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VOORWOORD 
 
De Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West is sinds eind 2005 actief voor de wijken 
Effen-De Rith en Liesbos, waarin begrepen de buurtschappen Lies en ’t Hout, met 
toevoeging van het buurtschap Overa, de dr Batenburglaan en de dr Schaepmanlaan. 
 
Het gaat om een gebied met een oppervlak van circa 1.600 ha waarin 1.933 personen 
woonachtig zijn op 832 adressen.  
 
Om als wijkraad de belangen van de inwoners van het buitengebied goed te kunnen 
behartigen, is begin 2006 het initiatief ontwikkeld om onderzoek te verrichten naar de 
wensen en ideeën die leven onder de bewoners, ten aanzien van de eigen leef- en 
woonomgeving.  
 
Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van de enquête die in de maanden juli en 
augustus van 2006 is gehouden onder de wijkbewoners van 12 jaar en ouder. De 
verzamelde respons is verwerkt om deze te kunnen analyseren voor het opstellen van 
dit rapport. 
 
Al met al zijn ongeveer 2.500 uren vrijwilligerswerk besteed aan het inventariseren van 
de wensen en ideeën van bewoners inzake de kwaliteit van de eigen leefomgeving, op 
basis waarvan in tweede instantie een wijkvisie is geformuleerd, als structuur voor de 
projectmatige activiteiten van de wijkraad voor de middellange termijn. 
 
De inzet van vrijwilligers is op professionele wijze begeleid en ondersteund door 
Stichting Zet te Tilburg. De hieraan verbonden kosten zijn vergoed door de Provincie 
Noord-Brabant. 
 
Daarnaast zijn ten behoeve van dit project subsidies ontvangen op basis van de 
voorziening Buurtbudget en de campagne Hart voor je Buurt van de gemeente Breda.  
 
De Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West is dankbaar voor alle ervaren hulp, 
ondersteuning en medewerking bij het realiseren van het project Wijkwaardering, en 
vraagt graag Uw aandacht voor de inhoud van dit rapport.  
 
 
Breda, maart 2007. 
 
 
 
 
 
Namens de Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West, 
Paul Bindels, voorzitter. 
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1. PROJECT WIJKWAARDERING 
 
■ projectdoelstelling 
Bij de start van het project wijkwaardering is binnen de Wijkraad de projectdoelstelling 
vastgesteld als basis van het projectplan. Het gaat om de navolgende definitie. 
 
Het verrichten van onderzoek naar de wensen, de behoeften en de ideeën die leven 
onder de bewoners van het buitengebied Breda Zuidwest ten aanzien van de eigen 
leefomgeving, 

□ om als wijkraad in staat te worden gesteld om de belangen van de wijk op dit 
punt te behartigen, 

□ en hierover een visie te ontwikkelen die is gebaseerd op de mening van de 
bewoners, met respect voor het karakter van de verschillende buurten binnen 
het buitengebied, 

□ teneinde als stimulator, op beleidsmatige wijze, in samenwerking met de 
betrokken partijen, concrete maatregelen voor te kunnen stellen met het oog 
op een voortdurende verbetering van de leefomgeving in onze wijk. 

 
■ projectorganisatie 
Het realiseren van de projectdoelstelling is aangestuurd vanuit de Werkgroep 
Wijkwaardering, die voor de uitvoering van de verschillende projectfasen dan ook als 
stuurgroep fungeerde.  
Het verspreiden van de enquêteformulieren en het verzamelen en invoeren van de 
respons is verzorgd onder leiding van de Werkgroep Enquête. Deze werkgroep heeft 
ook de nodige statistische gegevens verzameld voor het toetsen van de respons op 
representativiteit. De externe communicatie is in handen van de niet projectgebonden 
Werkgroep Communicatie & Interactie. 
 
De leden van de verschillende werkgroepen zijn allen lid van de Wijkraad. De niet bij 
de werkgroepen betrokken wijkraadleden zijn ingezet als klankbordgroep. 
 
Het project is uitgevoerd volgens de Methode Dorpswaardering versie 2.1 van het 
Landelijk Centrum Opbouwwerk (bijlage A). 
 
■ buurtindeling 
Voor de beoordeling van de representativiteit van de enquête is het wenselijk, dat het 
resultaat van de invoer één op één kan worden vergeleken met CBS informatie die op 
basis van de gemeentelijke wijkindeling beschikbaar is. 
 
Om deze reden is besloten om de met de enquête te verzamelen gegevens, zoveel als 
mogelijk te bundelen volgens de wijkindeling van de gemeente Breda. De buurtindeling 
voor de gebieden Effen-De Rith en Liesbos, sluit hier naadloos op aan. 
De dr Batenburglaan en dr Schaepmanlaan (hierna genoemd de Lanen, en behorend tot 
de wijk Ruitersbos) en het buurtschap Overa (wijk Mastbos) zijn in dit opzicht als 
statistisch restgebied aangemerkt. 
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■ Metaplan 
Voor het kunnen verwezenlijken van de projectdoelstelling is een enquête gehouden. 
Ten behoeve van de samenstelling van de enquête zijn vragen geselecteerd en 
geformuleerd die betrekking hebben op een 10-tal thema’s die van belang zijn om de 
wensen en behoeften van de inwoners te inventariseren en de leefbaarheid van het 
buitengebied te onderzoeken. 
 
Het vaststellen van de te bevragen onderwerpen per thema is gebeurd in overleg met 
een representatieve vertegenwoordiging van de inwoners van het buitengebied. Tijdens 
de bijeenkomst op 03 april 2006 is door hen de nodige input geleverd voor het opstellen 
van het Metaplan (bijlage B).  
Niet alleen is op deze manier bepaald welke onderwerpen van belang waren voor de 
enquête, maar ook de prioriteit per onderwerp is door middel van geregistreerde en 
beargumenteerde voorkeur- of afkeurstemmen onderzocht.  
 
Op basis van de ingevoerde resultaten van het Metaplan heeft het computerprogramma 
van de Methode Dorpswaardering aangegeven, welk aantal vragen er voor de 
desbetreffende thema’s werd geadviseerd voor de enquête.  
Alzo zijn de uitgangspunten voor de enquête bepaald, met een maximaal draagvlak 
onder de bewoners van het buitengebied. 
 
■ enquête 
De thema’s en de onderwerpen voor het onderzoek zijn geselecteerd met het Metaplan. 
Vervolgens is voor deze selectie de informatiebehoefte bepaald. In het geval de 
informatiebehoefte betrekking had op niet beschikbare (statistische) gegevens, is er een 
vraag opgenomen in de vragenlijst van de enquête, om de gewenste informatie te 
kunnen verzamelen. Veel van de vragen hebben betrekking op de persoonlijke wijze 
waarop bewoners bepaalde aspecten in het buitengebied beleven. 
 
In totaal zijn er 63 gesloten vragen opgenomen in de enquête. Bij één vraag, te weten 
nummer 59, bestond de mogelijkheid om het antwoord op de gesloten vraag toe te 
lichten met het duiden van de vermeende gevaarlijke verkeerspunten. 
 
Bij het vragenformulier van de enquête is een los inlegvel gestoken, waarop men naar 
eigen inzicht de wijkraad kon informeren. Zo is aan de inwoners de mogelijkheid 
geboden om de door de wijkraad gevraagde informatie naar behoefte aan te vullen, of 
anderszins mededelingen te doen. De ontvangen reacties van de buurtbewoners zijn 
voor zover mogelijk gebundeld en weergegeven in bijlage G. 
De enquête is qua opzet anoniem, terwijl men bij het inleveren van het inlegvel zelf de 
keuze kon maken of men dat anoniem wilde doen, of juist met vermelding van 
persoongegevens. 
 
In totaal zijn er huis aan huis 1.665 enquêteformulieren uitgereikt. Hiervan zijn bij de 
inzameling 1.086 exemplaren retour ontvangen, waarvan er 1.069 zijn aangemerkt als 
bruikbaar. 
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■ respons 
Met de enquête is het responspercentage van 65 bereikt. 
 
De 67.347 beantwoorde vragen met 368.805 antwoordmogelijkheden in de 1.069 
bruikbare formulieren, zijn ingevoerd in het computerprogramma van de Methode 
Dorpswaardering.  
Om de decentrale verwerking van de respons niet ten koste te laten gaan van de vereiste 
eenduidige en consequente beoordeling voor de verwerking hiervan, zijn hierom op 
voorhand selectiecriteria opgesteld en onder de aandacht gebracht van de 
dataverwerkers (bijlage C). 
 
Het 1e orde resultaat van de invoer van data bestaat uit rechte tellingen (bijlage D). 
Deze rechte tellingen geven per vraag aan welke respons in welke hoeveelheid is 
ontvangen. 
Door het analyseren van de respons is het 2e orde resultaat van de invoer verkregen, en 
wel door het onderling combineren van antwoordmogelijkheden van verschillende 
vragen, voor het onderzoeken van trends of achterliggende verklaringen. 
 
■ representativiteittoets  
Om te kunnen praten over een voldoende representatieve respons is de mate van 
respons van belang en de vaststelling of de leeftijdverdeling en de aantallen mannen en 
vrouwen onder de respondenten een getrouwe afspiegeling zijn van de totale populatie.  
De bruikbare respons is hierom getoetst op representativiteit. 
Vervolgens is de correlatiecoëfficiënt bepaald tussen de respons en de populatie, als 
maat voor de kwaliteit van de verzamelde gegevens.  
 
■ begeleiding door Stichting Zet (voorheen Prisma Brabant) 
De uitvoering van dit project Wijkwaardering is uitgevoerd onder begeleiding van 
Stichting Zet i.c. adviseur mevrouw drs B. Kousemaker. Met haar inbreng is de 
werkwijze bewaakt voor het verkrijgen van een optimale betrouwbaarheid van de 
onderzoekresultaten, met het oog op het realiseren van de projectdoelstelling.  
 
Tussentijds heeft Stichting Zet de nodige steekproeven genomen in het kader van de 
kwaliteitbewaking van de verwerking van respons en de representativiteit van de 
enquête. Met deze zorg is de rechte telling tot stand gekomen zoals opgenomen in 
bijlage D van dit rapport. 
Ook is Stichting Zet actief betrokken bij het analyseren van de respons, het selecteren 
van de vermeldenswaardige enquêteresultaten en het in onderzoekstechnische zin op 
een verantwoorde wijze formuleren van conclusies en aanbevelingen.  
 
De inhoud van dit rapport, met uitzondering van de Wijkvisie, is door Stichting Zet 
geverifieerd om het aan te kunnen merken als zuivere weergave van de geselecteerde 
verzamelde gegevens uit de verwerkte respons.  
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2. WIJKOPBOUW 
 
■ demografisch 

rechte telling geslacht respondent man vrouw 

aantal 533 536 

 
rechte telling leeftijd respondent 12-17 18-24 25-44 45-64 65-74 75-84 85+ 

aantal 69 64 223 484 143 72 14 
 

■ sociaal geografisch 
- maatschappelijke positie 
Van de bewoners neemt 49% actief deel aan het arbeidsproces. Verder is 22 % 
gepensioneerd/VUT. De overige bewoners zijn student, huisvrouw/man,  werkzoekend 
of arbeidsongeschikt. Van de werkenden is 58% in loondienst werkzaam en 42% als 
zelfstandig ondernemer. Ondernemers en werknemers zijn qua aantal nagenoeg gelijk 
verdeeld over de buurten. 
 
De groep werkzoekenden is bijzonder klein en meet slechts 1% van de 
beroepsbevolking. Het aantal arbeidsongeschikten jonger dan 65 jaar komt uit op 2% 
van de beroepsbevolking. 
 
Van de gepensioneerde bewoners is 25% jonger dan 65 jaar. Deze groep is relatief wat 
groter in de Lanen. 
 
- woonduur 
De woonduur van de geënquêteerden in Effen en Liesbos komt overeen met de 
gemiddelde woonduur in het totale buitengebied.  
 

rechte telling woonduur  respondent 1-5 6-15 16-25 26-50 > 50 

aantal 69 64 223 484 143 

 
Voor de buurt de Rith is de woonduur tussen 6 en 16 jaar ondervertegenwoordigd en 
die van 16 tot 26 jaar oververtegenwoordigd. De woonduur ter plaatse van de Lanen 
kent een oververtegenwoordiging voor de periode 6 tot 16 jaar en een 
ondervertegenwoordiging voor de periode meer dan 50 jaar. 
 
- opleiding  
De spreiding van de genoten opleiding geeft per buurt geen verschillen ten opzichte van 
de populatie. De hoogst genoten opleiding in relatie tot het geslacht geeft een 
oververtegenwoordiging te zien van vrouwen in de rubriek lagere school en middelbare 
school. De mannen zijn oververtegenwoordigd in de rubriek universiteit. 
Kijkend naar de opleiding per leeftijdcategorie zien we het beeld dat de groep 12 tot 18 
jaar als vanzelfsprekend zeer hoog scoort op de rubriek lagere en middelbare school.  
In de leeftijdgroep 18 tot 65 jaar is een verschuiving naar een oververtegenwoordiging 
in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs herkenbaar.  
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In de leeftijdcategorie 65-74 is het opleidingniveau zeer wisselend, van lagere  
school tot hoger beroepsonderwijs. Vanaf 75 jaar is er een sterke verschuiving 
waarneembaar naar de lagere opleidingen. 
 

rechte telling opleiding respondent BO MS LBO MBO HBO UO 

aantal 106 185 128 273 248 107 

 
- religie 
Van de bewoners geeft 61% aan geen actief lid te zijn van een religieuze instelling. 
Onder de leden van de groep actieve leden behoort 92% tot de Rooms-katholieke 
kerkgemeenschap.  
De religieuze activiteit van bewoners neemt toe naarmate de leeftijd vordert. 
 

respons leeftijd - geloof RK Protestant Islam anders niet actief 

12 - 17 jaar 23% (15) - - - 77% (32) 

18 - 24 jaar 15% (9) -  2% (1)  3% (2) 80% (48) 

25 - 44 jaar 27% (60) 2% (4) - - 71% (158) 

45 - 64 jaar 33% (111) 1% (6) - - 65% (158) 

65 - 74 jaar 58% (82) 4% (6) - 2% (3) 35% (50) 

75 - 84 jaar 60% (41) 10% (7) - - 29% (20) 

85 jaar en ouder 62% (8) 15% (2) - - 23% (3) 

Σ 1.042 
respondenten 

374 26 1 5 636 

Liesbos 40% (124) 2% (6) - 1% (2) 58% (181) 

Effen 39% (200) 2% (9) - 1% (3) 59% (301) 

De Rith 32% (30) - 1% (1) - 67% (64) 

de Lanen 17% (20) 9% (11) - - 74% (90) 

respons buurt - geloof RK Protestant Islam anders niet actief 

 
- basisonderwijs 
In het buitengebied is nog één basisschool open, en wel die te Effen. Deze school wordt  
nauwelijks bezocht door kinderen die woonachtig zijn in Liesbos. Deze groep 
basisschoolleerlingen valt voornamelijk terug op de basisscholen te Prinsenbeek.  
Van 13% van de inwoners volgt één of meerdere kinderen het basisonderwijs.  
Welke kinderen waar naar school gaan is te zien in de navolgende kruistabel. 
 

respons basisschoollocatie - buurt Liesbos Effen De Rith de Lanen 

Effen  3% 62% 69% 71% 

Etten-Leur 16%  1% - - 

Ginneken  5%  7%  6% 14% 

Princenhage 16%  3%  6% - 

Prinsenbeek 60% - 13% - 

Rijsbergen - 10% - - 

Anders - 16%  6% 14% 
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3. ANALYSE RESPONS PER THEMA 
 
informatie en bestuur 
■ informatie 
Vooral de geschreven media worden gebruikt voor het vergaren van informatie. 
Dagblad BNdeStem wordt het meest gelezen (60%) gevolgd door de Bredase Bode 
(46%) en het stadsblad (45%). Lezers van het Stadsblad, de Bredase Bode en dagblad 
BNdeStem, bevinden zich vooral onder de bewonersgroepen die in loondienst zijn of 
met pensioen. 
 
Het lezersbereik van het weekblad Modern Prinsenbeek en dat van het Wijkblad 
Princenhage, is groter dan het aantal respondenten dat aangeeft deze bladen zelf te 
ontvangen. Effen in Letters heeft in het verspreidingsgebied een bereik van 86% en het 
parochieblad Liesbos een bereik van 78%. 
 
Over de wijze waarop de wijkraad het resultaat van de enquête bekend zou moeten 
maken in het buitengebied, heeft 57% kenbaar gemaakt de voorkeur te geven aan een 
huis-aan-huis verspreiding. De 35% van de bewoners die heeft gekozen om de 
resultaten te communiceren met een rapport, worden met dit geschrift op hun wenken 
bediend. De mogelijkheid van publicatie in een plaatselijk nieuwsblad is door 36% van 
de bewoners gekozen. Een groep van 34% heeft gekozen voor het bekend maken van 
de resultaten op de website van de wijkraad.  
 
■ bestuur 
De informatievergaring over het bestuur van de gemeente Breda is in de enquête 
toegespitst op de beoordeling van het beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening. 
Een tastbaar onderwerp wat de gemoederen in het buitengebied de laatste jaren heeft 
bezig gehouden vanwege de aanleg van de HSL, de verbreding van de A16 en de 
realisatie van knooppunt Princeville. 
 
Van de bewoners is ruim 46% tevreden tot zeer tevreden met het ruimtelijke ordening 
beleid. 33% is ontevreden tot zeer ontevreden, terwijl 20% opgeeft geen mening te 
hebben. De ontevredenheid is vooral aanwezig in de leeftijdgroepen van 45 tot 65 jaar.  
De bewoners van de Lanen en De Rith zijn meer ontevreden dan gemiddeld, evenals de 
bewoners die minder dan 1 jaar woonachtig zijn in het buitengebied. 
 
verkeer 
■ verplaatsing 
Het vervoer per auto is veruit favoriet (56%) en wordt op afstand gevolgd door de fiets 
(16%) die op de 1e plaats staat in de leeftijdcategorie tot 25 jaar. Boven die leeftijd kiest 
men vooral voor de auto, die dan voor een belangrijk deel dient voor het doen van 
boodschappen (69%), het bezoeken van familie en kennissen (65%), de vrije tijd 
besteding (52%) en woon-werk verkeer (38%).  
 
In iets mindere mate dient de auto (ook) voor verplaatsingen in zakelijk opzicht (26%). 
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■ veiligheid 
Met betrekking tot de verbetering van de verkeersveiligheid valt het op, dat men vooral  
het instellen van 60-km zones (39%) of het verlagen van de maximum snelheid (32%) 
op prijs stelt. Hieruit valt af te leiden dat de huidige snelheid van het verkeer in dit 
verband als te hoog wordt ervaren. 
 
Voor het verminderen van de verkeersdrukte kiest 30% van de bewoners.  
Bijna een kwart van de bewoners is van mening dat meer politiecontrole de 
verkeersveiligheid in het buitengebied zal doen vergroten. 
 
De verkeersnelheid wordt in alle buurten ervaren als zijnde te hoog. Per buurt zijn de 
navolgende verkeersveiligheidsmaatregelen door de bewoners gekozen. 
 

respons verkeersveiligheidsmaatregelen - buurt Liesbos Effen De Rith de Lanen 

60-km zones instellen 38% 37% 53% 30% 

de verkeersdrukte verminderen 31% 25% 41% 29% 

waarschuwingsborden plaatsen voor 
spelende kinderen 

14% 24% 20% 21% 

meer politiecontrole 27% 19% 29% 20% 

verlaging van de maximum snelheid 35% 29% 16% 39% 

er zijn geen maatregelen nodig 21% 21% 16% 25% 

 
■ voorzieningen 
De fietsvoorzieningen in het buitengebied zijn door 36% van de bewoners als goed 
beoordeeld, door 43 % als redelijk en door bijna 14% als slecht. Van de respondenten 
die in De Rith woonachtig zijn, is 37% van mening dat de fietsvoorzieningen in het, of 
in hun, buitengebied slecht zijn. 
 
Over de voetgangersvoorzieningen in het buitengebied zijn de bewoners minder 
enthousiast. Bijna 32% van hen heeft deze als slecht beoordeeld. Voor de buurten Effen 
en de Lanen is meer dan 20% deze mening toegedaan. De Rith scoort in dit opzicht 
34% en Liesbos zelfs 42%. 
Opvallend is dat ook 34% van de respondenten aangeeft geen mening te hebben inzake 
de voetgangersvoorzieningen in De Rith. Dit kan te maken hebben met de overweging 
dat de kwaliteit van niet aanwezige voorzieningen ook niet kan worden beoordeeld. 
 
■ infrastructuur 
De bewoners wensen vooral vrij liggende fietspaden (53%) bij de herinrichting van 
straten en wegen. De roep hiertoe is vooral hoorbaar vanuit De Rith. Daarnaast vraagt 
men vooral om snelheidsremmende voorzieningen (33%), het plaatsen van meer 
straatverlichting (31%) en rotondes. 
 
Over de bekendheid met gevaarlijke kruispunten in Liesbos spreekt 23% van de 
bewoners zich in bevestigende zin uit, terwijl 42% dat heeft gedaan voor gevaarlijke 
kruispunten in Effen.  
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Relatief veel bewoners van de Lanen hebben opgegeven in deze geen mening te hebben.  
 
Een overzicht van de opgegeven gevaarlijk kruispunten is toegevoegd aan dit rapport, 
in de vorm van bijlage F. 
 
De wensen van de bewoners ten aanzien van verkeersvoorzieningen zijn als volgt. 
 

respons verkeersvoorzieningen - buurt Liesbos Effen De Rith de Lanen 

vrij liggende fietspaden 48% 50% 73% 45% 

meer voetpaden 24% 18% 14% 22% 

meer straatverlichting 30% 29% 40% 24% 

rotondes 13% 40% 23% 6% 

snelheidsremmende voorzieningen 39% 28% 16% 43% 

verkeersremmende voorzieningen 26% 18% 21% 25% 

geen voorzieningen 11% 13% 06% 17% 

 
sociale veiligheid 
Een beter overleg tussen politie en bewoners is door 37% van de respondenten 
opgegeven ter verbetering van de sociale veiligheid. Door 29% wordt in dit verband 
een betere straatverlichting gewenst en 24% vraagt om meer blauw op straat. 
De vraag om meer blauw op straat en een beter overleg tussen politie en bewoners is in 
alle buurten gemeten, waarbij vooral de groep 45-59 jarigen voor deze maatregelen 
kiezen. 
 
Per buurt zijn de navolgende keuzen inzake sociale veiligheidmaatregelen geregistreerd 
 

respons sociale veiligheidmaatregelen - buurt Liesbos Effen De Rith de Lanen 

meer politie op straat 25% 23% 21% 25% 

beter overleg politie en bewoners 40% 37% 26% 35% 

buurtpreventieteam  9% 13% 14%  6% 

betere straatverlichting 29% 28% 31% 21% 

meer activiteiten voor jongeren  8% 18% 17%  6% 

geen van de opgegeven maatregelen 28% 22% 26% 34% 

 
De betere straatverlichting wordt in alle buurten gewenst, vooral door bewoners in de 
leeftijd tussen 15 en 25 jaar. Deze groep, met uitbreiding naar jongere leeftijd, geeft 
ook aan dat er meer activiteiten zijn gewenst voor jongeren.  
 
Voor een buurtpreventieteam lijkt reële belangstelling in de buurten Effen en de Rith, 
onder de bewoners vanaf 25 jaar. 
 
Overigens is zo’n 26% van de bewoners van mening dat er geen maatregelen nodig zijn 
ter verbetering van de sociale veiligheid.  
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werkgelegenheid 
Over de geboden werkgelegenheid in het gebied is geen specifiek onderzoek gedaan. 
Wel is geïnformeerd naar de arbeidsparticipatie van bewoners. Dan blijkt dat er sprake 
is van spreiding over alle sectoren.  
 
De sectoren gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening waarin respectievelijk 16% 
en 15% van de bewoners een inkomen vergaren, gaan qua aantallen werkende inwoners 
nog voor op de branche landbouw, waarin 13% een betaalde baan heeft.  
De verdeling van het opleidingsniveau over de sectoren is conform de uitkomsten voor 
de totale populatie. 
 
De top 5 van de (zeer) belangrijk en (zeer) onbelangrijk geachte economische 
activiteiten is als volgt. 
 

 respons (zeer) belangrijk  respons (zeer) onbelangrijk  

1 landbouw 48% kleinschalige industrie 67% 

2 tuinbouw 44% attracties 65% 

3 veeteelt 43% toerisme 52% 

4 recreatie 35% kleine ondernemingen 44% 

5 sport 28% 

 

glastuinbouw 43% 

 
Met betrekking tot sport hebben de bewoners de meest neutrale houding. Het minst 
aantal bewoners met een neutraal standpunt inzake de beoordeling van economische 
activiteiten is terug te vinden bij de activiteiten attracties en kleinschalige industrie. 
Inzake deze activiteiten hebben relatief veel respondenten een uitgesproken voorkeur of 
afkeur laten blijken.   
 
Onder de inwoners van het buitengebied is bijna 13% van plan om een eigen bedrijf te 
starten. Van deze potentiële ondernemers richt 19% zich op de sector landbouw. Eenzelfde 
aantal denkt als ondernemer actief te worden in de sector zakelijke dienstverlening. De 
sectoren gezondheidszorg en cultuur scoren in dit verband respectievelijk 14% en 12%. 
Van de ondernemers in spé is 24% jonger dan 25 jaar, 31% van 25 tot 45 jaar oud en 
36% van 45 tot 60 jaar oud.  
 
De wens om een eigen bedrijf te starten is vooral actueel onder de bewoners van de 
Lanen (15%), gevolgd door die van Effen (12%) en Liesbos (11%). 
Bekijken we de potentiële ondernemers in relatie tot de genoten opleiding, dan is de 
ondernemingszin het grootst bij de inwoners met een middelbare beroepsopleiding 
(17%) en het kleinst in het geval van een lagere school opleiding (2%).  
 
Van de eigen bedrijven in het buitengebied is veruit het grootste aantal (45%) actief in 
de landbouwsector. Zakelijke dienstverlening en detailhandel volgen met 
respectievelijk 15% en 11%.  
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leefbaarheid 
De verschillende bevolkingscategorieën typeren het buitengebied op overeenkomstige 
wijze. Het landelijk karakter wordt door 61% van de inwoners aangemerkt als het 
belangrijkste kenmerk van het buitengebied, terwijl de aanwezigheid van groene 
gebieden door 48% en de omgeving door 43% van de respondenten is opgegeven. 
 
Per buurt zijn de voorgelegde kenmerken als volgt gekozen. 
 

respons belangrijkste kenmerk - buurt Liesbos Effen De Rith de Lanen 

de ligging 34% 39% 40% 43% 

de omgeving 38% 45% 41% 49% 

de aanwezigheid van groene gebieden 47% 45% 46% 61% 

de open ruimte 28% 34% 36% 32% 

het landelijk karakter 51% 66% 67% 59% 

de dorpsgemeenschap 13% 23% 16% 5% 

 
Van de bewoners die het landelijk karakter hebben aangegeven, noemt 53% ook de 
aanwezigheid van groene gebieden in dit verband en 39% de open ruimte. Opvallend is 
dat de dorpsgemeenschap slechts door 18% van de bewoners wordt genoemd.  
 
Op de vraag door welke initiatieven het buitengebied zou verbeteren, worden vooral 
ruimtelijke aspecten benoemd zoals het behouden van de open ruimte en het 
ontwikkelen van de natuur door respectievelijk 57% en 50% van de respondenten.  
De komst van een vrijetijdscentrum, een sportschool of kinderspeelplekken is in dit 
verband nauwelijks gekozen. 
 
Met betrekking tot de gewenste ontwikkeling van het buitengebied is door 58% van de 
bewoners aangegeven dat men het gebied wil houden zoals het nu is. Naar buurt gemeten 
scoren Liesbos, Effen, De Rith en de Lanen respectievelijk 51%, 56%, 62% en 74%.  
 
Door 62% van de groep bewoners die het buitengebied wenst te houden zoals het nu is, 
wordt het landelijk karakter van het buitengebied opgegeven als het belangrijkste 
kenmerk.  
 
De ontwikkeling van het buitengebied als groengebied is door 40% van de bewoners 
gekozen, terwijl er bij 27% draagvlak is voor de ontwikkeling als open agrarisch 
gebied. Van de bewoners die de ontwikkeling van het buitengebied als open agrarische 
gebied voorstaan, kiest 44% eveneens voor de ontwikkeling als groengebied, terwijl 
32% van de voornoemde groep waarde hecht aan het behouden van de open ruimte ter 
verbetering van de leefomgeving. 
 
Een glastuinbouw bestemming van het buitengebied wordt slechts gesteund door 2% 
van de bewoners. Deze groep respondenten bestaat voor 50% uit ondernemers in de 
landbouw, terwijl de overige 50% werkzaam is in, of betrokken is bij, deze sector. 
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De respons inzake de ontwikkeling van het buitengebied als glastuinbouwgebied is in 
67% van de gevallen afkomstig uit de leeftijdcategorie 18-59 jaar. Jongeren onder de 
leeftijd van 18 jaar zijn goed voor 14% van de opgaven. 
 
Inzake de gewenste ontwikkeling van het buitengebied, kiezen de bewoners als volgt. 
 

respons ontwikkeling buitengebied - buurt Liesbos Effen De Rith de Lanen 

woon-werk gemeenschap 8% 11% 5% 2% 

woongemeenschap 16% 18% 4% 5% 

woongebied voor gepensioneerde 6% 4% 2% 3% 

groengebied 40% 40% 34% 40% 

overwegend open agrarisch gebied 27% 25% 41% 18% 

overwegend glastuinbouwgebied 4% 2% - - 

uitbreidingsgebied 4% 2% 6% 2% 

houden zoals het nu is 51% 56% 62% 74% 

 
Voor het verbeteren van de leefbaarheid in het buitengebied zijn naar de mening van 
57% van de bewoners initiatieven gewenst inzake het behouden van de open ruimte. 
Het ontwikkelen van de natuur is in dit verband door 50% gekozen en het creëren van 
een betere verkeersveiligheid door 35%. 
 
De voorkeur top-5 van initiatieven voor het verbeteren van de leefomgeving. 
 

respons initiatief - buurt Liesbos Effen De Rith de Lanen 
     

behouden van de open ruimte 61% 57% 44% 49% 

ontwikkelen van de natuur 50% 47% 42% 61% 

betere verkeersveiligheid 33% 35% 36% 30% 

meer recreatieve voorzieningen 7% 13% 7% 10% 

geen van de opgegeven initiatieven 8% 8% 17% 12% 

 
Van de groep bewoners die zich heeft uitgesproken voor een betere verkeersveiligheid 
is ook bekend dat: 

- 91% een verlaging van de maximum verkeersnelheid wenst, 
- 89% een gevaarlijk kruispunt in het buitengebied heeft opgegeven, 
- 56% behoefte heeft aan vrijliggende fietspaden, 
- 48% het instellen van 60-km zones op prijs stelt. 

 
plaatselijke woningbehoefte 
■ woningzoekenden 
Onder de bewoners van het buitengebied is 9% op zoek naar een andere woning. Deze 
woningzoekenden zijn over de buurten naar verhouding nagenoeg gelijkelijk verdeeld.  
 
A 
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ls meest gezochte objecten zijn opgegeven de vrijstaande woning (24%), het 
appartement (20%) en de seniorenwoning (20%).  
Opvallend is dat starterwoningen (9%) relatief laag scoren. 
 
De top-5 van actuele woningbehoefte onder de woningzoekende bewoners laat zich per 
soort en per buurt als volgt specificeren. 
 

respons woningbehoefte - buurt Liesbos Effen De Rith de Lanen 

vrijstaand huis 17% (5) 25% (12) 50% (3) 20% (2) 

appartement 23% (7) 15% (7)  -% 40% (4) 

seniorenwoning 30% (9) 15% (7) 33% (2) 10% (1) 

starterwoning 10% (3) 10% (5)  -%  -% 

2 onder 1 kap 10% (3)  6% (3)  -%  -% 

 
De vraag naar seniorenwoningen is bijna 2,5 maal zo groot als de vraag naar 
starterwoningen en leeft in 84% van de gevallen bij bewoners van 65 jaar en ouder. 
De behoefte aan starterwoningen is geregistreerd voor bewoners in de leeftijdsgroep 
van 18 tot 25 jaar.  Zoals eerder is aangegeven is slechts 9% (= 94 personen) op zoek 
naar een andere woning. De kanttekening dient geplaatst te worden dat deze conclusie 
gebaseerd is op een zeer klein aantal.  
 
Dat de woningzoekenden vooral uit zijn op koopwoningen moge blijken uit het gegeven 
dat slechts 11% van hen op zoek is naar een huurwoning.  
 
Als reden voor de gewenste verhuizing geldt in 40% van de gevallen de leeftijd, met 
aansluitend de opgave door 21% van de woningzoekenden dat men kleiner wenst te 
gaan wonen. Van deze 21% heeft eenderde deel ook de leeftijd als reden voor 
verhuizing opgegeven. 
 
Van de bewoners die willen verhuizen vanwege de leeftijd behoort 28% in de 
leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar. Van deze groep heeft 39% (6 personen) aangegeven 
naar een starterwoning op zoek te zijn. Ook hier de kanttekening dat deze conclusie is 
gebaseerd op een zeer klein aantal. 
De overige leeftijdverhuizers zijn tussen de 60 en 85 jaar oud. 
 
De top 5 van verhuisredenen kan nog worden aangevuld met die van de medische reden 
(13%), bedrijfsoverdracht (12%) en sociale reden (9%). 
De reden van bedrijfoverdracht speelt vooral in Effen, evenals de opgave om kleiner te 
gaan wonen. Het voornemen om te gaan verhuizen vanwege de leeftijd komt in alle 
buurten evenveel voor.  
 
Voor het niet kunnen realiseren van de verhuizing naar de gewenste woning zijn als 
belangrijkste beschikbaarheidredenen opgegeven, het gebrek aan geschikte 
koopwoningen (33%), het gebrek aan seniorenwoningen (21%) en de koopprijs van de 
woningen (17%). 
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■ verplaatsing 
Van de bewoners die het voornemen hebben om te gaan verhuizen, wil 42% verhuizen 
naar een andere locatie buiten het Buitengebied binnen 15 km afstand en 42% in de 
eigen buurt. Geen van de te kiezen redenen voor verhuizing is door de groep 
wijkverlaters ongebruikt gelaten. 
De wijkverlaters komen vooral voor in de leeftijdgroepen 18-24 jaar (21%), 45-59 jaar 
(26%) en 65-74 jaar (21%) en 75-84 jaar (11%). 
 
■ verkenning 
In de vorige alinea is ingegaan op de wensen van de bewoners die opzoek zijn naar een 
andere woning. Er is echter ook gevraagd naar de mening van alle bewoners ten aanzien 
van de woningbehoefte in het Buitengebied. 
 
Gevraagd naar de mening van de bewoners inzake de woningbehoefte in het 
buitengebied, geeft 53% aan dat er geen andere woningen nodig zijn. De behoefte aan 
seniorenwoningen is door 20% van de inwoners opgegeven, terwijl 16% in dit verband 
denkt aan starterwoningen. 
De gedachte dat er geen andere woningen nodig zijn leeft naar verhouding vooral onder 
de bewoners van De Rith en de Lanen. De keuze voor starterwoningen en 
seniorenwoningen is vooral gemaakt door de Effenaren en de bewoners van De Rith. 
 
De top-5 van nodig gedachte huisvesting, verdeeld naar buurt. 
 

respons vermeende huisvestingbehoefte - 
buurt 

Liesbos Effen De Rith de Lanen 

seniorenwoningen 17% 23% 18% 10% 

starterwoningen 11% 21% 17%  2% 

villa’s  9% 10%  -% 13% 

jongerenhuisvesting  8% 12%  3%  3% 

geen andere woningen nodig 54% 44% 57% 67% 

 
Naar de mening van 52% van de bewoners is er geen plaats voor nieuwbouw in het 
buitengebied. Van deze groep wordt door 79% verondersteld dat er geen behoefte is 
aan andere woningen.  
 
Van de bewoners is 24% van mening dat er plaats is in het buitengebied voor 
vrijstaande woningen. Kleinschalige woningbouw projecten kunnen worden uitgevoerd 
naar de mening van 21% van de inwoners. Voor woningen in Effen is nog plaats 
volgens 17% van de inwoners.  
 
Deze groep respondenten bestaat voor meer dan 70% uit Effenaren. 
 
Voor zakelijke gebouwen in het buitengebied wordt weinig ruimte verondersteld. 
Alleen voor de buurt Effen zijn in dit kader door een klein aantal bewoners 
mogelijkheden gezien.  
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De respons op de vraag of er plaats is in het buitengebied voor nieuw te bouwen 
woningen, is verdeeld naar buurt en samengevat in de navolgende kruistabel.  
 

respons plaats voor nieuwbouw - buurt Liesbos Effen De Rith de Lanen 

vrijstaande woningen 21% 27% 13% 15% 

kleinschalige woningbouw 20% 22% 17% 15% 

woningen in Effen  8% 23% 20%  6% 

woningen in Liesbos 15%  3%  4%  2% 

woningen in de Rith  1%  2%  5%  2% 

woningen in de Lanen  2%  2%  5%  6% 

er is geen plaats voor nieuwbouw 51% 44% 58% 64% 

 
Met het oog op het inventariseren van beschikbare ruimte voor eventuele ruimtelijke 
ontwikkeling, is de geënquêteerden gevraagd naar de bereidheid en de mogelijkheid om 
bij te dragen aan het scheppen van ruimte voor het bouwen van nieuwe  
(doelgroep)woningen. In antwoord heeft 14% van de bewoners aangegeven dat de 
eigen woon- of bedrijfslocatie beschikbaar kan komen. Van deze groep bewoners heeft 
10% zowel de bedrijfslocatie als de woonlocatie als beschikbaar opgegeven. 
 
Het gaat dan om concrete opgaven van zes locaties te Effen en vijf locaties te Liesbos. 
De Rith sluit de rij met twee locaties. 
 

respons bijdrage ruimte voor nieuwbouw - buurt Liesbos Effen De Rith de Lanen 

mijn woonlocatie beschikbaar  9%  5%  6%  6% 

mijn bedrijfslocatie beschikbaar 10%  6%  8%   - 

ik heb geen ruimte beschikbaar 29% 31% 24% 25% 

ik bezit geen onroerend goed  8%  9%  5%  5% 

ik wil hier niet aan bijdragen 43% 50% 59% 64% 

 
In relatief opzicht is het aanbod van ruimte veruit het grootst in Liesbos, alwaar 19% 
van de bewoners aangeeft dat de woon- en/of de bedrijfslocatie beschikbaar kan komen.  
 
kwaliteit van de woonfunctie 
■ bescherming leefomgeving 
Om de kwaliteit van de lokale leefomgeving te beschermen of te verbeteren zijn als 
belangrijkste maatregelen gekozen, het bevorderen van een gezond leefmilieu (40%) en 
het weren van UMTS zendmasten (39%). Dit laatste is vooral voor de inwoners van 
Effen aan de orde.  
 
Het weren van windmolens voor energieopwekking wordt door 33% van de bevolking 
gezien als kwaliteitsimpuls voor de leefomgeving.  
Meer lokale werkgelegenheid creëren scoort bij nog geen 2% van de bevolking. 
 
 



             Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West 
 
 

   
                  rapport Wijkwaardering 2006                                                                                                                                         pagina 17 van 33 

 
 
De groep bewoners die bij de vraagstelling onder de paragraaf verkeer de voorkeur 
opgaf voor het matigen van de verkeersdrukte en de verkeersnelheid, geeft daar ook nu 
weer blijk van. Bijna 60% van de voornoemde groep bewoners vraagt in verband met 
het nemen van maatregelen ter verbetering of bescherming van de leefomgeving om het 
nemen van verkeersbeperkende maatregelen. 
 
Het verbeteren van het openbaar vervoer wordt vooral opgegeven door vrouwen, door 
bewoners van de Lanen, en door inwoners die vallen binnen de leeftijdcategorie 18 tot 
25 jaar en ouder dan 85 jaar. Voor het bestrijden van de verkeersdruk kiezen vooral 
veel mannen, alsook de bewoners van de Lanen. 
 
 

 
Met betrekking tot de gewenste maatregelen om de natuur rondom het buitengebied te 
beschermen, is het schoonhouden van het gebied door 83% van de populatie 
aangemerkt als belangrijk of zeer belangrijk. Binnen dezelfde context kiest 80% voor 
het onderhouden van open water en bossen en dergelijke en is 68% van mening dat 
beter alleen laagbouw toegelaten wordt. Deze laatste uitslag komt overeen met de 66% 
van de bewoners die van mening is dat horizonvervuiling moet worden voorkomen. 
 
Op de vraag door welke maatregelen het Buitengebied het best schoon kan worden  
gehouden, geeft 65% van de bewoners aan dat men graag meer schoonmaakonderhoud 
uitgevoerd ziet door de gemeente.  
 
Het direct opruimen van zwerfvuil wordt door 62% voorgesteld, en het plaatsen van 
extra afvalbakken door 34% van de respondenten.  
De wens om meer schoonmaakonderhoud leeft nadrukkelijk meer onder de inwoners 
van Liesbos. Van de respondenten die vragen om meer schoonmaakonderhoud heeft  
32% de huidige inspanningen op dit terrein als redelijk beoordeeld en 19% als slecht. 
 
Op de vraag welke vormen van overlast men ervaart, geeft 40% van de bewoners als 
antwoord dat men geen overlast ervaart.  
 
De inwoners van De Rith en de Lanen scoren hier zelfs nog hoger.  
Dit neemt niet weg dat 43% van de populatie last heeft van verkeerslawaai. Vooral de 
inwoners van Liesbos en Effen ervaren deze vorm van overlast. 

respons kwaliteitmaatregel leefmilieu - buurt Liesbos Effen De Rith de Lanen 

gezond leefmilieu bevorderen 42% 37% 35% 36% 

weren van zendmasten UMTS 35% 41% 34% 34% 

weren van windmolens 31% 33% 34% 24% 

geluidoverlast bestrijden 27% 32% 15% 16% 

verkeersbeperkende maatregelen 24% 24% 23% 36% 

verbeteren openbaar vervoer 28% 19% 11% 40% 

lichtoverlast bestrijden 22% 11% 16%  7% 

er zijn geen maatregelen nodig 16% 15% 23% 16% 
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Inwoners van Liesbos en De Rith hebben relatief meer last van lichtvervuiling.  
In beide buurten gaat het om circa 20% van de inwoners. Deze vorm van overlast staat 
volgens de Wijkraad in verband met de aanwezigheid van glastuinbouw.  
 
Verder is het nog noemenswaardig dat de inwoners van De Rith, Effen en de Lanen 
melding maken van overlast vanwege motorcrossers. De respondenten zullen onder de 
noemer motorcrossers ook de overlast door trikes en quads hebben begrepen. 
 

respons ervaren vormen van overlast - buurt Liesbos Effen De Rith de Lanen 

verkeerslawaai 44% 44% 25% 39% 

lichtvervuiling 19% 11% 21%  7% 

horizonvervuiling 17% 11% 12% 12% 

motorcrossers  5% 13% 19% 12% 

bedrijfslawaai  9%  6%  3%  8% 

loslopende dieren  6%  8%  2%  2% 

agrarisch verkeer  9%  6%  3%  3% 

laagvliegende straaljagers  5%  6%  7%  2% 

jacht  4%  6%  8%  2% 

crossfietsers / mountainbikers  3%  4%  -%  6% 

militaire oefeningen  -%  2%  -%  2% 

ik ervaar geen overlast 39% 36% 48% 41% 

 
■ inrichting 
De vraag om de opgegeven kenmerken van het omliggende platteland te beoordelen 
heeft de onderstaande respons opgeleverd. 
 

 respons (zeer) belangrijk  respons (zeer) onbelangrijk  

1 bossen 80% moderne boerderijen 38% 

2 beken en waterlopen 78% boomgaarden 18% 

3 vrijstaande bomen en bosschages 73% houtwallen 15% 

4 graslanden 67% historische gebouwen 15% 

5 sloten 64% traditionele boerderijen 10% 

6 traditionele boerderijen 59% sloten 6% 

7 historische gebouwen 52% graslanden 5% 

8 houtwallen 48% vrijstaande bomen en bosschages 5% 

9 boomgaarden 37% bossen 5% 

10 moderne boerderijen 19% 

 

beken en waterlopen 5% 

 
■ faciliteiten 
Op de vraag of er speciale plaatsen moeten komen waar mensen kunnen picknicken en 
waar kinderen kunnen spelen, zijn de meningen verdeeld. Van de bewoners is 42% 
voorstander, 33% is tegenstander en 25% heeft geen mening. 
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Van de inwoners van Liesbos geeft 50% aan dat er speciale plaatsen voor picknick  
en kinderspel moeten komen in het buitengebied. In de overige buurten is 30% tot 40% 
van de bewoners diezelfde mening toegedaan. Overigens is de rijkdom van een eigen 
kinderschare op jonge leeftijd van invloed op het stemgedrag voor dit onderwerp. 
 
Ongeveer een kwart van de bewoners geeft aan dat zij met betrekking tot de trottoirs, 
het onderhoud daarvan, en de parkeervoorzieningen, geen mening hebben.  
Deze opstelling zal te wijten zijn aan het gebrek aan die voorzieningen in de eigen 
woonomgeving, om welke reden men zich hieromtrent geen oordeel heeft gevormd. 
 
■ ontwikkeling 
Het ontwikkelen van het buitengebied in relatie tot het in stand houden, en waar mogelijk 
of nodig verbeteren van de woonfunctie, is onderzocht. In deze context heeft 52% van de 
bewoners zich uitgesproken voor het ontwikkelen van natuurbeschermingsgebieden.  
 
Ook de aanwezigheid van agrarische vollegrond bedrijven wordt op prijs gesteld, en 
wel door 32% van de inwoners. Vooral de groep bewoners ouder dan 50 jaar geeft 
hieraan de voorkeur. 
 
Van de bewoners lijkt gemiddeld 22% zodanig tevreden met de status quo, dat men 
geen van de voorgelegde ontwikkelingen wenst. 
 

respons gewenste ontwikkelingen - buurt Liesbos Effen De Rith de Lanen 

asielzoekerscentrum  1%  1%  -%  2% 

sociale werkplaats / ateliers  6%  5%  6%  5% 

woningbouw voor doelgroepen 10% 12% 10%  4% 

villabouw 15%  9%  5%  9% 

landgoedontwikkeling 20% 20% 17% 25% 

agrarische vollegrond bedrijven 32% 31% 41% 19% 

glastuinbouw 10%  5%  8%  4% 

natuurbeschermingsgebieden 50% 48% 40% 63% 

recreatiepark 11%  7% 14%  7% 

sportpark  6% 12% 11%  7% 

conferentieoord / ontspanningsoord 12%  7%  7%  7% 

geen van deze ontwikkelingen 21% 20% 23% 24% 

 
Landgoedontwikkeling valt bij 21% van de respondenten in de smaak, vooral in de 
categorie mannen. Woningbouw voor doelgroepen scoort als ontwikkeling bij 11% van 
de inwoners, en dan vooral in de leeftijdcategorie van 18 tot 25 jaar.  
 
De minst gewenste ontwikkelingen zijn volgens de inwoners de komst van een 
asielzoekerscentrum, een sociale werkplaats en glastuinbouw.  
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voorzieningen 
■ nutsvoorzieningen 
De levering van gas, water, telefoon, elektra en kabel-tv/radio wordt hoog gewaardeerd, 
voor zover de levering van toepassing is op de persoonlijke situatie van de respondent.  
 
Aanmerkelijk minder tevredenheid is er gemeten ten aanzien van de inzameling van 
chemisch afval, het schoonhouden van de straat, de straatverlichting en het tijdens de 
winterperiode ruimen van sneeuw en strooien van zout voor het berijdbaar houden van 
straten en wegen. Overigens zijn de bewoners van de Lanen relatief het minst 
ontevreden over de straatverlichting en de gladheidbestrijding.  
 
De kwaliteit van breedband internet verbinding wordt door 9% als slecht beoordeeld.  
 
Inzake het gebruik van het internet kan worden vastgesteld dat dit voor de diverse 
leeftijdgroepen overeen komt met de landelijk gemiddelden. Een verband tussen de 
beperkingen vanwege de infrastructuur en het gebruik van het internet, is dan niet 
geconstateerd. 
 
■ winkelaanbod 
Voor de inkoop van goederen inzake de primaire levensbehoeften, worden 
voornamelijk de winkels in Ginneken, Princenhage, Prinsenbeek en Rijsbergen 
bezocht. Gebruiksgoederen, kleding, vrije tijd aankopen e.d. doet men vooral in de 
dichtstbijzijnde stad. 
 
Opvallend is het gemeten animo om in de eigen buurt de boodschappen voor dagelijks 
verbruik te kunnen doen.  Op de vraag of men gebruik zou maken van een aantal 
voorzieningen als deze beschikbaar zouden zijn en hoe vaak, antwoordde maar liefst 
64% dat men wekelijks gebruik zou maken van de supermarkt, 55 % van de bakker, 
47% van de groenteboer. 
De respons vanuit De Rith was op dit punt een fractie minder enthousiast dan die uit de 
overige buurten. 
 
De huis-aan-huis voorzieningen scoren relatief laag ten opzichte van de voornoemde 
winkels. Van de bakker aan de deur zou 31% van de respondenten wekelijks gebruik 
maken, van de melkboer 22%, de groenteboer 18% en de rijdende kruidenier sluit deze rij 
met 17%. 
 
Van de bewoners die wekelijks hun inkopen zouden willen doen bij een bakker in de 
buurt, geeft 43% de voorkeur aan huis-aan-huis bezorging. Voor de groenteboer komt 
deze vergelijking uit op 29%.  De rijdende kruidenier scoort hoger naarmate de leeftijd 
van de respondenten vordert. 
Het kunnen beschikken over een bibliotheek of café in het buitengebied, wordt door 
weinig bewoners op prijs gesteld. 
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■ verenigingsleven 
De vraag over de activiteiten van plaatselijke verenigingen voor de diverse leeftijd-
groepen werd door 53% van de bewoners beantwoord met de keuzemogelijkheid geen 
mening. Activiteiten ten behoeve van de oudere bewoners zijn het meest positief 
beoordeeld, terwijl die voor jongeren tussen de 17-25 jaar het slechtst scoren.  
 
■ kerk 
Volgens opgave vind 41% van de bewoners in het buitengebied het kerkgebouw niet 
belangrijk. Daarentegen heeft 59% te kennen gegeven dat men wel belang hecht aan de 
kerk in de (eigen) buurt.  
 
De bewoners vinden de kerken van Liesbos en Effen vooral belangrijk als centraal punt 
in de woongemeenschap (31%) en voor bruiloften en uitvaarten (31%). Minder hoog 
scoort de kerk als historisch gebouw (25%), als ontmoetingsplaats (10%) en natuurlijk 
ook als ruimte ten behoeve van zondagdiensten (20%) en doopceremonies (15%).  
De kerk wordt meer belangrijk gevonden voor de zondagdienst, naarmate de leeftijd 
van de inwoners stijgt.  
 
Van de bewoners die hebben opgegeven actief lid te zijn van de Rooms-katholieke 
kerk, vindt 14% de kerk van Liesbos of Effen niet belangrijk. Binnen de groep actieve 
leden van de Protestante kerk is 46% deze mening toegedaan. 
 
Onder de bewoners die geen actief lid zijn van een religieuze instelling, is voor 54% het 
kerkgebouw niet belangrijk. Daarnaast is voor 24% van de groep niet actieve leden de 
kerk van Liesbos of Effen wel belangrijk als historisch gebouw en ook als centraal punt 
in de woongemeenschap. Door 18% van deze groep wordt de kerk belangrijk gevonden 
voor bruiloften en uitvaarten. 
 
De culturele achtergrond die samenhangt met een aantal kerkelijke rituelen, lijkt door 
velen zwaarder te worden gewogen dan de beleving van de sacramenten. 
 

respons belang kerk - leeftijd 12-17 18-24 25-44 45-64 65-74 75-84 85+ 

zondagdiensten 4% 6% 6% 11% 19%  21% 22% 

doopceremonies 6% 10% 12% 7%  9%  9%  9% 

bruiloften en begrafenissen 16% 25% 16% 16% 18% 23% 18% 

ontmoetingsplaats  -% 2% 4% 7% 9%  6%  4% 

historisch gebouw 10% 17% 17% 15% 9%  8%  -% 

centrum woongemeenschap 8% 18% 17% 19% 18%  12% 13% 

iets anders 1% 4% 3% 2% 1%  2%  -% 

is niet belangrijk voor mij 54% 18% 24% 22% 17%  18% 35% 

 
Als er wordt geselecteerd op buurtindeling dan valt het op dat 77% van de bewoners 
van de Lanen de kerk als gebouw niet belangrijk vindt. Deze uitkomst houdt 
waarschijnlijk verband met het feit dat er in die buurt geen ‘eigen’ kerk aanwezig is. 
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Ter vergelijking kan worden opgemerkt dat van de bewoners van Effen niet meer  
dan 30% heeft geantwoord de kerk van Liesbos of Effen niet belangrijk te vinden.  
De vergelijkbare respons voor Liesbos komt uit op 42%. 
 
■ verzorging 
Er is vooral behoefte aan thuiszorg, en wel onder 31% van de bewoners. Voor de 
overige voorzieningen is minder verlangen gemeten. De helft van de bewoners heeft te 
kennen gegeven aan geen van de gepresenteerde voorzieningen behoefte te hebben. 
 
De behoefte aan het soort zorg staat in relatie tot de leeftijdfase waarin de bewoners 
verkeren. Van de groep inwoners van 65 jaar en ouder is 40% van mening dat er 
behoefte is aan thuiszorg, 14% denkt in dit verband aan het verzorgingshuis en 12% 
heeft een woon-zorgcomplex voor ogen.  
 
Hieruit valt de voorkeur af te leiden dat men zo lang als mogelijk in de eigen 
woonomgeving wenst te verkeren. 
Toch is 24% van deze groep bejaarde inwoners van mening dat er geen voorzieningen 
nodig zijn. Wellicht dat deze respondenten op een andere wijze hebben voorzien in de 
oude dag zorg. 
 
De wens van een kinderdagverblijf is (uiteraard) het grootst in de ogen van de jonge 
bewoners. Nagenoeg alle respons die betrekking heeft op deze voorziening is 
ontvangen uit de benaderde groep bewoners tot 45 jaar. 
 

respons voorziening - leeftijd 12-17 18-24 25-44 45-64 65-74 75-84 85+ 

verzorgingstehuis 4% 8% 4% 9% 15%  17% 29% 

begeleid wonen complex 3% 3% 4% 10%  11%  9%  7% 

thuiszorg 10% 28% 22% 27% 46% 46% 43% 

kinderdagverblijf 11% 20% 20% 6% -%  -%  -% 

woon-zorgcomplex 1% 8% 4% 16% 16%  9%  7% 

geen van deze voorzieningen 72% 53% 59% 48% 33%  22% 14% 

 
■ openbaar vervoer 
Gemiddeld, over alle vormen van openbaar vervoer gemeten, geeft 83% aan nooit van 
deze vorm van vervoer gebruik te maken. Dit is een schatting. De vraag naar openbaar 
vervoer onder de bewoners is bijzonder laag. Van het openbaar vervoer wordt in ieder 
geval nauwelijks dagelijks, wekelijks of maandelijks gebruik van gemaakt. Alleen van 
de trein (23%), taxi (19%), lijnbus (16%) maakt men af en toe gebruik. 
 
Het frequent gebruik van de lijnbus komt vooral voor bij de leeftijdscategorie tot 25 
jaar. Het frequent gebruik van de trein is alleen opgegeven door de groep bewoners van 
25 tot 64 jaar oud. Over de route van de lijnbus zijn de bewoners het meest tevreden. 
Deze is door 15% van de bewoners als goed beoordeeld.  
Deze mening wordt echter niet gedeeld door de groep in de leeftijdcategorie 25-64 jaar. 
Zij beoordelen de route van de lijnbus juist als slecht. 
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Het aantal bushaltes wordt binnen alle leeftijdgroepen van busgebruikers als slecht 
beoordeeld. Ruim 30% van de gebruikers van de lijnbus in de leeftijd van 18 tot 25 jaar 
geeft aan ontevreden te zijn over de begin- en eindtijd van de dienstregeling. 
De onvrede onder gebruikers van het openbaar vervoer is in alle opzichten het grootst 
bij de bewoners van het Liesbos, terwijl die van de Lanen de tweede plaats opeisen. 
 
Tenslotte nog de opmerking dat het aantal respondenten dat de kwaliteit van de 
lijnbusvervoer heeft beoordeeld, groter is dan het aantal bewoners dat ook gebruik 
maakt van deze vorm van vervoer.  
Het verschil zit hem waarschijnlijk in de reagerende groep potentiële gebruikers, 
tezamen met de groep bewoners van wie het bezoek is aangewezen op lijnbusvervoer. 
 
gemeenschapsleven 
■ inzet 
Gemiddeld, over de gepresenteerde vormen van sociale danwel vrije tijd activiteiten 
(toneel, muziek en sport) gemeten, geeft 76% aan hier niet aan deel te nemen. Dit is een 
schatting.  
Alleen sport scoort hoog en op afstand vrijwilligerswerk en creatieve activiteiten. Van 
de personen die bevestigend hebben geantwoord op de vraag of men deel neemt aan 
sociale of vrije tijd activiteiten, ontplooit 31% deze activiteiten in het Buitengebied.  
 
De vraag of men aan sociale danwel aan vrije tijd activiteiten deelneemt, is door 76% 
van de bewoners ontkennend beantwoord. 
Van de personen die bevestigend hebben geantwoord, ontplooit 31% deze activiteiten in 
het Buitengebied. Vrijwilligerswerk, sport en creatieve bezigheid vormen op afstand de 
top 3 van activiteiten. 
Vrijwilligerswerk en sport wordt als activiteit opgegeven in alle leeftijdscategorieën. De 
creatieve bezigheid komt voornamelijk aan de orde vanaf de leeftijd van 45 jaar. 
Het zelf mee willen helpen organiseren van activiteiten is door 69% van de bewoners 
afgewezen. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat 104 bewoners 
zouden willen helpen bij het organiseren van evenementen, 95 bij sportactiviteiten en 84 
bij buurtbijeenkomsten.  
 
Het zelf mee willen helpen organiseren van activiteiten is door 69% van de bewoners 
afgewezen. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat 104 bewoners 
zouden willen helpen bij het organiseren van evenementen, 95 bij sportactiviteiten en 84 
bij buurtbijeenkomsten 
Dit betekent dat circa 300 bewoners zich bereid hebben verklaard om te helpen bij het 
organiseren van de opgesomde activiteiten. 
De interesse voor het verrichten van vrijwilligerswerk is dus groter dan de groep 
bewoners van 85 personen die nu op dit terrein actief is in het Buitengebied.  
 
■ vrije tijd 
Maar liefst 41 % van de bewoners geeft aan niet deel te nemen aan de in de vragenlijst 
genoemde nieuwe sportactiviteiten in het buitengebied als die aangeboden zouden 
worden .  



             Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West 
 
 

   
                  rapport Wijkwaardering 2006                                                                                                                                         pagina 24 van 33 

 
Hieruit volgt dat 59 % van bewoners interesse tonen voor een of meerdere  
activiteit(en). Men gaat het liefst zwemmen (29 %), terwijl ruim 19 % van de 
geïnteresseerden kiest voor fitness. De golfsport is qua populariteit op de 3e  plaats 
geëindigd en is vooral gekozen door bewoners van de Rith. 
 
■ invloed 
Een ander sociaal aspect vormt de bijdrage van religieuze instellingen aan het 
gemeenschapsleven. Van de bewoners is 55% van mening dat er sprake is van een 
bijdrage. In deze groep zijn ongeveer evenveel actieve leden van een religieuze 
instelling geteld als niet actieve leden.  
 
Als het antwoord op de vraag of de religieuze instellingen bijdragen aan het 
gemeenschapsleven wordt gedifferentieerd naar leeftijd en buurt, dan wordt de 
navolgende kruistabel verkregen. 
 

respons leeftijd - bijdrage religieuze instelling ja nee geen mening 

12 - 17 jaar 25% 27% 48% 

18 - 24 jaar 49% 22%  29% 

25 - 44 jaar 55% 13% 32% 

45 - 64 jaar 58% 7% 35% 

65 - 74 jaar 58% 5% 37% 

75 - 84 jaar 74% 4% 22% 

85 jaar en ouder 57% 7% 36% 

Σ 1.043 respondenten 573 125 345 

Liesbos 52% 17% 31% 

Effen 61% 9% 30% 

De Rith 47% 13% 40% 

de Lanen 41% 13% 46% 

respons buurt - bijdrage religieuze instelling ja nee geen mening 
 

Daar waar nog over een echte gemeenschap kan worden gesproken, waardeert men de 
inbreng van de religieuze instelling in relatief hogere mate. 
 
■ zorg 

respons project ‘zorg inde wijk’ - buurt Liesbos Effen De Rith de Lanen 

ja 9% 19% 6% 6% 

nee 21% 14% 20% 18% 

geen mening 69% 67% 73% 70% 
 

Over een door de bewoners zelf uit te voeren ‘zorg in de wijk’ project heeft 69% van de 
bewoners zich geen mening gevormd. Verder heeft 17% hier geen behoefte aan en 14% 
juist wel. De leeftijd van de respondenten zal voor een belangrijk deel de affiniteit met 
dit onderwerp bepalen. Dit blijkt ook uit de respons. De behoefte aan het voornoemd 
project klinkt vooral binnen de leeftijdcategorie van 45 jaar en ouder.  
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4. WIJZE VAN INTERPRETATIE 
 
Als uitgangspunt voor het interpreteren geldt het gegeven dat met de enquête alleen 
antwoorden zijn verzameld op de in het enquêteformulier gestelde vragen. Met deze 
respons zijn vergelijkingen gemaakt, op basis waarvan de conclusies zijn getrokken. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van algemeen toegankelijke bevolkingsgegevens zoals die 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn verzameld en gepubliceerd. 
 
Voor het lezen van de resultaten van de enquête zal, afhankelijk van het onderwerp, 
kunnen worden geredeneerd vanuit de gedachte van de totale populatie, of vanuit de 
situatie van het individu of een groep van individuen.  
 
In het voorbeeld dat 5 leden van de 515 leden grote groep beroepsbevolking aangeven 
op zoek te zijn naar werk, past de conclusie dat het werkloosheidcijfer voor de totale 
groep bijzonder gunstig is als dit wordt afgemeten aan het landelijk gemiddelde. 
Daarentegen ervaren wel 5 personen het gemis aan werk en is voor ieder van hen een 
wijziging in die toestand uitermate gewenst.  
 
Afhankelijk van de beoogde doelstelling die aan de enquête ten grondslag ligt, zal 
moeten worden gewogen welke benadering, in welke situatie of bij welke vraagstelling, 
de voorkeur heeft. 
 
Naast deze selectieve inbreng geldt de algemene voorwaarde dat bij het interpreteren 
van de gegevens die zijn verzameld met de enquête, de hoogste prioriteit is gegeven aan 
een zorgvuldige manier van werken. Er is actief gewerkt aan het optimaliseren van de 
werkprocessen om de verzamelde gegevens zo objectief mogelijk uit te kunnen leggen.   
 
Om de persoonlijke invloed op de uitkomsten van analyses te minimaliseren, zijn de te 
analyseren onderwerpen per thema verdeeld over de verschillende werkgroepleden.  
De door een ieder per thema uitgewerkte analyses zijn besproken binnen de Werkgroep 
Wijkwaardering, en in de definitieve versie binnen de werkgroep unaniem geaccepteerd 
om te dienen als basis voor dit rapport. 
 
De eigen vooroordelen zijn met deze werkwijze zoveel als mogelijk uitgesloten, evenals 
de persoongebonden veronderstelling, hetgeen de Werkgroep Wijkwaardering in staat 
heeft gesteld om de resultaten van de enquête en de uitkomsten van de analyse van de 
respons, onbevangen te beschouwen.  
 
Op basis van de interpretatie van de gegevens, in de vorm van het analyseren van de 
respons en het wegen van de betekenis hiervan, zijn de aanbevelingen gemaakt en de 
acties geïnventariseerd voor de ontwikkeling van het buitengebied, met het oog op het 
realiseren van de projectdoelstelling.  
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5. CONCLUSIES 
 
informatie en bestuur 
1. Uit het dagblad BNdeStem en de weekbladen Bredase Bode en Stadsblad wordt de 

meeste informatie gehaald over de evenemententen in het Buitengebied. Bijna één 
op de tien inwoners van het buitengebied ontvangt geen Stadsblad. Met betrekking 
tot de verspreiding van het weekblad Bredase Bode, past eenzelfde conclusie . 

 

verkeer 
2. Bewoners van het Buitengebied maken vooral gebruik van de auto en in mindere 

mate van de fiets als vervoermiddel. Infrastructuur die een veilig gebruik van deze 
vervoermiddelen doet bevorderen, wordt zeer gewenst. Tegen deze achtergrond is 
gevraagd om de aanleg van voetpaden, vrij liggende fietspaden, straatverlichting en 
rotondes, teneinde de verkeersveiligheid in het buitengebied te verhogen.  

 

3. Met het oog op de leefbaarheid en de verkeersveiligheid, is de voorkeur aangegeven 
voor het verminderen van de verkeersdruk en de verkeersnelheid door het instellen 
van 60km zones danwel het verlagen van de maximum snelheid. 

 

sociale veiligheid 
4. Meer dan een kwart van de bewoners vindt geen van de in het enquêteformulier 

genoemde maatregelen ter vergroting van de sociale veiligheid nodig.  
Wel is er een breed gedragen behoefte aan een beter overleg tussen de bewoners en 
de politie, en aan meer ‘blauw’ op straat. 

 

werkgelegenheid 
5. Niet meer dan 1% van de beroepsbevolking is werkzoekend. 
 

leefbaarheid 
6. Het landelijk karakter van het Buitengebied, al dan niet in combinatie met de 

aanwezigheid van groene gebieden en de open ruimte, wordt door de bewoners als 
kenmerkend ervaren. Het gegeven dat meer dan de helft van de bewoners de  
huidige ruimtelijke situatie graag onveranderd laat, kan worden opgevat als maat 
van waardering voor ruimtelijke indeling van het gebied.  

 

7. De huidige ruimtelijke indeling van het Buitengebied kan nog worden ondersteund 
met de veronderstelde ontwikkelingsmogelijkheid voor groengebieden of open 
agrarische gebieden. Verbeteringen ten aanzien van de leefbaarheid in het 
Buitengebied worden vooral gezien in het behouden van de open ruimte, het 
(door)ontwikkelen van de natuur en het creëren van een betere verkeersveiligheid. 

 

plaatselijke woningbehoefte 
8. Als de gewenste verhuizing niet binnen het Buitengebied kan plaatsvinden, dan      

is dat met name te wijten aan het gebrek aan beschikbaarheid van geschikte 
koopwoningen en seniorenwoningen. 

 
9. Bijna één op de tien bewoners van het Buitengebied is op zoek naar een andere 

woning en dan vooral van het soort vrijstaand huis, appartement of seniorenwoning.  
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10. Meer dan de helft van de bewoners is van mening dat met het huidige 
woningaanbod in het Buitengebied kan worden volstaan. Deze groep is in 
overwegende mate van mening dat er ook geen plaats is in het Buitengebied voor 
nieuwe woningen.  
 
Daarnaast heeft bijna één op de zeven bewoners van het Buitengebied aangegeven 
dat de woon- en/of de bedrijfslocatie beschikbaar kan komen voor het scheppen van 
ruimte voor de nieuwbouw van (doelgroep)woningen.  
Met gebruikmaking van deze mogelijkheid kan in specifieke woonbehoeften 
worden voorzien, zonder dat dit hoeft te leiden tot een extra beslag van de ruimte. 

 

kwaliteit van de woonfunctie 
11. Ook om reden van het verbeteren van de kwaliteit van de woonfunctie in het 

Buitengebied is gevraagd om het verminderen van de verkeersnelheid en de 
verkeersdrukte. Daarnaast is er vooral draagvlak voor het bevorderen van een 
gezond leefmilieu, waarin men weinig ruimte ziet voor het plaatsen van zendmasten 
UMTS of windmolens ten behoeve van de energieopwekking.  

 

12. Plaatselijk is de woonfunctie gediend met het verbeteren van het openbaar 
busvervoer door middel van het vermeerderen van het aantal bushaltes. 

 

13. Het onderhouden en schoonhouden van land, water en openbare ruimten, lijkt de 
bewoners de beste aanpak om de aanwezige natuur te beschermen. Ook is 
aangegeven dat het onderhoud van de straatverlichting, de wegen en bestratingen en 
vooral van de bermen en sloten kan worden verbeterd. 

 

14. Twee op de vijf bewoners van het Buitengebied ervaart geen overlast. De grootste 
bron van overlast is het verkeerslawaai, op afstand gevolgd door lichtvervuiling. 
horizonvervuiling en de plaatselijke overlast vanwege motorcrossers. 

 

15. Bij het ontwikkelen van het Buitengebied met respect voor de kwaliteit van de 
woonfunctie, wordt door de bewoners vooral gedacht aan natuurbeschermings-
gebieden en agrarische vollegrond bedrijven. Deze respons versterkt de visie die is 
gegeven op de inrichting van het Buitengebied in relatie tot de leefbaarheid. 

 

voorzieningen 
16. Het inzamelen van chemisch afval, het schoonhouden en verlichten van straten en 

wegen en de gladheidbestrijding verdienen in de ogen van velen verbetering. 
 

17. Er is een wezenlijke behoefte aan verkooppunten in de buurt danwel aan huis-aan-
huis bezorging van primaire levensmiddelen voor dagelijks verbruik. 

 

18. Het verenigingsleven biedt te weinig aanbod voor de jeugd en jongeren. 
 

19. Bij twee van de vijf bewoners van 65 jaar en ouder leeft de behoefte aan thuiszorg, 
terwijl deze groep bewoners ook interesse toont voor een project ‘zorg in de wijk’. 
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6. AANBEVELINGEN & ACTIES 
 
informatie en bestuur 
1. Aan de uitgevers van de weekbladen Stadsblad en Bredase Bode wordt door de 

Wijkraad gevraagd om een optimalisering van de verspreiding van de bladen binnen 
het Buitengebied.  
Daarnaast zal in een driehoeksoverleg met de uitgevers en de andere wijk- en 
dorpsraden binnen Breda worden onderzocht, of het mogelijk is om met een vaste 
frequentie de inwoners van de wijken te informeren over ontwikkelingen die de 
wijk en/of de wijk- en dorpsraden betreffen. 
 

2. De wijkraad verwacht tijdige, volledige en goede informatie van de Gemeente 
Breda. 

 

3. Verkeerslawaai moet worden beperkt tot hoogstens het bij wet toegestane niveau. 
De Wijkraad acht het de taak van de gemeente om toe te zien op de handhaving van 
de norm. 
Bijzondere situaties die de Wijkraad bekend zijn of bekend worden gemaakt, en 
waarvoor verbeteringen in dit verband nodig of mogelijk worden geacht, zullen 
onder de aandacht worden gebracht van de verantwoordelijke instantie(s).  
Ook de begeleiding van de bestrijding van de overlast vanwege lichtvervuiling kan 
op deze leest worden geschoeid. 
 

De bestrijding van overlast door horizonvervuiling vraagt om een op dit punt 
kritische beschouwing van de planvorming in het kader van de ruimtelijke 
ontwikkeling door alle betrokkenen en belanghebbenden. 

 

verkeer 
4. Bij de aanleg van wegen en straten en bij de herinrichting daarvan, wordt gepleit 

voor een zodanige opzet dat de (sociale) veiligheid van alle verkeersdeelnemers zo 
goed als mogelijk wordt gewaarborgd. Dat de meest kwetsbare groepen dan de 
meeste aandacht verdienen, spreekt voor zich. Het is naar de mening van de 
Wijkraad de taak van de gemeente Breda om hierin het voortouw te nemen. 

 

Voor zover de Wijkraad gevaarlijke situaties of verkeerspunten bekend zijn of 
bekend worden gemaakt, zal hiervoor specifiek de aandacht worden gevraagd van 
de verantwoordelijke instantie. In deze context wordt de gemeente Breda verzocht 
om een beoordeling van, en een reactie op, de lijst met gevaarlijke verkeerspunten 
zoals opgenomen in bijlage F van dit rapport. 
 

5. De gemeente Breda wordt gevraagd om het hele Buitengebied als een 60 km zone 
aan te merken, met plaatselijk een verlaging van die maximum snelheid als de 
(verkeer)situatie daar aanleiding toe geeft. Daarbij moet ook worden beschouwd of 
de aanwezige infrastructuur aanpassingen behoeft om het gebruik van de openbare 
weg binnen de gestelde snelheidsbegrenzing te bevorderen. 
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sociale veiligheid 
6. De Wijkraad zal in overleg treden met de politieleiding om te zien welke praktische 

uitwerking er gegeven kan worden aan de vraag om een beter overleg met de 
bewoners. Bij die gelegenheid kan ook worden gesproken over de opvolging van 
het verzoek om een meer herkenbare inzet van de handhavende macht op straat. 

 

leefbaarheid 
7. Voor het bewaken van de zo gewaardeerde specifieke omgevingskenmerken van 

het Buitengebied, zal de planvorming in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling 
nauwlettend moeten worden gevolgd.  

 

8. Waar mogelijk of wenselijk kan door bewoners, door de Wijkraad, door instanties 
of door belangenorganisaties e.d. een pleidooi worden gehouden voor de 
ontwikkeling van groengebieden of open agrarische gebieden, het 
(door)ontwikkelen van de natuur en het behouden of uitbreiden van de open ruimte. 

 

plaatselijke woningbehoefte 
9. Nieuwbouw zou in functionele zin moeten worden afgestemd op de behoefte die 

gebleken is onder de bewoners van het Buitengebied ten aanzien van het soort 
beschikbare woningen.  

 
10. In het geval de in het Buitengebied beschikbare woon- en/of bedrijfslocaties zouden 

worden aangewend voor het realiseren van een woningaanbod wat is afgestemd op 
de onder de bewoners van het Buitengebied levende behoefte op dit punt, dan zou 
zonder een extra ruimtebeslag de nodige nieuwbouw van (doelgroep)woningen 
kunnen worden gerealiseerd en het Buitengebied plaatselijk ook kunnen worden 
gerevitaliseerd. 

 

kwaliteit van de woonfunctie 
11. Een aanmerkelijk deel van de bevolking heeft aangegeven om zendmasten UMTS, 

of windmolens ten behoeve van de energieopwekking te willen weren, omwille van 
de kwaliteit van de leefomgeving. De gemeente Breda wordt hierom verzocht om 
op dit punt een ontmoedigingsbeleid te voeren en geen actieve medewerking te 
verlenen aan het oprichten van dit soort functionele bouwwerken en installaties. 

 

12. De vervoersonderneming die is belast met het verzorgen van het openbaar 
busvervoer zal worden gevraagd om te onderzoeken of er een uitbreiding en 
verbetering van de dienstverlening in het Buitengebied mogelijk is. 

 

13. De gemeente Breda wordt gevraagd om het land, het water en de openbare ruimte in 
en om het Buitengebied (nog) beter te onderhouden en vooral beter schoon te 
houden. Ook wordt aandacht gevraagd voor het verbeteren van het onderhoud aan 
de straatverlichting, aan wegen en bestratingen en aan bermen en sloten. 
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14. Plaatselijke overlast door motorcrossers, quads en trikes wordt onder de aandacht 
gebracht van de wijkagent, met het verzoek om ter bestrijding van deze overlast 
handhavend op te treden. 

 
voorzieningen 
15. De geregistreerde ontevredenheid onder de bewoners ten aanzien van het  

inzamelen van chemisch afval, het schoonhouden en verlichten van straten en 
wegen en de gladheidbestrijding, wordt onder de aandacht gebracht van de 
gemeente Breda, met het verzoek om aan te geven welke verbeteringen er per 
onderdeel van de dienstverlening mogelijk zijn. 

 

16. Over de gebleken behoefte aan verkooppunten in de buurt danwel aan huis-aan-huis 
bezorging van primaire levensmiddelen voor dagelijks verbruik, zal de 
desbetreffende brancheorganisatie worden geïnformeerd. Dit  in de veronderstelling 
dat de potentiële vraag alzo kenbaar wordt gemaakt bij het bestaande aanbod.  

 

17. Het verenigingsleven in het Buitengebied zal worden gevraagd om, naar aanleiding 
van de resultaten van de enquête, te bezien welke mogelijkheden er zijn voor de 
uitbreiding van de verenigingsactiviteiten voor jeugd en jongeren. 

 

18. De behoefte aan thuiszorg en de belangstelling voor een project ‘zorg in de wijk’, 
(zoals Geschikt Wonen voor Iedereen) zal worden gemeld bij de Kruisvereniging 
Breda voor het onderzoek naar een verdere actieve of passieve opvolging. 
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7. WIJKVISIE 
 
De Wijkraad heeft zich als taak gesteld om een wijkvisie te ontwikkelen die gebaseerd 
is op de mening van de bewoners, met respect voor het karakter van de verschillende 
buurten binnen het buitengebied, teneinde als stimulator, op beleidsmatige wijze, in 
samenwerking met de betrokken partijen, concrete maatregelen voor te kunnen stellen 
met het oog op een voortdurende verbetering van de leefomgeving in het Buitengebied.  
 
Deze wijkvisie is tot stand gekomen door het combineren van verkregen inzicht, 
conclusies en aanbevelingen, wat uiteindelijk heeft geleid tot een integraal werkplan dat 
is gericht op het bevorderen van de leefbaarheid van het Buitengebied, naar de wens 
van de bewoners.  
 
De Wijkraad heeft voor het opstellen van de Wijkvisie een drietal thema’s voor het 
stimuleren van activiteiten benoemd.  

■ het beheer van het buitengebied, 
■ het borgen en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid, 
■ het verder ontwikkelen van de kwaliteit van de leefomgeving.  

 
beheer buitengebied 

a. het op praktische wijze bevorderen van de uitvoering van beheertaken in het 
buitengebied, voor zover die zijn gebaseerd op specifieke wensen van de 
bewoners, 

b. het communiceren met belanghebbenden van de in dit kader gerealiseerde of 
te realiseren vorderingen. 

 

borgen leefbaarheid 
De leefbaarheid binnen een gebied wordt door een ieder op zijn of haar eigen omgeving 
geprojecteerd en is daarom bij voorbaat onderhevig aan een subjectieve beoordeling. 
 
Wel zijn er randvoorwaarden bekend die nodig zijn om de leefbaarheid in positieve zin 
te kunnen laten ervaren door bewoners.  
Het gaat dan om: 

■ het gevoel van bewoners dat er rekening met hen wordt gehouden, 
ongeacht hun leeftijd, 

■ de aanwezigheid van geschikte woonruimte en voldoende voorzieningen 
in de buurt. 

 
Teneinde de leefbaarheid te borgen, zal op een praktische wijze moeten worden 
omgegaan met de vergrijzing en ontgroening.  
 
Het aanbieden van passende woonruimte voor  jongeren en senioren, staat aan de basis 
van het borgen van de leefbaarheid.  
 
Met een adequaat aanbod van jongerenhuisvesting in de vorm van starterwoningen, kan 
op korte termijn worden gewerkt aan het tegengaan van de ontgroening.  
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Voorwaarde is dan wel dat op het juiste moment multifunctionele woningen worden 
gebouwd op een geschikte locatie.  
 
Een gegroepeerde ouderenhuisvesting maakt dat senioren in elkaars nabijheid kunnen 
leven.  Voor de woningmarkt brengt een specifieke ouderenhuisvesting het voordeel dat 
de doorstroom wordt bevorderd en gezinswoningen eerder beschikbaar komen, hetgeen 
weer een indirecte invloed heeft op de beschikbaarheid van starterwoningen en dus ook 
op de ontgroening. 
 
ontwikkelen kwaliteit leefomgeving 
De Wijkraad zal zich actief inzetten voor, en daar waar mogelijk, nodig of gewenst ook 
proberen te participeren in ontwikkelingen die de verbetering van de kwaliteit van de 
leefomgeving in het buitengebied dienen.  
 

- de omgeving 
De primaire aandacht gaat dan uit naar het intensiveren van de natuur, het veilig 
stellen van de open ruimte en het inpassen van groene gebieden in de ruimtelijke 
ontwikkeling van het Buitengebied. De aanwezigheid van open agrarische activiteiten 
en het tegengaan van verrommeling van het landschap wordt in deze context 
aangemerkt als belangrijke randvoorwaarden om het landelijke karakter van het 
buitengebied in stand te houden. 
 

- de bewoners 
Beschikbare woon- of bedrijfslocaties kunnen worden beoordeeld als mogelijke 
nieuwe ruimte voor het creëren van een op de woonbehoeften afgestemd 
woningaanbod. 
 

De activiteiten van de Wijkraad op het gebied van de leefomgeving worden verzorgd 
door de Werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling. 
 
De wijkvisie zal worden uitgewerkt door een aantal te formeren werkgroepen. 
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METHODE DORPSWAARDERING 

 
■ projectdoelstelling 
Dorpswaardering is de Nederlandse versie van het in Engeland ontwikkelde instrument 
Village Appraisals, dat bedoeld is om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van 
de lokale bevolking.  
De Countryside & Community Research Unit van de Universiteit van Glouscestershire 
heeft deze methodiek  uitgedacht en geschikt gemaakt voor het gebruik door 
vrijwilligersgroepen. In de laatste decennia van de afgelopen eeuw is het instrument in 
Engeland in meer dan 1500 dorpsgemeenschappen getest en toegepast.  
 
In het jaar 2000 is besloten het instrument aan te passen aan de Nederlandse situatie. 
Het Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO) heeft hiertoe het initiatief genomen.  
De ´hertaling´ van het Engelse instrument naar de Nederlandse situatie is onder 
supervisie van dr F. Thissen van de Universiteit van Amsterdam uitgevoerd in 
samenwerking met IVAM, research and consultancy on sustainability.  
De aanpassing van de programmatuur is uitgevoerd door het bureau 3MENC.  
 
In een viertal dorpen is deze eerste Nederlandse versie toegepast, waarbij professionele 
ondersteuning is gegeven door SCOOP in Zeeland, PRIMO in Noord-Holland en de 
Vereniging Kleine Dorpen in Groningen. In de vier pilots is de werking van de 
methodiek en de bruikbaarheid van de programmatuur wetenschappelijk geëvalueerd 
door IVAM onder supervisie van de Universiteit van Amsterdam. 
 
Naar aanleiding van deze praktijkevaluatie heeft het bureau 3MENC het 
softwareprogramma aangepast, zodat een gebruiksvriendelijk programma is ontstaan. 
Ook zijn enkele modules aan het programma toegevoegd, die behulpzaam zijn bij de 
onderdelen van de methodiek.  
 
Het bij de Methode Dorpswaardering behorende handboek is herschreven door  
M. Schouten van het Landelijk Centrum Opbouwwerk. Het handboek is daarbij  
uitgebreid met enkele algemene hoofdstukken en aangepast aan de nieuwe 
methodiekinzichten en de verbeterde software.  
 
De conceptversie van de sofware en het concept handboek is van kritische 
kanttekeningen voorzien door drs B. Kousemaker van Stichting Zet en A. de Visser van 
SCOOP.  
Het LCO heeft in het Nederlands taalgebied de rechten van het programma.  
 
De uitgave van deze Dorpswaardering is financieel mogelijk gemaakt vanuit de 
reguliere subsidie die het ministerie van VWS beschikbaar stelt aan het Landelijk 
Centrum Opbouwwerk en door een projectsubsidie vanuit Senter in het kader van de 
regeling Technologie en Samenleving. 
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■ inleiding 
De Methode Dorpswaardering is een praktisch instrument, dat dorps- en wijkraden 
kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de lokale 
bevolking.  
 
Het instrument kan worden toegepast binnen een traject dat een wijkorganisatie aangaat 
om de leefbaarheid van een wijk te behartigen. Het is daarbij van belang zich te 
realiseren dat het project wat met de Methode Dorpswaardering is opgestart niet stopt 
met het uitbrengen van het onderzoeksrapport, maar dat het gezien moet worden als 
opmaat voor de daadwerkelijke activiteiten, meestal in samenwerking met de gemeente, 
om de leefbaarheid van een dorp of wijk te beheren.  
 
De Methode Dorpswaardering is een veelomvattend onderzoek, dat uitgevoerd wordt 
door de wijkgemeenschap, voor de wijkgemeenschap. Het instrument is bedoeld voor 
vrijwilligersorganisaties, maar het kan gewenst zijn om bij de procesbegeleiding en de 
kwaliteitsbewaking ondersteuning te krijgen van professionals.  
 
Het instrument Dorpswaardering helpt om prioriteiten en doelen vast te stellen. Het kan 
gebruikt worden in kleine buurtschappen, dorpen of wijken met 150 inwoners, maar ook 
in grotere leefgemeenschappen met 3000 of meer inwoners, waarbij ook gebruik 
gemaakt kan worden van wijk- of buurtindelingen. 
 
Nadat er voldoende commitment is voor het uitvoeren van het traject wordt door de 
dorpsorganisatie geïnventariseerd welke onderwerpen voor het dorp van belang zijn. 
Vervolgens wordt met behulp van de software van de Methode Dorpswaardering, op 
basis van een groot aantal voorbeeldvragen over zaken die de woonomgeving 
beïnvloeden, een enquête opgesteld, die huis aan huis wordt verspreid en weer 
opgehaald. Nadat de enquêtegegevens met behulp van het softwareprogramma zijn 
verwerkt en geanalyseerd, kan de verkregen informatie gebruikt worden om bepaalde 
plaatselijke kwaliteiten te versterken of om plannen op te stellen om de leefbaarheid van  
dorp of wijk te verbeteren.  
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METAPLAN 

 
THEMA    memo’s  stippen   clusters memo's 

    aantal tekst groen rood     

            

plaatselijke woningbehoefte  a 1 seniorenwoningen 2    a 5 

   a 1 seniorenwoningen     b 5 

   a 1 senioren woningen 4     c 1 

   a 1 huize liesbos bejaardenvoorziening /     d 1 

     bejaardenhuisvesting 5  totaal 4 12 

   a 1 Woonvoorziening oudere autochtoon        

   b 1 starters woningen 4       

   b 1 goedkope koop woningen veel groen 1      

   b 1 starterwoningen 3      

   b 1 starterwoningen        

   b 1 starterwoningen (geen vinex)       

   c 1 minder  woningen elite   1     

   d 1 huisvesting buitenlandse werknemers 1 6       

    12  20 7     

           

           

voorzieningen            a 6 

   a 1 fietspaden     b 10 

   a 1 goed openbaar vervoer 1  totaal 2 16 

   a 1 buurtbus door vrijwilligers          

   a 1 busverbindingen         

   a 1 buurtbus       

    a 1 beter vervoer verbindingen       

   b 1 goed functioneel gemeenschapshuis 2      

   b 1 buurtwinkel 3 1     

   b 1 golfbaan buitengebied 4 12     

   b 1 verenigingsleven t.b.v. jeugd 2      

   ba 1 speelgelegenheid kinderen       

   bb 1 speeltuin 4      

   bc 1 kinderboerderij        

   bd 1 kinderopvang:dagverblijf       

   be 1 buitenschoolse opvang. 1 3     

   bf 1 scholen handhaven         

     16  17 16     

            

          

sociale veiligheid  a 1 controle politie in buitengebied 2  totaal 2 2 

   b 1 veiligheid langs openbaar groen           

    2   2 0     
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THEMA    memo’s  stippen   clusters memo's 

    aantal tekst groen rood     

         

informatie en bestuur a 1 communicatie van overheid naar burger 6  totaal 1 4 

   a 1 communicatie naar bewoner       

   a 1 gemeente meer openstaan voor burgers 1      
   a 1 Effen in letters / website actueel houden       

                 

     4   7 0     

          

          

werkgelegenheid  a 1 onderneming / kantoor aan huis via      a 7 

     vergunningaanvraag 1 1   b 1 

   a 1 huidige bestemming objecten kunnen wijzigen 1  totaal 2 8 

   a 1 voorkom verloedering bestaande bouw        
     geef sociale functie 2      
   a 1 aan huis verkoop eigen producten         

   ac 1 zakelijke bebouwing passend in omgeving  5     

   ae 1 stimuleren ondernemersschap       

     passend op platteland, hovenier,        

     paardenpension  1     

   a 1 starters bedrijventerrein 2 9     

   b 1 agrarische ondernemingen groeiruimte 3 2       

    8   9 18     

           

            

verkeersveiligheid a 1 verlichting aanpassen 1    a 5 

en verkeersdruk   a 1 verlichting parallel weg A58 2    b 6 

   a 1 fietspaden 4  totaal 2 11 

   ab 1 kruisingen geschikt maken agrarisch verkeer      

   ac 1 kruising Liesstraat / Liesboslaan voorrang 1      

   b 1 aansluiting parallelweg / doorgaande weg       

   b 1 waar blijft de rotonde?       

   b 1 afrastering Effensepad Aa of Weerijs       

   b 1 verkeers- / snelheidsremmende voorzieningen        

   bb 1 rotonde 3      

   bc 1 ontsluiting Princenhage / Batenburglaan       

      langzaam verkeer en bewoners 1 1       

    11   12 1     
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THEMA    memo’s  stippen   clusters memo's 

    aantal tekst groen rood     

           

            

kwaliteit van de woonfunctie a 1 gevaar verstedelijking gebied 1    a 6 

   a 1 verlies open ruimte      b 4 

   a 1 geen groene buffer      c 2 

   a 1 ruimte in buitengebied, niet alles volbouwen 5    d 1 

   a 1 eigen karakter buurt / wijk behouden   totaal 4 13 

   a 1 rekening houden met laagbouw        
   b 1 geluid HSL 3        

   b 1 geluid stad (NAC Breda)       

   b 1 buitengebied slecht geluidmanagement       

   b 1 luchtvervuiling       

   c 1 onderhoud openbare ruimte       

   c 1 groen onderhoud 1      

   d 1 illegale permanente bewoning tegengaan 3         

    13   13 0     

            

            

initiatieven vanuit het dorp a 1 computercursus voor persoonlijke  16   a 2 

     onafhankelijkheid     b 2 

   a 1 leerlingen werven  van buiten dorp  2   c 2 

   b 1 behoud kerkgebouw voor andere functies   totaal 3 6 

    b 1 zelfstandigheid van de kerk waarborgen 1 4    

   c 1 zorgboerderij 2 3     

   c 1 ruimtelijke ordering en ontwikkeling 2      

                  

    6   5 25     

            

RESUME    memo’s  stippen   clusters memo's 

        groen rood     

aantallen    72  85 68   20 72 
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BEOORDELINGSCIRTERIA INVOER RESPONS 

 VRAAG ANTWOORD gevolg 
01 geen formulier wordt terzijde gelegd, de respons wordt niet ingevoerd. 
02 geen formulier wordt terzijde gelegd, de respons wordt niet ingevoerd. 
03 geen formulier wordt terzijde gelegd, de respons wordt niet ingevoerd. 
04 geen dan 0 invoeren 
05 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
06 geen / >1 zonder invoer naar volgende vraag gaan 
07  geen / >1 zonder invoer naar volgende vraag gaan 
08 geen / >1 zonder invoer naar volgende vraag gaan 
09 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
10 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
11 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
12 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
13 geen / Nee zonder invoer naar volgende vraag gaan / dan 14 t/m 18 niet invoeren 
14 geen / >1 zonder invoer naar volgende vraag gaan 
15 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
16 geen / >1 zonder invoer naar volgende vraag gaan 
17 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
18 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
19 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
20 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
21 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
22 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
23 geen cijfer voer 0 in 
24 geen / >1 zonder invoer naar volgende vraag gaan 
25 geen cijfer voer 0 in 
26 geen / >1 zonder invoer naar volgende vraag gaan 
27 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
28 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
29 geen cijfer voer 0 in 
30 geen cijfer voer 0 in 
31 geen cijfer voer 0 in 
32 geen cijfer voer 0 in 
33 geen cijfer voer 0 in 
34 geen cijfer voer 0 in 
35 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
36 geen cijfer voer 0 in 
37 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
38 geen cijfer voer 0 in 
39 geen / >1 zonder invoer naar volgende vraag gaan 
40 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
41 geen / >1 zonder invoer naar volgende vraag gaan 
42 geen / >1 zonder invoer naar volgende vraag gaan 
43 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
44 geen / >1 zonder invoer naar volgende vraag gaan 
45 geen / >1 zonder invoer naar volgende vraag gaan 
46 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
47 geen / >1 zonder invoer naar volgende vraag gaan 
48 geen / >1 zonder invoer naar volgende vraag gaan 
49 geen / >1 zonder invoer naar volgende vraag gaan 
50 geen cijfer voer 0 in 
51 geen cijfer voer 0 in 
52 geen cijfer voer 0 in 
53 geen / >1 zonder invoer naar volgende vraag gaan 
54 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
55 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
56 geen / >1 zonder invoer naar volgende vraag gaan 
57 geen / >1 zonder invoer naar volgende vraag gaan 
58 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
59 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
60 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
61 geen cijfer voer 0 in 
62 geen zonder invoer naar volgende vraag gaan 
63 geen zonder invoer naar volgende enquêteformulier 
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Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West

Vraag : 1 Aantal respondenten: 1.069 één antwoord mogelijk
Wat is uw geslacht?

Man 533 49,9%

Vrouw 536 50,1%

Σ 1069

Vraag : 2 Aantal respondenten: 1.069 één antwoord mogelijk
Tot welke leeftijdsgroep behoort u?

12-15 46 4,3%

16-17 23 2,2%

18-24 64 6,0%

25-44 223 20,9%

45-59 361 33,8%

60-64 123 11,5%

65-74 143 13,4%

75-84 72 6,7%

85+ 14 1,3%

Σ 1069

Vraag : 3 Aantal respondenten: 1.069 één antwoord mogelijk
Waar woont u?

Liesbos 319 29,8%

Effen 529 49,5%

de Rith 95 8,9%

Batenburglaan/Schaepmanlaan 126 11,8%

Σ 1069

Vraag : 4 Aantal respondenten: 1.069 één antwoord mogelijk
Uit hoeveel personen (incl. thuiswonende kinderen) bestaat uw huishouden?

Rechte telling niet van toepassing

Vraag : 5 Aantal respondenten: 1.064 één antwoord mogelijk
Bent u permanent (meer dan 4 nachten per week) inwoner van Buitengebied Breda Zuid-West?

Ja 1051 98,8%

Nee 13 1,2%

Σ 1064
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Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Vraag : 6 Aantal respondenten: 1.056 één antwoord mogelijk
Welk van de volgende alternatieven geeft uw situatie het beste weer?

Student 102 9,7%

Huisvrouw of huisman 161 15,2%

Werkzoekend 5 0,5%

Werknemer (in loondienst) 301 28,5%

Eigen baas met mensen in loondienst 105 9,9%

Eigen baas zonder mensen in loondienst 112 10,6%

Gepensioneerd/VUT 230 21,8%

Arbeidsongeschikt 13 1,2%

Anders 27 2,6%

Σ 1056

Vraag : 7 Aantal respondenten: 1.063 één antwoord mogelijk
Hoe lang woont U al in het Buitengebied Breda Zuid-West?

Minder dan 1 jaar 23 2,2%

1-5 jaar 161 15,1%

6-15 jaar 235 22,1%

16-25 jaar 246 23,1%

26-50 jaar 267 25,1%

Meer dan 50 jaar 131 12,3%

Σ 1063

Vraag : 8 Aantal respondenten: 1.047 één antwoord mogelijk
Wat is Uw hoogst genoten opleiding? 

Lagere school of basisschool 106 10,1%

Middelbare school 185 17,7%

Lager beroepsonderwijs 128 12,2%

Middelbaar beroepsonderwijs 273 26,1%

Hoger beroepsonderwijs 248 23,7%

Universiteit 107 10,2%

Σ 1047

Vraag : 9 Aantal respondenten: 1.056 meerdere antwoorden mogelijk
Wat vindt u het belangrijkste kenmerk van het Buitengebied Breda Zuid-West?

De ligging 403 38,2%

De omgeving 457 43,3%

De aanwezigheid van groene gebieden 507 48,0%

De open ruimte 344 32,6%

Het landelijk karakter 645 61,1%

De dorpsgemeenschap 185 17,5%

Σ 2541
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Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Vraag : 10 Aantal respondenten: 1.056 meerdere antwoorden mogelijk
Hoe dient Buitengebied Breda Zuid-West zich volgens u te ontwikkelen?

Als een woon-werkgemeenschap 89 8,4%

Als woongemeenschap 156 14,8%

Als woongebied voor gepensioneerden 48 4,5%

Als groengebied 420 39,8%

Als overwegend open agrarisch gebied 280 26,5%

Als overwegend glastuinbouwgebied 21 2,0%

Als uitbreidingsgebied 32 3,0%

Houden zoals het nu is 611 57,9%

Σ 1657

Vraag : 11 Aantal respondenten: 1.047 meerdere antwoorden mogelijk
Door welk van de volgende initiatieven zal Buitengebied Breda Zuid-West volgens u verbeteren?

Komst vrijetijdscentrum 38 3,6%

Komst sportschool 35 3,3%

Komst sauna 7 0,7%

Komst kunstgalerie 11 1,1%

Organisatie van jaarlijks muziek/kunst festival 49 4,7%

Creëren van kinderspeelplekken 75 7,2%

Creëren van betere verkeersveiligheid 362 34,6%

Meer recreatieve voorzieningen 109 10,4%

Behouden van de open ruimte 598 57,1%

Ontwikkelen van de natuur 520 49,7%

Geen van deze initiatieven 96 9,2%

Σ 1900

Vraag : 12 Aantal respondenten: 1.049 meerdere antwoorden mogelijk
Welk van de volgende maatregelen zijn volgens u nodig in Buitengebied Breda Zuid-West om de sociale veiligheid te vergroten?

Meer blauw (politie) op straat 255 24,3%

Beter overleg tussen de politie en buurtbewoners 391 37,3%

Een buurtpreventieteam 118 11,2%

Betere straatverlichting 299 28,5%

Bewakings-/beveiligingscamera's 35 3,3%

Meer voorlichting over en drugs/alcohol of preventie 31 3,0%

Meer activiteiten voor jongeren 141 13,4%

Geen van deze maatregelen 272 25,9%

Σ 1542
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Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Vraag : 13 Aantal respondenten: 1.043 één antwoord mogelijk
Bent u op zoek naar een (andere) woning?

Ja 94 9,0%

Nee 949 91,0%

Σ 1043

Vraag : 14 Aantal respondenten: 93 één antwoord mogelijk
Naar wat voor soort woning bent u op zoek?

Appartement 19 20,4%

Vrijstaand huis 22 23,7%

2 onder 1 kap 6 6,5%

Hoekwoning 0 0,0%

Rijtjeshuis 1 1,1%

Bungalow 4 4,3%

Flat/maisonette 1 1,1%

Woning in begeleid wonen complex 1 1,1%

Aangepaste woning 3 3,2%

Seniorenwoning 19 20,4%

Starterswoning 8 8,6%

Anders 9 9,7%

Σ 93

Vraag : 15 Aantal respondenten: 90 meerdere antwoorden mogelijk
Waarom bent u op zoek naar een andere woning? 

Vanwege het werk 5 5,6%

Vanwege bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging 11 12,2%

Om groter te gaan wonen 5 5,6%

Om kleiner te gaan wonen 19 21,1%

Vanwege de leeftijd 36 40,0%

Vanwege studie of opleiding 4 4,4%

Om landelijk te gaan wonen 4 4,4%

Om stedelijk te gaan wonen 3 3,3%

Om kwalitatief beter te gaan wonen 3 3,3%

Om sociale reden 8 8,9%

Om medische reden 12 13,3%

Anders 14 15,6%

Σ 124

Vraag : 16 Aantal respondenten: 85 één antwoord mogelijk
Waarheen wilt u dan verhuizen?

Naar een andere locatie in de eigen buurt 36 42,4%

Naar een andere locatie in Buitengebied Breda Zuid-West 6 7,1%

Naar een andere locatie buiten het Buitengebied binnen 15 km afstand 36 42,4%

Naar een andere locatie op meer dan 15 km afstand van het Buitengebied 7 8,2%

Σ 85
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Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Vraag : 17 Aantal respondenten: 82 meerdere antwoorden mogelijk
Naar welk type woning bent u op zoek in Buitengebied Breda Zuid-West?

Sociale huurwoningen 9 11,0%

Particuliere huurwoningen 1 1,2%

Koopwoningen 41 50,0%

Koopwoningen uitsluitend bestemd voor de lokale bewoners 6 7,3%

Voordelige koopwoningen 16 19,5%

Anders 22 26,8%

Σ 95

Vraag : 18 Aantal respondenten: 78 meerdere antwoorden mogelijk
Indien u niet in staat bent om te verhuizen naar de door U gewenste woning, wat is hiervan dan de reden?

De huurprijs 9 11,5%

De koopprijs 13 16,7%

Gebrek aan geschikte huurwoningen 6 7,7%

Gebrek aan geschikte koopwoningen 26 33,3%

Gebrek aan aangepaste woningen 2 2,6%

Gebrek aan seniorenwoningen 16 20,5%

Gebrek aan starterswoningen 7 9,0%

Anders 28 35,9%

Σ 107

Vraag : 19 Aantal respondenten: 1.018 meerdere antwoorden mogelijk
Aan wat voor soort huisvesting denkt u dat er in Buitengebied Breda Zuid-West behoefte is?

Huurwoningen 41 4,0%

Koopwoningen 149 14,6%

Huisvesting voor jongeren 96 9,4%

Woningen voor éénpersoonshuishoudens 28 2,8%

Starterswoningen 162 15,9%

Kleine eengezinswoningen 66 6,5%

Grote eengezinswoningen 65 6,4%

Aangepaste woningen 39 3,8%

Senioren woningen 207 20,3%

Villa's 98 9,6%

Andere woningen 21 2,1%

Geen andere woningen nodig 544 53,4%

Σ 1516
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Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Vraag : 20 Aantal respondenten: 1.013 meerdere antwoorden mogelijk
Voor wat voor soort nieuwbouw is er naar uw mening plaats in Buitengebied Breda Zuid-West?

Vrijstaande woningen 239 23,6%

Kleinschalige woningbouw (minder dan 10) 216 21,3%

Zorgvuldig geplande grootschalige nieuwbouw 23 2,3%

woningen in Liesbos 70 6,9%

woningen in Effen 173 17,1%

woningen in de Rith 25 2,5%

woningen Batenburglaan/Schaepmanlaan 28 2,8%

zakelijke gebouwen in Liesbos 8 0,8%

zakelijke gebouwen in Effen 27 2,7%

zakelijke gebouwen in de Rith 6 0,6%

zakelijke gebouwen Batenburglaan/Schaepmanlaan 13 1,3%

er is geen plaats voor nieuwbouw 528 52,1%

Σ 1356

Vraag : 21 Aantal respondenten: 992 meerdere antwoorden mogelijk
Op welke wijze zou u bij kunnen dragen aan het scheppen van ruimte voor het bouwen van nieuwe (doelgroep)woningen?

Mijn woonlocatie kan beschikbaar komen 69 7,0%

Mijn bedrijfslocatie kan beschikbaar komen 70 7,1%

Ik heb geen ruimte beschikbaar voor herontwikkeling 308 31,0%

Ik bezit geen onroerend goed in het Buitengebied 82 8,3%

Ik wil hier niet aan bijdragen 533 53,7%

Σ 1062

Vraag : 22 Aantal respondenten: 1.033 meerdere antwoorden mogelijk
Welke van de volgende maatregelen moeten volgens u getroffen worden om de kwaliteit van de lokale leefomgeving te beschermen en/of te verbeteren?

Verbeteren van het openbaar vervoer 252 24,4%

Verkeersbeperkende maatregelen treffen 271 26,2%

Meer lokale werkgelegenheid creëren 19 1,8%

Geluidoverlast bestrijden 286 27,7%

Lichtoverlast bestrijden 154 14,9%

Het weren van zendmasten (UMTS) 406 39,3%

Het weren van windmolens voor energieopwekking 340 32,9%

Gezond leefmilieu bevorderen 408 39,5%

Andere maatregel 34 3,3%

Er hoeven geen maatregelen te worden getroffen 170 16,5%

Σ 2340
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Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Vraag : 23 Aantal respondenten: 1.016
Hoe belangrijk zijn de volgende kenmerken van het omliggende platteland voor u?

1 = Zeer belangrijk 2 = Belangrijk 3 = Neutraal 4 = Onbelangrijk 5 = Zeer onbelangrijk

Vrijstaande bomen en kleine bosschages 441 43,4% 298 29,3% 147 14,5% 31 3,1% 21 2,1%

Bossen 548 53,9% 264 26,0% 93 9,2% 22 2,2% 29 2,9%

Boomgaarden 183 18,0% 193 19,0% 336 33,1% 118 11,6% 61 6,0%

Houtwallen 254 25,0% 232 22,8% 270 26,6% 105 10,3% 52 5,1%

Sloten 325 32,0% 327 32,2% 200 19,7% 47 4,6% 18 1,8%

Graslanden 329 32,4% 353 34,7% 195 19,2% 38 3,7% 17 1,7%

Moderne boerderijen 79 7,8% 118 11,6% 297 29,2% 212 20,9% 171 16,8%

Traditionele boerderijen 268 26,4% 332 32,7% 223 21,9% 68 6,7% 35 3,4%

Historische gebouwen 282 27,8% 247 24,3% 213 21,0% 82 8,1% 67 6,6%

Beken en waterlopen 465 45,8% 324 31,9% 119 11,7% 20 2,0% 28 2,8%

Σ 3174 2688 2093 743 499

Vraag : 24 Aantal respondenten: 1.054 één antwoord mogelijk
Vindt u dat er speciale plaatsen in Buitengebied Breda Zuid-West moeten komen waar mensen kunnen picknicken en kinderen kunnen spelen?

Ja 440 41,7%

Nee 349 33,1%

Geen mening 265 25,1%

Σ 1054

Vraag : 25 Aantal respondenten: 1.000
Hoe belangrijk vindt u de volgende maatregelen om de natuur rondom Buitengebied Breda Zuid-West te beschermen?

1 = Zeer belangrijk 2 = Belangrijk 3 = Neutraal 4 = Onbelangrijk 5 = Zeer onbelangrijk

Aanwijzen van lokale natuurbeschermingsgebieden 396 39,6% 208 20,8% 198 19,8% 48 4,8% 42 4,2%

Recreatief gebruik van natuurgebieden ontmoedigen 182 18,2% 188 18,8% 328 32,8% 99 9,9% 69 6,9%

Tegen gaan van de vervuiling van het platteland 571 57,1% 255 25,5% 69 6,9% 14 1,4% 14 1,4%

Onderhouden van moerassen/plassen/rivieren/bossen ed 507 50,7% 293 29,3% 94 9,4% 12 1,2% 10 1,0%

Natuurontwikkeling stimuleren 424 42,4% 235 23,5% 174 17,4% 31 3,1% 32 3,2%

Campagne opzetten tegen zwerfvuil 408 40,8% 289 28,9% 160 16,0% 49 4,9% 21 2,1%

Horizonvervuiling voorkomen 393 39,3% 271 27,1% 167 16,7% 29 2,9% 21 2,1%

Alleen bestemmingsverkeer toelaten 231 23,1% 187 18,7% 306 30,6% 113 11,3% 48 4,8%

Alleen laagbouw toelaten 489 48,9% 191 19,1% 133 13,3% 46 4,6% 44 4,4%

Σ 3601 2117 1629 441 301
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Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Vraag : 26 Aantal respondenten: 1.036 één antwoord mogelijk
Hoe tevreden bent u over de uitvoering van het ruimtelijke ordeningbeleid, bijvoorbeeld de (wegen)bouwprojecten van de laatste jaren in Buitengebied Breda Zuid-West?

Zeer tevreden 37 3,6%

Tevreden 446 43,1%

Ontevreden 211 20,4%

Zeer ontevreden 129 12,5%

Geen mening 213 20,6%

Σ 1036

Vraag : 27 Aantal respondenten: 1.040 meerdere antwoorden mogelijk
Door welk van de volgende maatregelen kan Buitengebied Breda Zuid-West volgens u het beste worden schoongehouden?

Gebodsborden plaatsen 142 13,7%

Jaarlijks een voorjaarsschoonmaakdag organiseren 97 9,3%

Twee maal per jaar een schoonmaakdag organiseren 149 14,3%

Direct opruimen van zwerfvuil 646 62,1%

Extra afvalbakken 353 33,9%

Extra afval inzameling 157 15,1%

Meer schoonmaakonderhoud door de gemeente 677 65,1%

Geen van deze maatregelen 44 4,2%

Σ 2265

Vraag : 28 Aantal respondenten: 1.043 meerdere antwoorden mogelijk
Welke vormen van overlast ervaart u in Buitengebied Breda Zuid-West?

Verkeerslawaai 444 42,6%

Bedrijfslawaai 73 7,0%

Loslopende dieren 67 6,4%

Jacht 54 5,2%

Laag vliegende straaljagers 58 5,6%

Motorcrossers 117 11,2%

Militaire oefeningen 11 1,1%

Cross-fietsers/Mountainbikers 38 3,6%

Agrarisch verkeer 65 6,2%

Horizonvervuiling 140 13,4%

Lichtvervuiling 150 14,4%

Ik ervaar geen overlast 413 39,6%

Σ 1630
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Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Vraag : 29 Aantal respondenten: 1.031
Hoe beoordeelt u de volgende openbare voorzieningen?

1 = Goed 2 = Redelijk 3 = Slecht 4 = Geen mening

Onderhoud van wegen en bestratingen 190 18,4% 492 47,7% 280 27,2% 19 1,8%

Onderhoud van bermen en sloten 114 11,1% 393 38,1% 463 44,9% 25 2,4%

Schoonhouden van de openbare ruimte 104 10,1% 357 34,6% 155 15,0% 247 24,0%

Trottoirs 98 9,5% 303 29,4% 152 14,7% 305 29,6%

Onderhoud van trottoirs 87 8,4% 295 28,6% 170 16,5% 311 30,2%

Fietspaden 244 23,7% 354 34,3% 148 14,4% 152 14,7%

Onderhoud van fietspaden 210 20,4% 370 35,9% 135 13,1% 162 15,7%

Parkeervoorzieningen 164 15,9% 266 25,8% 147 14,3% 284 27,5%

Straatverlichting 245 23,8% 399 38,7% 219 21,2% 75 7,3%

Σ 1456 3229 1869 1580

Vraag : 30 Aantal respondenten: 1.011
Wat vindt u van de kwaliteit van de volgende (nuts)voorzieningen in  Buitengebied Breda Zuid-West?

1 = Goed 2 = Redelijk 3 = Slecht 4 = Geen mening 5 = Niet van toepassing

Watervoorziening 797 78,8% 109 10,8% 12 1,2% 38 3,8% 8 0,8%

Aardgasnet 793 78,4% 91 9,0% 8 0,8% 50 4,9% 19 1,9%

Elektriciteitsnet 770 76,2% 122 12,1% 16 1,6% 45 4,5% 9 0,9%

Vuilnisophaaldienst 798 78,9% 124 12,3% 20 2,0% 28 2,8% 10 1,0%

Grootvuil inzameling 653 64,6% 166 16,4% 39 3,9% 74 7,3% 28 2,8%

Inzameling chemisch afval/Chemokar 215 21,3% 128 12,7% 248 24,5% 161 15,9% 172 17,0%

Straatverlichting 362 35,8% 346 34,2% 203 20,1% 28 2,8% 18 1,8%

Schoonmaken van straten/trottoirs 204 20,2% 345 34,1% 214 21,2% 93 9,2% 74 7,3%

Sneeuw ruimen/zout strooien 339 33,5% 311 30,8% 209 20,7% 59 5,8% 40 4,0%

Kabel (ontvangst radio/tv) 628 62,1% 227 22,5% 50 4,9% 29 2,9% 20 2,0%

Telefoon 710 70,2% 163 16,1% 28 2,8% 31 3,1% 15 1,5%

Breedband internet 397 39,3% 164 16,2% 94 9,3% 106 10,5% 147 14,5%

Σ 6666 2296 1141 742 560

Vraag : 31 Aantal respondenten: 1.038 één antwoord mogelijk
Hoe vaak bezoekt u het internet?

Minstens 1x per dag 517 49,8%

Enkele malen per week 218 21,0%

Enkele malen per maand 46 4,4%

Hoogst zelden 76 7,3%

Ik beschik niet over een internet verbinding 181 17,4%

Σ 1038

B
IJL

A
G

E
 D

rapport Wijkwaardering 2006 pagina 9 van 19 



Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Vraag : 32 Aantal respondenten: 1.021
Waar koopt u gewoonlijk de volgende producten?

1 = Eigen buurt 2 = Ginneken, Princenhage, Prinsenbeek, Rijsbergen3 = Dichtstbijzijnde stad 4 = Via post of internet 5 = Niet van toepassing

Brood en banket 73 7,1% 795 77,9% 86 8,4% 0 0,0% 52 5,1%

Vers fruit en groenten 63 6,2% 784 76,8% 92 9,0% 0 0,0% 51 5,0%

Vlees 46 4,5% 778 76,2% 111 10,9% 1 0,1% 54 5,3%

Vis 37 3,6% 738 72,3% 140 13,7% 1 0,1% 60 5,9%

Kleding 16 1,6% 173 16,9% 764 74,8% 5 0,5% 29 2,8%

Doe-het-zelf artikelen 21 2,1% 380 37,2% 511 50,0% 1 0,1% 55 5,4%

Elektrische apparatuur 16 1,6% 269 26,3% 637 62,4% 6 0,6% 42 4,1%

Boeken/muziek 13 1,3% 228 22,3% 604 59,2% 34 3,3% 79 7,7%

Σ 285 4145 2945 48 422

Vraag : 33 Aantal respondenten: 1.009
Hoe vaak zou u gebruik maken van de volgende voorzieningen als deze beschikbaar waren in Buitengebied Breda Zuid-West?

1 = Wekelijks 2 = Maandelijks 3 = Af en toe 4 = Nooit 5 = Weet ik niet

Bank 229 22,7% 151 15,0% 317 31,4% 181 17,9% 91 9,0%

Postkantoor 178 17,6% 152 15,1% 388 38,5% 141 14,0% 104 10,3%

Slager 457 45,3% 49 4,9% 182 18,0% 171 16,9% 107 10,6%

Bakker 564 55,9% 21 2,1% 153 15,2% 131 13,0% 100 9,9%

Groenteboer 472 46,8% 33 3,3% 190 18,8% 152 15,1% 107 10,6%

Visboer 341 33,8% 95 9,4% 233 23,1% 169 16,7% 112 11,1%

Supermarkt 655 64,9% 27 2,7% 107 10,6% 108 10,7% 90 8,9%

Café 110 10,9% 66 6,5% 294 29,1% 331 32,8% 139 13,8%

Bibliotheek 103 10,2% 164 16,3% 207 20,5% 319 31,6% 154 15,3%

Σ 3109 758 2071 1703 1004

Vraag : 34 Aantal respondenten: 1.002
Als de volgende huis-aan-huis voorzieningen werden ingevoerd, hoe vaak zou u er gebruik van maken?

1 = Wekelijks 2 = Maandelijks 3 = Af en toe 4 = Nooit 5 = Weet ik niet

Rijdende kruidenier (SRV) 166 16,6% 23 2,3% 219 21,9% 467 46,6% 103 10,3%

Groenteboer 177 17,7% 25 2,5% 217 21,7% 441 44,0% 107 10,7%

Melkboer 220 22,0% 21 2,1% 194 19,4% 432 43,1% 104 10,4%

Bakker 310 30,9% 16 1,6% 156 15,6% 393 39,2% 101 10,1%

Rijdende bibliotheek 64 6,4% 71 7,1% 130 13,0% 548 54,7% 144 14,4%

Rijdende bank/postvoorziening 60 6,0% 47 4,7% 171 17,1% 522 52,1% 156 15,6%

Σ 997 203 1087 2803 715
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Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Vraag : 35 Aantal respondenten: 1.009 meerdere antwoorden mogelijk
Aan welke nieuwe sporten of activiteiten zou u deelnemen als deze in Buitengebied Breda Zuid-West aangeboden zouden worden?

Badminton/squash 67 6,6%

Volleybal/basketbal 20 2,0%

Biljart/snooker 85 8,4%

Turnen/gymnastiek 43 4,3%

Wieler/mountainbike 57 5,6%

Fitness/aerobics 187 18,5%

Voetbal 73 7,2%

Golf 127 12,6%

Hockey 27 2,7%

Zwemmen 294 29,1%

Jeu de boules 78 7,7%

Geen van deze activiteiten 413 40,9%

Σ 1471

Vraag : 36 Aantal respondenten: 960
Neemt u deel aan de volgende sociale en/of vrije tijd activiteiten en zo ja waar?

1 = Ja in Buitengebied Breda Zuid-West2 = Ja in Breda overig 3 = Ja elders 4 = Nee

Amateurtoneel 4 0,4% 3 0,3% 1 0,1% 813 84,7%

Muzikale activiteiten 27 2,8% 41 4,3% 17 1,8% 742 77,3%

Avondonderwijs 3 0,3% 19 2,0% 16 1,7% 783 81,6%

Dansen 5 0,5% 24 2,5% 11 1,1% 782 81,5%

Bingo 20 2,1% 4 0,4% 7 0,7% 792 82,5%

Creatieve activiteiten 56 5,8% 61 6,4% 37 3,9% 693 72,2%

Sportactiviteiten 83 8,6% 169 17,6% 134 14,0% 518 54,0%

Vrijwilligerswerk 85 8,9% 50 5,2% 35 3,6% 681 70,9%

Σ 283 371 258 5804

Vraag : 37 Aantal respondenten: 979 meerdere antwoorden mogelijk
Welke van de volgende activiteiten zou u mee willen helpen organiseren?

Sportactiviteiten 95 9,7%

Culturele activiteiten 57 5,8%

Spelprogramma´s 12 1,2%

Scholing en cursussen 38 3,9%

Evenementen 104 10,6%

Buurtbijeenkomsten 84 8,6%

Jeugdactiviteiten 69 7,0%

Ouderenactiviteiten 66 6,7%

Geen 672 68,6%

Σ 1197
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Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Vraag : 38 Aantal respondenten: 971
Wat is uw mening over de activiteiten van plaatselijke verenigingen voor de volgende leeftijdsgroepen?

1 = Goed 2 = Redelijk 3 = Slecht 4 = Geen mening

Kinderen tot 16 jaar 110 11,3% 141 14,5% 152 15,7% 490 50,5%

Jongeren tussen 17-25 jaar 51 5,3% 71 7,3% 233 24,0% 530 54,6%

Mensen tussen 26-60 jaar 75 7,7% 175 18,0% 126 13,0% 517 53,2%

Mensen ouder dan 60 jaar 162 16,7% 194 20,0% 58 6,0% 527 54,3%

Σ 398 581 569 2064

Vraag : 39 Aantal respondenten: 1.042 één antwoord mogelijk
Bent u actief lid van een van de volgende religieuze instellingen?

Rooms-katholieke kerk 374 35,9%

Protestantse kerk 26 2,5%

Moskee 1 0,1%

Andere religieuze instelling 5 0,5%

Geen actief lid 636 61,0%

Σ 1042

Vraag : 40 Aantal respondenten: 1.044 meerdere antwoorden mogelijk
Om welke reden is de  kerk van Liesbos of Effen belangrijk voor u?

Voor de zondagsdiensten 212 20,3%

Voor doopceremonies 158 15,1%

Voor bruiloften en begrafenissen 320 30,7%

Als ontmoetingsplaats 108 10,3%

Als historisch gebouw 260 24,9%

Als centraal punt in de woongemeenschap 324 31,0%

Iets anders 45 4,3%

Is niet belangrijk voor mij 424 40,6%

Σ 1851

Vraag : 41 Aantal respondenten: 1.043 één antwoord mogelijk
Bent u van mening dat de plaatselijke religieuze instellingen bijdragen aan het gemeenschapsleven?

Ja 573 54,9%

Nee 125 12,0%

Geen mening 345 33,1%

Σ 1043

Vraag : 42 Aantal respondenten: 1.040 één antwoord mogelijk
Vindt u de aankondiging van activiteiten van de plaatselijke religieuze instellingen voldoende?

Ja 544 52,3%

Nee 45 4,3%

Geen mening 451 43,4%

Σ 1040
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Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Vraag : 43 Aantal respondenten: 1.015 meerdere antwoorden mogelijk
Aan welke van de volgende voorzieningen bestaat er naar uw mening behoefte in Buitengebied Breda Zuid-West?

Verzorgingstehuis 108 10,6%

Begeleid wonen complex 83 8,2%

Thuiszorg 314 30,9%

Kinderdagverblijf 99 9,8%

Woonzorgcomplex 121 11,9%

Geen van deze voorzieningen 513 50,5%

Σ 1238

Vraag : 44 Aantal respondenten: 1.020 één antwoord mogelijk
Is er in Buitengebied Breda Zuid-West behoefte aan een 'zorg in de wijk' project uitgevoerd door de bewoners zelf?

Ja 138 13,5%

Nee 176 17,3%

Geen mening 706 69,2%

Σ 1020

Vraag : 45 Aantal respondenten: 994 één antwoord mogelijk
Hoeveel van uw kinderen volgt basisschool onderwijs?

geen 865 87,0%

1 64 6,4%

2 47 4,7%

3 14 1,4%

4 2 0,2%

5 2 0,2%

Σ 994

Vraag : 46 Aantal respondenten: 980 meerdere antwoorden mogelijk
Waar gaan deze kinderen naar de basisschool?

Effen 78 8,0%

Etten-Leur 7 0,7%

Ginneken 11 1,1%

Princenhage 10 1,0%

Prinsenbeek 25 2,6%

Rijsbergen 10 1,0%

Anders 18 1,8%

Niet van toepassing 828 84,5%

Σ 987
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Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Vraag : 47 Aantal respondenten: 1.002 één antwoord mogelijk
Indien u een betaalde baan heeft, in welke sector werkt u?

Landbouw en Visserij 64 6,4%

Industrie 37 3,7%

Bouw & Vastgoed 38 3,8%

Verkeer/vervoer en communicatie 28 2,8%

Overheid 30 3,0%

Onderwijs 25 2,5%

Cultuur/recreatie en overige dienstverlening 9 0,9%

Gezondheids- en welzijnszorg 79 7,9%

Zakelijke dienstverlening 74 7,4%

Detailhandel & Horeca 46 4,6%

Anders 54 5,4%

Niet van toepassing 518 51,7%

Σ 1002

Vraag : 48 Aantal respondenten: 994 één antwoord mogelijk
Indien u van plan bent om voor u zelf te beginnen, in welke sector wilt u een bedrijf starten?

Landbouw en Visserij 24 2,4%

Industrie 6 0,6%

Bouwnijverheid 10 1,0%

Detailhandel 9 0,9%

Horeca 13 1,3%

Verkeer / vervoer en communicatie 6 0,6%

Financiële instellingen 1 0,1%

Onderwijs 1 0,1%

Zakelijke dienstverlening 24 2,4%

Gezondheids- en welzijnszorg 18 1,8%

Cultuur/recreatie en overige dienstverlening 15 1,5%

Niet van toepassing 867 87,2%

Σ 994
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Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Vraag : 49 Aantal respondenten: 1.005 één antwoord mogelijk
Indien u een eigen bedrijf heeft, binnen welke sector valt het bedrijf?

Landbouw en Visserij 111 11,0%

Industrie 7 0,7%

Bouwnijverheid 14 1,4%

Detailhandel 26 2,6%

Horeca 11 1,1%

Verkeer / vervoer en communicatie 8 0,8%

Financiële instellingen 4 0,4%

Zakelijke dienstverlening 37 3,7%

Onderwijs 2 0,2%

Gezondheids- en welzijnszorg 18 1,8%

Cultuur / recreatie en overige dienstverlening 9 0,9%

Niet van toepassing 758 75,4%

Σ 1005

Vraag : 50 Aantal respondenten: 954
Wat vindt u van het stimuleren van de volgende economische activiteiten in Buitengebied Breda Zuid-West?

1 = Zeer belangrijk 2 = Belangrijk 3 = Neutraal 4 = Onbelangrijk 5 = Zeer onbelangrijk

Toerisme 25 2,6% 97 10,2% 255 26,7% 238 24,9% 254 26,6%

Attracties 11 1,2% 41 4,3% 181 19,0% 265 27,8% 355 37,2%

Landbouw 158 16,6% 298 31,2% 302 31,7% 63 6,6% 64 6,7%

Tuinbouw 138 14,5% 278 29,1% 309 32,4% 72 7,5% 95 10,0%

Glastuinbouw 40 4,2% 113 11,8% 299 31,3% 159 16,7% 255 26,7%

Veeteelt 138 14,5% 274 28,7% 297 31,1% 81 8,5% 94 9,9%

Kleine ondernemingen 37 3,9% 129 13,5% 277 29,0% 199 20,9% 218 22,9%

Kleinschalige industrie 3 0,3% 27 2,8% 177 18,6% 210 22,0% 430 45,1%

Recreatie & Ontspanning 103 10,8% 231 24,2% 298 31,2% 123 12,9% 132 13,8%

Sportactiviteiten 83 8,7% 187 19,6% 325 34,1% 119 12,5% 144 15,1%

Σ 736 1675 2720 1529 2041

Vraag : 51 Aantal respondenten: 1.005
Hoe vaak maakt u gebruik van de onderstaande vormen van openbaar vervoer?

1 = Dagelijks 2 = Wekelijks 3 = Maandelijks 4 = Af en toe 5 = Nooit

Lijnbus 10 1,0% 21 2,1% 21 2,1% 162 16,1% 760 75,6%

Belbus 0 0,0% 0 0,0% 2 0,2% 6 0,6% 922 91,7%

Schoolbus 1 0,1% 1 0,1% 2 0,2% 14 1,4% 915 91,0%

Interliner 0 0,0% 1 0,1% 5 0,5% 63 6,3% 869 86,5%

Taxi 2 0,2% 14 1,4% 19 1,9% 189 18,8% 738 73,4%

Trein 11 1,1% 15 1,5% 50 5,0% 226 22,5% 656 65,3%

Treintaxi 0 0,0% 6 0,6% 9 0,9% 112 11,1% 832 82,8%

Ziekenvervoer 0 0,0% 1 0,1% 2 0,2% 33 3,3% 892 88,8%

Bijzonder vervoer 2 0,2% 4 0,4% 5 0,5% 16 1,6% 910 90,5%

Σ 26 63 115 821 7494
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Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West

Vraag : 52 Aantal respondenten: 944
Wat vindt u van het vervoer per lijnbus aangaande de volgende punten?

1 = Goed 2 = Redelijk 3 = Slecht 4 = Geen mening 5 = Niet van toepassing

Route 137 14,5% 72 7,6% 75 7,9% 243 25,7% 390 41,3%

Stiptheid 87 9,2% 115 12,2% 21 2,2% 283 30,0% 404 42,8%

Frequentie waarmee de bus rijdt 61 6,5% 103 10,9% 81 8,6% 271 28,7% 396 41,9%

Aanvangs- en eindtijd dienstregeling 54 5,7% 84 8,9% 60 6,4% 303 32,1% 404 42,8%

Betrouwbaarheid 85 9,0% 117 12,4% 12 1,3% 286 30,3% 403 42,7%

Snelheid 106 11,2% 107 11,3% 10 1,1% 277 29,3% 402 42,6%

Comfort 78 8,3% 128 13,6% 25 2,6% 268 28,4% 402 42,6%

Kosten 57 6,0% 119 12,6% 50 5,3% 272 28,8% 404 42,8%

Aantal bushaltes 71 7,5% 93 9,9% 126 13,3% 236 25,0% 390 41,3%

Toegankelijkheid voor minder validen 17 1,8% 52 5,5% 84 8,9% 331 35,1% 423 44,8%

Informatievoorziening 50 5,3% 93 9,9% 65 6,9% 291 30,8% 403 42,7%

Σ 803 1083 609 3061 4421

Vraag : 53 Aantal respondenten: 1.029 één antwoord mogelijk
Wat is uw belangrijkste transportmiddel naar het werk, opleiding of studie?

Auto 575 55,9%

Bus 6 0,6%

Taxi 4 0,4%

Fiets 159 15,5%

Motor/ Scooter/ Brommer 13 1,3%

Trein 6 0,6%

Lopend 14 1,4%

Niet van toepassing 252 24,5%

Σ 1029

Vraag : 54 Aantal respondenten: 1.030 meerdere antwoorden mogelijk
Indien u in het bezit bent van een auto, waar gebruikt u deze meestal voor?

Zakelijk verkeer 267 25,9%

Woon-werk verkeer 390 37,9%

Vrijetijdsbesteding 538 52,2%

Boodschappen doen / winkelen 709 68,8%

Vervoer kinderen van en naar school 123 11,9%

Bezoek familie/vrienden 668 64,9%

Anders 68 6,6%

Niet van toepassing 136 13,2%

Σ 2899
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Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Vraag : 55 Aantal respondenten: 1.027 meerdere antwoorden mogelijk
Welke van de volgende (snelheidsbeperkende) maatregelen zou u op prijs stellen in Buitengebied Breda Zuid-West?

60-km zones instellen 405 39,4%

De verkeersdrukte verminderen 307 29,9%

Meer waarschuwingsborden voor spelende kinderen plaatsen 216 21,0%

Meer algemene waarschuwingsborden plaatsen 126 12,3%

Meer politiecontrole 240 23,4%

Meer verkeersdrempels 161 15,7%

Verlaging van de maximumsnelheid 328 31,9%

Flitspalen 161 15,7%

Andere maatregel 58 5,6%

Er zijn geen maatregelen nodig 225 21,9%

Σ 2227

Vraag : 56 Aantal respondenten: 1.038 één antwoord mogelijk
Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de fietsvoorzieningen in Buitengebied Breda Zuid-West?

Goed 370 35,6%

Redelijk 451 43,4%

Slecht 142 13,7%

Geen mening 75 7,2%

Σ 1038

Vraag : 57 Aantal respondenten: 1.035 één antwoord mogelijk
Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de voetgangersvoorzieningen (trottoirs, oversteekplaatsen e.d.) in  Buitengebied Breda Zuid-West?

Goed 127 12,3%

Redelijk 390 37,7%

Slecht 327 31,6%

Geen mening 191 18,5%

Σ 1035

Vraag : 58 Aantal respondenten: 1.033 meerdere antwoorden mogelijk
Welk van de volgende verkeersvoorzieningen zou u graag in Buitengebied Breda Zuid-West gerealiseerd willen zien bij de (her)inrichting van wegen en straten?

Vrij liggende fietspaden 547 53,0%

Meer voetpaden 213 20,6%

Meer trottoirs 95 9,2%

Meer straatverlichting 317 30,7%

(Meer) verkeerslichten 32 3,1%

Meer zebrapaden 80 7,7%

Verlaagde trottoirranden 47 4,5%

Rotondes 281 27,2%

Snelheidsremmende voorzieningen 341 33,0%

Verkeersremmende voorzieningen 230 22,3%

Geen van deze voorzieningen 129 12,5%

Σ 2312
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Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Vraag : 59 Aantal respondenten: 991 meerdere antwoorden mogelijk
Bent u van mening dat er gevaarlijke kruis- en/of verkeerspunten zijn in Buitengebied Breda Zuid-West?

Ja in Liesbos 223 22,5%

Ja in Effen 415 41,9%

Ja in De Rith 80 8,1%

Ja Batenburg-/Schaepmanlaan 66 6,7%

Nee 59 6,0%

Geen mening 227 22,9%

Σ 1070

Vraag : 60 Aantal respondenten: 1.008 meerdere antwoorden mogelijk
Waar haalt u meestal uw informatie vandaan over evenementen die plaatsvinden in Buitengebied Breda Zuid-West?

Modern Prinsenbeek 164 16,3%

Parochieblad Liesbos 152 15,1%

Wijkblad Princenhage 142 14,1%

Stadsblad 457 45,3%

Effen in Letters 371 36,8%

Bredase Bode 468 46,4%

BN de Stem 609 60,4%

Lokale radio 63 6,3%

Lokale t.v. 102 10,1%

Internet 98 9,7%

Wijkkrant 46 4,6%

Σ 2672

Vraag : 61 Aantal respondenten: 1.027
Ontvangt u de volgende bladen?

1 = Ja 2 = Nee 3 = Weet ik niet

Modern Prinsenbeek 163 15,9% 598 58,2% 16 1,6%

Parochieblad Liesbos 195 19,0% 581 56,6% 28 2,7%

Wijkblad Princenhage 129 12,6% 647 63,0% 28 2,7%

Stadsblad 871 84,8% 96 9,3% 12 1,2%

Effen in Letters 431 42,0% 424 41,3% 19 1,9%

Bredase Bode 866 84,3% 93 9,1% 24 2,3%

Σ 2655 2439 127
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Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Vraag : 62 Aantal respondenten: 1.025 meerdere antwoorden mogelijk
Welke van de volgende ontwikkelingen in Buitengebied Breda Zuid-West zou uw steun krijgen?

Asielzoekerscentrum 9 0,9%

Sociale werkplaatsen/ateliers 54 5,3%

Woningbouw voor doelgroepen 112 10,9%

Villabouw 110 10,7%

Landgoedontwikkeling 213 20,8%

Agrarische vollegrond bedrijven 326 31,8%

Glastuinbouw 74 7,2%

Natuurbeschermingsgebieden 531 51,8%

Recreatiepark 94 9,2%

Sportpark 101 9,9%

Conferentieoord/ontspanningsoord 88 8,6%

Geen van deze ontwikkelingen 223 21,8%

Σ 1935

Vraag : 63 Aantal respondenten: 1.030 meerdere antwoorden mogelijk
Hoe zouden volgens u de resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt moeten worden?

Door middel van een rapport 365 35,4%

Door middel van een openbare bijeenkomst 145 14,1%

Door middel van publicatie in een plaatselijke nieuwsblad 373 36,2%

Door huis-aan-huis berichtgeving 583 56,6%

Op de website van de Wijkraad 358 34,8%

Σ 1824
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REPRESENTATIVITEITTOETS  

 
 
Overzicht van populatie en respons. 
 
 Totale bevolking Respondenten 
 
 Absoluut Procent Absoluut Procent 
12 - 15 n.b. n.b.  (46) (4) 
16 - 24 188 12 87 8 
25 - 44 411 26 223 21 
45 - 64  669 42 484 45 
65 +  312 20 229 21 
 
Totaal 1.580 100 1.069 99 
 
 
Aantal respondenten representativiteittoets        1.023 (1.069 - 46) 
 
Aantal inwoners ouder dan 15 jaar:  1.580 
 
De respons bedraagt: 67,66 % 
 
 
Bij het berekenen van de correlatie is de leeftijdsgroep van 0-15 jaar buiten 
beschouwing gelaten.  
 
Correlatiecoëfficiënt: 0,98 
De enquête is representatief wat betreft leeftijdsverdeling 
 
Verdeling naar geslacht 
Geslacht: Totale bevolking Respondenten 
 Procent Procent 
Man 51 50 
Vrouw  49 50 
Totaal 100 100 
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OVERZICHT GEVAARLIJKE VERKEERSPUNTEN 
 
Auto's atletiekvereniging & hockey Batenburglaan 1 
Batenburglaan gevaarlijke bochten 1 
Oversteek Graaf Engelbertlaan t.h.v. Novotel Princenhage, geen voetgangersvoorziening 9 
  
Hoek Graaf Engelbertlaan 1 
  
Rijsbergseweg aansluitingen, afslagen 15 
Kruising Rijsbergseweg / Sintelweg 5 
Kruising Effenseweg / Rijsbergseweg 281 
Gehele parallelweg, Rijsbergseweg, Effenseweg 7 
  
Kruising Den Dogdreef / Rithsestraat  10 
Oversteek Rijsbergseweg / Den Dogdreef 19 
  
Onoverzichtelijke bochten Rithsestraat 3 
Kruisingen Rithsestraat met zijstraten 10 
Hoek Sprundelsebaan / Rithsestraat 1 
Kruising Rithsestraat / Vuchtschootseweg 3 
Oversteek randweg Princenhage / Rithsestraat 2 
Kruising Rithsestraat / Raamschoorseweg 23 
Kruising Rithsestraat / Achterste Rithweg 6 
Kruising Rithestraat / Sprundelsebaan 5 
  
Effenseweg oversteek school 5 
Verkeersheuvels Effenseweg / Rijsbergseweg 1 
Kruising Effenseweg / Oudlandstraatje  1 
Bocht Effenseweg / Meester van Meelstraat 1 
  
Kruising Overaseweg / Effen kruising 1 
Kruising Schaepmanlaan / Overaseweg / De Manweg 7 
Kruising Overaseweg / Heistraat 7 
Kruising Overaseweg / Burgemeester de Manlaan 1 
Hoek Overaseweg bij Struis 1 
Kruising Overaseweg met zijstraten 2 
Gevaarlijke bochten in Heistraat - Overaseweg - Marellenweg 3 

  
Kruising Hoenderparkweg / Oude Rijsbergsebaan / Rijsbergseweg 3 
  
Bocht Mastdreef  2 
Bocht Achterste Rithweg 1 
Scherpe bocht bij Raamschoorseweg 1 
Twee Gelandenbrugweg erg onoverzichtelijk 1 
Weerdstraat parallelweg 1 
Verkeerszuiltjes Dr. Schaepmanlaan 5 
  
Kruising Baronielaan / Willem van Oranjelaan  2 
Bocht voor de brug t.h.v. 179, als daar auto's geparkeerd staan 5 
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Kruising Drielindendreef / Bagvensestraat 1 
Kruising Drielindendreef / Oude Liesboslaan 14 
Kruising Liesboslaan / Sprundelsebaan 1 
Kruising Leursebaan / Moerdijkse Postbaan 11 
Kruising Leursebaan / Drielindendreef 2 
Kruising Leursebaan / Jagerpad 8 
Kruising Leursebaan / Zanddreef 28 
Kruising Leursebaan / Groenstraat 36 
Kruisingen Leursebaan met aanliggende straten 42 
Ingang van de tunnel Moerdijkse Postbaan 2 
  
Kruising Liesboslaan / Liesbosweg 1 
Kruising Liesdreef / Sprundelsebaan 1 
Kruising Liesstraat / Liesboslaan 18 
Kruising Parallelweg / Sprundelsebaan  4 
Kruising Liesstraat / Sprundelsebaan 2 
Kruising Moerdijkse Postbaan / Liesdreef 3 
Oversteek randweg Princenhage / Liesboslaan  2 
Kruising Liesboslaan nabij Zoutland 1 
Liesstraat / Oude Liesboslaan 5 
Kruising Moerdijkse Postbaan / Hilsebaan 13 
Oversteek Liesboslaan oprit Etten-Leur 2 
T-splitsing Moerdijkse Postbaan - Liesbosweg 1 
T-splitsing Liesdreef / Sprundelsebaan  2 
Uitrit Vinkenburgstraat 3 1 
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REACTIES BUURTBEWONERS 
 
Verkeersveiligheid       Σ 
 Fietspaden        23 
  Rijsbergseweg-Graaf Engelbertlaan    4  
  Leursebaan: eenzijdig fietspad    4  
  Zanddreef: ontbreken fietspad    2  
  Dr. Batenburglaan: ontbreken fietspad   5  
  Rithsestraat ontbreken fietspad    1  
  Effenseweg; ontbreken fietspad    1  
  Overaseweg-Effenseweg    3  
  Overaseweg-Heistraat      1  
  Moerdijkse Postbaan: ontbreken fietspad   2  
          
 Kruispunten       20 
  Rijsbergse-, parallel- en Sintelweg    1  
  Leursebaan-Zanddreef     2  
  Leursebaan-Groenstraat    1  
  Baronielaan-Overaseweg    1  
  Leursebaan-Vaareindseweg     2  
  Princeville      3  
  Hilbergsedreef-parallelweg Rijsbergseweg   2  
  Rijsbergseweg-parallelweg t.h.v. kerk Effen   2  
  Dr. Batenburglaan t.h.v. vluchtheuvel in het midden  3  
  Oude Liesboslaan-Drielindendreef    1  
  Moerdijkse Postbaan situatie    2  
          
 Snelheid        44 
 Betreft auto's, vrachtwagens, motoren, landbouwvoertuigen, wielrenners   
 Zorg met name om kinderen en bejaarden!      
  Vrijwel overal waar geen "snelheidsremmers" zijn. Zie ook b.n. wegen!  
          
 Alg. veiligheid / infrastructuur      56 
 Betreft o.m. onderhoud van (onverharde) wegen/zandpaden, fietspaden / maaien   
 bermen en overbegroeiing langs wegen / straatverlichting e.d.    
 Gebreken in infrastructuur zijn gerelateerd aan b.n. snelheids- en veiligheidsproblemen 
  Zie b.n. fietspaden / wegen       
          
Leefomgeving         
 Aantasting landelijke aard      25 
 Betreft behoud van combinatie wonen met werken/(agr.)gebruik.    
 handhaving huidge combinatie.       
          
 Natuurgebied       15 
 Betreft het in stand houden van het landelijke karakter en natuurschoon in deze regio. 
 Geen industrie, geen hoogbouw, geen groot stedelijk karakter.    
 Dus: handhaven wat nu is en vroeger was.      
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Overlast         Σ 
 (Zwerf-) vuil       30 
 zoals Galderse meren     2  
  Dr. Batenburglaan; door derden op terrein Bogers  6  
  Overaseweg-Dr Schaepmanlaan-Dr Batenburglaan  3  
  Puinberg Rithsestraat      2  
  Leursebaan-Vinkenburgseweg    3  
  De Rith mn wietafval     2  
  Effen-centrum mn hondenpoep    3  
  Raamschoorseweg mn houtafval    1  
  Buitengebied algemeen    8  
          
 Bermbeheer / -onderhoud      41 
 zoals Oude Liesboslaan/friettent 'De Peer'    5  
  Sloten Krabbebossen     2  
  Rijsbergseweg     2  
  Oudlandstraatje-Tweegelandenbrugweg-Oude Rijsbergsebaan 2  
  (Oude) Liesboslaan; trottoirs    1  
  Speeltuin in Effen     2  
  Natuurgebied HSL/A16-Effen    4  
  Drielindendreef     2  
  Vaareindseweg; waterafvoer    5  
  Voetgangers-/fietserstunnel Liesbos   3  
  Buitengebied algemeen    13  
          
 Hangplaatsen       14 
  Voor "intieme contacten" bij Liesbos en Galderse Meren  5  
  Liesbos; friettent 'De Peer'    4  
  Liesbos; manege Liesbosch    5  
          
 Loslopende honden       2 
  Krabbebossen     2  
          
 Handhaving regelgeving      17 
 m.b.t. Ballonvaart     1  
  Blaffen van honden     2  
  Geluid: Atletiekvereninging Sprint    2  
  Geluid: Hockeyclub     1  
  Geluid: A58-A16/Princeville fly-over    4  
  Stank: varkensboeren     2  
  Surveillance politie op en rondom Galderse Meren  2  
  Illegale bewoning     3  
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        Σ 
 Omgevingsfactoren       11 
  Geluidswering aanzicht bij snelwegen A58-A16/HSL  4  
  Busverbinding/-overkapping ontbreekt: Oude Molenweg  4  
                                                              Liesbos   3  
          
Overige opmerkingen        
 Biologische landbouw stimuleren      3 
 Betreft de hele (landelijke en bosrijke) wijk / regio     
          
 Persoonlijke veiligheid; behoefte aan     2 
          
 Neigbourhood watch; behoefte aan     2 
          
          
Reacties met vermelding naam en adres     41   
          
Totaal aantal reacties      222   
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