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De gemeente Roosendaal heeft in 2015, 
voor de achtste keer, onder ruim 8.000 
van de 62.787 inwoners van 16 jaar en 
ouder een Bewonersenquête uitgezet. 
In totaal werkten 2.780 inwoners mee 
aan het onderzoek, dat is een respons 
van 34%. Met dit onderzoek wil het 
gemeentebestuur te weten komen wat 
er zoal leeft in Roosendaal. 

Hoe veilig voelen inwoners zich in de gemeente? Wat 
vinden inwoners van het groen in hun buurt? Hoe gaan 
inwoners met elkaar om? Op deze en vele andere 
vragen probeert de gemeente Roosendaal met de 
Bewonersenquête antwoorden te geven. 

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt als 
basis voor het ontwikkelen, monitoren en waar nodig 
bijsturen van beleid. 

Over de Bewonersenquête



2 3 De deelnemers

1. Buitengebied (143)
2. Centrum (251)
3. Heerle (100)
4. Industriegebieden (59)
5. Kortendijk (260)

6. Kroeven (277)
7. Langdonk (206)
8. Minnebeek-De Krogten (135)
9. Moerstraten (64)
10. Nispen (115)

11. Noord (Kalsdonk) (209)
12. Oost (Burgerhout) (191)
13. Tolberg (325)
14. West (Westrand) (268)
15. Wouw (74)
16. Wouwse Plantage (103)

Legenda plattegrond wijken + aantal deelnemers

Aantal mannen 
in populatie

Aantal vrouwen 
in populatie

30.930

1.161 (42%)

31.857

1.539 (55%)

16-29 jaar

30-39 jaar

40-49 jaar

50-64 jaar

65+ jaar

niet ingevuld

245
234
411
844
957

Totaal aantal deelnemers 2.780 

Van-
wege de vele 

deelnemers zijn de 
resultaten van de enquête 

voldoende betrouwbaar. Ook 
is de samenstelling van de 

groep deelnemers waar nodig 
representatief gemaakt voor 
de gemeente voor wat be-

treft verdeling inwoners  
naar wijken.
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Wijken gemeente Roosendaal

Leeftijd deelnemers

Enquête ingevuld
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Voorzieningen gemeente algemeen

7,5
De Markten

7,5
Kinder- 
opvang

7,5
Sport- 

voorzieningen

7,4
Culturele 

voorzieningen

Wat vinden inwoners van Roosendaal 
van het aanbod en de kwaliteit van de 
voorzieningen?

7,2
Recreatie- 

voorzieningen

7,1
Uitgaans- 

gelegenheden

7,7
Roosendaalse

kermis

7,7
Voortgezet
onderwijs

Jongeren ervaren in het centrum 
en in de stadsparken drugsoverlast 
en mijden deze plekken ’s avonds 
dan ook vaak. Buurtpreventie wordt 
weinig herkend. 

Toch blijven jongeren graag in 
Roosendaal wonen, vanwege nabij-
heid van vrienden en familie. Pro-
bleem is daarbij wel het vinden van 
betaalbare, goede koopwoningen. 

Punten van aandacht zijn verder: 
onveilige fietspaden, het gemis van 
kleinere winkeliers, het type uitgaan 
(voor stappen gaat men naar Breda 
of Rotterdam) en promotie van 
evenementen in de gemeente. Over 
scholen en openbaar vervoer is men 
erg tevreden.

Over meedoen aan enquêtes zeggen 
de jongeren: stel niet teveel vragen, 
stel liever vaker enkele vragen, be-
trek jongeren directer of via sociale 
media en laat hen zien wat er ge-
beurt met het onderzoek  zodat je ze 
betrekt bij het gehele project.

bron: groepsinterview jongeren, 
september 2015

Wonen



4 5 Voorzieningen

Aanwezigheid 
voorzieningen 

buurt 8,1
Basisscholen Winkels

7,6
Straatverlichting

7,5
Peuterspeel- 

zalen

7,5
Kinderopvang

7,2
Groen- 

voorzieningen

7,1
Openbaar 

vervoer

6,9
Gezondheids- 
voorzieningen

6,7
Parkeer- 

gelegenheid

6,1
Ouderen- 

voorzieningen

5,5
Jongeren- 

voorzieningen

Met name inwoners 
van Tolberg en Wouw 
zijn tevreden over veel 
voorzieningen in de buurt. 
Inwoners van Buitengebied 
en Industriegebieden zijn 
hierover minder tevreden.

7,9

6,9
Speel- 

gelegenheden

7 en hoger

5,6 - 6,9

5,5 en lager

Rapportcijfer
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Toekomst: vooruit- of achteruitgang? 
7% van de inwoners verwacht dat de buurt 
de komende jaren vooruit zal gaan. De 
helft van de inwoners (51%) verwacht dat 
de buurt de komende jaren gelijk zal blij-
ven en circa een kwart (23%) verwacht dat 
de buurt achteruit zal gaan.

7,5

7,1

7,5

5,6

5,9

6,2

5,9 5,6

6,1

7,5

7,5

5,5

6,3

6,3

5,57,1

5,9

Score: sociale 
samenhang in de wijken

6,1

Gemeente

De sociale samen-
hangschaal loopt van 
0  t/m 10. De score 
is gebaseerd op de 
stellingen ‘de mensen 

in deze buurt gaan op 
een prettige manier met el-

kaar om’, ‘ik woon in een gezel-
lige buurt met veel saamhorigheid’, 

‘ik voel mij thuis bij de mensen die in 
deze buurt wonen’ en ‘de mensen in 
deze buurt kennen elkaar nauwelijks’.

Hoe hoger 
het cijfer 
hoe meer
samenhang

Vinden inwoners het prettig 
wonen in Roosendaal? Hoe 
beoordelen zij de fysieke 
omgeving? Hoe gaan de mensen 
in de buurt met elkaar om?

5,96,9

6,9

6,8

6,8

6,9

6,9

6,9

6,9
6,9

6,9

Wonen
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Waardering fysieke 
aspecten van de buurt

7,2
Kwaliteit  

woningen buurt

5,7
Vervuiling

8,0

7,6

7,6
7,6

7,6

7,6

7,6

7,3

7,5

7,0

7,0

7,6

7,1 6,8

7,4

8,0

7,9

6,6

7,2

7,7

6,77,7

7,4

7,0

Rapportcijfer buurt als 
woon- en leefomgeving

7,3

Gemiddeld

6,8
Onderhoud huis 

en tuin

6,4
Verkeersveilig-

heid

5,5
Onderhoud 

openbaar groen

6,3
Kwaliteit woon-

omgeving

5,4
Onderhoud 

verhardingen

Afgelopen jaren: vooruit- of achteruitgang? 
Bijna één op de tien inwoners (8%) vindt dat de buurt 
het afgelopen jaar vooruit is gegaan, zes op de tien 
inwoners (62%) vinden dat de buurt gelijk is gebleven 
en ongeveer een kwart (24%) vindt dat de buurt 
achteruit is gegaan.

7,5

7,4

7,7

7,9

Wonen
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Veilig voelen  
in de buurt

Veilig voelen in 
de gemeente

Voelen inwoners zich wel eens 
onveilig in de gemeente of in 
hun woonbuurt?

36

24

31

Onveiligheidsgevoelens
buurt

27%

Gemeente

Percentage dat zich wel eens 
onveilig voelt

6,7
Rapportcijfer

veiligheid 
gemeente

Voelt zich wel 
eens onveilig in 

de gemeente
46%

Mijdt één of 
meerdere plekken 

in de gemeente
48%

Mijden onveilige plekken buurt
Met name in de wijken West (42%), Kroeven (39%) , Centrum 
(38%), Noord (38%) en Langdonk (38%) mijden inwoners 
onveilige plekken in de buurt.

48

43

36 35

23

15

12

1213

13

13

13

11

11

11

11

20

20

20

26

26

26
26

26

26

Veilig
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Heeft daadwerkelijk 
criminaliteit en geweld 

meegemaakt
20%

Vernieling/diefstal 
buitenkant auto

Diefstal uit wo-
ning of poging

10%
Diefstal (brom)
fiets of scooter

8%
Diefstal uit auto

5%
Mishandeling/

bedreiging met 
geweld

3%
Diefstal porte-
monnee, tas, 

telefoon

2%
Diefstal  
van auto

Vindt dat overlast 
van groepen mensen 

vaak voorkomt

Vindt dat er vaak 
vervelende voorvallen  

voorkomen

Vindt dat drugs- 
en alcoholoverlast 

vaak voorkomt

13%
Groepen  
jongeren

Omwonenden Uitgaanspubliek Schooljeugd

40%
Hondenpoep

31%
Rommel op 

straat

23%
Parkeeroverlast

11%
Geluidsoverlast

4%
Stankoverlast

3%
Overlast horeca

2%
Overlast bedrij-

ven

13%
Overlast van 

drugsrunners /
drugsdealers

9%
Drugsoverlast 
(in het alge-

meen)

7%
Overlast van 

drugstoeristen

6%
Overlast van 
verslaafden 

(drugs, alcohol) 

12%

5% 5% 3%

6,4
Rapportcijfer

verkeersveiligheid

Vindt dat er vaak 
te hard gereden 

wordt in de buurt
38%

Overlast en criminaliteit 
in de buurt

Verkeersveiligheid. Ruim een derde (38%) geeft 
aan vaak last te hebben van te hard rijden in de eigen 
buurt. Dat is iets hoger dan 2013, toen lag het percen-
tage op 34%. Bewoners van de wijken Noord (59%), het 
buitengebied van Roosendaal (56%) en Moerstraten 
(54%) ervaren dit het vaakst. Vooral in de wijk Noord is 
het percentage dat hier vaak last van heeft gestegen 
ten opzichte van 2013.

Veilig
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Doet  
vrijwilligerswerk 33%

In Nispen (59%), Wouw (55%) en 
Moerstraten (45%) is het aandeel 

vrijwilligers opvallend hoog.

Er zijn dus ruim 20.000 
actieve vrijwilligers in 

de gemeente

50% Is lid van een  
vereniging of club

Vrijwilligerswerk

33

25

Actief in de buurt

27%

Gemeente

Percentage dat het afgelopen 
jaar actief is geweest om de 
buurt te verbeteren

Hoe actief zijn de inwoners van 
Roosendaal? Vrijwilligerswerk, 
mantelzorg, actieve inzet voor 
de woonomgeving, lidmaatschap 
verenigingen en clubs en bezoek 
aan buurt- of wijkcentrum. 

26

26 2619

27

27

27

27

2832

32 33

33

33

33

34

34

34

34

34
34

42

42 46

46

33

Meedoen
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28%
Heeft in de afge-
lopen 12 maanden 
mantelzorg verleend

Mantelzorg

Uit het groepsinterview 
met mantelzorgers:
Mantelzorgers vinden hun 
taak zwaar, vooral vanwege 
onvoorspelbaarheid.

Ze halen toch voldoening uit 
hun hulp.

Krijgen het liefst waardering 
van degene voor wie ze zorgen, 
niet van de oveheid.

Kunnen hun zorg niet zonder 
ondersteuning van anderen 
bieden.

86

89

Verantwoordelijkheidsgevoel 
leefbaarheid buurt

84%

Gemeente

Percentage dat zich verant-
woordelijk voelt

7990

86

86

86

86

86
86

86

86

86

86

86 85

90

90

91

91

79

82

82

71
92

92

89

89

Meedoen
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In hoeverre voelen inwoners 
van de gemeente zich wel eens 
eenzaam? En hoe staat het met 
hun gezondheid en leefstijl?  

Is (zeer)  
ernstig eenzaam 9%

Met name ouderen zijn va-
ker (zeer) ernstig eenzaam 

dan de jongere leeftijds-
groepen. Zij zijn ook vaker 

eenzaam dan jongeren. 
Verder valt op dat de 

emotionele eenzaamheid 
het hoogst is onder oude-
ren, maar daarna onder de 

jongeren. Sociale een-
zaamheid daarentegen 
komt veel sterker voor 

onder ouderen dan onder 
jongeren. 

Er zijn ruim 5.600 
mensen in de gemeente 

die zich (zeer) ernstig 
eenzaam voelen

56%
Voelt zich
sociaal 
eenzaam

27%
Voelt zich
emotioneel 
eenzaam

Deze 
mensen scoren 

laag op de stellingen:

“Er is altijd wel iemand bij wie ik met 
mijn dagelijkse probleempjes terecht kan” 

“Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van 
narigheid kan terugvallen”

“Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan ver-
trouwen“

“Er zijn voldoende mensen met wie ik me 
nauw verbonden voel”

“Wanneer ik daar behoefte aan heb, 
kan ik altijd bij mijn vrienden 

terecht”

Deze 
mensen scoren 

hoog op de stellingen:

“Ik mis een echt goede vriend of 
vriendin”

“Ik ervaar een leegte om mij heen”

“Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt”

“Ik mis mensen om mij heen”

“Vaak voel ik me in de steek gelaten”

In Noord en Lang-
donk bevinden zich 
relatief veel eenza-

me mensen (16%)

Eenzaamheid

Gezond

Eenzaamheid ook 
onder jongeren
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WelbevindenLeefstijl

Gezondheid

74%
Voelt zich 
(zeer) gezond

81%
Vindt de 
eigen leefstijl 
(zeer) gezond

60% Voelde zich de afgelopen 
drie maanden (zeer) goed

Zelfredzaamheid

79%
Kan meestal 
doen wat hij 
of zij wil doen

Gezond
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