in uw woonomgeving? 

De mooiste plek: 
1. Posbank (34) 
2. Kerk (32) 
3. Omgeving bij de kanovereniging (12) 
4. Overig (101) 
De lelijkste plek: 
1. Tuinen in Rheden (21) 
2. Garageboxen (11) 
3. Huurwoningen (10) 
4. Overig (144) 

 

Sociaal  
 

Stelling 

Helemaal Enigszins mee Enigszins mee Helemaal mee 

mee oneens oneens eens eens 
      

21. Ik voel mij een echte Rhedenaar 22,84% (53) 18,10% (42) 32,91% (81) 24,14% (56) 
      

22. In mijn wijk zetten mensen zich in om 18,98% (41) 31,94% (69) `40,74% (88) 8,33% (18) 

 zaken voor elkaar te krijgen     

23. Ik heb behoefte aan meer sociale 31,51% (69) 39,73% (87) 25,11% (55) 3,65% (8) 

 contacten in mijn wijk     

24. In mijn wijk kunnen mensen op elkaar 9,95% (22) 18,10% (40) 54,30% (120) 17,65% (39) 

 rekenen     

25. Ik heb goed contact met mensen in mijn     

 straat 6,87% (16) 11,59% (27) 44,21% (103) 37,34% (87) 

26. Ik ben tevreden over de kwaliteit van 12,6% (30) 18,4% (43) 50,2% (120) 14,2% (34) 

 dienstverlening van de gemeente Rheden     

27. Ik ben tevreden over de kwaliteit van 14,2% (34) 18,4% (44) 13,4% (97) 8,8% (21) 

 dienstverlening van Vivare     

28. ik ben tevreden over Rhedens 3,3% (8) 9,6% (23) 40,6% (97) 31,4% (75) 

 Dorpsbelang     

29. Ik voel mij overdag veilig in mijn wijk 3,3% (8) 1,3% (3) 33,9% (81) 61,1% (146) 
      

30. Ik voel mij ’s nachts veilig in mijn wijk 8,4% (20) 13% (31) 38,5% (92) 38,5% (92) 
      

31. Ik heb in mijn wijk overlast van het 30,4% (72) 22,8% (54) 31,6% (75) 15,2% (36) 

 gedrag van anderen     

32. Ik voel mij weleens eenzaam 70,1% (162) 11,3% (26) 14,7% (34) 3,90% (9) 
      



 

33. Als u heeft aangegeven dat u overlast van het gedrag van anderen ervaart kunt u hier aangeven 
over welk gedrag dit gaat. 

 

Afsluiting  
 

34. Hoe ervaart u de leefbaarheid in uw wijk in het algemeen? 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zeer slecht  (2)    (0)         (2)       (2)      (17)    (27)      (90)    (72)    (17)     (10)         Zeer goed 

 

35. Wat zijn de 2 belangrijkste zaken die u graag verbetert zou zien in uw wijk? 

De top 3 van belangrijkste zaken waren: 
1. Stoepen (41) 
2. Tuinen (34) 
3. Groen in de wijk (28) 
 
 
 

36. Welke van de thema’s uit deze enquête zijn voor u het belangrijkst? Kies er maximaal 3 
 

◻ Groen in de wijk (110) 
◻ Kwaliteit van huurwoningen (78) 
◻ Onderhoud van de wegen en stoepen (152) 
◻ Kwaliteit van voorzieningen (47) 
◻ Wateroverlast (28) 
◻ Verkeersveiligheid (123) 
◻ Sociale contacten in de wijk (23) 
◻ Overlast van anderen (74) 

 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.  
Denkt u er aan deze in te leveren op één van de adressen genoemd in de brief? 

 

We zien u graag op dinsdag 28 januari om 19:30 uur in het Dorpshuis tijdens de presentatie 

van de resultaten. 

 

Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen? Dan kunt u die hier noteren. 
 

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

 
Prettige feestdagen en een goed nieuwjaar! 

 
 
 
 

Bijlage 2, lege enquete 



 
 

 

Denk mee over uw leefomgeving. 

Vul de vragenlijst in want uw mening is belangrijk! 
 

19 december 2019 

Beste bewoner, 

Bent u tevreden over uw wijk? En wat kan er anders of beter? 

Enthousiaste studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving aan 

Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp hebben een vragenlijst ontwikkeld om uw 

leefbaarheid in beeld te brengen. Zo leren de studenten onderzoek doen in de praktijk. 

Daarnaast gebruiken de gemeente Rheden en het Rhedens Dorpsbelang de uitkomsten in 

toekomstplannen om samen met u aan de leefbaarheid te werken. 

 

Presentatie van de resultaten op 28 januari 2020 

De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op dinsdag 28 januari 2020 vanaf 19:30 uur 

in het Dorpshuis. Wij hopen dat u hier bij bent en meepraat over hoe het leven en wonen in de 

wijk nog plezieriger kan worden. 

Gebied waar de vragenlijst verspreid wordt 

Alle huishoudens binnen het omrande gebied op onderstaand kaartje ontvangen één enquête. 

De doosjes op de kaart zijn plekken waar de ingevulde enquêtes ingeleverd kunnen worden. 
 



Zo vult u de vragenlijst in 

De enquête bestaat uit 36 vragen en het invullen vraagt ongeveer 9 minuten van uw tijd. 

-Per vraag kunt u het meest bij u passende antwoord aangeven door een kruisje te zetten 

-Er zijn enkele open vragen, hier kunt u zelf een antwoord schrijven. 

-Heeft u geen mening over een vraag, of kunt of wilt u de vraag niet beantwoorden dan vult u niets 

in. 

Uw antwoorden zijn anoniem. 

 
U kunt de enquête ook online invullen door naar dit adres te gaan op internet: 

https://forms.gle/ALqTkxMnxkJyxzv1A 

Of door de QR code hieronder te scannen. 

 

 

 
Op 6 plekken in uw wijk staat een doos waar u de ingevulde vragenlijst in kunt doen. Graag 

uiterlijk maandag 6 januari op een van de volgende plekken: 

• RTC de Laak, Tennisclub, IJsselsingel 1 

• Verzorgingshuis Rhederhof, Worth Rhedenseweg 45 

• Dekamarkt, Zwarteweg 40 

• Coop, Groenestraat 70 

• Dorpshuis Rheden, Meester B. van Leeuwenplein 3 

• Medisch Centrum, Haverweg 56. In de ruimte van fysiotherapie Ter Horst op de begane grond 

 
 

Heeft u vragen over het wijkbelevingsonderzoek? 

Neem dan contact op met Anne Clasquin van Hogeschool van Hall Larenstein via anne.clasquin@hvhl.nl of 

met Rhedens Dorpsbelang via info@rhedensdorpsbelang.nl. 

 

Alvast hartelijk dank voor het meedoen! 

Gemeente Rheden, Rhedens Dorpsbelang en studenten Management van de Leefomgeving 

mailto:anne.clasquin@hvhl.nl
mailto:info@rhedensdorpsbelang.nl


Enquête Rheden-West 
 

 Persoonlijke situatie  

Wat is uw leeftijd? ….… jaar 

In welke straat woont u? 

……………………………………………………………………………………………. 

Wie is de eigenaar van uw woning? Kruis één antwoord aan 

◻ Ikzelf 

◻ Vivare 

◻ Iemand anders, namelijk ………………………………………………………. 

 
Wat is de samenstelling van uw huishouden? Kruis één antwoord aan 

◻ Alleenwonend 

◻ Tweepersoonshuishoudenzonder (thuiswonende) kinderen 
◻ Eénoudergezin, jongste thuiswonende kind onder de 12 jaar 
◻ Eénoudergezin, jongste thuiswonende kind 12 jaar of ouder 
◻ Gezin, jongste thuiswonende kind onder de 12jaar 

◻ Gezin, jongste thuiswonende kind 12 jaar of ouder 

Wat is de hoogst genoten opleiding in uw huishouden? Kruis één antwoord aan 
◻ Basis/lager onderwijs 
◻ Mulo/VMBO/Mavo 
◻ MBO 
◻ HBS/Havo/VWO 
◻ HBO/WO 

◻ Anders namelijk ……………………………………………………………….. 
 

 Woonomgeving  

1. Wat vindt u van de kwaliteit van de huurwoningen in uw wijk? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Zeer slecht ◻ ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  Zeer goed 

 

2. Wat vindt u van het onderhoud van de groenvoorzieningen in uw wijk? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Zeerslecht ◻ ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  Zeer goed 

 

3. Wat vindt u van de hoeveelheid groen in uw wijk? 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Zeerslecht ◻ ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  Zeer goed 



4. Hoe vaak bezoekt u de buurttuin Zwarteweg? 
◻ Dagelijks 
◻ Wekelijks 
◻ Maandelijks 
◻ Jaarlijks 

◻ Nooit 

 
Hoe tevreden bent u over de volgende zaken in uw wijk? 

 
 Ontevreden Enigszins 

ontevreden 

Enigszins 

tevreden 

Tevreden 

5. Onderhoud van wegen     

6. Onderhoud van stoepen     

7. Begaanbaarheid van stoepen     

8. Verlichting op straat     

9. Straatmeubilair (bankjes, 

afvalbakken) 

    

 
Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van de volgende voorzieningen in uw wijk of dorp? 

 
 Ontevreden Enigszins 

ontevreden 

Enigszins 

tevreden 

Tevreden 

10. Scholen     

11. Winkels     

12. Openbaar vervoer     

13. Sportgelegenheden     

14. Speeltuinen     

15. Zorg- en medische voorzieningen     

 
Onderstaande stellingen gaan over wateroverlast 

 
 

Stelling 
Helemaal mee 

oneens 

Enigszins mee 

oneens 

Enigszins mee 

eens 

Helemaal mee 

eens 

16. Ik ervaar wateroverlast in mijn huis     

17. Ik ervaar wateroverlast in mijn tuin     

18. Ik ervaar wateroverlast op straat     



19. Als u vindt dat er onveilige verkeerssituaties zijn in uw wijk kunt u hier aangeven om welke 

plek(ken) het gaat en wat het probleem is 

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

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

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

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

 
20. Wat vindt u de mooiste en de lelijkste plek in uw woonomgeving? 

 
De mooiste plek: 

 
………………………………………………………………………………………    

De lelijkste plek: 

……………………………………………………………………………………… 

 Sociaal  

 
 

Stelling 
Helemaal mee 

oneens 

Enigszins mee 

oneens 

Enigszins mee 

eens 

Helemaal mee 

eens 

21. Ik voel mij een echte Rhedenaar     

22. In mijn wijk zetten mensen zich in om 

zaken voor elkaar te krijgen 

    

23. Ik heb behoefte aan meer sociale 

contacten in mijn wijk 

    

24. In mijn wijk kunnen mensen op elkaar 

rekenen 

    

25. Ik heb goed contact met mensen in mijn 

straat 

    

26. Ik ben tevreden over de kwaliteit van 

dienstverlening van de gemeente Rheden 

    

27. Ik ben tevreden over de kwaliteit van 

dienstverlening van Vivare 

    

28. ik ben tevreden over Rhedens 

Dorpsbelang 

    

29. Ik voel mij overdag veilig in mijn wijk     

30. Ik voel mij ’s nachts veilig in mijn wijk     

31. Ik heb in mijn wijk overlast van het 

gedrag van anderen 

    

32. Ik voel mij weleens eenzaam     



 

 

33. Als u heeft aangegeven dat u overlast van het gedrag van anderen ervaart 

kunt u hier aangeven over welk gedrag dit gaat. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Afsluiting
  

 
34. Hoe ervaart u de leefbaarheid in uw wijk in het algemeen? 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Zeer slecht ◻ ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  ◻  Zeer goed 

 

35. Wat zijn de 2 belangrijkste zaken die u graag verbetert zou zien in uw wijk? 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
36. Welke van de thema’s uit deze enquête zijn voor u het belangrijkst? Kies er maximaal 

3 
 

◻ Groen in de wijk 
◻ Kwaliteit van huurwoningen 
◻ Onderhoud van de wegen en stoepen 
◻ Kwaliteit van voorzieningen 
◻ Wateroverlast 
◻ Verkeersveiligheid 
◻ Sociale contacten in de wijk 

◻ Overlast van anderen 

 

 
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. 

Denkt u er aan deze in te leveren op één van de adressen genoemd in de 
brief? 

 
We zien u graag op dinsdag 28 januari om 19:30 uur in het Dorpshuis tijdens de 

presentatie van de resultaten. 

 
Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen? Dan kunt u die hier noteren. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Prettige feestdagen en een goed nieuwjaar! 


