Kleurenoverzicht
In het kleurenoverzicht voor alle onderzochte wijken is voor allerlei elementen van leefbaarheid en
veiligheid te zien of wijken beter of slechter scoren dan de stad als geheel.
Een vakje is oranje wanneer een wijkscore in negatieve zin significant afwijkt van het
stadsgemiddelde. ‘Significant’ betekent dat er een grote kans (95 procent) is dat het gevonden
verschil ook in werkelijkheid een verschil is. Een groen vakje staat voor een duidelijk betere score en
een geel vakje betekent dat een wijk statistisch gezien niet duidelijk afwijkt van het stedelijk
gemiddelde.
Voor een juiste interpretatie van het overzicht is het belangrijk om te weten dat een oranje of groen
vakje alleen betekent dat met behoorlijk grote zekerheid kan worden gezegd dat het wijkgemiddelde
afwijkt van het stadsgemiddelde. Het zegt niets over de omvang van het verschil, de relevantie van het
verschil of over de ernst van een situatie.
De mate van zekerheid heeft onder andere te maken met de omvang van de respondentgroepen. Als
er genoeg personen zouden kunnen meedoen aan het onderzoek, dan zou het schema uiteindelijk
bijna alleen maar oranje en groene vakjes hebben. De gevonden verschillen zouden dan immers ook
in de werkelijkheid aanwezig zijn.
Verder is het zo dat alles is gerelateerd aan het stadsgemiddelde. Wanneer een indicator hoog scoort
voor de stad als geheel, hoeft een oranje vakje niet per definitie te betekenen dat de wijk het slecht
doet. Andersom geldt dat bij een laag stadsgemiddelde een groen vakje niet hoeft te betekenen dat de
situatie voor een wijk gunstig is.
In de overzichten hebben we de onderzochte wijken en buurten geordend op volgorde van de scores
ten opzichte van de stad. Alle indicatoren tellen hierbij even zwaar. Bij de wijken komt de wijk De
Hoogte als eerste en De Wijert-zuid/Villabuurt als laatste. Voor de leefbaarheids- en
veiligheidsindicatoren is een duidelijke overgang te zien van oranje naar geel naar groen. De
samenhang tussen de fysieke en sociale kanten van leefbaarheid en veiligheid is duidelijk zichtbaar.
Ook valt direct op dat deze indicatoren geen relatie vertonen met de tevredenheid over de
buurtvoorzieningen. In het blok ‘tevredenheid over buurtvoorzieningen’ is meer dan in de andere
blokken sprake van een gevlekt patroon. De aanwezigheid van voorzieningen hangt vooral samen met
de periode waarin een wijk is ontstaan en de toenmalige visie op de inrichting van wijken.

