Leefbaarheid in Lelystad 2021
Deelrapportage van het onderzoek Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid
Maart 2022

Inleiding
In september en oktober 2021 is het onderzoek Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid
uitgevoerd. In totaal hebben 1.767 inwoners de vragenlijst ingevuld. Het onderzoek
wordt in Lelystad om het jaar gedaan. Hiermee kan de ontwikkeling door de tijd
heen inzichtelijk worden gemaakt. Ook wordt het onderzoek door andere
gemeenten uitgevoerd, waardoor de Lelystadse cijfers met de cijfers van andere
gemeenten kan worden vergeleken.
De resultaten van het onderzoek worden in drie deelrapportages besproken. Dit deel
gaat over de Leefbaarheid. In de andere twee deelrapportages staan de
onderwerpen Veiligheid en Wonen centraal.
In deze deelrapportage komt allereerst aan bod wat de inwoners vinden van de
voorzieningen in de buurt en van hun woonomgeving. Daarna gaan we in op
veranderingen in de buurt en stad. Vervolgens wordt de binding en betrokkenheid
met zowel de buurt als stad besproken. En tot slot gaat het over het functioneren
van de gemeente.
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Samenvatting
Buurtvoorzieningen
• Inwoners zijn het meest tevreden over de straatverlichting en de
winkelvoorzieningen in de buurt. Over de voorzieningen van jongeren is men
minder tevreden.
• In 2021 zijn Lelystedelingen duidelijk minder tevreden over het wegen- en
groenonderhoud. Deze daling in tevredenheid is zichtbaar voor alle groepen
(mannen/vrouwen, leeftijd en opleiding).
• In de meeste wijken is meer dan de helft van de inwoners tevreden over het
onderhoud van de woningen en de erfafscheidingen. In de Zuiderzeewijk zijn
bewoners het minst tevreden met het onderhoud aan de woningen,
erfafscheidingen en de tuinen. De bewoners van deze wijk geven ook het laagste
rapportcijfer voor de woonomgeving en de leefbaarheid in de buurt.
Woonomgeving en buurt
• De sociale cohesie in de buurt is in Lelystad op een gelijk niveau gebleven. Wel is
er in de Zuiderzeewijk een sterke afname van de score.
• De algemene evaluatie van de buurt is in 2021 iets minder hoog dan in 2019.
Inwoners zijn het in 2021 iets minder vaak eens met de stelling dat de buurt
prettig is om in te wonen, terwijl men het wel vaker eens is met de stelling dat ze
(als dat enigszins mogelijk is) uit de buurt gaan verhuizen en dat het vervelend is
om in de buurt te wonen. De Kustwijk heeft van alle Lelystadse wijken de
hoogste score en de Zuiderzeewijk de laagste score.

Veranderingen buurt en stad
• Het percentage Lelystedelingen dat vindt dat de buurt het afgelopen jaar is
achteruit gegaan is in 2021 toegenomen, waarbij de Kustwijk in positieve zin en
de Zuiderzeewijk in negatieve zin opvalt.
• Het percentage inwoners dat vindt dat Lelystad het afgelopen jaar achteruit is
gegaan is gelijk gebleven.
Binding en betrokkenheid
• Minder inwoners zijn in 2021 gehecht aan hun buurt en aan Lelystad. Met name
de gehechtheid van bewoners van de Zuiderzeewijk en de Waterwijk/Landerijen
aan hun buurt laat een daling zien en ligt op een laag niveau. Het meest gehecht
zijn de bewoners van de Kustwijk en van de Atolwijk.
• Bewoners van Lelystad-Haven zijn het minst gehecht aan de stad.
• De actieve betrokkenheid om de buurt en Lelystad te verbeteren zijn
vergelijkbaar met eerdere peilingen.
• Dat woningen goed zijn onderhouden vindt men nog steeds het belangrijkste
voor een leefbare buurt. Het onderhoud van de openbare ruimte vindt men in
2021 belangrijker dan eerdere jaren en heeft een iets lagere score dan het
onderhoud van de woningen.
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Samenvatting
Waardering Lelystad
• De waardering voor Lelystad is iets afgenomen. Zo ligt het gemiddelde
rapportcijfer voor de verkeersveiligheid en de vrijetijdsvoorzieningen in 2021 op
een lager niveau.
• Het rapportcijfer voor het wonen in Lelystad in het algemeen is in 2021 iets
gedaald. In 2021 is het rapportcijfer voor het wonen in Lelystad het hoogst voor
de wijken de Bolder, de Boswijk, de Kustwijk en Lelystad-Haven. Opvallend is de
grote daling van dit cijfer in de Zuiderzeewijk.
Functioneren gemeente
• Over het functioneren van de gemeente zijn inwoners minder tevreden. Het
percentage dat het (helemaal) eens is, is met name afgenomen voor de
stellingen dat de gemeente de buurt informeert en betrekt bij de aanpak van de
leefbaarheid en veiligheid.
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Buurtvoorzieningen

Grafiek: Percentage inwoners (zeer) tevreden over buurtvoorzieningen (2021)

Totaal (2021)
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 de inwoners van Lelystad door
middel van stellingen gevraagd naar hun mening over negen
fysieke voorzieningen in hun woonbuurt.
Lelystedelingen zijn in hun buurt het meest tevreden over de
straatverlichting en de winkels voor de dagelijkse boodschappen.
Over de voorzieningen van jongeren is men minder tevreden.
Slechts 13% van de inwoners is het eens met de stelling dat er in
de buurt goede voorzieningen zijn voor jongeren.
In 2021 zijn de inwoners van Lelystad veel minder tevreden over
het wegenonderhoud (van 53% in 2019 naar 44% in 2021) en het
groenonderhoud (van 49% in 2019 naar 38% in 2021).
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Buurtvoorzieningen
Straatverlichting

Grafiek: Score straatverlichting (2001-2021)
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Het percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling
dat het buiten goed verlicht is, is iets lager dan eerdere jaren.
65-plussers en hoogopgeleiden zijn het meest tevreden over de
straatverlichting in de buurt en de 18-29 jarigen zijn het minst
tevreden.

In Havendiep is men het meest tevreden met de straatverlichting
en in de wijken Warande en de Zuiderzeewijk is men het minst
tevreden. Opvallend is de lage score in de Zuiderzeewijk, omdat in
2019 deze wijk nog één van de hoogste scores had.

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Figuur: Score straatverlichting naar wijk (2021)

6

Buurtvoorzieningen
Winkelvoorzieningen

Grafiek: Score winkelvoorzieningen (2013-2021)
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De tevredenheid over de winkelvoorzieningen in de buurt wordt
vanaf 2013 gemeten en ligt steeds rond de 75%.
Vrouwen zijn meer tevreden over de winkelvoorzieningen in de
buurt dan mannen. Van de vier leeftijdsgroepen zijn
Lelystedelingen in de leeftijd 18-29 jaar met 62% het minst
tevreden.
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Figuur: Score winkelvoorzieningen naar wijk (2021)
In Havendiep, Bolder en Boswijk is het percentage dat (zeer)
tevreden is met de winkelvoorzieningen het hoogst. In LelystadHaven is men met 13% het minst tevreden. Dit lage percentage
voor Lelystad-Haven is niet nieuw. Deze wijk had in eerdere
peilingen een vergelijkbare score.
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Buurtvoorzieningen

Grafiek: Score speelplekken kinderen (2001-2021)

Speelplekken kinderen
In 2021 is 63% van de inwoners tevreden met speelplekken voor
kinderen. Deze score ligt tussen de score van 2017 en 2019 in.
De leeftijdsgroep 65+ is met 67% het meest tevreden over de
speelplekken voor kinderen en 18-29 jaar is met 54% het minst
tevreden. Verder zijn hoogopgeleiden (67%) meer tevreden over
de speelplekken voor kinderen in de buurt dan laagopgeleiden
(59%).

52%

50%

54%

59%

61%

67%

72%

67%

60%

65%

63%

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Figuur: Score speelplekken kinderen naar wijk (2021)
In de Waterwijk/Landerijen is men het meest tevreden met de
speelplekken. Met 72% scoort deze wijk ruim boven het
gemiddelde. In Zuiderzeewijk, Lelystad-Haven en Atolwijk zijn
inwoners minder tevreden over de speelplekken voor kinderen.
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Buurtvoorzieningen

Grafiek: Score wegenonderhoud (2001-2021)

Wegenonderhoud
De tevredenheid over het onderhoud aan wegen, paden en
pleintjes is in 2021 veel lager dan in 2019. In 2019 was 53% van de
inwoners tevreden over het onderhoud aan de wegen en in 2021
is dit 44%.
De tevredenheid over het wegenonderhoud neemt af voor alle
groepen inwoners (mannen/vrouwen, leeftijd en opleiding).
Hoogopgeleiden zijn wel meer tevreden over het
wegenonderhoud in de buurt (50%).
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Figuur: Score wegenonderhoud naar wijk (2021)

De bewoners van Lelystad-Haven zijn het meest tevreden over het
wegenonderhoud. In deze wijk is de score in 2021 hoger dan in
2019.
In Warande is de score voor wegenonderhoud het laagst. Op veel
plekken in Warande wordt volop gebouwd en ligt tijdelijke
bestrating. Dit kan een verklaring zijn voor de lage score. Naast
Warande is de score voor het onderhoud van de wegen, paden en
pleintjes relatief laag in de Zuiderzeewijk, de Waterwijk/Landerijen
en de Atolwijk.
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Buurtvoorzieningen

Grafiek: Score groenonderhoud (2001-2021)

Groenonderhoud
Over het onderhoud aan perken, plantsoenen en parken is in 2021
38% tevreden. In 2019 was dit nog 49%. Net als bij het
wegenonderhoud is de score in 2021 voor het groenonderhoud
voor alle groepen (mannen/vrouwen, leeftijd en opleiding) lager
dan in 2019.
De leeftijdsgroep 65+ is met 44% het meest tevreden over het
groenonderhoud en ook hoogopgeleiden hebben met 46% een
hogere score dan gemiddeld.
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Figuur: Score groenonderhoud naar wijk (2021)

In Lelystad-Haven zijn de bewoners het meest eens met de stelling
dat in de buurt perken, plantsoenen en parken goed zijn
onderhouden. In de Zuiderzeewijk, de Atolwijk en de
Waterwijk/Landerijen is men het minst vaak eens met deze stelling
over het groenonderhoud.
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Buurtvoorzieningen

Grafiek: Score jongerenvoorzieningen (2013-2021)

Jongerenvoorzieningen
24%

De tevredenheid over de voorzieningen voor jongeren wordt sinds
2013 gemeten en is de afgelopen jaren sterk gedaald.

20%
16%

Mannen (15%) zijn meer tevreden over de voorzieningen voor
jongeren dan vrouwen (10%).

16%

13%
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Voor de meeste wijken ligt de score rond het gemiddelde, namelijk
tussen de 11% en 15%. In nieuwbouwwijk Warande en in de
Kustwijk is men het minst vaak (helemaal) eens met de stelling dat
er in de buurt goede voorzieningen zijn voor jongeren.

Figuur: Score jongerenvoorzieningen naar wijk (2021)
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Buurtvoorzieningen
Onderhoud woningen,
erfafscheidingen en tuinen
De gemeente heeft beperkte invloed op het
onderhoud van woningen, erfafscheidingen en tuinen.
Het meest tevreden zijn inwoners over het onderhoud
van de woningen en het minst tevreden over het
onderhoud van de tuinen.
65-plussers en hoogopgeleiden zijn meer tevreden
over het onderhoud van de woningen in de buurt.
Hoogopgeleiden hebben een hogere score voor de
tevredenheid over de erfafscheidingen in de buurt. En
65-plussers en hoogopgeleiden zijn meer tevreden
over het onderhoud van de tuinen in de buurt.

Grafiek: Scores onderhoud woningen, erfafscheidingen en tuinen (2013-2021)
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Figuur: Scores onderhoud woningen, erfafscheidingen en tuinen naar wijk (2021)
Woningen

Erfafscheidingen

Tuinen

In de meeste wijken is meer dan de helft van de
inwoners tevreden over het onderhoud van de
woningen en de erfafscheidingen. In de Zuiderzeewijk
zijn inwoners het minst tevreden over het onderhoud
aan de woningen, erfafscheidingen en de tuinen.
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Buurtvoorzieningen

Grafiek: Rapportcijfer Buurtvoorzieningen (2007-2021)
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Aan de Lelystedelingen is ook gevraagd welk cijfer men geeft aan
de voorzieningen in de buurt. Het gemiddelde rapportcijfer komt
in 2021 uit op een 6,6. Dit is lager dan in 2019.
Hoe ouder hoe hoger het rapportcijfer. De 18-29 jarigen geven het
rapportcijfer 5,7 voor de buurtvoorzieningen en de 65-plussers
komen uit op een 7,0. Hoogopgeleiden (6,8) geven de
voorzieningen in de buurt een hoger rapportcijfer dan gemiddeld.

Figuur: Rapportcijfer Buurtvoorzieningen naar wijk (2019-2021)
De hoogste rapportcijfers voor de buurtvoorzieningen worden –
net als in 2019 – in de wijken Havendiep (7,2) en de Bolder (7,1)
gegeven. Het laagste rapportcijfer geven de inwoners van LelystadHaven (4,6).

2019

2021
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Buurtvoorzieningen

Grafiek: Rapportcijfer Woonomgeving (2007-2021)
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Voor de woonomgeving is het rapportcijfer licht gedaald van een
7,3 in 2019 naar een 7,2 in 2021.
Ook voor de woonomgeving geldt hoe ouder hoe hoger het
rapportcijfer. 18-29 jarigen geven het rapportcijfer 6,2 en 65plussers het rapportcijfer 7,6. Hoogopgeleiden zijn meer tevreden
over de woonomgeving dan laagopgeleiden. Hoogopgeleiden
geven in 2021 het rapportcijfer 7,4 en voor laagopgeleiden is dit
een 6,7.

Figuur: Rapportcijfer Woonomgeving naar wijk (2019-2021)
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De woonomgeving krijgt in 2021 het hoogste rapportcijfer van de
bewoners van de Kustwijk (7,5) en Lelystad-Haven (7,5). De
bewoners van de Zuiderzeewijk geven het laagste rapportcijfer,
namelijk een 6,1.
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Buurtvoorzieningen

Grafiek: Rapportcijfer Leefbaarheid buurt (2007-2021)
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De leefbaarheid in de buurt krijgt in 2021 het rapportcijfer 7,1. Dit
is lager dan in 2019.
De leeftijdsgroep 18-29 jaar heeft met een 6,1 het laagste
rapportcijfer voor leefbaarheid in de buurt en de leeftijdsgroep
65+ met een 7,4 het hoogste rapportcijfer. Ook voor leefbaarheid
in de buurt geven hoogopgeleiden (7,2) een hoger rapportcijfer
dan laagopgeleiden (6,7).

Figuur: Rapportcijfer Leefbaarheid buurt naar wijk (2019-2021)
De leefbaarheid in de buurt heeft in de hoogste scores in de
wijken de Bolder, Havendiep en de Kustwijk. Het laagste
rapportcijfer geven de bewoners van de Zuiderzeewijk. In 2019
had deze wijk – samen met het Stadshart – al het laagste
rapportcijfer, namelijk een 6,8. In 2021 is dit rapportcijfer gedaald
naar een 6,0.

2019

2021
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Oordeel woonomgeving
Stellingen sociale cohesie (2021)
De inwoners van Lelystad zijn zes stellingen voorgelegd die samen
iets zeggen over de sociale cohesie (de mate van samenhang en
verbondenheid binnen een bepaalde groep mensen). Hiernaast
staan de scores op de zes afzonderlijke stellingen. De schaalscore
voor sociale cohesie is berekend op basis van deze zes stellingen.
De uitkomsten voor de schaalscore komen in het vervolg van de
rapportage aan bod.
Een ruime meerderheid van de Lelystedelingen is het (helemaal)
eens met de stellingen dat mensen in de buurt op een prettige
manier met elkaar omgaan en dat ze tevreden zijn over de
bevolkingssamenstelling in de buurt.

Grafiek: Scores stellingen sociale cohesie (2021)
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De scores voor 2021 zijn vergelijkbaar met die van 2019.
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Oordeel woonomgeving

Grafiek: Schaalscore Sociale cohesie (2007-2021)

Sociale cohesie
De schaalscore voor sociale cohesie is berekend op basis van zes
stellingen. De schaalscore loopt van 0 tot en met 10, waarbij een
hogere score overeenkomt met een positiever oordeel over de
sociale cohesie binnen de buurt.
De score is ten opzichte van eerdere jaren stabiel gebleven, maar
wel lager dan de landelijke score.

De leeftijdsgroep 18-29 jaar scoort op sociale cohesie het laagst
(5,2) en 65+ het hoogst (6,1). Laagopgeleiden hebben een
gemiddeld lagere score voor sociale cohesie (5,6).
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Figuur: Schaalscore Sociale cohesie naar wijk (2019-2021)
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De sociale cohesie heeft in 2021 de hoogste scores in de Kustwijk
(6,3) en de Bolder (6,1). In de Zuiderzeewijk is de sociale cohesie
het laagst. De score laat in 2021 in de Zuiderzeewijk een sterke
daling zien ten opzichte van 2019. In 2021 is de score in deze wijk
een vol punt lager.

* CBS Veiligheidsmonitor 2021
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Algemene evaluatie buurt
Stellingen evaluatie buurt (2021)
Over de buurt zijn vijf stellingen voorgelegd. Met deze vijf
stellingen is de schaalscore voor de algemene evaluatie van de
buurt bepaald. Op de volgende pagina van dit rapport gaan we
dieper in op de schaalscore voor de evaluatie van de buurt. Nu
bespreken we eerst de vijf stellingen.
79% van de inwoners van Lelystad vindt de buurt prettig om in te
wonen en 67% is het (helemaal) eens met de stelling dat mensen
in hun buurt daar graag blijven wonen. 8% vindt het vervelend om
hun buurt te wonen.
Uit de scores op de stellingen blijkt dat 65-plussers en
hoogopgeleiden meer tevreden zijn met hun buurt.
De score voor dat het in de buurt prettig is om te wonen was in
2019 iets hoger (81%). De stelling over verhuizen uit de buurt was
in 2019 iets lager (15%) en dat geldt ook voor de stelling dat het
vervelend is om in deze buurt te wonen (was 6%).

Grafiek: Scores stellingen evaluatie buurt (2021)
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Algemene evaluatie buurt
Evaluatie buurt

Grafiek: Schaalscore Algemene evaluatie buurt (2007-2021)
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De schaalscore voor de algemene evaluatie van de buurt loopt van
0 tot en met 10, waarbij een hogere score een positiever oordeel
over de eigen buurt aanduidt.
In 2021 komt deze score uit op een 7,7. Dit is iets lager dan in
2019 (7,8).
Bij de stellingen kwam al naar voren dat 65-plussers en
hoogopgeleiden meer tevreden zijn over hun buurt. Van alle
leeftijdsgroepen hebben 65-plusser de hoogste schaalscore (8,4)
en 18-29 jarigen de laagste (6,1). Hoogopgeleiden hebben de
score 8,0 en laagopgeleiden de score 7,2.

Figuur: Schaalscore Algemene evaluatie buurt naar wijk (2019-2021)
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De score voor de algemene evaluatie van de buurt is in 2021 het
hoogst in de Kustwijk (8,2). In de Zuiderzeewijk hebben de
bewoners de laagste score (6,2). Ook in 2019 had de Zuiderzeewijk
de laagste score.

19

Veranderingen
Buurt
Het percentage dat vindt dat de buurt is vooruit gegaan is in 2021
lager dan in 2019 (2019: 14%; 2021: 10%). Een groter deel van de
inwoners vindt in 2021 dat de buurt is achteruitgegaan. In 2019
was dit 27% en in 2021 is dit gestegen naar 34%.
Het percentage dat vindt dat de buurt vooruit is gegaan is voor de
leeftijdsgroepen 18-29 jaar (14%) en 30-44 jaar (14%) hoger dan
gemiddeld.
Het percentage dat vindt dat de buurt is achteruit gegaan het
laagst is onder 65-plussers (26%). Ook hoogopgeleiden (28%)
vinden minder vaak dat de buurt is achteruitgegaan dan
laagopgeleiden (41%).
Het percentage dat vindt dat de buurt is achteruit gegaan is lager
in de Kustwijk (29%) en hoger in de Zuiderzeewijk (53%) en de
Atolwijk (41%).

Grafiek: Scores veranderingen in de buurt (2013-2021)
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* CBS Veiligheidsmonitor 2021
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Veranderingen
Lelystad
Hiervoor is besproken of de buurt vooruit of achteruit is gegaan.
Deze vraag is ook voorgelegd voor de stad. De scores voor de stad
zijn in 2021 vergelijkbaar met die van 2019. In 2009 lag het
percentage dat vindt dat de stad het afgelopen jaar vooruit is
gegaan op een heel hoog niveau (60%). In de jaren daarna zien we
dat dit percentage sterk is gedaald.
Mannen vinden vaker dat Lelystad in het afgelopen jaar vooruit is
gegaan (20%), terwijl vrouwen vaker vinden dat Lelystad is
achteruit gegaan (57%).

Grafiek: Scores veranderingen in Lelystad (2009-2021)
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Onder 65-plussers en hoogopgeleiden is het aandeel dat vindt dat
Lelystad achteruit is gegaan het laagst (42%; 43%).
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Buurtbinding

Grafiek: Percentage (zeer) gehecht aan buurt (2009-2021)
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In 2021 geeft 60% van de inwoners aan dat ze (zeer) gehecht zijn
aan de buurt. Eerdere jaren lag dit percentage op een hoger
niveau.
De gehechtheid aan de buurt is het hoogst onder 65-plussers
(69%) en het laagste onder 18-29 jarigen (41%). Hoogopgeleiden
zijn ook meer gehecht aan hun buurt (63%).

2013

2015

2017

2019

2021

Figuur: Percentage (zeer) gehecht aan buurt naar wijk (2019-2021)
Het meest gehecht aan hun buurt zijn de bewoners van de
Kustwijk en van de Atolwijk. In de Zuiderzeewijk zijn bewoners het
minst gehecht aan de buurt. En ook in de Waterwijk/Landerijen is
de score relatief laag.
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Buurtbinding
Medeverantwoordelijk leefbaarheid in de buurt
Grafiek: Percentage Medeverantwoordelijk leefbaarheid buurt (2009-2021)
86% van de Lelystedelingen voelt zich medeverantwoordelijk voor
de leefbaarheid in de buurt. Dit is dezelfde score als in 2019.
De leeftijdsgroep 45-64 jaar (88%) scoort bovengemiddeld op
medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt.
Hoogopgeleiden (92%) hebben een hogere score dan
laagopgeleiden (73%).
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In de wijk Havendiep (92%) is het percentage bewoners dat zich
medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt het
hoogst en in de Waterwijk/Landerijen (80%) het laagst.
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Betrokkenheid
Actief bij verbeteren buurt / Lelystad
In 2021 is 34% van de Lelystedelingen het afgelopen jaar actief
geweest om de buurt te verbeteren en 18% om de stad te
verbeteren. Deze scores zijn vergelijkbaar met eerdere jaren.
65-plussers (30%) en laagopgeleiden (30%) zijn in het afgelopen
jaar het minst actief geweest om de buurt te verbeteren.

Grafiek: Percentage Actief verbeteren buurt (2013-2021)
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In de wijken Atolwijk (48%), Zuiderzeewijk (46%), Kustwijk (40%) is
het aandeel bewoners dat actief bezig is geweest om de buurt te
verbeteren het hoogst en in Waterwijk/Landerijen (25%) en
Havendiep (29%) het laagst.

Mannen (22%) en hoogopgeleiden (23%) zijn meer actief geweest
om de stad te verbeteren. De scores voor de verschillende wijken
zijn redelijk vergelijkbaar.

Grafiek: Percentage Actief verbeteren Lelystad (2013-2021)
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Betrokkenheid

Grafiek: Belangrijk voor een leefbare buurt (percentage in top 2) (2021)

Leefbare buurt (2021)
Dat woningen goed zijn onderhouden vinden de inwoners het
meest belangrijk voor een leefbare buurt. 60% heeft dit in de top 2
staan van wat ze belangrijk vinden.
Het percentage Lelystedelingen dat het onderhoud aan de
openbare ruimte in de top 2 heeft staan, is in 2021 hoger dan in
2019 (2019: 51%; 2021: 59%).

Vrouwen (51%) vinden het belangrijker dat buurtbewoners goed
met elkaar om gaan dan mannen (45%). Dat geldt ook voor de 1829 jarigen (62%). 18-29 jarigen vinden het minder belangrijk dat
tuinen goed zijn onderhouden (23%). 65-plussers hebben dit juist
vaker in hun top 2 staan (35%). Laagopgeleiden vinden het
onderhoud aan de woningen (69%) en tuinen (38%) belangrijk en
het gezamenlijk dingen doen met buurtbewoners (16%).
Hoogopgeleiden hebben een hogere score op het onderdeel dat
buurtbewoners goed met elkaar omgaan (53%).
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Betrokkenheid

Grafiek: Percentage inzet (buurt)activiteiten (2021)

Inzet (buurt)activiteiten (2021)
Voor een leefbare buurt is de inzet van inwoners noodzakelijk. Iets
meer dan de helft (51%) van de Lelystedelingen is bereid een
cursus te volgen voor het bedienen van een defibrillator.
Er is in 2021 minder animo dan in 2019 voor het coördineren van
een vuilopruimactie in de wijk (2019: 28%; 2021: 24%) en het
coördineren van het onderhoud aan het hofje in de buurt (2019:
24%; 2021: 21%).
30-44 jarigen willen zich voor alle (buurt)activiteiten meer dan
gemiddeld inzetten. 18-29 jarigen zijn meer dan gemiddeld bereid
om in de buurt een BBQ of een terugkerende activiteit te
organiseren of het buurtspeeltuintje op te knappen. 65-plussers en
laagopgeleiden zijn het minst bereid om zich in te zetten voor
activiteiten.
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Betrokkenheid

Grafiek: Percentage inzet (buurt)activiteiten (2021)

Nodig voor ontplooien (buurt)activiteiten (2021)
Tijd om activiteiten te ondernemen

Voor het ontplooien van (buurt)activiteiten geeft een derde van de
inwoners aan tijd nodig te hebben om activiteiten te ondernemen.
Een kwart van de inwoners geeft aan een financiële bijdrage van
de gemeente nodig te hebben. Het percentage inwoners dat
aangeeft niets nodig te hebben is 17% en 22% geeft aan het niet te
weten.
De scores in 2021 zijn vergelijkbaar met die van 2019.
Het percentage dat aangeeft niets nodig te hebben is hoger voor
mannen (19%), 65-plussers (28%) en laagopgeleiden (24%). Bij de
65-plussers en laagopgeleiden geeft ook een relatief groot deel
aan het niet te weten (respectievelijk 29% en 30%).
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Betere informatie over waar ik terecht kan met
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Stadsbinding

Grafiek: Percentage (zeer) gehecht aan stad (2007-2021)
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In 2021 is 58% van de inwoners (zeer) gehecht aan de stad. Dit is
lager dan eerdere jaren.
65-plussers (67%) zijn het meest gehecht aan Lelystad en 18-29
jarigen (43%) zijn het minst gehecht aan de stad.
2007

Bewoners van de Bolder zijn in 2021 het meest gehecht aan de
stad (67%). De bewoners van Lelystad-Haven zijn in 2021 het minst
gehecht aan Lelystad. Slechts 44% is (zeer) gehecht aan Lelystad.
Ook in 2019 hadden zij de laagste score (53%).

2009

Figuur: Percentage (zeer) gehecht aan Lelystad naar wijk (2019-2021)

2019

2021

De gehechtheid aan de buurt is ook gemeten. In 2021 is dit 60%.
Ook hier is sprake van een dalende trend (zie pagina 22). 46% van
de inwoners is (zeer) gehecht aan de buurt en aan de stad. Dit is
lager dan eerdere jaren (2017 57%; 2019: 51%). 27% is niet
gehecht aan de buurt en niet aan de stad. Dit percentage is hoger
dan eerdere jaren (2017: 18%; 2019: 24%).
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Waardering Lelystad

Grafiek: Rapportcijfer Verkeersveiligheid (2005-2021)

Rapportcijfer Verkeersveiligheid
6,8

De verkeersveiligheid in Lelystad krijgt van de inwoners in 2021 het
rapportcijfer 6,7. Dit is een lager rapportcijfer dan de vijf peilingen
hiervoor.
Mannen (6,8), 65-plussers (7,0) en hoogopgeleiden (6,9) geven
een hoger rapportcijfer voor de verkeersveiligheid. Vrouwen (6,6),
18-29 jarigen (6,2), 30-44 jarigen (6,6) en laagopgeleiden (6,5)
scoren beneden gemiddeld.
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Figuur: Rapportcijfer Verkeersveiligheid naar wijk (2019-2021)
De bewoners van Lelystad-Haven hebben met een 7,4 het hoogste
rapport voor de verkeersveiligheid gegeven. Bewoners van de
Atolwijk geven het laagste rapportcijfer (6,4).
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Waardering Lelystad

Grafiek: Rapportcijfer Vrijetijdsvoorzieningen (2005-2021)

Rapportcijfer Vrijetijdsvoorzieningen
Voor de vrijetijdsvoorzieningen in Lelystad wordt een relatief laag
rapportcijfer gegeven, namelijk een 5,7 in 2021. Het rapportcijfer
voor de vrijetijdsvoorzieningen laat sinds 2011 een dalende trend
zien. Dat het rapportcijfer in 2021 veel lager uitvalt, zal ook met
Corona-maatregelen te maken hebben. Veel
vrijetijdsvoorzieningen waren niet of minder toegankelijk.
Voor de vrijetijdsvoorzieningen geven de 65-plussers het hoogste
(6,6) en 18-29 jarigen het laagste rapportcijfer (4,3).

6,1

6,2

6,6

6,5

6,4

6,3

6,1

6,1

5,7

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Figuur: Rapportcijfer Vrijetijdsvoorzieningen naar wijk (2019-2021)
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Het hoogste rapportcijfer voor de vrijetijdsvoorzieningen in
Lelystad wordt in de wijken de Bolder, Boswijk en Lelystad-Haven
gegeven, namelijk een 6,0. In de andere wijken ligt het
rapportcijfer tussen een 5,2 (Warande) en een 5,8 (Kustwijk).
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Waardering Lelystad

Grafiek: Rapportcijfer Wonen in Lelystad in het algemeen (2005-2021)

Rapportcijfer Wonen in Lelystad in het algemeen
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Het wonen in Lelystad krijgt het rapportcijfer 7,0. Hier is sprake
van een licht dalende trend.
De leeftijdsgroep 18-29 jaar geeft het laagste rapportcijfer (6,0) en
65+ het hoogste rapportcijfer (7,6). Voor het wonen in Lelystad
geven hoogopgeleiden (7,1) een hoger rapportcijfer dan
laagopgeleiden (6,8).
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Figuur: Rapportcijfer Wonen in Lelystad naar wijk (2019-2021)
In 2021 is het rapportcijfer voor het wonen in Lelystad het hoogst
voor de wijken de Bolder, de Boswijk, de Kustwijk en LelystadHaven. Het rapportcijfer voor wonen in Lelystad ligt in 2021 lager
voor de bewoners van de Zuiderzeewijk. In 2019 gaven de
bewoners gemiddeld een 7,2. In 2021 is dit cijfer gedaald naar een
6,3. In de Atolwijk is het rapportcijfer met een halve punt gedaald
(naar een 6,8). Ook in de Waterwijk/Landerijen en Warande is het
rapportcijfer lager dan gemiddeld.
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Functioneren gemeente
Totaal
De inwoners is een viertal stellingen voorgelegd over het
functioneren van de gemeente. Op alle vier de stellingen is sprake
van een dalende trend in het percentage dat het (helemaal) eens
is met de stelling. Op de stellingen dat de gemeente de buurt
informeert en betrekt bij de aanpak van de leefbaarheid en
veiligheid is de daling het sterkst.

De gemeente heeft aandacht voor het
verbeteren van de leefbaarheid en
veiligheid in de buurt.

De gemeente informeert de buurt over
de aanpak van de leefbaarheid en
veiligheid in de buurt.
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Met het toenemen van de leeftijd, neemt het aandeel dat het
(helemaal) oneens is met de stellingen af. Voor de kenmerken
opleiding en geslacht worden minder duidelijke verschillen
gevonden.
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toezicht en handhaving in de openbare
ruimte.
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De gemeente betrekt de buurt bij de
aanpak van de leefbaarheid en veiligheid
in de buurt.
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Onderzoeksverantwoording
Beknopt
Het onderzoek Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid 2021 is uitgevoerd in september en
oktober 2021.
Er is een steekproef van 3.500 inwoners van 18 jaar en ouder uit de Lelystadse
Basisregistratie Personen (BRP) getrokken. Ook zijn de 1.524 leden van het LelyStadsPanel
uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek en is er een link naar het onderzoek
geplaatst op Facebook.

De respons van de steekproef is 15%. Van het panel respondeerde 59%. De link op
Facebook heeft 349 ingevulde enquêtes opgeleverd. In totaal hebben 1.767
Lelystedelingen meegewerkt aan het onderzoek en de vragenlijst ingevuld.
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