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(vervolg  ‘Resultaten per thema’)

De meeste ondervraagden vinden niet dat instellingen 
ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen aan buurt-
activiteiten. Er is geen buurthuis, geen instelling voor
jongeren of een bewonerscomité. 
Met een zorgvoorziening heeft men in het algemeen 
geen ervaring. Buurtactiviteiten die plaatsvinden zijn 
een jaarlijkse rommelmarkt en de On the Move-bus 
die sport- en spelactiviteiten voor jongeren 
organiseert.

5. Veiligheid 
In hoeverre dragen buurtbewoners bij aan het gevoel 
van veiligheid van hun medebewoners? Hoe veilig is de 
woonomgeving en in welke mate dragen instellingen 
en voorzieningen bij aan de veiligheid van de buurt 
en het gevoel van veiligheid van de bewoners?
De meeste ondervraagden (83%) voelen zich veilig bij hun 
buurtgenoten. Men ervaart wel overlast van jongeren en 
criminaliteit. De jongeren bevinden zich vooral bij de 
bushalte Sint Theunislaan, de fl ats aan de Hoge Slagen, 
de brug bij de Bruistensingel, de Rompertpassage en de 
sloot achter de 6e en 7e Slagen. Zij veroorzaken overlast 
in de vorm van herrie, drugsgebruik, (’s nachts) voetballen 
tegen garagedeuren, vuurwerk, bevuilen van de hal van 
de fl ats, en het vernielen van abri’s. Voorbeelden van 
criminaliteit zijn fi etsdiefstal, inbraak van auto’s, woningen 
en bergingen en drugsdealen. De jongeren die bij de 
bushalte staan, zeggen dat zij daar staan omdat er voor 
hen in de buurt niets te doen is.
Voornamelijk in de 4de Slagen signaleren bewoners 
spanningen tussen allochtone en autochtone bewoners in 
de vorm van burenruzies en ruzies tussen ouders over de 
kinderen. Eenmaal heeft een bedreiging met een steek-
wapen plaatsgevonden; een andere keer heeft een gezin 
andere bewoners bedreigd. In beide gevallen is de politie 
tussen beiden gekomen.
58% van de ondervraagden vindt de woonomgeving veilig. 
Over de verkeersveiligheid en de verlichting zijn de 
meningen verdeeld. Rond de eigen woning is de verlichting 
goed en voelt men zich veilig. Maar in de buurt zijn enkele 
enge plekken, zoals onverlichte brandgangen en de sloot 
achter de 6de en de 7de  Slagen. Die is slecht verlicht en de 
hoge schuttingen beletten bovendien het zicht erop.
De kruising Hoge Slagen/Eekbrouwersweg/Zevenhontseweg 
wordt als de gevaarlijkste verkeersituatie gezien, zeker 
bij aanvang en afl oop van de school. Omdat de ouders de 
kinderen brengen en halen ontstaan er ook parkeer-
problemen. Bij de Slagendreef/Eekbrouwersweg 
(eenrichtingsweg) ontstaan gevaarlijke situaties 
wanneer vrachtverkeer er moet keren.  

Van de ondervraagden vindt 41%  dat de hulpdiensten 
bijdragen aan de veiligheid in de buurt, al heeft men 
nauwelijks ervaring met de brandweer. 56% vindt dat 
de politie zorg draagt voor een veilige buurt; de politie 
is zichtbaar in de wijk. 36% van de ondervraagden vindt 
dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt, 
maar per saldo doet de gemeente te weinig. 58% 
vindt dat de woningbouwcoöperatie zijn best doet. 
Knelpunten zijn de verlichting van de brandgangen, 
het hoge struikgewas en de breedte van de parkeerplaatsen; 
die voldoen weliswaar aan de norm, maar worden als te 
smal ervaren. Met het welzijnswerk hebben de bewoners 
geen ervaring.

6. Zorg
Hebben de bewoners zorg en aandacht voor elkaar? 
Ziet de buurt er verzorgd uit en hebben de instellingen 
in de buurt oog voor de behoeften en wensen van de 
bewoners?
Van de ondervraagden vindt 58% dat bewoners voor elkaar 
klaarstaan. Als buren kan men op elkaar rekenen. Er is een 
lichte vorm van sociale controle richting oudere bewoners. 
Het is geen gewoonte om elkaars kinderen op te vangen; 
ieder dopt wat dat betreft zijn eigen boontjes.
De bewoners zijn in het algemeen tevreden over de 
verzorging van de straten en trottoirs. Veel mensen geven 
aan zelf hun straat schoon te houden. De plantsoentjes 
worden minder goed beoordeeld, vooral vanwege het 
zwerfvuil in de struiken en in de sloot achter de 6de en 
7de Slagen. Enkele ondervraagden vinden dat bewoners 
hun eigen woning niet goed verzorgen. De bewoners die 
een renovatie achter de rug hebben, zijn overwegend 
positief over hun woning. De renovatie bij de 7de Slagen 
zorgt momenteel voor nogal wat onrust en ongemak. 
Men is positief over woningbouwcorporatie SSW en de 
inspanningen van de politie voor een betere leefsfeer in de 
buurt. Met organisaties als het welzijnswerk, de thuiszorg 
en het bewonerscomité hebben de meeste ondervraagden 
geen ervaring. 
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Onderzoek door Divers
Divers voert vanuit haar kennis van bewonersnetwerken signaleringsonderzoeken en samenlevingsanalyses uit. 
Daarbij betrekken wij altijd de mensen om wie het gaat. Onze manier van signaleren/onderzoeken, concluderen en 
adviseren is gebaseerd op een samenhangend inzicht in en kennis van de maatschappelijke en sociale situatie van 
bewoners en specifi eke doelgroepen. 
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Tijdens de wijktafel Noord van 6 september 2006 is de wijkschets Noord gepresenteerd en besproken. 

Diverse aanwezigen vroegen toen aandacht voor de buurt de Slagen. Geconstateerd werd dat er 

nauwelijks feitelijke informatie over deze buurt voorhanden is. Welzijnsonderneming Divers is 

daarop verzocht nader onderzoek te verrichten.

Probleemstelling
Concreet luidde de vraag aan Divers: onderzoek de 
ervaringen van bewoners uit de Slagen met betrekking 
tot vermeende burenconfl icten met een racistische 
achtergrond; drugshandel; jongerenoverlast; en onveiligheid 
voor spelende kinderen.

Werkwijze
Op verzoek heeft de gemeente een steekproef van 80 huis-
houdens geselecteerd. Met hulp van diverse organisaties zijn 
bovendien enkele bekende buurtbewoners als sleutelfi guren 
geïdentifi ceerd. 
In totaal hebben 36 bewoners deelgenomen, van wie:
• 17 mannen en 19 vrouwen;
• 27 bewoners tussen 22 jaar tot en met 64 jaar;
• 8 bewoners tussen 65 en 74 jaar;
• 9 bewoners met een andere nationaliteit dan de 
 Nederlandse;
• 6 jongeren die rondhangen bij de bushalte aan de 
 Sint Theunislaan.

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van het signalerings-
instrument ‘De buurt in beweging’. Dit instrument heeft 
betrekking  op de volgende thema’s:
• hechting
• imago
• invloed
• toegankelijkheid
• veiligheid
• zorg 
De thema’s zijn toegespitst op de probleemstelling voor de 
Slagen. Vrijwilligers hebben de betrokken bewoners in de 
vorm van interviews 18 vragen voorgelegd.
Met uitzondering van de 2de en 5de Slagen en de 
Slagendreef zijn in alle straten tenminste drie interviews 
afgenomen. 

Op 23 oktober 2006 zijn de voorlopige uitkomsten voor-
gelegd aan de buurttafel van de Slagen. De daar aanwezige 
bewoners onderschreven de conclusies (zie ‘Samenvattende 
conclusies’).

Resultaten per thema
Hierna volgen per thema de resultaten van het onderzoek 
(N=36). Per thema wordt belicht hoe bewoners met elkaar 
omgaan, hoe zij de buurt ervaren en welk oordeel zij hebben 
over de voorzieningen.

1. Hechting
In welke mate voelen bewoners zich verbonden met andere 
bewoners en met de buurt, en in welke mate dragen de 
bestaande voorzieningen daaraan bij?
Bijna alle ondervraagde bewoners (94%) voelen zich thuis 
in de buurt. Ze groeten elkaar en doen moeite om de sfeer 
in de buurt goed te houden. Ze zeggen echter ook last te 
hebben van hangjongeren, drugsoverlast en incidenteel van 
inbraken in bergingen, woningen of auto’s.
Over de inrichting van de buurt zijn de meningen sterk 
verdeeld: 50% is daar tevreden over, 41% niet. In de eigen 
straat voelt men zich wel prettig, in de buurt minder. 
De woningen zijn op zichzelf wel aangenaam, maar ze 
lijken allemaal op elkaar. Er is weinig of geen mogelijkheid 
tot recreatie, er zijn nauwelijks zitplekjes en speelplekken, 
zeker niet voor de jeugd ouder dan twaalf jaar. Het groen 
in de wijk staat er niet erg fl eurig bij. Parkeerruimte is er te 
weinig.
Van de ondervraagde bewoners vindt 55% dat er in de buurt
voorzieningen zijn waar ze wat aan hebben. Er zijn voldoen-
de winkels zijn en het openbaar vervoer is goed. Er is echter 
geen buurthuis en geen levendig verenigingsleven. 

Bewoners weten niet of er een bewonerscomité is. Voor 
de jeugd is er weinig te doen, maar men is positief over de 
sportactiviteiten van de On the Move-bus van Divers. Bij de 
fl ats aan de Hoge Slagen ontbreekt een ontmoetingsruimte 
voor 55-plussers.

2.  Imago
Welk beeld - denkt men - hebben anderen van de bewoners 
van de Slagen en van buurt en haar voorzieningen?
Een krappe meerderheid (58%) denkt dat buitenstaanders 
een positief beeld hebben van de wijze waarop men in de 
Slagen met elkaar omgaat. Men denkt dat de bewoners een 
goede naam hebben. Zelf ervaart men weinig ruzies of 
vechtpartijen; alleen de 4e Slagen scoort in dat opzicht 
minder goed. Er worden weinig buurtactiviteiten 
georganiseerd.
Van de ondervraagden denkt 72% dat anderen een positief 
beeld hebben over de Slagen: de buurt is  redelijk gezellig en 
ziet er verzorgd uit. Zelf is men is positief over de verzorging 
van de straten (67%) en het groen (64%). 
Over de vraag of organisaties en instanties een bijdrage 
leveren aan het imago van de buurt lopen de meningen 
sterk uiteen. Men heeft het gevoel dat de buurt enigszins 
buiten de boot valt. Ook de media hebben nauwelijks 
belangstelling voor de Slagen. Men denkt dat de gemeente 
en de politie de buurt niet als negatief ervaren. Met het 
welzijnswerk of een buurthuis heeft men geen ervaring.

Op basis van de resultaten van het onderzoek onder bewoners van de Slagen laten zich in grote lijnen 
de volgende conclusies trekken:

1. Bewoners gaan prettig met elkaar om
De bewoners van de Slagen voelen zich over het algemeen thuis in hun buurt. Men voelt zich veilig bij elkaar en in de 
eigen woning. In de straat kent men elkaar redelijk tot goed. De contacten zijn overwegend goed en een zekere vorm 
van sociale controle wordt als positief ervaren. Burenruzies komen niet voor, behalve een enkele keer in de 4e Slagen. 
Daar zijn weliswaar spanningen tussen allochtone en autochtone bewoners, maar ruzies hebben geen racistische 
achtergrond. Het probleem is eerder het gebruik aan ruimte, met name om te parkeren. Als het nodig is weet men 
elkaar te vinden. Toch zouden bewoners best wat meer betrokken mogen zijn bij de wijk. Zo zijn er weinig buurt-
activiteiten en er is - voor zover men weet - geen bewonerscomité actief. Men denkt dat de buurt over het algemeen 
best een positief imago heeft.

2. De woonomgeving is redelijk, maar onveilig voor kinderen
De bewoners zijn redelijk tevreden over hun woning, zeker nu de renovaties achter de rug zijn. De straten worden goed 
verzorgd en de bewoners dragen daaraan zelf bij. Er is redelijk wat groen, maar niet erg afwisselend en fl eurig. Het groen 
wordt in de regel netjes onderhouden, maar in de struiken en in de sloot achter de 6de en 7de Slagen ligt zwerfvuil. 
Over het openbaar vervoer en de winkels in de buurt is men tevreden. De wijk is goed bereikbaar en dankzij de fl ats 
van de Hoge Slagen ook herkenbaar. 
In de buurt zijn echter onvoldoende speelplekken, vooral voor de jeugd ouder dan twaalf jaar. Een gevaarlijk punt voor 
kinderen is de hoek Eekbrouwersweg/Hoge Slagen/Zevenhontseweg, nabij de school. Brommers zorgen voor onveilige 
situaties op het pleintje aan de 4e Slagen. Er zijn in de buurt te weinig of te smalle parkeerplaatsen. Mindervaliden 
hebben last van de (hoge) drempels en hindernissen. Men vindt de brandgangen slecht verlicht.

3. Jongeren vervelen zich en zorgen voor overlast
Gevoelens van onveiligheid worden vooral veroorzaakt door hangjongeren. Ze zorgen voor herrie en maken zich 
schuldig aan criminaliteit in de vorm van drugshandel, beschadigingen aan eigendommen, fi etsdiefstallen, inbraken in 
auto’s, woningen en bergingen. Er is weinig voor jongeren te doen in de buurt. Bewoners spreken zich dan ook uit voor 
meer en betere voorzieningen voor jongeren. 

4. Instellingen en instanties laten zich onvoldoende zien
Bewoners hebben positieve ervaringen met de politie en met woningbouwcoöperatie SSW. Beide zijn actief en voor 
bewoners zichtbaar in de wijk. Ook is men positief over een huurderbelangenvereniging die overlegt met de SSW. 
Voor het overige vindt men dat er weinig instellingen actief zijn in de buurt. Men heeft geen of nauwelijks ervaring 
met het welzijnswerk, Beheer Openbare Ruimte, een buurthuis, de milieupolitie e.d. Dat wekt bij bewoners het 
gevoel op dat hun buurt bij deze instellingen en instanties buiten de boot valt. 

Samenvattende conclusies 

3. Invloed 
In welke mate beïnvloeden bewoners elkaar? Kunnen 
zijn meebeslissen over het uiterlijk van hun buurt? 
Bieden instellingen daarbij hulp?
Van de ondervraagde bewoners geeft 47% aan dat men 
er in deze buurt samen wel uitkomt, al zou er best meer 
betrokkenheid kunnen zijn. Tegelijk geeft 22% aan dat 
sommige bewoners de dienst uitmaken door een grote 
mond op te zetten of asociaal en egoïstisch gedrag te 
vertonen. Een voorbeeld daarvan is het parkeergedrag 
bij de drive-inwoningen.
De helft van de ondervraagden geeft aan geen ervaring te 
hebben met mogelijkheden om mee te praten over de 
buurt. Enkele ondervraagden zijn op dit moment al actief 
met buurtactiviteiten. Anderen willen graag actief worden.
Over de vraag of organisaties instellingen bewoners 
ondersteunen bij het uitoefenen van invloed lopen de 
meningen sterk uiteen. De meeste bewoners hebben daar 
overigens geen ervaring mee. Een bewonerscomité is niet 
bekend, wel een huurderbelangenvereniging die overlegt 
met de woningbouwcoöperatie. Hier is men overwegend 
positief over.

4.  Toegankelijkheid
Hebben bewoners contact met elkaar? Is de buurt 
herkenbaar, voor iedereen bereikbaar en overzichtelijk? 
Geldt dat ook voor de voorzieningen? 
Van de ondervraagden vindt 69% dat bewoners geregeld 
met elkaar een praatje maken en dat de meeste contacten 
prettig zijn. Men houdt elkaar in de gaten en ervaart dat als 
positief.
83% van de ondervraagden vindt dat de buurt voor iedereen 
goed bereikbaar is; over het openbaar vervoer is men 
tevreden. Men vindt de woningen wel sterk op elkaar lijken; 
het meest herkenbaar zijn de fl ats aan de Hoge Slagen. 
De kinderen zijn bekend in de wijk. Voor hen zijn er wel 
enkele gevaarlijke situaties, zoals de hoek Eekbrouwersweg/
Hoge Slagen. Tussen geparkeerde auto’s, bij de school en 
aan de achterzijde van de huizen aan de 4de Slagen/
Zevenhontseweg kunnen kinderen via de brandgang 
gemakkelijk de weg op schieten. Brommers maken het 
pleintje aan de 4de Slagen onveilig. Enkele ondervraagden 
vinden dat er teveel drempels en hindernissen zijn, met 
name voor mensen met een scootmobiel. De drempels 
op de Slagendreef zijn te hoog. (vervolg op volgende pagina)
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kinderen is de hoek Eekbrouwersweg/Hoge Slagen/Zevenhontseweg, nabij de school. Brommers zorgen voor onveilige 
situaties op het pleintje aan de 4e Slagen. Er zijn in de buurt te weinig of te smalle parkeerplaatsen. Mindervaliden 
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Gevoelens van onveiligheid worden vooral veroorzaakt door hangjongeren. Ze zorgen voor herrie en maken zich 
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4. Instellingen en instanties laten zich onvoldoende zien
Bewoners hebben positieve ervaringen met de politie en met woningbouwcoöperatie SSW. Beide zijn actief en voor 
bewoners zichtbaar in de wijk. Ook is men positief over een huurderbelangenvereniging die overlegt met de SSW. 
Voor het overige vindt men dat er weinig instellingen actief zijn in de buurt. Men heeft geen of nauwelijks ervaring 
met het welzijnswerk, Beheer Openbare Ruimte, een buurthuis, de milieupolitie e.d. Dat wekt bij bewoners het 
gevoel op dat hun buurt bij deze instellingen en instanties buiten de boot valt. 

Samenvattende conclusies 

3. Invloed 
In welke mate beïnvloeden bewoners elkaar? Kunnen 
zijn meebeslissen over het uiterlijk van hun buurt? 
Bieden instellingen daarbij hulp?
Van de ondervraagde bewoners geeft 47% aan dat men 
er in deze buurt samen wel uitkomt, al zou er best meer 
betrokkenheid kunnen zijn. Tegelijk geeft 22% aan dat 
sommige bewoners de dienst uitmaken door een grote 
mond op te zetten of asociaal en egoïstisch gedrag te 
vertonen. Een voorbeeld daarvan is het parkeergedrag 
bij de drive-inwoningen.
De helft van de ondervraagden geeft aan geen ervaring te 
hebben met mogelijkheden om mee te praten over de 
buurt. Enkele ondervraagden zijn op dit moment al actief 
met buurtactiviteiten. Anderen willen graag actief worden.
Over de vraag of organisaties instellingen bewoners 
ondersteunen bij het uitoefenen van invloed lopen de 
meningen sterk uiteen. De meeste bewoners hebben daar 
overigens geen ervaring mee. Een bewonerscomité is niet 
bekend, wel een huurderbelangenvereniging die overlegt 
met de woningbouwcoöperatie. Hier is men overwegend 
positief over.

4.  Toegankelijkheid
Hebben bewoners contact met elkaar? Is de buurt 
herkenbaar, voor iedereen bereikbaar en overzichtelijk? 
Geldt dat ook voor de voorzieningen? 
Van de ondervraagden vindt 69% dat bewoners geregeld 
met elkaar een praatje maken en dat de meeste contacten 
prettig zijn. Men houdt elkaar in de gaten en ervaart dat als 
positief.
83% van de ondervraagden vindt dat de buurt voor iedereen 
goed bereikbaar is; over het openbaar vervoer is men 
tevreden. Men vindt de woningen wel sterk op elkaar lijken; 
het meest herkenbaar zijn de fl ats aan de Hoge Slagen. 
De kinderen zijn bekend in de wijk. Voor hen zijn er wel 
enkele gevaarlijke situaties, zoals de hoek Eekbrouwersweg/
Hoge Slagen. Tussen geparkeerde auto’s, bij de school en 
aan de achterzijde van de huizen aan de 4de Slagen/
Zevenhontseweg kunnen kinderen via de brandgang 
gemakkelijk de weg op schieten. Brommers maken het 
pleintje aan de 4de Slagen onveilig. Enkele ondervraagden 
vinden dat er teveel drempels en hindernissen zijn, met 
name voor mensen met een scootmobiel. De drempels 
op de Slagendreef zijn te hoog. (vervolg op volgende pagina)
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De meeste ondervraagden vinden niet dat instellingen 
ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen aan buurt-
activiteiten. Er is geen buurthuis, geen instelling voor
jongeren of een bewonerscomité. 
Met een zorgvoorziening heeft men in het algemeen 
geen ervaring. Buurtactiviteiten die plaatsvinden zijn 
een jaarlijkse rommelmarkt en de On the Move-bus 
die sport- en spelactiviteiten voor jongeren 
organiseert.

5. Veiligheid 
In hoeverre dragen buurtbewoners bij aan het gevoel 
van veiligheid van hun medebewoners? Hoe veilig is de 
woonomgeving en in welke mate dragen instellingen 
en voorzieningen bij aan de veiligheid van de buurt 
en het gevoel van veiligheid van de bewoners?
De meeste ondervraagden (83%) voelen zich veilig bij hun 
buurtgenoten. Men ervaart wel overlast van jongeren en 
criminaliteit. De jongeren bevinden zich vooral bij de 
bushalte Sint Theunislaan, de fl ats aan de Hoge Slagen, 
de brug bij de Bruistensingel, de Rompertpassage en de 
sloot achter de 6e en 7e Slagen. Zij veroorzaken overlast 
in de vorm van herrie, drugsgebruik, (’s nachts) voetballen 
tegen garagedeuren, vuurwerk, bevuilen van de hal van 
de fl ats, en het vernielen van abri’s. Voorbeelden van 
criminaliteit zijn fi etsdiefstal, inbraak van auto’s, woningen 
en bergingen en drugsdealen. De jongeren die bij de 
bushalte staan, zeggen dat zij daar staan omdat er voor 
hen in de buurt niets te doen is.
Voornamelijk in de 4de Slagen signaleren bewoners 
spanningen tussen allochtone en autochtone bewoners in 
de vorm van burenruzies en ruzies tussen ouders over de 
kinderen. Eenmaal heeft een bedreiging met een steek-
wapen plaatsgevonden; een andere keer heeft een gezin 
andere bewoners bedreigd. In beide gevallen is de politie 
tussen beiden gekomen.
58% van de ondervraagden vindt de woonomgeving veilig. 
Over de verkeersveiligheid en de verlichting zijn de 
meningen verdeeld. Rond de eigen woning is de verlichting 
goed en voelt men zich veilig. Maar in de buurt zijn enkele 
enge plekken, zoals onverlichte brandgangen en de sloot 
achter de 6de en de 7de  Slagen. Die is slecht verlicht en de 
hoge schuttingen beletten bovendien het zicht erop.
De kruising Hoge Slagen/Eekbrouwersweg/Zevenhontseweg 
wordt als de gevaarlijkste verkeersituatie gezien, zeker 
bij aanvang en afl oop van de school. Omdat de ouders de 
kinderen brengen en halen ontstaan er ook parkeer-
problemen. Bij de Slagendreef/Eekbrouwersweg 
(eenrichtingsweg) ontstaan gevaarlijke situaties 
wanneer vrachtverkeer er moet keren.  

Van de ondervraagden vindt 41%  dat de hulpdiensten 
bijdragen aan de veiligheid in de buurt, al heeft men 
nauwelijks ervaring met de brandweer. 56% vindt dat 
de politie zorg draagt voor een veilige buurt; de politie 
is zichtbaar in de wijk. 36% van de ondervraagden vindt 
dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt, 
maar per saldo doet de gemeente te weinig. 58% 
vindt dat de woningbouwcoöperatie zijn best doet. 
Knelpunten zijn de verlichting van de brandgangen, 
het hoge struikgewas en de breedte van de parkeerplaatsen; 
die voldoen weliswaar aan de norm, maar worden als te 
smal ervaren. Met het welzijnswerk hebben de bewoners 
geen ervaring.

6. Zorg
Hebben de bewoners zorg en aandacht voor elkaar? 
Ziet de buurt er verzorgd uit en hebben de instellingen 
in de buurt oog voor de behoeften en wensen van de 
bewoners?
Van de ondervraagden vindt 58% dat bewoners voor elkaar 
klaarstaan. Als buren kan men op elkaar rekenen. Er is een 
lichte vorm van sociale controle richting oudere bewoners. 
Het is geen gewoonte om elkaars kinderen op te vangen; 
ieder dopt wat dat betreft zijn eigen boontjes.
De bewoners zijn in het algemeen tevreden over de 
verzorging van de straten en trottoirs. Veel mensen geven 
aan zelf hun straat schoon te houden. De plantsoentjes 
worden minder goed beoordeeld, vooral vanwege het 
zwerfvuil in de struiken en in de sloot achter de 6de en 
7de Slagen. Enkele ondervraagden vinden dat bewoners 
hun eigen woning niet goed verzorgen. De bewoners die 
een renovatie achter de rug hebben, zijn overwegend 
positief over hun woning. De renovatie bij de 7de Slagen 
zorgt momenteel voor nogal wat onrust en ongemak. 
Men is positief over woningbouwcorporatie SSW en de 
inspanningen van de politie voor een betere leefsfeer in de 
buurt. Met organisaties als het welzijnswerk, de thuiszorg 
en het bewonerscomité hebben de meeste ondervraagden 
geen ervaring. 
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Onderzoek door Divers
Divers voert vanuit haar kennis van bewonersnetwerken signaleringsonderzoeken en samenlevingsanalyses uit. 
Daarbij betrekken wij altijd de mensen om wie het gaat. Onze manier van signaleren/onderzoeken, concluderen en 
adviseren is gebaseerd op een samenhangend inzicht in en kennis van de maatschappelijke en sociale situatie van 
bewoners en specifi eke doelgroepen. 


