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Bijlage:

lnleiding
Sinds 2001 houdt de gemeente Roosendaal iedere twee jaar een grote enquête over de gemeente
onder de inwoners van 16 jaar en ouder. Ruim 8.000 inwoners hebben afgelopen juni een vragenlijst
ontvangen over onder andere: leefbaarheid, veiligheid, voorzieningen en gezondheid. De respons was
met 34 procent een stuk lager dan in 2013 (46 procent), maar desondanks voldoende voor
representatieve uitspraken over de ontwikkeling van de (wijken in de) gemeente Roosendaal.

ln de rapportage zijn de resultaten opgenomen van vragen over voorzieningen, wonen, veiligheid,
meedoen en gezondheid. De resultaten komen ook terug in een beknopte samenvatting en in de
Vitaliteitskaart (roosendaal. buurtmonitor. nl).

Doel
Via deze raadsmededeling informeren wij u over de resultaten van de Bewonersenquête 2015. De
rapportage met de resultaten en de samenvatting vindt u op www.roosendaal.nl/onderzoek.

lnformatie
Uit de Bewonersenquête 2015 komt het volgende (algemene) beeld naar voren:
lnwoners zijn over het algemeen tevreden over de voorzieningen in de gemeente en in hun buurt. Deze
waardering is overigens op vrijwel alle onderdelen gestegen. Over de woonomgeving zijn inwoners
gemiddeld genomen tevreden en dat beeld is over de afgelopen jaren stabiel.

Het gevoel van veiligheid is in de eigen buurt groter dan in de gemeente als geheel. Het
veiligheidsgevoel in de buurt is licht toegenomen, maar toch voelt een wezenlijk deel van de inwoners
zich wel eens onveilig in de buurt. Wat betreft de ervaren criminaliteit in de buurt, zien we dat inwoners
vooral worden geconfronteerd met vernieling van hun auto, woninginbraak en diefstal van
fiets/brommer of scooter. Wat betreft de ervaren overlast in de buurt, zien we dat inwoners vooral
aangeven overlast te hebben van hondenpoep en te hard rijdend verkeer.

Een relatief grote groep inwoners is, naar eigen zeggen, actief als vrijwilliger, mantelzorger of zet zich
in voor de eigen buurt. De helft van de inwoners voelt zich wel eens eenzaam en dat aandeel is vrijwel
even groot als twee jaar geleden. Opvallend nieuw inzicht is dat de emotionele eenzaamheid het
hoogst is onder ouderen, maar daarna onder jongeren.

Over de bovenstaande thema's heen, zien we grote verschillen tussen de wijken.

Vervolg (procedure)
De resultaten van de Bewonersenquête bieden aanknopingspunten voor verdere discussies over de
toekomst. De Bewonersenquête kan worden gebruikt als basis voor het ontwikkelen, monitoren en
waar nodig bijsturen van beleid. Daarnaast speelt de informatie uit de Bewonersenquête een
belangrijke rol in de P&C-cyclus (Jaarverslag, Programmabegroting). lndien uw raad daar behoefte aan
heeft, zijn de onderzoekers van het team lnformatie graag bereid de resultaten tijdens een presentatie
uitgebreid toe te lichten.

Afsluiting en ondertekening
erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
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