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Samenvatting
De gemeente Groningen heeft in 2009 haar Sportvisie vastgesteld en die in

Ontevredenheid is er regelmatig over de sportvelden. Er wordt genoemd dat

2016 geactualiseerd. Op basis van deze beleidsbasis heeft Onderzoek en

de kunstgrasvelden van slechte kwaliteit zijn. Respondenten noemen dat er

Statistiek Groningen van de gemeentelijke afdeling Sport050 de opdracht

te weinig velden zijn of dat het onderhoud slecht is. Ook is er regelmatig

gekregen om periodiek te monitoren hoe het er met de diverse sport-

ontevredenheid over de hoeveelheid parkeerplekken. Daarnaast hebben

accommodaties in de gemeente Groningen voor staat.

sporters regelmatig overlast van afval en vernielingen op het sportveld. Tot
slot uiten sporters hun ontevredenheid over de kleedkamers. De kleedka-

Jaarlijks voert O&S een onderzoek uit onder de gebruikers van de verschil-

mers worden als te oud, slecht onderhouden of te klein ervaren.

lende accommodaties. Per jaar afwisselend komen de sporthallen, de
gymzalen en dojo’s of de sportparken daarbij onder de aandacht. In dit rap-

Veel sportparken worden in 2017 positiever beoordeeld dan drie jaar gele-

port bespreken we, na een eerste onderzoek in 2014, het tweede onderzoek

den. Dit geldt voor de sportparken Esserberg, Corpus den Hoorn, West-end,

naar de tevredenheid van gebruikers over de sportparken. Door middel van

Engelbert en Hoogkerk. Over het Atletiekcentrum Stadspark, sportpark Kar-

een online enquête en een aantal groepsgesprekken onderzoeken we de

dinge en Velocitas zijn de sporters even tevreden als drie jaar geleden. Over

sportparken die in beheer en/of in eigendom zijn van de gemeente Gronin-

sportpark Het Noorden en sportpark De Wijert zijn de respondenten in 2017

gen.

minder tevreden dan drie jaar geleden. Helaas zijn de aantallen niet bij alle
sportparken even groot; daarom is voorzichtigheid bij algemene conclusies

In totaal hebben 462 respondenten de enquête ingevuld. Het grootste deel

belangrijk.

van hen is lid van een sportvereniging. Meer dan 90 procent van de respondenten sport minstens één keer per week in een van de sportparken. Als we

Alleen over sportpark De Wijert is meer dan de helft van de sporters onte-

kijken naar alle sportparken, dan zien we dat bijna 60 procent tevreden is

vreden. Als we kijken naar de tevredenheid over het sportveld, zien we dat

over het sportpark. Dit percentage verschilt nauwelijks van de resultaten uit

meer dan de helft van de sporters van sportpark De Wijert en sportpark En-

2014. Als we kijken naar de individuele sportparken, zien we behoorlijke ver-

gelbert ontevreden zijn. Tot slot zijn bij sportpark Hoogkerk, Velocitas en

schillen. Over sommige sportparken is zo goed als iedereen tevreden, terwijl

wederom De Wijert meer dan de helft van de respondenten ontevreden over

er ook sportparken zijn waar de helft van de sporters ontevreden is.

de kleedkamers.

Waar de sporters tevreden of ontevreden over zijn, verschilt soms ook sterk.

Op basis van bovenstaande verdient het aanbeveling om per sportpark de

Bij veel sportparken wordt tevredenheid over de ligging, de sfeer, de bereik-

resultaten te bekijken en gewenste verbeteringen te plannen.

baarheid en de kantine genoemd.
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1. Inleiding
In september 2009 heeft de raad van de gemeente Groningen de sportvisie
Meer ruimte voor Sport en Bewegen 2010-2020 vastgesteld. De kern van

Dit rapport betreft een onderzoek onder gebruikers van de sportparken. Het

het sportbeleid van de gemeente Groningen is tweeledig:

gebruikers van de sportparken die Sport050 in de gemeente Groningen in

•

onderzoek moet onder meer zicht geven op de wensen en behoeften van
eigendom of beheer heeft.

Iedere Stadjer heeft of kan het plezier in sport- en bewegen ervaren
en te allen tijde de keuze voor sport en bewegen maken.

•

We onderzoeken de tevredenheid over de volgende sportparken:

Stadjers weten dat regelmatig sporten en bewegen goed is voor hun
1.

Coendersborg

Kooiweg 1

2.

Corpus den Hoorn

Laan Corpus den Hoorn 98-102

Met het vaststellen van de sportvisie heeft de raad opdracht gegeven om aan

3.

Engelbert

Woldjerspoorweg 5A

de programma’s uit de sportvisie uitvoering te geven. Een van de uitvoe-

4.

Esserberg

Rijksstraatweg 16

ringsprogramma’s is het monitoren en evalueren van de sportvisie.

5.

Hoogkerk

De Verbetering 50

6.

Kardinge

Koerspad 25

In opdracht en in samenwerking met Sport050 voert de afdeling On-

7.

Lewenborg

Kluiverboom 1

derzoek en Statistiek Groningen (O&S Groningen) de Sportmonitor

8.

Het Noorden

Iepenlaan 89A

Groningen uit. Deze monitor stelt de gemeente Groningen in staat

9.

De Parrel en Selwerd

de sportvisie te monitoren en te evalueren.

10. Atletiekcentrum Stadspark

Mulock Houwerlaan 25

Er vindt daarnaast jaarlijks een onderzoek plaats onder gebruikers

11. Velocitas

Mulock Houwerlaan 29

van de zwembaden in Groningen.

12. Stadspark

Concourslaan 8

Ook jaarlijks, wisselend per soort accommodatie, voert O&S een uit-

13. West-end

Zilverlaan 10

gebreid onderzoek uit onder de gebruikers van sporthallen,

14. De Wijert

Boutenspad 1

gymzalen en dojo’s of sportparken.

15. De Kring

De Kring 100

gezondheid en voor de ontwikkeling van hun kinderen.

•

•
•

•

Tot slot voert O&S tweejaarlijks een onderzoek uit onder de sporten schoolbesturen over de dienstverlening van Sport050 van de gemeente Groningen.
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Eikenlaan 292 en 253

2. Algemene resultaten enquête
2.1 Opzet onderzoek

2.3 Respons

Voor dit onderzoek hebben we gebruikgemaakt van een online enquête en

In totaal hebben 462 personen de enquête (deels) ingevuld. Net als in 2014

groepsgesprekken. We hebben alle verenigingen en contactpersonen, die

zullen we de resultaten van de individuele sportparken met minder dan vijf-

gebruikmaken van sportparken van Sport050, via de mail uitgenodigd om de

tien respondenten niet bespreken. In 2014 was de respons te laag bij

enquête in te vullen. Ook hebben we gevraagd of ze de enquête onder de

sportpark Coendersborg, Lewenborg en De Kring. Dit jaar was de respons te

aandacht wilden brengen bij hun leden en sporters, bijvoorbeeld via e-mail,

laag bij sportpark De Parrel, sportpark Selwerd en sportpark De Kring. Een

WhatsApp, Facebook of Twitter.

kwart van de respondenten maakt gebruik van sportpark De Wijert.

In de groepsgesprekken zijn we met een aantal gebruikers dieper ingegaan

Respons in 2017

op de aspecten van een sportpark die belangrijk zijn voor de sporters en die
de tevredenheid of ontevredenheid bepalen.

2.2 Opzet rapport
In dit hoofdstuk bespreken we de algemene resultaten van de online enquête. In het volgende hoofdstuk maken we een vergelijking tussen de
verschillende sportparken. Ook bespreken we per sportpark de resultaten
vanuit de enquête. We sluiten af met een hoofdstuk waarin we de uitkomsten van het groepsgesprek bespreken.
De cijfers in de balken van de figuren in deze rapportage staan voor het aantal respondenten dat het betreffende antwoord heeft gegeven. Helaas zijn de
aantallen niet bij alle sportparken even groot; daarom is voorzichtigheid bij
algemene conclusies belangrijk.
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Tevredenheid algemene aspecten

2.4 Achtergrondgegevens
Van de respondenten is 68 procent man, 32 procent is vrouw. Ruim een
kwart van de respondenten valt in de leeftijdsgroep van 35 tot 49 jaar (26%).
De meeste respondenten (60%) zijn lid van een sportvereniging. De overige
respondenten zijn ouder van een sportend kind, toeschouwer of leerkracht.
Ruim de helft van de respondenten gaat naar het sportpark voor voetbal
(53%) en bijna een derde voor korfbal (30%). De korfballers maken veelal
gebruik van sportpark De Wijert. Ruim driekwart (80%) van de respondenten
bezoekt het sportpark meerdere keren per week. De meeste respondenten
sporten op dinsdag (53%) en/of op zaterdag (71%).

2.5 Algemene tevredenheid
Tevredenheid algemene aspecten

We kijken in deze paragraaf naar de tevredenheid op een aantal punten van
alle sportparken samen. In hoofdstuk 3 bespreken we de tevredenheid of
ontevredenheid per sportpark.
We hebben gevraagd hoe tevreden respondenten over het algemeen zijn
over hun sportpark.
Algemene tevredenheid sportparken

Ongeveer 60 procent van de respondenten is tevreden of zeer tevreden over
zijn of haar sportpark. Dit percentage is zo goed als gelijk aan het percentage
uit 2014.
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Tevredenheid algemene aspecten

Tevredenheid kantine

Tevredenheid kleedkamers

Tevredenheid website
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Ongeveer de helft van de respondenten is ontevreden over de bewegwijzering, het parkeren van de auto, het sportveld en over de ondergrond van het
sportveld. Iets minder dan de helft van de respondenten is ontevreden over
het openbaar vervoer, de hygiëne op het sportpark en de veiligheid.
Over de kleedkamers is ongeveer de helft van de respondenten ontevreden
tot zeer ontevreden. Dit geldt voor alle aspecten van de kleedkamers. Over
de verschillende aspecten van de kantine is ongeveer 90 procent van de respondenten tevreden (50% tevreden en 40% zeer tevreden).
We hebben gevraagd wat de respondenten vinden van de verschillende aspecten van de website van Sport050. Over alle aspecten is ruim 85 procent
tevreden. Over de aparte pagina per sportpark is zo goed als iedereen tevreden.
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3. Resultaten per sportpark
3.1 Algemeen

3.2 Vergelijking sportparken

In dit hoofdstuk maken we eerst op een aantal aspecten zoals veiligheid en

Algemene tevredenheid

parkeren een vergelijking tussen de verschillende sportparken. Vervolgens
bespreken we de sportparken afzonderlijk.
De sportparken De Parrel / Selwerd en De Kring hadden in 2017 te weinig
respons (minder dan 15 respondenten) en zijn daarom niet meegenomen.
Deze sportparken zullen we ook niet apart bespreken. In 2014 was de respons te laag bij Sportpark Coendersborg, Lewenborg, De Kring en Stadspark.
In sommige figuren zijn een paar sportparken niet meegenomen omdat deze
bij die specifieke vraag minder dan 15 respondenten had.
De overige sportparken bespreken we in alfabetische volgorde van de locatie. De cijfers in de balken van de figuren in deze rapportage staan voor het
aantal respondenten dat het betreffende antwoord heeft gegeven. Bij sommige sportparken gaat het om kleine aantallen; de percentages moeten
daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd. Toevalligheden kunnen een
grotere rol spelen bij kleine aantallen en kunnen tot verkeerde conclusies
leiden.
Uit de figuur hiernaast blijkt dat over het Atletiekcentrum in het Stadspark
alle respondenten tevreden zijn. Ook zijn veel sporters tevreden over het
sportpark in Lewenborg, de Esserberg en Kardinge. Over de sportparken Het
Noorden en Hoogkerk is ongeveer de helft van de respondenten ontevreden.
Veel respondenten sporten bij het sportpark in De Wijert (26%). Bezoekers
van dit sportpark zijn het minst tevreden; ongeveer 85 procent van deze
respondenten is ontevreden of zelfs zeer ontevreden over het sportpark.
9
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Vergelijking van de algemene tevredenheid tussen 2014 en 2017

Bereikbaarheid van het sportpark

We zien in bovenstaande figuur dat veel sportparken een positiever oordeel
krijgen in 2017 dan in 2014. Dit geldt voor de sportparken Esserberg, Corpus

Bij de meeste sportparken zijn de respondenten (80%) tevreden over de be-

den Hoorn, West-end, Engelbert en Hoogkerk.

reikbaarheid. Van de respondenten die gebruikmaken van het sportpark in
Lewenborg is ruim 70 procent tevreden. Het minst tevreden zijn responden-

Over sportpark Het Noorden en sportpark De Wijert zijn respondenten in

ten die gebruikmaken van sportpark de Wijert, bijna 40 procent is hier

2017 duidelijk minder tevreden. In bovenstaande figuur hebben we enkel de

ontevreden over de bereikbaarheid.

sportparken meegenomen die we in beide jaren hebben onderzocht.
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Parkeren van de auto

Stalling van de fietsen

We hebben vervolgens gevraagd naar de tevredenheid over het parkeren bij

Over het stallen van de fietsen heerst meer tevredenheid. Toch zien we dat

het sportpark. Bij de sportparken in Engelbert en Kardinge zijn er zo goed als

ruim een derde ontevreden is over de mogelijkheden voor het stallen van

geen problemen op het gebied van parkeren. Bij de andere sportparken zijn

fietsen bij de sportparken Velocitas en Corpus Den Hoorn.

veel respondenten ontevreden over het parkeren. De ontevredenheid is het
grootst bij de sportparken Hoogkerk, Corpus den Hoorn, West-end en Esserberg.
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Veiligheid

Sportveld algemeen

Bij de sportparken in het Stadspark, Engelbert en Stadspark is zo goed als

Een belangrijk onderdeel van het sportpark is het veld waarop gesport wordt.

niemand ontevreden over de veiligheid. Bij de sportparken Het Noorden

Veel respondenten voetballen op hun sportpark. Ook zijn er veel responden-

(ruim 60%) en De Wijert (bijna 80%) heerst de meeste ontevredenheid over

ten die korfballen. Er is veel verschil per sportpark in de tevredenheid of

de veiligheid.

ontevredenheid over het sportveld. Bij Corpus Den Hoorn, Esserberg, Lewenborg en West-end is ongeveer tien procent ontevreden. Veel sporters van
Engelbert (ruim 70%) en De Wijert (ruim 85%) zijn ontevreden over het
sportveld. Van deze 85 procent tevreden respondenten bij dit sportpark is 52
procent zeer ontevreden over het veld.

12

BASIS VOOR BELEID

Kleedkamers algemeen

Douches

Een aantal respondenten zijn ontevreden over de kleedkamers. Enkel bij

Bij de tevredenheid over de douches zien we dezelfde uitkomsten. Ook hier

sportpark Engelbert en Lewenborg zijn er ongeveer tien procent ontevreden

zijn de sporters van sportpark Engelbert en Lewenborg het minst ontevreden.

respondenten. Bij de andere sportparken is het percentages ontevreden res-

Bij de andere sportparken is het percentages ontevreden respondenten ho-

pondenten hoger. Bij het sportpark Hoogkerk, Velocitas en De Wijert is zelfs

ger. Bij het sportpark Hoogkerk, Velocitas en De Wijert is ook hier meer dan

meer dan 70 procent ontevreden of zeer ontevreden. Ook hier zien we dat

70 procent ontevreden of zeer ontevreden. Bij De Wijert zien we wederom

meer dan de helft van de respondenten zeer ontevreden is over de kleedka-

meer dan de helft zeer ontevreden respondenten.

mers op sportpark De Wijert.
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Kantine algemeen

Over de kantine heerst er meer tevredenheid. Het meeste tevreden zijn respondenten van sportpark Hoogkerk, Lewenborg, Engelbert, Kardinge en
Stadspark. Er is sprake van een enkele ontevreden respondent. Bij sportparken de Wijert, Corpus den Hoorn en Het Noorden is 20 tot 30 procent van de
respondenten ontevreden over de kantine.
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3.3 Per sportpark
Tevredenheid algemene aspecten

Atletiekcentrum Stadspark
Het sportpark Atletiekcentrum Stadspark ligt aan de Mulock Houwerlaan. Het
park beschikt over:
•

een 400-meter lange atletiekbaan (6 lanen), één sprintbaan, vier
springbakken, vier werpkooien en een oefenhoek.

Op Atletiekcentrum Stadspark wordt gesport door:
•

Groningen Atletiek, G.S.A.V. Vitalis, GVAV Triathlon, GSTV Tritanium.

•

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het
sportpark.

Sinds het vorige onderzoek onder de gebruikers van de sportparken in 2014
Tevredenheid algemene aspecten

hebben er een aantal renovaties en uitbereidingen plaatsgevonden op het
sportpark:
•

In 2015 is het grasveld op het middenterrein gerenoveerd.

•

Er zijn drie springbakken bijgekomen, twee werpkooien en een
oefenhoek.

In 2017 hebben 16 sporters de enquête ingevuld, in 2014 waren er 29 respondenten.
Algemene tevredenheid
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Tevredenheid algemene aspecten

Tevredenheid kantine

Tevredenheid kleedkamers

De sporters bij het Atletiekcentrum in het Stadspark zijn tevreden over hun
sportpark. In 2017 is iedereen in het algemeen tevreden over het sportpark.
In 2014 was een enkeling ontevreden. Respondenten zijn tevreden over de
bereikbaarheid en de ligging van het sportpark. Ze zijn tevreden over de
veiligheid, de atletiekbaan en de materialen. Ontevreden zijn ze over het
openbaar vervoer en de kleedkamers.
We hebben respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden het meest
genoemd.

•
•

Positieve punten: ligging, bereikbaarheid en de baan zelf
Negatieve punten: verouderde kleedkamers en slechte hygiëne.
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Tevredenheid algemene aspecten

Coendersborg
Sportpark Coendersborg ligt aan de Kooiweg 1 in Helpman. Het park beschikt over de volgende sportfaciliteiten:
•

drie voetbalvelden natuurgras, twee voetbalvelden kunstgras, een
oefenhoek natuurgras en acht beachvolleybalvelden.

Er wordt voetbal en beachvolleybal gespeeld door:
•

V.v. Amicitia, Blauw Geel, Oranje Nassau en Beach volley club Groningen.

•

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het
sportpark.

Veranderingen sinds 2014:
•

In 2015 is één natuurgrasveld voor voetbal gerenoveerd.

•

In 2016 is er een kunstgrasveld voor het voetbal vervangen en zijn

Tevredenheid algemene aspecten

de beachvolleybalvelden aangelegd.
In 2017 hebben 16 sporters de enquête ingevuld, in 2014 waren er te weinig
respondenten.
Algemene tevredenheid
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Tevredenheid algemene aspecten

Tevredenheid kantine

Tevredenheid kleedkamers

Van de respondenten die gebruikmaken van sportpark Coendersborg is 60
procent tevreden over het sportpark in algemene zin. Over 2014 zijn geen
percentages bekend, omdat de respons toen lager dan 15 was.
Respondenten zijn tevreden over het openbaar vervoer, de grootte van het
sportveld en de kantine.
Er is ontevredenheid onder deze sporters over het parkeren van de auto, de
hygiëne op het sportpark, het sportveld, het onderhoud ervan en de kleedkamers.
We hebben respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden het meest
genoemd.
•

Positieve punten: ligging en sfeer.

•

Negatieve punten: te weinig sportvelden en slecht onderhoud van de
velden.
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Corpus den Hoorn
Sportpark Corpus den Hoorn ligt aan de Laan Corpus den Hoorn op de

In 2017 hebben 32 sporters de enquête ingevuld, in 2014 waren er 92 res-

nummers 98 – 102. Het park beschikt over de volgende sportfaciliteiten:

pondenten.

•

Vier voetbalvelden met natuurgras, twee voetbalvelden met kunstAlgemene tevredenheid

gras, een combiveld rugby/voetbal met kunstgras, een combiveld
american footbal/voetbal met kunstgras, vier hockeyvelden met
kunstgras, een honkbalveld met natuurgras, twee softbalvelden met
natuurgras, een wielerbaan en een oefenhoek met natuurgras.
De volgende sporten worden beoefend door de onderstaande verengingen:
•

Voetbal: FC Groningen, GRC Groningen, Groen Geel, COVS en de
Keepersschool Groningen
Tevredenheid algemene aspecten

•

Hockey: GHBS MHC

•

Rugby / American voetbal: Groningen Giants en Groninger Studenten Rugby Club

•

Wielrennen: NWVG, GSWV Tandje Hoger en SWNL Groningen

•

Honkbal en softbal: Caribe BSC

•

Er zijn ook een aantal scholen die gebruikmaken van dit sportpark.

Veranderingen sinds 2014:
•

In 2014 is de wielerbaan geasfalteerd.

•

In 2015 zijn twee kunstgrasvelden voor voetbal vervangen, er zijn
twee nieuwe kunstgrascombi-velden aangelegd en er heeft een herinrichting plaatsgevonden.

•

In 2016 is er een waterveld voor hockey en nieuwe kleedkamers aangelegd. Als gevolg van al deze aanpassingen is er ten opzichte van
2014 één oefenhoek minder en is er geen rugbyveld met natuurgras
meer.
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Tevredenheid algemene aspecten

Tevredenheid kleedkamers

Tevredenheid algemene aspecten

Tevredenheid kantine

20

BASIS VOOR BELEID

Van de respondenten die gebruikmaken van sportpark Corpus Den Hoorn, is
in 2017 ruim 75 procent tevreden over het sportpark in algemene zin. In
2014 was bijna 60 procent tevreden over het sportpark. Sporters zijn in 2017
duidelijk meer tevreden over het sportpark dan in 2014.
Respondenten zijn tevreden over de bereikbaarheid, de hygiëne op het
sportpark en ook over het sportveld is de tevredenheid bijna 90 procent.
Er is ontevredenheid onder deze sporters over het openbaar vervoer en het
parkeren van de auto. Over de kleedkamers in het algemeen is zelfs ruim 40
procent zeer ontevreden.
We hebben respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden het meest
genoemd.

•
•

Positieve punten: ligging, sfeer en de sportvelden.
Negatieve punten: de kleedkamers, de hygiëne en de hoeveelheid
parkeerplekken.
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Tevredenheid algemene aspecten

Stadspark
Sportpark Stadspark ligt aan de Concourslaan 8. Het park beschikt over:
•

een voetbalveld kunstgras en een oefenveld kunstgras.

Er wordt op het sportpark gevoetbald door:
•

S.C. Stadspark

•

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het
sportpark.

Er zijn op het sportpark geen veranderingen, uitbreidingen of verbouwingen
geweest sinds 2014.
In 2017 hebben 16 sporters de enquête ingevuld, in 2014 waren er te weinig

Tevredenheid algemene aspecten

respondenten.

Algemene tevredenheid
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Tevredenheid algemene aspecten

Tevredenheid kantine

Van de respondenten die gebruikmaken van sportpark Stadspark is ongeveer
75 procent tevreden over het sportpark in algemene zin. In 2014 waren er te

Tevredenheid kleedkamers

weinig respondenten waardoor we geen vergelijking kunnen maken.
Respondenten zijn tevreden over de entree, de uitstraling en de veiligheid.
Ruim 60 procent is tevreden over de kleedkamers. Ook bij dit sportpark zijn
de sporters tevreden over de kantine. Er is ontevredenheid onder deze sporters over het openbaar vervoer. Bijna 40 procent is zeer ontevreden over het
sportveld en bijna 80 procent is ontevreden over de ondergrond van het
sportveld.
We hebben respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen.
•

Positieve punten: ligging en sfeer.

•

Negatieve punten: de sportvelden. Er zijn er te weinig en het onderhoud is slecht.

23

BASIS VOOR BELEID

Tevredenheid algemene aspecten

De Wijert
Sportpark De Wijert ligt aan het Boutenspad 1. Het park beschikt over de
volgende sportfaciliteiten:
•

één korfbalveld kunstgras, één korfbalveld natuurgras en twee
oefenhoeken gravel.

Er wordt op het sportpark gekorfbald door:
•

Nic

•

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het
sportpark.

In 2016 is het natuurgrasveld gerenoveerd.
In 2017 hebben 121 sporters de enquête ingevuld, in 2014 waren er 15 res-

Tevredenheid algemene aspecten

pondenten.
Algemene tevredenheid
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Tevredenheid algemene aspecten

Tevredenheid kantine

Tevredenheid kleedkamers

Opvallend is dat de tevredenheid enorm is afgenomen in 2017. In 2014 was
ruim 60 procent van de respondenten tevreden over het sportpark. In 2017 is
ongeveer slechts 15 procent van de respondenten tevreden. Ook valt op dat
er een enorme toename is in de respons, van 15 personen in 2014 naar 121
personen in 2017.
Respondenten zijn tevreden over de kantine. Verder is er tevredenheid over
de stalling van de fietsen, de ligging van het sportpark en de veldverlichting.
Er is veel ontevredenheid onder de sporters over het sportpark. Die zien we
vooral bij de bewegwijzering naar het sportpark, het parkeren, de uitstraling,
de veiligheid en de hygiëne. Ook is er veel ontevredenheid over het sportveld, de belijning en de kleedkamers.
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Positieve punten sportpark de Wijert

We hebben respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. We geven de uitkomsten van deze
vragen weer in een woordwolk. In de woordwolken staan alle reacties van de
respondenten. Woorden die vaak worden genoemd, worden groter weergegeven.
We zien dat respondenten de ligging, de sfeer en gezelligheid en de kantine
waarderen in sportpark de Wijert. Als negatieve punten noemden de respondenten vooral de kleedkamers en de velden en/of het kunstgrasveld.

Negatieve punten sportpark de Wijert
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Tevredenheid algemene aspecten

Engelbert
Sportpark Engelbert ligt in de dorpskern Engelbert aan de Woldjerspoorweg
op nummer 5a. Het park beschikt over:
•

Een voetbalveld met natuurgras, een oefenveld met natuurgras en
een natuurijsbaan.

Op sportpark Engelbert wordt gevoetbald door:
•

v.v. Engelbert

•

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het
sportpark.

Er hebben sinds 2014 geen grote renovaties en/of nieuwbouwprojecten
plaats gevonden op sportpark Engelbert.
Tevredenheid algemene aspecten

In 2017 hebben 50 sporters de enquête ingevuld, in 2014 waren er 62 respondenten.
Algemene tevredenheid
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Tevredenheid algemene aspecten

Tevredenheid kantine

Ook bij dit sportpark is de algemene tevredenheid in 2017 toegenomen ten
opzichte van 2014. In 2014 was ongeveer de helft van de respondenten te-

Tevredenheid kleedkamers

vreden, in 2017 ongeveer 65 procent.
Respondenten zijn tevreden over de bereikbaarheid, het openbaar vervoer
en het parkeren van de auto bij het sportpark. Ook over de entree, de uitstraling en de veiligheid zijn de respondenten tevreden.
De ontevredenheid van de respondenten bij sportpark Engelbert zien we
heel duidelijk terug bij het sportveld en de ondergrond van het sportveld.
We hebben respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. We geven de uitkomsten van deze
vragen weer in een woordwolk. In de woordwolken staan alle reacties van de
respondenten. Woorden die vaak worden genoemd, worden groter weergegeven.
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Respondenten zijn tevreden over de ligging, de kantine en de kleedkamers.
Als negatieve punten worden de sportvelden genoemd, de één noemt het
hoofdveld, de ander het trainingsveld.

Positieve punten sportpark Engelbert

Negatieve punten sportpark Engelbert
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Tevredenheid algemene aspecten

Esserberg
Sportpark Esserberg vinden we aan de Rijksstraatweg op nr. 16, vlakbij de
grens tussen Haren en Groningen. Het park beschikt over:
•

vier voetbalvelden met natuurgras, drie voetbalvelden met kunstgras,

een

combiveld

rugby/voetbal

met

kunstgras,

twee

oefenhoeken met natuurgras en drie tennisbanen met gravel.
Op de Esserberg sporten de volgende verenigingen:
•

American voetbal / rugby: Rugby club Groningen

•

Voetbal: Be Quick en v.v. Helpman

•

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het
sportpark.

Vanaf 2014 hebben er verschillende renovaties en nieuwbouwprojecten

Tevredenheid algemene aspecten

plaatsgevonden op sportpark Esserberg.
•

In 2015 zijn de natuurgrasvelden voor voetbal gerenoveerd.

•

Er is begonnen aan de renovatie en nieuwbouw van de kleedkamers
en stadion Esserberg; dit project liep door tot aan begin 2017.

In totaal hebben 21 gebruikers van sportpark Esserberg de enquête ingevuld.
Dit zijn er minder dan in 2014; toen waren er nog 79 respondenten.
Algemene tevredenheid
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Tevredenheid algemene aspecten
Tevredenheid kantine

Tevredenheid kleedkamers

Ook bij dit sportpark is de algemene tevredenheid in 2017 toegenomen ten
opzichte van 2014. In 2014 was ruim 40 procent van de respondenten tevreden, in 2017 is 90 procent tevreden over sportpark Esserberg.
Respondenten zijn tevreden over de toegankelijkheid, de uitstraling, het
sportveld in zijn algemeen en over de kantine. De ontevredenheid van de
respondenten bij sportpark Esserberg zien we heel duidelijk terug bij het
parkeren van de auto, de douches en de toiletten.
We hebben respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden het meest
genoemd.

•
•

Positieve punten: ligging en sfeer.
Negatieve punten: onderhoud van de velden, te weinig parkeerplekken en vandalisme.

31

BASIS VOOR BELEID

Tevredenheid algemene aspecten

Het Noorden
Sportpark Het Noorden ligt aan de Iepenlaan op nummer 89a. Het park beschikt over:
•

drie voetbalvelden met kunstgras.

Op Het Noorden wordt gesport door de volgende voetbalverenigingen:
•

Potetos, VVK en VV Groningen (VVG)

•

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het
sportpark.

Sportpark het Noorden heeft in 2016:
•

een nieuw kunstgrasveld gekregen ter vervanging. Door de brand
zijn een kantine en de kleedkamers onbruikbaar geworden.

•

Tevredenheid algemene aspecten

Er zijn tijdelijke kleedkamers geplaatst en er was een tweede kantine
aanwezig.

Voor sportpark het Noorden hebben in 2017 31 respondenten de enquête
ingevuld, ten opzichte van 37 respondenten in 2014.
Algemene tevredenheid
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Tevredenheid algemene aspecten
Tevredenheid kantine

Tevredenheid kleedkamers

De algemene tevredenheid over sportpark Het Noorden is in 2017 (ruim 55
procent) afgenomen ten opzichte van 2014 (ruim 85 procent). Respondenten
van sportpark Het Noorden zijn tevreden over bereikbaarheid, entree en
toegankelijkheid, hygiëne, belijning en grootte van het sportveld. Ruim 75
procent van de respondenten is tevreden over het sportveld in het algemeen.
Respondenten zijn ontevreden over het parkeren van de auto, de bewegwijzering op en naar het sportveld en de grootte van de kleedkamers.
We hebben respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden het meest
genoemd.

•
•

Positieve punten: ligging, sfeer en bereikbaarheid
Negatieve punten: te kleine kleedkamers, afwezigheid van een kantine en veiligheid.
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Hoogkerk
Tevredenheid algemene aspecten

Sportpark Hoogkerk vinden we aan De Verbetering op nummer 50 en beschikt over:
•

twee voetbalvelden met natuurgras, twee voetbalvelden met kunstgras, een korfbalveld met kunstgras, een combiveld korfbal/voetbal
kunstgras en een natuurijsbaan.

De volgende sporten worden beoefend door de onderstaande verengingen:
•

Voetbal: HFC 15

•

Korfbalvereniging: k.v. Hoogkerk

•

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het
sportpark.

In 2016 zijn de natuurgrasvelden voor het voetbal gerenoveerd.
Tevredenheid algemene aspecten

In 2017 hebben 27 gebruikers van sportpark Hoogkerk de enquête ingevuld,
ten opzichte van 97 in 2014.
Algemene tevredenheid
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Tevredenheid algemene aspecten

Tevredenheid kantine

Tevredenheid kleedkamers

De algemene tevredenheid over sportpark Hoogkerk is in 2017 toegenomen
ten opzichte van 2014. In 2014 was bijna 40 procent van de respondenten
tevreden over het sportpark, in 2017 is ruim de helft tevreden.
Respondenten van sportpark Hoogkerk zijn tevreden over de bereikbaarheid,
de ligging, over de grootte van het sportveld en over de belijning. Ontevredenheid is er over het openbaar vervoer en het parkeren van de auto.
Ongeveer 30 procent is ontevreden over het sportveld en de ondergrond van
het sportveld. Tot slot is er veel ontevredenheid over de kleedkamers en de
hygiëne van de kleedkamers.
We hebben respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden genoemd.

•
•

Positieve punten: ligging, bereikbaarheid en de gezellige sfeer.
Negatieve punten: slechte kunstgrasvelden, en slechte (en te weinig)
kleedkamers.
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Kardinge
Tevredenheid algemene aspecten

Het sportpark Kardinge vinden we aan het Koerspad op nummer 25. Het
park beschikt over:
•

vijf voetbalvelden met natuurgras, drie voetbalvelden met kunstgras,
een oefenveld met natuurgras, een korfbalveld met kunstgras en een
oefenhoek met natuurgras.

Op Kardinge sporten de volgende voetbalverenigingen:
•

v.v. Oosterparkers, GVAV Rapiditas, v.v. DIO en v.v. DIVA 83

•

Korfbal: Korfbalvereniging ROG

•

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het
sportpark.

Veranderingen sinds 2014:
•

Tevredenheid algemene aspecten

In 2014 zijn er twee kunstgrasvelden vervangen en is er LEDverlichting aangelegd.

•

In 2015 en 2016 zijn de natuurgrasvelden voor het voetbal gerenoveerd.

De enquête is in 2017 door 27 gebruikers van sportpark Kardinge ingevuld,
in 2014 door 42 respondenten.
Algemene tevredenheid
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Tevredenheid algemene aspecten

Tevredenheid kantine

Tevredenheid kleedkamers

De tevredenheid in algemene zin is in 2017 bijna gelijk aan de tevredenheid
in 2014. Op beide momenten is ruim 85 procent van de respondenten tevreden over het sportpark.
Er is tevredenheid over het openbaar vervoer en het parkeren. Ook over het
sportveld is bijna 80 procent tevreden. Over de kleedkamers, de douches en
de toiletten is ruim 70 procent tevreden. Over de kantine zijn zo goed als alle
respondenten tevreden of zeer tevreden. Verbetering is mogelijk als het gaat
over de plek voor de toeschouwers en de veldverlichting.
We hebben respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden genoemd.

•

Positieve punten: ruim, veel velden, bereikbaarheid en veel verschillende verenigingen bij elkaar.

•

Negatieve punten: veel diverse punten waaronder: slechte verlichting, veel wind, hygiëne op het park en in de kleedkamers.
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Lewenborg
Tevredenheid algemene aspecten

Het adres van sportpark Lewenborg is Kluiverboom 1. Dit park beschikt over
de volgende sportfaciliteiten:
•

twee voetbalvelden met kunstgras.

De volgende sporten worden beoefend door de onderstaande verenging:
•

Voetbal: F.C. Lewenborg

•

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het
sportpark.

Sinds 2014 hebben er geen noemenswaardige renovaties of verbouwingen
plaatsgevonden.
In het onderzoek sportparken 2014 waren er te weinig respondenten die
Tevredenheid algemene aspecten

gebruikmaakten van de faciliteiten van sportpark Lewenborg waardoor we de
resultaten uit 2017 niet met die uit 2014 kunnen vergelijken. Voor dit onderzoek zijn er 34 respondenten die hun mening over sportpark Lewenborg
hebben gegeven.
Algemene tevredenheid
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Tevredenheid algemene aspecten

Tevredenheid kantine

Tevredenheid kleedkamers

In 2017 is ongeveer 95 procent van de sporters op sportpark Lewenborg
tevreden over het park in algemene zin.
Driekwart van de respondenten is tevreden over het parkeren van de auto,
over het sportveld en de kleedkamers is ruim 85 procent tevreden. Minder
tevreden zijn de respondenten over het onderhoud van de kleedkamers, de
openingstijden van de kantine, en de bewegwijzering naar het sportpark.
We hebben respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden genoemd.

•
•

Positieve punten: ligging, sfeer, gezelligheid en overzichtelijkheid.
Negatieve punten: kunstgras, diefstal van fietsen en de grote afstand
van de parkeergelegenheid.
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Tevredenheid algemene aspecten

Velocitas
Het adres van Sportpark Velocitas is Mulock Houwerlaan 29. Dit park beschikt over de volgende sportfaciliteiten:
•

twee voetbalvelden kunstgras en een oefenveld kunstgras.

Op het sportpark wordt gevoetbald door:
•

Voetbal: Velocitas 1879

•

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het
sportpark.

Veranderingen sinds 2014:
•

renovatie natuurgrasveld voetbal in 2015

•

aanleg pupveld kunstgras voetbal in 2016

Tevredenheid algemene aspecten

De enquête is in 2017 door 29 gebruikers van sportpark Velocitas ingevuld,
in 2014 door 17 respondenten.
Algemene tevredenheid
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Tevredenheid algemene aspecten
Tevredenheid kantine

Tevredenheid kleedkamers

In 2014 was de algemene tevredenheid 60 procent, in 2017 bijna 75 procent.
De tevredenheid over het sportpark Velocitas is toegenomen.
Er is tevredenheid over een aantal aspecten van het sportveld, zoals de
grootte, de belijning en de materialen. Ook over de kantine zijn zo goed als
alle respondenten tevreden. Respondenten zijn ontevreden over het openbaar vervoer, het parkeren, de ondergrond van het sportveld en de
kleedkamers. Ook over de douches en de toiletten zijn veel respondenten
ontevreden.
We hebben respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden het meest
genoemd.

•
•

Positieve punten: ligging, sfeer en gezelligheid.
Negatieve punten: een slecht kunstgrasveld, kleine en oude kleedkamers, te weinig parkeerplaatsen.
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West-end
Tevredenheid algemene aspecten

Het adres van sportpark West-end is Zilverlaan 10. Dit park beschikt over de
volgende sportfaciliteiten:
•

vijf voetbalvelden natuurgras, twee voetbalvelden kunstgras, vier oefenvelden natuurgras (waarvan drie tijdelijk), drie korfbalvelden
kunstgras en een oefenhoek kunstgras.

Op het sportpark wordt gevoetbald door:
•

Groninger Boys V.V.

•

Gruno V.V.

•

K. V. Club Brothers

•

Ozw V.V.

•

S.V. Lycurgus

•

Ook wordt er door één of meerdere scholen gebruikgemaakt van het

Tevredenheid algemene aspecten

sportpark.
In 2016 is het natuurgrasveld voor voetbal gerenoveerd.
De enquête is in 2017 door 17 gebruikers van sportpark West-end ingevuld,
in 2014 door 42 respondenten.

Algemene tevredenheid
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Tevredenheid algemene aspecten

Tevredenheid kantine

Ook voor sportpark West-end geldt dat de algemene tevredenheid is toegenomen. In 2014 was bijna de helft van de respondenten tevreden, in 2017 is

Tevredenheid kleedkamers

bijna 70 procent tevreden.
Er is tevredenheid over het openbaar vervoer, het sportveld en wederom de
kantine. Respondenten zijn ontevreden over het parkeren van de auto en de
hygiëne op het sportpark. Over de kleedkamers, de douches en de toiletten
is bijna de helft van de respondenten ontevreden. Tot slot is ruim 40 procent
ontevreden over de veldverlichting.
We hebben respondenten gevraagd om drie positieve en drie negatieve
punten van het sportpark te noemen. De volgende punten worden het meest
genoemd.

•
•

Positieve punten: de grootte van het park en de ligging.
Negatieve punten: te weinig en vuile parkeerplaatsen, rommel en
troep op het park, en oude en vieze kleedkamers.
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4. Groepsgesprekken
Een gebruiker van sportpark Corpus den Hoorn heeft de indruk dat het vandalisme is afgenomen, nu er cameratoezicht is. Ook scheelt het mogelijk dat
De gebruikers van de sportparken zijn per mail en telefonisch uitgenodigd

het park veel gebruikt wordt en dus niet vaak onbeheerd is. Een aantal ge-

voor een groepsgesprek. In de gesprekken zijn we ingegaan op wat er speelt

bruikers vinden het dubbel dat zij betalen voor het gebruik en dat anderen

bij de gebruikers met betrekking tot het sportpark waar ze gebruik van ma-

het ‘gratis’ mogen gebruiken. Ook merken ze dat de gemeente naar de ver-

ken. We hebben gesproken met gebruikers van de volgende sportparken:

eniging verwijst als er sprake is van schade. Een aantal gebruikers vindt dit

•

Sportpark Atletiekcentrum Stadspark

•

Sportpark Corpus den Hoorn

•

Sportpark De Wijert

•

Sportpark Esserberg

•

Sportpark Kardinge

•

Sportpark Stadspark

•

Sportpark Selwerd

•

Sportpark West-end

onterecht. Ze vinden dat de gemeente moet zorgen voor toezicht en handhaving als ze het sportpark openstellen.

‘Zeker als ze wekelijks komen, voelt dat dubbel.’
‘Wie betaalt de schade? Er staan veel materialen. Wij
hebben drie doelen kapot. Wat is voor ons en wat is
voor de gemeente?’

Open sportpark
Veel gebruikers hebben ervaringen met een open sportpark. Ze hebben de
indruk dat de sportparken open zijn, zodat gebruikers vanuit de wijk kosteloos gebruik kunnen maken van het sportpark. Een aantal gebruikers geeft
aan dat het openstellen van het sportpark tot een aantal problemen leidt.

‘Het is een open sportveld. Het is een mooi plekje uit
het zicht. Er wordt geblowd en bier gedronken. Op zaterdagmorgen moet je eerst glas zoeken op het veld.’
‘Kardinge is een open park. Ik benoem de schade niet
eens meer. Omdat ik er zo aan gewend ben. Ik vind het
soort van gewoon.’
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Parkeren
‘Ouders uitten veel zorgen over het kunstgrasveld. Het
blijft vreemd dat ze een afvalproduct op de velden
gooien. Bij de scholen horen we veel klachten en zorgen.’

Daarnaast spelen er vaak moeilijkheden met betrekking tot het parkeren. Op
piekmomenten is er erg veel vraag naar parkeerruimte en vaak is die onvoldoende aanwezig in de omgeving van de sportparken. Veel verenigingen
sturen erop aan dat leden gaan carpoolen, maar het blijft een lastig punt. Een
gebruiker van sportpark Stadspark geeft aan dat de parkeerplekken worden

Een andere gebruiker geeft aan dat het kunstgras erg heet wordt. Een paar

gebruikt door bouwverkeer, die de plekken kapot rijden. Ook zouden ze

docenten noemen dat de velden in de zomer erg lang en ook vroeg sluiten.

graag duidelijke lijnen op de plekken willen, zodat er niet te ruim wordt geparkeerd.

‘Kunstgras is niet te harden overdag. Als de zon schijnt,
is een kunstgrasveld niet te doen. We gebruiken er extra water bij.’

‘Asfalt is erg slecht geworden. Alle bedrijven, die bezig
zijn met de zuidelijke ringweg, rijden erover. De parkeerplek wordt gebruikt voor afval en snoeiafval.
Daardoor is er minder plek.’

‘Gemeente zou iets minder strak moeten zijn daarin.
Velden worden er half juni al uitgegooid. Ik moet dan
nog zes weken les geven. Het zou meer gefaseerd
kunnen, zodat iedereen er wel gebruik van kan maken.’

Bij Corpus den Hoorn merken ze dat er veel wordt geparkeerd door medewerkers van het ziekenhuis. Een gebruiker van sportpark De Wijert geeft aan
dat het park erg ‘verstopt’ is.

Over de velden wordt ook gezegd dat ze worden vervangen na tien jaar. De
gebruikers noemen dat de gemeente dit wil verlengen, mogelijk tot elf jaar.

‘Je moet weten hoe je er komt, anders kom je er niet.
Je moet achterom, door de bosjes of over het fietspad.
Dan kom je bij het hek bij het sportpark.’

Wat ze hierin en ook in het onderhoud missen, is maatwerk. Ze zouden graag
willen dat de gemeente kijkt naar het sportpark en het veld vervangt, als het
nodig is. Het is heel verschillend hoeveel het veld gebruikt wordt. Hierdoor is
het ene veld veel eerder aan vervanging toe dan het andere.

Velden

‘Het veld moet misschien nog twee jaar mee, maar het
is niet veilig meer. Er wordt veel naar het meerjarenplan en de planning gekeken. Maar wordt er wel naar
de specifieke situatie gekeken?’

De velden zijn zo goed als het belangrijkste aan een sportpark. Het is belangrijk dat het veld onderhouden wordt en dat er voldoende velden zijn. Veel
gebruikers missen het overleg. Velden worden soms ineens onderhouden of
er wordt ineens een loods geplaatst. Een aantal gebruikers maken gebruik
van een veld met kunstgras. Een paar docenten geven aan dat het kunstgras
iets is waar ouders zich zorgen om blijven maken.
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‘Als je veld niet goed is, gaan je leden op den duur
weg. Of er komen geen nieuwe leden bij.’

Vrijwilligers
Een aantal mensen benoemen dat ze erg blij zijn met hun vrijwilligers. Er is

Gemeente Groningen

veel werk rond het sportpark dat zij oppakken. Er wordt veel hersteld, maar
ook veel troep opgeruimd en schoongemaakt. Een andere vereniging is en-

In de gesprekken is genoemd dat de gebruikers blij zijn met de parkoverleg-

thousiast over medewerkers vanuit een participatiebaan.

gen, waar het gaat over het beheer van de sportparken. Ze vragen zich af
waarom de scholen niet bij de parkoverleggen betrokken worden. Ze willen
graag dat de gemeente de verenigingen meer betrekt bij de plannen en bij
de visie op langere termijn. Ze benoemen dat de gemeente de afgelopen
jaren veel nieuwe plannen invoert.

‘Ze hebben het ene nog niet af of ze beginnen alweer
met het volgende.’
Een aantal gebruikers geven aan dat ze willen weten wat de gemeente van
plan is met het sportpark. Ze vragen zich dit af en zien dat er zaken aangepakt moeten worden, willen ze goed en veilig van het sportpark gebruik
blijven maken. Ook geven ze aan dat ze vaak verrast worden door onderhoud aan het sportpark door de gemeente. Ze zouden het graag van te
voren horen, wanneer de velden en de borden worden gesproeid.

‘Ze sproeien met mooi weer de velden en de borden.
Ze gebruiken erg vies water. De borden worden echt
smerig. We horen dit liever van te voren, dan kunnen
we de borden afschermen.’
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