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Leefbaarheid 2019
In september en oktober 2019 hebben 1.868 inwoners van Lelystad een vragenlijst ingevuld
over de leefbaarheid, de veiligheid en het wonen in Lelystad. Met het onderzoek zijn meningen
gepeild over een veelheid aan thema’s: voorzieningen, problemen en de sfeer in de buurt,
gevoelens van onveiligheid en feitelijk slachtofferschap van misdrijven, de geschiktheid van
de huidige woning, eventuele verhuiswensen en binding met en eigen betrokkenheid bij buurt
en Lelystad.
De enquête is voor een belangrijk deel een herhaling van vragen die al geruime tijd om het
andere jaar aan inwoners van Lelystad en andere steden worden voorgelegd. Hiermee worden
zowel trends in de tijd als vergelijkingen met andere steden mogelijk gemaakt.
Over de resultaten van dit onderzoek zijn drie rapportages gemaakt. Dit deel gaat over leefbaarheid. In de andere twee rapportages komen woontevredenheid en veiligheid aan de orde.
De vragen over leefbaarheid worden besproken in een aantal paragrafen. Eerst komt het
oordeel van inwoners over voorzieningen in de buurt en andere aspecten van de woonomgeving. Daarna worden veranderingen in de buurt en stad besproken. Vervolgens komt de
binding en betrokkenheid met zowel de buurt als de stad aan de orde. Als laatste wordt het
functioneren van de gemeente besproken.
De onderzoeksuitkomsten worden grotendeels weergegeven in de vorm van figuren die
toegelicht en becommentarieerd worden met beknopte teksten. De belangrijkste verschillen
die uit het onderzoek naar voren komen worden tekstueel beschreven. De beschreven
verschillen geven aan waar de resultaten in 2019 in belangrijke mate afwijken van vorige jaren,
waar verschillen bestaan tussen groepen in de samenleving, of waar de Lelystadse situatie
afwijkt van die in de rest van Nederland.
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Samenvatting
De peilingen over de leefbaarheid van de buurt en de stad worden al sinds 2001 om het andere
jaar gehouden onder de Lelystadse bevolking. In deze samenvatting worden de meest in het
oog springende wijzigingen met voorgaande jaren besproken. Daarnaast komen ook de
opmerkelijke verschillen binnen de stad aan bod.
De waardering voor de buurtvoorzieningen waar de gemeente (mede)verantwoordelijk voor is,
is op de meeste punten vrij stabiel gebleven ten opzichte van de vorige peiling uit 2017. Op
het gebied van speelmogelijkheden voor kinderen en de staat van onderhoud van erfafscheidingen is men de score duidelijk verbeterd. In vergelijking met de landelijke gegevens
is de Lelystadse bevolking negatiever over het onderhoud van de wegen en het groen en over
de jongerenvoorzieningen.
Het gemiddelde rapportcijfer voor "de voorzieningen in de buurt" komt uit op 6,8. Het hoogst
is dat in de wijk Havendiep (7,5) en het laagst in Lelystad-Haven (4,7). De beleving van de
woonomgeving en de leefbaarheid van de buurt (beiden met rapportcijfer 7,3) wijken niet veel
af van eerdere peilingen.
Met een schaalscore voor sociale cohesie wordt de samenhang en verbondenheid binnen de
stad en de buurten weergegeven. De score komt in 2019 uit op 5,8, wat gelijk is aan het
resultaat uit 2017, maar is lager dan het landelijk gemiddelde (6,3). Voor een algemene
evaluatie van de buurt is eveneens een schaalscore berekend, welke met een 7,8 gelijk is aan
het langjarig gemiddelde.
Het aandeel bewoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid (86%) laat vanaf
2013 (toen 91%) een dalende tendens zien. Het omgekeerde geldt voor het percentage
inwoners dat actief is geweest om de eigen woonomgeving te verbeteren (36%). In 2013 was
dat met 29% nog duidelijk lager.
Over de ontwikkeling van de stad als geheel zijn de inwoners duidelijk negatiever geworden in
vergelijking met voorgaande peilingen. De helft vindt dat de stad er afgelopen jaar op achteruit
is gegaan, waar dat twee jaar eerder een derde deel was en bijv. in 2009 en 2011 maar een
zesde deel.
Over de ontwikkeling in de eigen woonbuurt is men minder negatief gestemd. Desondanks
vindt 13% dat de buurt erop vooruit is gegaan, maar het dubbele aandeel (26%) ervaart een
achteruitgang van de buurt. Dit betekent wel een lichte verbetering ten opzichte van de vorige
peiling.
Het aandeel Lelystedelingen dat zich gehecht voelt aan de stad is 62%. Dat wijkt niet erg af
van de situatie in 2017 (64%) en het gemiddelde van de voorgaande vijf onderzoeken (65%).
De inwoners worden steeds minder tevreden over met name de informatie vanuit de gemeente
met betrekking tot de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de buurt en het betrekken van
burgers bij de leefbaarheid en veiligheid in hun eigen wijk.
De rapportcijfers voor het wonen in het algemeen (7,1), vrijetijdsvoorzieningen (6,1) en
verkeersveiligheid (6,9) zijn nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2017. Bezien over een
langere periode lijkt de waardering voor de vrijetijdsvoorzieningen geleidelijk af te nemen.
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Buurtvoorzieningen
De leefbaarheid in een stad wordt mede bepaald door de leefbaarheid in de buurt waar men
woont. Een factor die daarin mee speelt is de tevredenheid over het voorzieningenniveau. Om
daar een beeld van te krijgen is aan inwoners van Lelystad door middel van stellingen
gevraagd naar hun mening over negen fysieke voorzieningen in hun woonbuurt. Deze
voorzieningen bestrijken een breed terrein. Voor zes daarvan draagt de gemeente (een deel
van) de verantwoordelijkheid, voor het onderhoud aan voor-/achtertuinen, erfafscheidingen en
woningen zijn dat de bewoners zelf.
In figuur 1 is te zien welk deel van de Lelystedelingen tevreden is over deze fysieke voorzieningen. Voor het eerst is de stelling "In de buurt zijn de woningen goed onderhouden" opgenomen in het onderzoek. Van de andere acht worden de resultaten vergeleken met die uit
2017. Ter vergelijking worden bovendien de gemiddelden van heel Nederland getoond.
Bij de meeste stellingen is de tevredenheid in 2019 niet noemenswaardig veranderd ten opzichte van twee jaar eerder. Alleen over goede speelplekken voor kinderen en over de staat
van onderhoud van de erfafscheidingen is men duidelijk positiever geworden. Vergeleken met
het landelijk gemiddelde is men in Lelystad duidelijk minder tevreden over het onderhoud van
wegen, paden en pleintjes (in de figuur opgenomen met de term Wegenonderhoud) en van
perken, plantsoenen en parken (Groenonderhoud). Maar ook bij de voorzieningen voor
jongeren, waarvoor de waardering ook landelijk al ruimschoots het laagst is, steekt de
Lelystadse score ongunstig af.
Figuur 1. Percentage inwoners (zeer) tevreden over buurtvoorzieningen
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Tussen de wijken zijn grote verschillen geconstateerd in de tevredenheid over de fysieke
buurtvoorzieningen. In deze rapportage worden per onderwerp de grootste verschillen behandeld. 1
1

Voor wie meer in wil gaan op de specifieke scores van alle wijken is er een dashboard gemaakt dat
te raadplegen is via https://lelystadinzicht.nl/dashboard/dashboard/leefbaarheid-2
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Groenonderhoud
In de Atolwijk zijn de bewoners het minst positief over de stelling "In de buurt zijn perken,
plantsoenen en parken goed onderhouden", maar er lijkt wel enige verbetering opgetreden ten
opzichte van 2017. Als enige deel van de stad is men in de Boswijk op dit punt duidelijk
positiever geworden dan twee jaar eerder en deze wijk scoort nu rond het stadsgemiddelde.
De achteruitgang tussen 2015 en 2017 is hiermee voor een groot deel teniet gedaan. Ook de
waterwijk scoorde in 2017 veel lager dan in 2015. Hier veert het aandeel tevreden inwoners
niet op, maar blijft met 44% ruimlager dan in 2015. Inwoners van het Stadshart (70%) en
Havendiep (59%) zijn het best te spreken over het groenonderhoud in hun wijk.
Wegenonderhoud
Wanneer men wordt gevraagd zich uit te spreken over "In de buurt zijn de wegen, paden en
pleintjes goed onderhouden" zijn opnieuw de inwoners uit de Atolwijk het minst tevreden
(43%). Waar in 2017 Havendiep met 65% de hoogste mate van tevredenheid kende, is die
daar belangrijk gedaald tot 55%, nauwelijks boven het gemiddelde over de hele stad. De meest
positieve score komt uit het Stadshart (68%).
Kinderspeelmogelijkheden
Bij de mening van de inwoners over "in de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen" is
men het in de wijken in behoorlijke mate met elkaar eens. Tussen de 60% en 70% stemt in
met deze stelling, met één overduidelijke uitzondering: het stadshart, waar maar één op de vijf
bewoners zich er in kan vinden. Het stadsgemiddelde is tussen 2017 en 2019 duidelijk
vooruitgegaan, maar het zijn daarbij vooral de Bos- en Atolwijk waar de score is verbeterd.
Was laatstgenoemde in 2017 nog - op het stadshart na - de wijk waar de waardering op dit
punt het laagst was, in 2019 kent de wijk samen met de Waterwijk en Havendiep de hoogste
score (68%) van Lelystad.
Buitenverlichting
Een fysieke voorziening die niet alleen belangrijk is voor de leefbaarheid, maar ook voor de
veiligheid, is de verlichting in de avond en nacht. Daarom werd de stelling voorgelegd "In de
buurt is het buiten goed verlicht". In alle peilingen vanaf 2001 is meer dan driekwart van de
Lelystedelingen hier positief over. In 2019 is het hoogste aandeel gevonden in Havendiep
(85%) en Zuiderzeewijk (82%), maar de enige belangrijke verbetering trad in de periode 20172019 op in de Boswijk: van 70% naar 79%. De laagste tevredenheid wordt gevonden in de
Atolwijk (71%).
Jongerenvoorzieningen
In de Zuiderzeewijk en het stadshart geeft ruim een derde van de bewoners een instemmende
reactie op de uitspraak "In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren". In de Kustwijk is
men, als enige wijk, negatiever geworden, waardoor daar in 2019 de laagste score van
Lelystad wordt gevonden (9%). De grootste tevredenheid bestaat, evenals in 2017, in de
Zuiderzeewijk. Duidelijke verbeteringen zijn tussen 2017 en 2019 waargenomen in het stadshart (van 14% naar 35%) en de Atolwijk (van 11% naar 20%).
Winkelvoorzieningen
In de wijk Havendiep zijn de bewoners heel positief (91%) over de stelling "In de buurt zijn
goede winkels voor de dagelijkse boodschappen". Niet onverwacht zijn de bewoners van het
Stadshart hierover nog meer tevreden (95%). Verreweg de laagste tevredenheid op dit punt
wordt geuit door de inwoners van Lelystad-Haven (16%), maar dit laatste betekent wel een
duidelijk hogere waardering dan twee jaar eerder. De tevredenheid onder de bewoners van de
Kustwijk is juist belangrijk afgenomen in deze periode (van 76% naar 64%).
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Onderhoud tuin, erfafscheiding en woning
Wanneer we kijken naar de tevredenheid over zaken waar de gemeente weinig tot geen
invloed op heeft, dan zien we dat men in de Kustwijk het meest tevreden is over de mate
waarin hun buurtgenoten hun tuinen en erfafscheidingen onderhouden. Het minst tevreden is
men daarover in de Zuiderzeewijk. De staat van onderhoud van de woningen wordt het laagst
gewaardeerd in de Boswijk (35%),terwijl ook dat in de Kustwijk veel hoger is (75%).
Rapportcijfer buurtvoorzieningen
Ergens een oordeel over geven wordt vrijwel altijd gekenmerkt door een bepaalde mate van
subjectiviteit. Verder kan men het lastig vinden een keuze te maken tussen bijvoorbeeld de
kwalificaties "heel goed" of "goed". Veel mensen vinden het geven van een rapportcijfer een
prettiger manier om hun waardering uit te drukken. Daarom is aan de Lelystedelingen ook
gevraagd welk cijfer men geeft aan "de voorzieningen in de buurt". Het gemiddelde voor de
stad komt uit op een 6,8. Dit wijkt niet noemenswaardig af van 2017 en het langjarige gemiddelde.
Zoals in figuur 2 zichtbaar is wordt de hoogste score gevonden in Havendiep: 7,5. Al vanaf de
peiling van 2011 is het rapportcijfer in deze wijk een 7 of hoger geweest. Aan de andere kant
van het spectrum vinden we Lelystad-Haven: 4,7. Daar is de score sinds 2011 telkens rond de
5 gebleven.
Figuur 2. Rapportcijfer buurtvoorzieningen

Woonomgeving
Behalve het rapportcijfer voor de buurtvoorzieningen konden de inwoners van Lelystad een
cijfer geven voor de leefbaarheid in de buurt en voor hun directe woonomgeving. In de periode
2007 – 2017 lagen deze beide rapportcijfers steeds net boven de zeven. Dit is in 2019
wederom het geval, waarbij zowel de Leefbaarheid in de buurt als de woonomgeving een 7,3
hebben gekregen.
Tussen mannen en vrouwen bestaan op dit punt geen belangrijke verschillen. Wat wel opvalt,
is een duidelijk onderscheid naar opleidingsniveau: naarmate men hoger is opgeleid geeft men
hogere rapportcijfers. Dat hangt natuurlijk samen met het feit dat - generaliserend gesproken
- hoger opgeleiden in 'betere buurten' wonen dan lager opgeleiden.
De gemiddelde uitkomsten worden weergegeven in figuur 3.
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Figuur 3. Rapportcijfers woonomgeving en leefbaarheid in de buurt
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In figuur 4 zijn de rapportcijfers weergegeven die per wijk door de bewoners zijn gegeven voor
hun woonomgeving. Evenals in 2017 bestaan er weer duidelijke verschillen tussen de wijken.
De wijk waar het laagste gemiddelde is gegeven is de Zuiderzeewijk (6,6) en het hoogste cijfer
is Lelystad-Haven (7,7). Er zijn per wijk weliswaar veranderingen opgetreden in deze periode,
maar dat betreft geen belangrijke ontwikkelingen.
Figuur 4. Rapportcijfers 'woonomgeving' per wijk

Wat betreft de leefbaarheid in de buurt beoordelen inwoners van het stadshart (6,7) en de
Zuiderzeewijk (6,8) deze als enige met een cijfer onder de 7. Havendiep is, net als twee jaar
eerder, de wijk met de hoogste score op dit punt (7,6). Ook hier geldt dat er geen belangrijke
veranderingen zijn geconstateerd ten opzichte van de vorige peiling.
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Figuur 5. Rapportcijfers 'leefbaarheid in de buurt' per wijk

Oordeel over de woonomgeving
In deze paragraaf wordt een tweetal zogeheten 'schaalscores' besproken. Deze cijfers drukken
de mate van waardering uit die de Lelystedelingen hebben voor hun woonomgeving. De eerste
score is de sociale cohesie en de tweede de algemene evaluatie van de buurt.

Sociale cohesie
Dit betreft een begrip uit de sociologie en geeft uitdrukking aan de mate van samenhang en
verbondenheid binnen een bepaalde groep mensen. Dit kan een land zijn, bijvoorbeeld Nederland, maar dit kan ook gaan over een straat, een schoolklas of een sportvereniging. Op
basis van vier stellingen ("De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks", "De mensen in
deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om", "Ik woon in een gezellige buurt waar
mensen elkaar helpen en dingen samen doen" en "Ik voel me thuis bij de mensen die in deze
buurt wonen") is de schaalscore voor sociale cohesie in de Lelystadse wijken berekend. Deze
schaalscore loopt van 0 tot en met 10, waarbij een hogere score overeenkomt met een
positiever oordeel over sociale cohesie.
In 2019 is de gemiddelde schaalscore voor de gehele stad 5,8. Dit is gelijk aan het resultaat
van 2017 en wijkt ook nauwelijks af van het gemiddelde over de jaren 2007-2017 (5,9). De
landelijke score voor sociale cohesie is 6,3 en in gemeenten met 70.000 inwoners of meer 6,0
2
. Wanneer we ter vergelijking uit deze laatste groep enkele gemeenten bekijken dan blijkt de
score bijvoorbeeld in Almere 5,7 te bedragen, in Amersfoort 6,2, in Deventer 6,4, in Hengelo
6,1, en in Zwolle 6,4.
In figuur 6 is de schaalscore voor de sociale cohesie per stadswijk weergegeven. Te zien is
dat de gemiddelde per wijk uiteen lopen van 5,6 tot 6,3.

2

Bron: CBS Veiligheidsmonitor 2019.

Leefbaarheid 2019

7

Onderzoek en Statistiek
Gemeente Lelystad

Figuur 6. Schaalscore sociale cohesie

Binnen sommige wijken blijken duidelijke verschillen te bestaan. Deze zijn het grootst in de
Boswijk: 5,0 in de deelwijk Griend/Horst/Kamp/Wold en 6,9 in Archipel/Rozengaard/Zoom/
Beukenhof. Het meest homogeen is de situatie binnen de Bolder en Lelystad-Haven, waar het
verschil tussen de deelwijken in beide gevallen slechts 0,4 is.
Er is geen noemenswaardig verschil geconstateerd tussen mannen en vrouwen. Wel komen
hoger opgeleiden en 65-plussers tot duidelijk hogere scores (resp. 6,0 en 6,2) dan andere
opleidingsniveaus en leeftijdsgroepen.

Algemene evaluatie van de buurt
Op een vergelijkbare manier als bij de sociale cohesie, is een schaalscore gemaakt om een
maatstaf te hebben voor een algemene evaluatie van de buurt. Om deze schaalscore te
kunnen berekenen hebben de deelnemers aan het onderzoek een uitspraak gedaan over vijf
stellingen over hun directe woonomgeving: "Deze buurt is prettig om in te wonen", "Als het
maar enigszins mogelijk is, ga ik uit deze buurt verhuizen", "Als je in deze buurt woont, heb je
het goed getroffen", "De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen" en "Het is vervelend
om in deze buurt te wonen". Ook deze schaalscore loopt weer van 0 tot en met 10, waarbij
een hogere score een positiever oordeel over de eigen buurt aanduidt.
Het gemiddelde voor heel Lelystad komt uit op 7,8. Hiermee wijkt de score nauwelijks af van
de uitkomst in 2017 (7,7) en is gelijk aan het langjarig gemiddelde tussen 2007 en 2017. De
wijken onderling verschillen wel duidelijk. De Zuiderzeewijk behaalt, net als in de voorgaande
vijf peilingen (vanaf 2009), de laagste score (6,8). Het hoogste oordeel over de eigen wijk komt
van de bewoners uit Havendiep (8,3). De resultaten per buurt zijn weergegeven in figuur 7.
Ook op dit punt zijn in sommige wijken weer duidelijke verschillen waargenomen tussen de
verschillende buurten (deelwijken). Het sterkst is het verschil binnen Waterwijk-Landerijen,
waar het deel Waterwijk de laagste score heeft van alle Lelystadse deelwijken (6,0), terwijl
Landerijen op een ruim bovengemiddelde 8,6 uitkomt. Maar ook in de Boswijk zijn de verschillen aanzienlijk: daar vinden we de hoogste score in de stad (9,1) in Archipel/ Rozengaard/Zoom/Beukenhof, waar Griend/Horst/Kamp/Wold niet verder komt dan 6,8.
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Figuur 7. Schaalscore algemene evaluatie van de buurt

Het meest positief blijken 65-plussers (8,4) en hoger opgeleiden (8,2). Lelystedelingen met
een middelbare of lagere opleiding geven een lagere waardering (beiden 7,5) en de inwoners
jonger dan 65 komen gemiddeld tot een score van 7,6.

Veranderingen in buurt en stad
In de vorige paragrafen is beschreven hoe de bewoners denken over de sociale samenhang
in hun woonbuurt en in welke mate men die buurt als prettig ervaart. In het onderzoek is ook
gevraagd of men vindt dat de buurt waarin ze wonen en Lelystad als geheel in het afgelopen
jaar vooruit of achteruit is gegaan.
Ontwikkeling woonbuurt
Drie op de vijf inwoners van de stad is van mening dat hun eigen buurt in de afgelopen 12
maanden er niet echt op voor- of achteruit is gegaan. Ongeveer een achtste deel (13%) vindt
dat er het afgelopen jaar vooruitgang is geboekt, maar het dubbele aandeel (26%) meldt dat
er juist sprake is van achteruitgang. Het percentage dat vindt dat de buurt waarin ze wonen
vooruit is gegaan, betekent wel een stijging ten opzichte van 2017 toen het 11% bedroeg.
Wanneer we dit op wijkniveau bekijken (zie figuur 8), dan geven de ontwikkelingen in de wijken
ten opzichte van 2017 een wisselend beeld te zien. In enkele wijken is het aandeel dat een
vooruitgang heeft bemerkt wat toegenomen, terwijl het in andere wijken kleiner is geworden.
Er zijn maar twee wijken waar de verandering vermeldenswaardig is: in zowel Atolwijk als
Havendiep is het percentage dat vindt dat vooruitgang is geboekt in twee jaar verdubbeld.
Binnen enkele wijken zijn de verschillen soms aanzienlijk. Zo is in het westelijk deel van de
Atolwijk 41% van mening dat de woonbuurt achteruit is gegaan, waar dat in het oostelijk deel
maar 20% is. Een vergelijkbaar verschil is geconstateerd in Lelystad-Haven: in Haven Oud
signaleert 32% een achteruitgang van de buurt, in Haven Rest geldt dat voor 12% van de
bewoners.
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Figuur 8: Oordeel over veranderingen in de buurt in het afgelopen jaar
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Ontwikkeling Lelystad
Als het gaat om het oordeel over de ontwikkeling van de stad als geheel zijn de Lelystedelingen, in vergelijk met voorgaande peilingen, een stuk negatiever geworden. De helft vindt dat
de stad is achteruit gegaan in het jaar voorafgaand aan het onderzoek, dat is met voorsprong
het grootste aandeel van de afgelopen zes peilingen, zoals figuur 9 laat zien. Minder dan een
vijfde van de bevolking vindt het omgekeerde, namelijk dat de stad vooruit zou zijn gegaan,
maar dat was in 2009 nog drie vijfde.
Figuur 9. Oordeel over veranderingen in de stad in het afgelopen jaar
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Wanneer de persoonskenmerken hierbij worden betrokken, dan zien we dat mannen een
duidelijk positiever beeld hebben van de stadsbrede ontwikkelingen dan vrouwen. Ouderen en

Leefbaarheid 2019

10

Onderzoek en Statistiek
Gemeente Lelystad

hoger opgeleiden zijn minder negatief gestemd dan jongeren en lager opgeleiden, zoals in
figuur 10 wordt geïllustreerd.
Figuur 10. Oordeel over veranderingen in de stad in het afgelopen jaar, naar persoonskenmerk

man
vrouw

23

35

15

25-44 jaar
45-64 jaar
65 jaar en ouder

29

19
19
17

lager opgeleid
middelbaar opgeleid
hoger opgeleid

28
34
38

14
18
22
0%

43
56
52
47
44

30

vooruit gegaan

56
53

29
35
gelijk gebleven

43
achteruit gegaan

100%

Buurtbinding en betrokkenheid
In deze paragraaf wordt besproken in welke mate de stadsbewoners zich verbonden voelen
met hun woonbuurt en of ze ook een zekere verantwoordelijkheid voelen voor de buurt,
bijvoorbeeld door zich in te zetten bij bepaalde activiteiten.
Gehechtheid aan de buurt
Om te beginnen is hiervoor gevraagd hoe gehecht men is aan hun buurt. De gehechtheid is
indicatief voor de mate waarin men zich thuis voelt in de buurt en ook voor de onderlinge
verbondenheid tussen de bewoners. Deze twee aspecten worden gezien als belangrijke voorwaarden voor een leefbare buurt en stad.
Iets minder dan twee derde (65%) van de inwoners geeft in 2019 aan (zeer) gehecht te zijn
aan de buurt waar ze wonen. Dit is duidelijk lager dan het resultaat van 2017 en het langjarig
gemiddelde over de periode 2009-2017 (beide 68%). In figuur 11 is zichtbaar dat deze mate
van gehechtheid aan de buurt verschilt tussen de wijken.
Figuur 11. Binding met de buurt. (% inwoners (zeer) gehecht)

Er zijn daarbij voor twee wijken belangrijke afnames geconstateerd tussen 2017 en 2019. In
Havendiep daalde deze buurtbinding van 73% naar 60% en in Lelystad-Haven was de daling
nog iets groter: van 74% naar 59%. In de Zuiderzeewijk is een toename te zien van 52% naar
62%. Daarmee is de afname van de buurtbinding tussen 2015 en 2017 weer grotendeels teniet
gedaan.
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Betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor de buurt
De respondenten is ook een aantal andere zaken voorgelegd, waarbij kon worden aangeven
hoe betrokken ze zijn bij de buurt en hoe verantwoordelijk ze zich voelen voor de leefbaarheid.
Het aandeel van de Lely- Figuur 12. Participatie en betrokkenheid
stadse buurtbewoners dat
zich medeverantwoordelijk 100%
86%
voelt voor de leefbaarheid
75%
in hun buurt is 86%, zoals
figuur 12 laat zien. Dat is
een geringe afname ten
50%
36%
opzichte van 2017 (88%).
20%
Vergeleken met het resul25%
taat in 2013 (91%) is er wél
sprake van een belangrijke
0%
daling. Het laagste aandeel
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Afgelopen jaar actief
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geweest om de eigen geweest om - buiten de
is gevonden in de Bolder
leefbaarheid in de buurt buurt te verbeteren
buurt - Lelystad te
(82%), het hoogste in
verbeteren
Lelystad-Haven (93%).
2019
2017
2015
2013
Het aandeel Lelystedelingen dat in de afgelopen 12 maanden actief is geweest om de eigen
buurt te verbeteren is in 2019 (36%) iets hoger dan twee jaar eerder, maar hier geldt eveneens
dat de toename ten opzichte van 2013 (29%) wel als belangrijk mag worden gekwalificeerd.
Een soortgelijke ontwikkeling is te zien in het aandeel Lelystedelingen dat buiten hun buurt
actief is geweest om Lelystad te verbeteren. Ontplooide in 2013 een op de zeven inwoners
dergelijke activiteiten, zes jaar later is dat aandeel aanzienlijk gestegen tot een op de vijf
inwoners. Het betreft hierbij in veel gevallen dezelfde mensen, want onder Lelystedelingen die
actief zijn om hun buurt te verbeteren is het percentage dat zich ook inzet om Lelystad te
verbeteren bijna vier keer zo hoog is als onder de groep inwoners die niets voor de eigen buurt
doet. Inwoners die aangeven zich medeverantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid in hun
buurt zijn ook daadwerkelijk vaker actief (38%) om de leefbaarheid te verbeteren dan inwoners
die zich hiervoor niet verantwoordelijk voelen (10%).
Mannen geven vaker dan Figuur 13. Participatie en betrokkenheid naar opleidingsniveau
vrouwen aan actief te zijn
89%
81%
in het verbeteren van hun
66%
buurt en de stad. Naar
leeftijdsgroep zijn er geen
vermeldenswaardige ver35% 35%
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20% 23%
Dat is anders wanneer
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lager
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leefbaarheid in de buurt buurt te verbeteren
buurt - Lelystad te
verbeteren
Lelystedelingen
een
laag geschoold
middelbaar geschoold
hoog geschoold
beduidend geringer gevoel
bestaat
medeverantwoordelijk te zijn voor de leefbaarheid in de eigen woonbuurt dan onder de hogere
opleidingsniveaus. Daaraan gerelateerd is ook het aandeel dat zich daadwerkelijk inspant voor
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verbetering van die buurt en de stad aanzienlijk lager. Zo is slechts een op de tien lager
opgeleiden actief geweest voor de stad waar dat bij de hoog opgeleiden bijna een kwart is.
Leefbare buurt

Voor het eerst werd de vraag gesteld wat men zelf belangrijk vindt voor een leefbare buurt.
Van zes antwoordopties moest men aangeven welke daarvan het meest belangrijkst is, welke
de op een na belangrijkste enzovoorts. In figuur 14 is voor elk van de mogelijkheden weergegeven welk aandeel van de respondenten deze op de eerste of tweede plaats heeft gezet.
Het woningonderhoud blijkt Figuur 14. Belangrijkste aspecten voor een leefbare buurt
voor drie vijfde tot deze top
2 te behoren. Het onderdat de woningen goed zijn
60
onderhouden
houd van de openbare
ruimte en de onderlinge
dat de openbare ruimte goed is
52
onderhouden
verhouding tussen de
buurtbewoners zijn elk dat buurtbewoners goed met elkaar om
49
gaan
voor ongeveer de helft belangrijke aspecten. Maar
dat de tuinen goed zijn onderhouden
33
gezamenlijke activiteiten
ondernemen vindt maar dat buurtbewoners gezamenlijk dingen
10
doen (zoals een buurt BBQ)
een op de tien bewoners
van groot belang.
anders
5
Op wijkniveau zijn hierbij
* percentage dat genoemde aspect op de 1e of 2e plaats
verschillen te zien. Dat
heeft gezet
buurtbewoners goed met
elkaar omgaan, vinden de bewoners in Atolwijk en Kustwijk (beide 54%) belangrijke aspecten,
terwijl dat in Waterwijk-Landerijen voor 42% van de bewoners geldt. Het doen van
gezamenlijke activiteiten, zoals het houden van een buurt barbecue, wordt in Lelystad-Haven
het minst belangrijk gevonden: voor 5% staat dit op een van de bovenste twee plaatsen. In de
Atolwijk en Boswijk is dat het geval bij 13% van de bewoners.
Participatie buurtactiviteiten
Voor een leefbare buurt is inzet van de bewoners zelf nodig. Om erachter te komen in welke
mate men zelf de handen uit de mouwen zou willen steken ten behoeve van hun buurt is een
achttal punten voorgelegd met de vraag of ze zich hiervoor zou willen inzetten.
Figuur 15. Percentage Lelystedelingen dat zich wil inzetten voor activiteiten in de buurt
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42

Meewerken in het onderhoud van hofje in de buurt

40

Organiseren van een buurtbarbecue

30

Coördineren van vuilopruimactie in de wijk

28

Coördineren v.h. onderhoud van een hofje in de buurt
Organiseren terugkerende activ. op locatie in de buurt
Initiatief nemen om buurtspeeltuintje op te knappen

24
18
17

Meer dan de helft is bereid een cursus te volgen voor het bedienen van een defibrillator en
een iets kleiner aandeel zou ook nog een bijdrage willen leveren aan de aanschaf van een
dergelijk apparaat voor hun buurt (zie figuur 15). Verder is er een behoorlijk animo voor het
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meewerken aan het onderhoud van het hofje in de eigen buurt: vier op de tien respondenten
geeft aan hierin te willen participeren. Opruimen van zwerfvuil of meehelpen met de organisatie
van een buurtbarbecue is voor ongeveer drie op de tien een manier om zich voor de buurt te
willen inzetten. De andere aspecten kunnen op wat minder steun rekenen.
Naarmate de Lelystedelingen ouder zijn, is de bereidheid om zich in te zetten voor buurtactiviteiten kleiner. Vooral de groep inwoners van 65 jaar en ouder toont weinig belangstelling om
deel te nemen aan de genoemde activiteiten. Er is nauwelijks verschil geconstateerd tussen
mannen en vrouwen, wel geven lager opgeleiden duidelijk minder vaak aan om actief bij te
dragen aan de leefbaarheid in de buurt dan middelbaar en hoger opgeleiden.
Verder bestaan er belangrijke verschillen voor diverse van de genoemde aspecten tussen de
Lelystadse wijken. Het organiseren van een buurtbarbecue is voor ruim een derde van de
bewoners in de Zuiderzeewijk en de Kustwijk iets waaraan men zou willen meehelpen, maar
in de Bolder en Lelystad-Haven is maar een op de vijf hiertoe bereid. Meer dan de helft van
de mensen in de Atolwijk zou wel willen meewerken aan het onderhoud van een hofje in de
buurt, waar dat in Havendiep maar een derde is. Op het gebied van de aanschaf van en het
werken met een defibrillator is de potentiële participatie het grootst in Waterwijk-Landerijen en
het geringst in Lelystad-Haven.
Figuur 16. Benodigde input om activiteiten te gaan ontplooien
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10
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In het onderzoek is vervolgens gevraagd wat er nodig zou zijn zodat dat meer mensen een
handje zouden willen helpen voor de genoemde activiteiten. Een op de vijf blijkt dit niet te
weten of er geen mening over hebben. Bij degenen die hierover wel ideeën hebben, is het
voor een op de drie vooral een kwestie van - een gebrek aan - tijd. Een kwart meent dat er
een financiële bijdrage vanuit de gemeente nodig is. De kleinste rol spelen onder meer
informatiebehoefte of meer hulp om de ideeën te kunnen verwezenlijken. Een op de zes meldt
dat er voor hen überhaupt niets is wat zou kunnen helpen als stimulans om wel een actieve(re)
rol te spelen binnen de buurt.

Stadsbinding en waardering voor Lelystad
Behalve de binding aan de eigen buurt, zoals besproken in de vorige paragraaf, is aan de
inwoners ook gevraagd hoe zeer ze gehecht zijn aan de stad. Uit de antwoorden blijkt iets
minder dan twee derde (62%) zichzelf gehecht of zeer gehecht te voelen aan de stad. Het
resultaat van de peiling in 2017 (64%) en het gemiddelde over de periode 2009 - 2017 (65%)
wijken hiervan slechts in geringe mate af.
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In Lelystad-Haven en Waterwijk-Landerijen is de stadsbinding het laagst (beide 54%), het
hoogst in de Atolwijk (68%). Ten opzichte van 2017 zijn in de wijken geen belangrijke verschuivingen opgetreden. De binding met Lelystad per wijk staat weergegeven in figuur 17.
Figuur 17. Binding met Lelystad (% (zeer) gehecht)

De gehechtheid aan de stad blijkt onder 65-plussers hoger te zijn (68%) dan onder de jongere
Lelystedelingen (ca. 60%). Laag opgeleide inwoners geven wat vaker aan zeer gehecht te zijn
aan de stad dan de andere opleidingsniveaus, door wie vaker het antwoord gehecht werd
gegeven. Tussen mannen en vrouwen zijn geen verschillen vastgesteld.
Eerder in deze rapportage werd de gehechtheid aan de eigen woonbuurt behandeld. We
kunnen die ook bekijken in relatie tot de gehechtheid aan Lelystad. Van alle inwoners blijkt
ruim de helft zich gehecht of zeer gehecht te voelen aan zowel de buurt als de stad. Een op
de negen Lelystedelingen voelt zich (helemaal) niet gehecht aan hun buurt, maar wel aan de
stad, bij een op de zeven is dat het omgekeerde. Bijna een kwart (24%) voelt zich niet gehecht
of zelfs helemaal niet gehecht aan beide; dat aandeel betekent een belangrijke toename ten
opzichte van 2017 (21%).
Rapportcijfers verkeersveiligheid, vrijetijdsvoorzieningen en wonen
In het onderzoek is ook aandacht besteed aan de waardering die men heeft voor drie specifieke kenmerken van de stad. Dit werd gedaan met behulp van rapportcijfers. De ontwikkeling
daarvan in de afgelopen acht peilingen wordt weergegeven in figuur 18. De rapportcijfers voor
verkeersveiligheid, vrijetijdsvoorzieningen en het wonen in het algemeen zijn door de jaren
heen in behoorlijke mate stabiel gebleven en 2019 is daarop geen uitzondering. Het enige dat
in de figuur opvalt is dat de waardering voor de vrijetijdsvoorzieningen vanaf 2009 (toen 6,6)
een dalende tendens vertoont. Verder is zichtbaar dat vooral het oordeel over wonen in het
algemeen nauwelijks aan verandering onderhevig is.
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Figuur 18. Rapportcijfers voor aspecten van Lelystad
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Per stadswijk is enige variatie geconstateerd. Op het gebied van de verkeersveiligheid zijn de
gemiddelde rapportcijfers het hoogst in Lelystad-Haven (7,4) en de Zuiderzeewijk (7,3), het
laagst in Havendiep (6,7) en het Stadshart (6,5). De waardering voor de vrijetijdsvoorzieningen
is in Waterwijk-Landerijen benedengemiddeld (5,5) en in de Zuiderzeewijk en Lelystad-Haven
het hoogst (beide 6,6). Laatstgenoemde wijk scoort ook het hoogst waar het gaat om het
wonen in Lelystad in het algemeen (7,5), waar Waterwijk-Landerijen onder een 7 blijft steken.
Wordt verder gekeken naar persoonskenmerken, dan beoordelen hoger opgeleide Lelystedelingen de verkeersveiligheid in de stad beter (7,2) dan het gemiddelde en lager opgeleiden
juist slechter (6,6). Oudere inwoners (65+) geven op alle drie deze aspecten een hoger cijfer
dan de jongere leeftijdsgroepen.De verschillen bij het wonen in het algemeen en
vrijetijdsvoorzieningen zijn hierbij het grootst. Ouderen waarderen dit respectievelijk met een
7,6 en 6,8, waar inwoners onder de 45 gemiddeld een 6,9 en 5,6 geven.

Functioneren van de gemeente
"De maatschappij. Dat ben jij" is een bekende kreet uit SIRE-campagnes, met het doel het
publiek duidelijk te maken dat je dagelijks zelf actief kunt bijdragen aan het wat plezieriger
maken van de maatschappij. In het licht van dit onderzoek, zou dat kunnen worden vertaald
naar "De buurt. Dat ben jij", waarbij het erom draait dat de inwoners zelf kunnen bijdragen aan
een leefbare en veilige buurt. Eerder in deze rapportage is hieraan uitgebreid aandacht
besteed. Er is bij dit alles ook een rol weggelegd voor de gemeente, bijvoorbeeld in initiërende,
ondersteunende of controlerende zin. Tot slot is daarom aan de inwoners gevraagd om een
uitspraak te doen over het functioneren van de gemeente in relatie tot de bewoners op het
gebied van de veiligheid en de leefbaarheid. Hiertoe zijn vier stellingen voorgelegd aan de
respondenten. In figuur 19 staan de resultaten weergegeven.
Wat in de grafiek direct opvalt, is dat alle vier de stellingen een belangrijke afname laten zien
in het oordeel over de rol die de gemeente speelt. Dat is des te opvallender, omdat landelijke
uitkomsten belangrijk hoger blijken te zijn en bovendien een stijgende lijn laten zien 3.

3

Bron: CBS Veiligheidsmonitor 2019

Leefbaarheid 2019

16

Onderzoek en Statistiek
Gemeente Lelystad

Figuur 19. Functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid
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In 2015 was nog 42% het er (helemaal) mee eens dat de gemeente aandacht heeft voor het
verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. In 2017 was dit gedaald tot 38% en
in 2019 daalde het verder tot 36%. Landelijk gezien is dit aandeel 50% in 2019.
Nog negatiever is de tendens betreffende de informatieverstrekking van de gemeente over de
aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Nog maar een kwart is het (helemaal)
eens met een goede informatievoorziening (landelijk: 42%), tegenover een derde in 2017 en
38% in 2015.
Hetzelfde beeld zien we bij de mate waarin men zich als buurtbewoner door de gemeente
betrokken voelt bij de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Het aandeel
inwoners dat het hier (helemaal) mee eens is, daalde van 36% in 2015 naar 31% in 2017 en
zakt in 2019 zelfs tot minder dan een kwart (23%). Dit percentage voor geheel Nederland is
36%.
In 2017 werd in het Lelystadse onderzoek voor het eerst gevraagd in welke mate men vindt
dat de gemeente aandacht heeft voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Van de
inwoners is 24% het er (helemaal) mee eens dat de gemeente hier aandacht voor heeft (29%
in 2017). Een veel groter aandeel (41%) is het juist (helemaal) oneens met deze stelling, een
stijging met 10 procentpunten ten opzichte van twee jaar eerder. In de landelijke enquête is dit
niet aan de orde gesteld.
Jongeren hebben over het algemeen minder weet van het functioneren van de gemeente en
geven meer dan andere groepen aan het niet mee eens en niet mee oneens te zijn met de
stellingen. Inwoners van 65 of ouder zijn positiever dan gemiddeld over de informatie van de
gemeente over de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Hoger opgeleide
inwoners zijn het meest tevreden over de aandacht die de gemeente heeft voor het verbeteren
van de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt.
Wanneer wordt gekeken naar verschillen op wijkniveau, dan blijken bewoners van WaterwijkLanderijen op alle vier de voorgelegde punten het minst te spreken te zijn over de inspanningen vanuit de gemeente. Lelystad-Haven is de wijk waar men in alle vier gevallen juist een
duidelijk positievere mening dan gemiddeld blijkt te hebben.
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Beknopte onderzoeksverantwoording
Het onderzoek Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid 2019 is uitgevoerd in september en
oktober van dat jaar. Er is een steekproef van 3.000 inwoners van 18 jaar en ouder uit de
Lelystadse Basisregistratie Personen (BRP) getrokken. Ook zijn de 1.473 leden van het LelyStadsPanel (LSP) uitgenodigd om mee te doen aan dit onderzoek. De respons van de steekproeven kwam neer op 23%. Van het LSP respondeerde 71%. De laatste groep respondenten
kwam via een melding op de Facebookpagina van de gemeente Lelystad: via dat kanaal
hebben 136 inwoners de enquête ingevuld. Alles bij elkaar hebben 1.868 Lelystedelingen
meegewerkt aan het onderzoek.
Een meer uitgebreide onderzoeksverantwoording, inclusief een overzicht van de gebruikte
vragen en de responsverdelingen, is te vinden op www.lelystad.nl/onderzoek.
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