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B A S I S  V OO R  B E L E I D  

Samenvatting 

De afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Groningen stelt op dit mo-

ment een omgevingsvisie op met als titel ‘Next City’. De woonomgeving is 

bepalend voor hoe aantrekkelijk Groningen is als woonstad. Hoe zien inwo-

ners de inrichting van hun straat? Wat willen ze met de straat?  

Om dit te onderzoeken heeft de afdeling Ruimtelijk Beleid en Ontwerp On-

derzoek & Statistiek (O&S) Groningen gevraagd een enquête te houden. In 

totaal hebben 3.779 inwoners van de gemeente Groningen de enquête inge-

vuld, 223 via een open enquête en 3.556 leden van het Stadspanel.  

Bijna 80 procent geeft aan tevreden te zijn over de inrichting van de straten 

in Groningen op dit moment. Jongeren en ouderen zijn het meeste tevreden. 

Respondenten vinden het vooral belangrijk dat een straat goed onderhou-

den, verkeerveilig, voldoende verlicht en groen is.   

De meeste respondenten vinden het minder belangrijk dat een straat actieve 

bewoners heeft die dingen organiseren, gelegenheid biedt voor ontmoetin-

gen, openbaar vervoer aanbiedt en plek heeft om de auto voor de deur te 

parkeren.  

In zeven vragen hebben we de respondenten vijf foto’s van karakteristiek 

verschillende straten per vraag voorgelegd. Ze konden kiezen welke woonst-

raat hun het meeste aansprak.  

Straten waar weinig of geen auto’s in de openbare ruimte staan en groen zijn 

scoren het hoogst. Duidelijk minder populair zijn straten met hoogbouw in 

de omgeving en straten zonder bomen en groen.  

Opvallend zijn de verschillen tussen jongere en oudere respondenten. De 

voorkeur voor autovrije gebieden is sterker bij jongere respondenten dan bij 

oudere respondenten. Bij pleinen of woonerven is dit juist andersom: oudere 

respondenten geven hier vaker de voorkeur aan dan jongeren. De standaard 

woonstraat doet het in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen beter bij 

respondenten onder de 35 jaar. 

We hebben respondenten gevraagd in welke straat ze graag wilden wonen 

als alles kon qua verhuismogelijkheden. Veel respondenten (ongeveer tien 

procent) geven aan tevreden te zijn met de straat waarin zij op dit moment 

wonen. Specifieke plekken die veel genoemd worden zijn: in de buurt van het 

Noorderplantsoen, aan de singels, en in of dichtbij het centrum van de stad. 

Jongeren lijken meer vertrouwen te hebben in een rol voor de gemeente bij 

het maken van plannen voor hun straat. Meer jongere (onder de 35 jaar) en 

oudere respondenten (65 jaar en ouder) vertrouwen erop dat de gemeente 

de juiste keuzes maakt voor hun straat. Jong en oud wil meedenken en geïn-

formeerd worden over plannen voor hun straat. Mindere jongeren zijn van 

mening dat zij en hun buren samen plannen en beslissingen kunnen nemen 

over hun straat zonder tussenkomst van de gemeente.  
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1. Inleiding 

De directie Stadsontwikkeling van de gemeente Groningen stelt op dit mo-

ment een omgevingsvisie op met als titel ‘Next City’. Een belangrijk thema 

binnen Next City is de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de directe leefom-

geving. De woonomgeving is bepalend voor hoe aantrekkelijk Groningen is 

als woonstad. Ook binnen de nieuwe parkeervisie die wordt opgesteld is dit 

een belangrijk thema. Hoe zien inwoners hun straat? Wat willen ze met de 

straat? Om dit te onderzoeken heeft de afdeling Ruimtelijk Beleid en Ont-

werp Onderzoek & Statistiek (O&S) Groningen gevraagd een enquête te 

houden.  

Vanuit O&S hebben we voor dit onderzoek een enquête aan het Stadspanel 

voorgelegd. Het Stadspanel is een instrument om inwoners van de gemeente 

Groningen vragen te stellen over allerlei (actuele) onderwerpen in de ge-

meente. Beleidsmakers krijgen zo informatie over wat er leeft onder de 

burgers van de gemeente. Iedere inwoner van de gemeente Groningen kan 

meedoen met het Stadspanel. Het Stadspanel werkt met enquêtes via inter-

net. De Stadspanelleden ontvangen een e-mail met een uitnodiging om een 

enquête in te vullen via internet. Op dit moment telt het Stadspanel ruim 

8.000 leden. 

Daarnaast stond de enquête open voor iedereen. Om de respons zo hoog 

mogelijk te krijgen is geprobeerd de drempel zo laag mogelijk te houden. 

Via twitter, facebook, andere media en een persbericht zijn alle inwoners van 

Groningen gevraagd om de enquête in te vullen. Ook op het inspiratiefestival 

Let’s Gro is aandacht besteed aan de enquête. 

Alle antwoorden op de open vragen en de toelichtingen zijn in een apart 

bestand aan de opdrachtgever verstrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

Met ruim 8.000 leden, in alle leeftijdsgroepen vanuit de hele gemeente, geeft het 

Stadspanel een adequaat beeld van de mening van inwoners van de stad. Wel 

moet worden opgemerkt dat voor het Stadspanel geen aselecte steekproef van 

alle bewoners is getrokken. Elke inwoner kan lid worden van het Stadspanel. Het 

gevolg is dat sommige groepen inwoners zijn oververtegenwoordigd en anderen 

ondervertegenwoordigd. Dit neemt niet weg dat het Stadspanel een zeer bruik-

baar instrument is om in korte tijd de mening van een aanzienlijke groep inwoners 

van de stad Groningen te peilen. 
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2. Resultaten 

In totaal hebben 3.779 inwoners van de gemeente Groningen de enquête 

ingevuld, 223 via de open enquête en 3.556 leden van het Stadspanel. Niet 

iedere vraag is door elke respondent ingevuld. Vandaar dat het aantal res-

pondenten per vraag kan verschillen.  

2.1 Verschillende groepen 

In dit rapport bekijken we de antwoorden van verschillende groepen respon-

denten. Als eerste op leeftijd. Een vijfde (19 procent) is jonger dan 34 jaar, 

iets meer dan een kwart (27 procent) 35 tot en met 49 jaar, een derde (34 

procent) 50 tot en met 64 jaar en een vijfde (20 procent) is ouder dan 65 jaar.  

Daarnaast kijken we naar de verschillende wijken. We hebben voor dit onder-

zoek de stad ingedeeld in de volgende zes gebieden. We zien dat meer 

respondenten uit het Centrum geen auto hebben en alleenstaand zijn. In 

Hoogkerk hebben de meeste respondenten één of meerdere auto’s en vor-

men ze een gezin met kinderen. 

Vervolgens kijken we ook naar de samenstelling van het huishouden. Iets 

meer dan een derde van de respondenten woont samen (38 procent). Nog 

eens een derde (34 procent) is alleenstaand (zonder kinderen) en 28 procent 

heeft een gezin (samenwonend of alleenstaand) met kinderen.  

Als laatste belichten we verschillen tussen respondenten met of zonder auto. 

Ongeveer twee derde van de respondenten (61 procent) heeft één auto, 14 

procent heeft meerdere auto’s en een kwart (25 procent) heeft geen auto. 
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2.2 Tevredenheid over straten in Groningen 

Als eerste hebben we de respondenten gevraagd hoe tevreden zij zijn over 

de inrichting van de straten in de gehele stad Groningen. In totaal is 78 pro-

cent (zeer) tevreden. Als we de resultaten per leeftijdsgroep bekijken, zien we 

dat van jongere respondenten (onder de 35 jaar) een nog groter deel tevre-

den is (bijna 90 procent). Bij respondenten boven de 65 jaar is het 

percentage dat tevreden is kleiner; ongeveer drie kwart is tevreden. Als we 

naar de wijken of gebieden kijken valt op dat bewoners van het Centrum het 

minst tevreden zijn over de inrichting van de straten in Groningen. Er zijn 

nauwelijks verschillen te zien in tevredenheid tussen bewoners zonder of met 

één of meerdere auto’s.  

2.3 Belangrijkste functies 

De inrichting van een straat bestaat uit meerdere aspecten en een straat 

heeft meerdere functies. We hebben de respondenten gevraagd vijf functies 

aan te geven die zij het belangrijkste vinden. Vervolgens hebben we ge-

vraagd honderd punten te verdelen over de vijf gekozen functies.  

Het percentage staat voor het aantal respondenten dat heeft aangegeven 

deze functie belangrijk te vinden. Meer dan de helft van de respondenten (57 

procent) vindt het belangrijk dat de straat goed onderhouden en schoon is. 

Het gemiddeld aantal punten dat respondenten geven voor het onderhoud 

(20 punten) is hoger dan voor de ruimtelijke kwaliteit van de straat (18,9 

punten).  

 

 

Tevredenheid inrichting straten in Groningen, naar leeftijdsgroep 

 

 

Tevredenheid inrichting straten in Groningen, naar wijk  
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Op de derde plek staat de verkeersveiligheid van de straat, maar het gemid-

deld aantal punten dat gegeven wordt is met 23,4 hoger dan de eerste twee 

functies. Iets minder respondenten vinden deze functie belangrijk, maar deze 

respondenten vinden verkeersveiligheid wel belangrijker dan andere aspec-

ten. Hetzelfde zien we bij het groen door veel bomen. Qua percentage staat 

deze functie op de vijfde plek, maar qua gemiddeld aantal punten op de 

tweede plek.  

Een kleinere groep (12 procent) heeft aangegeven het belangrijk te vinden 

de auto voor de deur te parkeren. Deze respondenten vinden dit wel heel 

belangrijk, gemiddeld geven zij 21 punten. Mogelijk heeft het wel of niet 

bezitten van één of meerdere auto’s hiermee te maken. Bewoners van het 

Centrum en van de wijken met betaald parkeren vinden het minder belang-

rijk om de auto voor de deur te parkeren dan bewoners van andere wijken of 

gebieden.  

Bij het ‘anders namelijk’ veld geven respondenten aan dat ze het belangrijk 

vinden dat er voldoende ruimte op straat is. Ze hechtend belang aan vol-

doende ruimte voor auto’s, maar ook voor fietsers. Er wordt regelmatig 

genoemd dat het belangrijk is dat er een fietspad in de straat is. Responden-

ten vinden het belangrijk dat er geen overlast is in de straat, dat er schone 

lucht is. Tot slot wordt genoemd dat het belangrijk is dat iedere bewoner zijn 

of haar tuin of huis goed onderhoudt.  

 

 

 

 

Belangrijke functies, percentage en gemiddeld aantal punten 

Functie Percentage Gem. punten 

Goed onderhouden is 57% 20,0 

Schoon is (geen zwerfafval) 57% 18,9 

Verkeersveilig is  44% 23,4 

Voldoende verlicht is 38% 18,0 

Groen is door (veel) bomen 38% 21,1 

Groen is door struiken, planten, bloembakken e.d. 37% 18,0 

Toegankelijk is voor iedereen (ook minder validen) 30% 19,5 

Ruimte biedt om veilig te lopen  28% 18,1 

Rustig is (geluid) 27% 20,7 

Ruimte biedt om auto’s te parkeren in de straat 23% 19,0 

Ruimte biedt om te spelen, voetballen, rennen 20% 19,0 

Ruimte biedt om fietsen te stallen 18% 16,1 

Mooie bestrating heeft  12% 15,3 

Plek heeft om de auto voor de deur te kunnen parkeren 12% 21,0 

Ruimte biedt om mijn afval kwijt te kunnen 

(kliko/ondergrondse container)  

11% 15,2 

Ruimte biedt voor een eigen voor/geveltuin 10% 16,6 

Openbaar vervoer aanbiedt 8% 17,6 

Gelegenheid biedt voor ontmoetingen  

(bv zitgelegenheid) 

8% 16,9 

Speelvoorzieningen heeft (speeltoestellen) 6% 15,5 

Actieve bewoners heeft die dingen organiseren 5% 17,1 

Anders, namelijk 2% * 

Totaal        3.665       94,3 

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk 

* Het aantal punten op anders, namelijk laten we hierbij buiten beschouwing. Het aantal, dat dit 

hebben aangegeven is veel lager dan bij de andere functies en het aantal hoge punten is relatief 

hoger. Dit heeft daardoor een groter effect op het gemiddeld aantal gegeven punten, dat hier-

door veel hoger is 
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We hebben naar de verschillen per wijk gekeken. In welke wijk vinden res-

pondenten iets meer of minder belangrijk? Zie hiervoor de tabellen op de 

volgende pagina.  

Meer respondenten uit Noordoost, Zuid en Hoogkerk vinden het belangrijk 

dat een straat ruimte biedt om te spelen, voetballen en rennen. Ook vol-

doende speelvoorzieningen vinden meer respondenten uit Hoogkerk en 

Noordoost belangrijk. Voldoende gelegenheid voor ontmoetingen vinden 

iets meer respondenten van het Centrum belangrijk. Een groene straat wordt 

overal belangrijk gevonden, maar in de gebieden met betaald parkeren iets 

meer.  

Of een straat openbaar vervoer aanbiedt, wordt vooral in Noordwest belang-

rijk gevonden. Een plek om de auto voor de deur te parkeren vinden 

respondenten in het Centrum en in de gebieden met betaald parkeren min-

der belangrijk. Ruimte om de auto in de straat te parkeren wordt alleen in 

het Centrum minder belangrijk gevonden. In het Centrum en de schilwijken 

wordt juist het kunnen stallen van je fiets belangrijk gevonden.  

Meer respondenten uit het Centrum vinden een mooie bestrating belangrijk. 

Dat een straat goed onderhouden is vinden meer respondenten uit Zuid en 

Hoogkerk belangrijk dan respondenten uit andere gebieden.  

Dat een straat ruimte biedt om veilig te lopen wordt in het Centrum door 

meer respondenten belangrijk gevonden. Verlichting wordt vooral in Noord-

west belangrijk gevonden. Dat een straat verkeersveilig is wordt vooral 

belangrijk gevonden in de gebieden Zuid en Hoogkerk.  
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Veilige straat Centrum Schilwijken Noordoost Noordwest Zuid Hoogkerk 

Toegankelijk is voor iedereen (ook minder validen) 38% 29% 31% 34% 29% 24% 

Verkeersveilig is 36% 42% 43% 44% 48% 51% 

Ruimte biedt om veilig te lopen 34% 26% 27% 27% 25% 29% 

Voldoende verlicht is 33% 34% 41% 45% 40% 37% 

Rustig is (geluid) 27% 27% 29% 25% 24% 27% 

       

Schone en hele straat Centrum Schilwijken Noordoost Noordwest Zuid Hoogkerk 

Schoon is (geen zwerfafval) 59% 56% 56% 61% 57% 57% 

Goed onderhouden is 48% 54% 58% 55% 63% 64% 

Mooie bestrating heeft 17% 13% 12% 10% 11% 9% 

Ruimte biedt om mijn afval kwijt te kunnen  15% 14% 6% 11% 9% 8% 

       

Groene straat met bomen, struiken en tuinen Centrum Schilwijken Noordoost Noordwest Zuid Hoogkerk 

Groen is door (veel) bomen 41% 45% 38% 34% 39% 27% 

Groen is door struiken, planten, bloembakken e.d. 36% 40% 38% 33% 38% 37% 

Ruimte biedt voor een eigen voor/geveltuin 10% 11% 10% 9% 7% 15% 

       

Verkeersstraat Centrum Schilwijken Noordoost Noordwest Zuid Hoogkerk 

Ruimte biedt om fietsen te stallen 29% 26% 8% 14% 11% 6% 

P in de straat 16% 24% 20% 25% 25% 26% 

P voor de deur 6% 9% 13% 16% 15% 17% 

Openbaar vervoer aanbiedt 5% 7% 8% 15% 9% 7% 

       

Actieve straat Centrum Schilwijken Noordoost Noordwest Zuid Hoogkerk 

Gelegenheid biedt voor ontmoetingen (bv zitgelegenheid) 12% 9% 7% 7% 8% 5% 

Ruimte biedt om te spelen, voetballen, rennen 10% 18% 29% 17% 20% 29% 

Actieve bewoners heeft die dingen organiseren 6% 6% 5% 3% 4% 3% 

Speelvoorzieningen heeft (speeltoestellen) 2% 3% 11% 6% 6% 12% 
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In de volgende figuren is de top tien van belangrijkste functies per leeftijds-

groep, autobezit en type huishouden te zien.  

Meer oudere respondenten (65 jaar en ouder) vinden het belangrijk dat de 

straat goed onderhouden, voldoende verlicht en toegankelijk voor iedereen 

is dan respondenten uit andere leeftijdsgroepen. Respondenten onder de 50 

jaar vinden het belangrijker dan ouderen dat de straat groen is door bomen. 

De verkeersveiligheid wordt met name door respondenten tussen de 35 en 

de 64 jaar belangrijk gevonden. Mogelijk komt dit doordat respondenten in 

deze leeftijdsgroepen vaker kinderen hebben. 

Respondenten die geen auto hebben vinden het logischerwijs niet zo be-

langrijk dat er ruimte in de straat is om auto’s te parkeren. Wel vindt in 

vergelijking met autobezitters een groter deel het belangrijk dat de straat 

groen is, toegankelijk is voor iedereen en ruimte biedt om veilig te lopen. 

Autobezitters vinden het belangrijker dan mensen zonder auto dat de straat 

goed onderhouden, schoon, verkeersveilig en voldoende verlicht is. Voor 

respondenten met meerdere auto’s is het percentage hoger dan voor res-

pondenten met één auto. Een derde van de respondenten met meerdere 

auto’s vindt parkeren in de straat belangrijk, voor respondenten met één 

auto is dit ongeveer een kwart. 

 

Top tien belangrijke functies, percentage naar leeftijdsgroep 

 

Top tien belangrijke functies, percentage naar autobezit 
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Meer dan de helft van de respondenten met kinderen vinden het belangrijk 

dat de straat verkeersveilig is, voor alleenstaanden is dit iets meer dan een 

derde. In vergelijking met samenwonenden en gezinnen met kinderen, vindt 

een groter van de alleenstaanden het belangrijk dat de straat voldoende 

verlicht, groen en rustig is. Voor samenwonenden is het belangrijk dat de 

straat goed onderhouden en schoon is. Parkeren in de straat is voor onge-

veer een kwart van de samenwonenden en gezinnen met kinderen belangrijk, 

voor alleenstaanden is dit een vijfde. 

Top tien belangrijke functies, percentage naar type huishouden 

 

 

 

 

 

 

2.4 Minder belangrijke functies 

Nadat we respondenten hebben gevraagd hun belangrijkste functies aan te 

geven, hebben we gevraagd aan te geven wat ze minder belangrijk vinden. 

Ook hier konden respondenten vijf functies aangeven en hier vervolgens 

honderd punten over verdelen. 

Over het algemeen geldt dat de functies die eerder onderaan stonden, hier 

bovenaan staan. Veel respondenten vinden het minder belangrijk dat de 

straat actieve bewoners, gelegenheid voor ontmoetingen en openbaar ver-

voer heeft.  

Minder belangrijke functies, percentage en gemiddeld aantal punten 

Functie Percentage Gem. punten 

Actieve bewoners heeft die dingen organiseren 58% 26,1 

Gelegenheid biedt voor ontmoetingen  

(bv zitgelegenheid) 49% 20,8 

Openbaar vervoer aanbiedt 48% 20,5 

Plek heeft om de auto voor de deur te kunnen parkeren 45% 23,7 

Speelvoorzieningen heeft (speeltoestellen) 43% 18,9 

Mooie bestrating heeft  36% 21,5 

Ruimte biedt voor een eigen voor/geveltuin 30% 18,9 

Ruimte biedt om te spelen, voetballen, rennen 26% 19,6 

Ruimte biedt om fietsen te stallen 24% 17,5 

Ruimte biedt om auto’s te parkeren in de straat 21% 21,3 

Ruimte biedt om mijn afval kwijt te kunnen 

(kliko/ondergrondse container)  18% 17,7 

Rustig is (geluid) 14% 15,6 

Groen is door (veel) bomen 11% 19,2 

Voldoende verlicht is 8% 15,3 

Groen is door struiken, planten, bloembakken e.d. 7% 16,7 

Toegankelijk is voor iedereen (ook minder validen) 5% 15,3 

Ruimte biedt om veilig te lopen 3% 15,1 

Verkeersveilig is  2% 21,0 

Goed onderhouden is 2% 15,1 

Schoon is (geen zwerfafval) 2% 17,1 

Anders, namelijk 1% 18,9 

Totaal         3.349       93,8 
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2.5 Welk type straat spreekt aan? 

We hebben de respondenten zeven vragen gesteld waarin we vijf foto’s 

toonden. Respondenten moesten aangeven welke straat hen het meeste 

aansprak. Omdat straten er heel verschillend uitzien zijn er van te voren ze-

ven categorieën bepaald. De categorieën waren niet bij de respondenten 

bekend, zij zagen 'random' foto's. Het percentage geeft aan hoeveel respon-

denten bij een fotovraag voor de betreffende foto heeft gekozen. 

Er zijn binnen de categorie ‘straten zonder auto's’ straten met meer en min-

der groen, historische woningen en nieuwbouwwoningen. De conclusies 

vanuit dit onderzoek worden gebaseerd op de categorieën, maar ook wordt 

gekeken naar wat verder opvalt in de keuzes van de respondenten.  

We geven alle foto’s per vraag weer en geven aan hoe vaak een bepaalde 

woonstraat gekozen is. Het percentage respondenten dat een bepaalde foto 

heeft gekozen staat op de foto vermeld. Hoe vaker een foto gekozen is, hoe 

groter deze is.  

 

Meest populaire straat 
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Fotovraag 1  

 

 

 

 

 

 

Geen voorkeur: 9% (278 stemmen) 
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Fotovraag 2  

 

 

 

 

 

 

Geen voorkeur: 5% (173 stemmen) 
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Fotovraag 3 

 

 

 

 

 

 

Geen voorkeur: 5% (169 stemmen) 
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Fotovraag 4 

 

 

 

 

 

 

Geen voorkeur: 6% (192 stemmen) 
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Fotovraag 5 

 

 

 

 

 

 

Geen voorkeur: 6% (201 stemmen) 
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Fotovraag 6 

 

 

 

 

 

 

Geen voorkeur: 5%  (161 stemmen) 
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Fotovraag 7  

 

 

 

 

 

 

Geen voorkeur: 9% (285 stemmen) 
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Van alle foto’s krijgen de straten met de auto op eigen terrein de meeste 

stemmen: 26 procent van het totaal aantal stemmen gaat naar dit type straat. 

Op de tweede plek staan straten met een autovrij gebied. Deze eerste twee 

typen hebben gemeenschappelijk dat auto’s niet zichtbaar zijn op de straat 

zelf. Minder populair zijn straten met hoogbouw (4 procent van de stemmen) 

en boomloze straten (3 procent van de stemmen). 

De voorkeur voor autovrije gebieden is sterker bij jongere respondenten dan 

bij oudere respondenten. Bij pleinen/woonerven is dit juist andersom: oudere 

respondenten geven hier vaker de voorkeur aan dan jongeren. Ook straten 

met de auto op het eigen terrein zijn minder populair bij 65-plussers, maar 

deze straten scoren wel bij respondenten tussen de 35 en 49 jaar. De stan-

daard woonstraat doet het in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen 

beter bij respondenten onder de 35 jaar en de doorgaande weg bij respon-

denten van 65 jaar en ouder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie Percentage Aantal 

stemmen 

I. Autovrij gebied 19% 4.037 

II. Auto op eigen terrein 26% 5.453 

III. Plein/woonerf 15% 3.135 

IV. Boomloze straat 3% 549 

V. Standaard woonstraat  

(30 km, parkeerplekken, stoep, bomen) 16% 3.386 

VI. Doorgaande weg (ruimte voor rijden/fietsen) 17% 3.655 

VII. Hoogbouw (minstens drie verdiepingen) 4% 931 

Totaal        3.250      21.146 

 

Typen straten, percentage stemmen naar leeftijd 
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Respondenten die geen auto hebben zien liever ook geen auto op straat. Iets 

meer dan de helft geeft de voorkeur aan en autovrije straat of een straat met 

de auto op het eigen terrein. Respondenten met een auto geven minder de 

voorkeur aan straten zonder auto’s en meer aan straten met auto’s op het 

eigen terrein. Pleinen en woonerven zijn populairder bij respondenten met 

één auto en minder bij respondenten zonder auto. 

In vergelijking met de twee andere groepen, scoren doorgaande wegen be-

ter bij respondenten die meerdere auto’s bezitten. Over het algemeen lijkt te 

gelden: hoe meer auto’s, hoe groter de voorkeur voor doorgaande wegen.  

Autovrije gebieden zijn minder populair bij samenwonenden, in vergelijking 

met alleenstaanden en gezinnen met kinderen. Respondenten met kinderen 

hebben een sterkere voorkeur voor straten met de auto op eigen terrein. 

Pleinen en woonerven scoren iets minder bij alleenstaanden en standaard 

woonstraten iets beter. Doorgaande wegen zijn populairder bij samenwo-

nenden dan bij de andere twee groepen.  

Als we alle foto’s op een rij zetten zien we welke vaak gekozen wordt en wel-

ke juist niet. Foto IV6 van een boomloze straat is door slechts 20 

respondenten gekozen. Daarentegen zijn foto’s II7 (auto op eigen terrein) en 

foto V8 (standaardstraat) het vaakst gekozen. Hierbij zijn wel kleine verschil-

len te zien per groep. Bij respondenten onder de 65 jaar is foto II7 het 

populairst. Voor 65-plussers is dit foto V8. Voor autobezitters is foto V8 de 

beste, maar voor respondenten zonder auto straat II7. Alleenstaanden en 

gezinnen met kinderen zien liever straat II7 en samenwonenden straat V8.  

 

 

 

Typen straten, percentage stemmen naar autobezit 

 

Typen straten, percentage stemmen naar autobezit 
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2.6 Favoriete straat 

We hebben gevraagd in welke straat respondenten zouden willen wonen als 

alles mogelijk was qua verhuismogelijkheden. In de woordwolk geeft de 

grootte van de woorden aan hoe vaak het woord is genoemd. Respondenten 

willen graag in een groene straat wonen. Ook geven veel respondenten (on-

geveer tien procent) aan tevreden te zijn met de straat waarin zij op dit 

moment wonen. Specifieke plekken die veel genoemd worden zijn: in de 

buurt van het Noorderplantsoen, aan de singels, en in of dichtbij het centrum 

van de stad. Dit zijn de historische, vooroorlogse en meest karakteristieke 

wijken.  

Minst gekozen foto (categorie boomloze straat) 

 

 

 

Woordwolk favoriete straat
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2.7 Betrokkenheid bewoners bij de toekomst van hun straat 

We hebben de respondenten een aantal stellingen voorgelegd over de mate 

waarin ze willen dat de gemeente bewoners van een straat betrekt bij plan-

nen voor hun straat. Meer jongere (jonger dan 34 jaar) en oudere 

respondenten (65 jaar en ouder) vertrouwen er op dat de gemeente de juiste 

keuzes maakt voor hun straat. Jong en oud wil meedenken en geïnformeerd 

worden over plannen voor hun straat. Jongeren zijn minder van mening dat 

zij en hun buren samen plannen en beslissingen kunnen nemen over hun 

straat.  

Als we kijken naar de verschillen per wijk zien we geen grote verschillen. Het 

valt op dat bewoners van Noordoost en Hoogkerk meer vinden dat ze samen 

met hun buren plannen en beslissingen kunnen maken over hun straat dan 

bewoners van de andere gebieden. In Noordwest vinden ze het iets minder 

belangrijk om geïnformeerd te worden over plannen voor hun straat.  

Tot slot hebben we gekeken naar de verschillende reacties van respondenten 

met of zonder auto. Respondenten met meerdere auto’s vertrouwen er min-

der op dat de gemeente de juiste keuzes maakt voor hun straat. En ze zijn 

ook meer van mening dat zij dit samen met hu buren kunnen.  

 

 

 

 

 

 

Stellingen over plannen voor de straat per wijk  
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Stellingen over plannen voor de straat per leeftijd 

 

Stellingen over plannen voor de straat op autobezit 
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