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Wat vindt u als bewoners van de binnenstad van Apeldoorn van het wonen in de binnenstad?
Wat vindt u er prettig aan? En wat minder prettig? Hoe staat het er voor met de leefbaarheid in
de binnenstad? Dat wilden we graag van u weten. Om daarmee als Wijkraad Apeldoorn Centrum
ons werk goed te kunnen doen. Daarom hielden we in september en oktober 2014 een enquête
onder de bewoners van de binnenstad. In deze brochure ziet u de uitslag van de enquête.

U woont prettig,
maar het kan beter
In deze brochure presenteren we de uitslagen
van de enquête aan de hand van leefbaarheids
indicatoren. Dat zijn indicatoren die de gemeente
gebruikt om te bepalen hoe het met de leefbaar
heid in onze gemeente is gesteld. Niet alle
leefbaarheidsindicatoren zijn bij de enquête aan
de orde gekomen. We hebben bijvoorbeeld geen
vragen opgenomen over criminaliteit, de kwaliteit
van de woningvoorraad en de sociaaleconomische
en etnische samenstelling van onze wijk. We
hebben gegevens over die indicatoren namelijk
al op een andere manier gekregen.
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Dit zijn de leefbaarheidsindicatoren die in
de enquête aan de orde kwamen:
• kwaliteit van de woonomgeving;
• aanwezigheid van winkels en sociale,
culturele en (medische) zorgvoorzieningen;
• activiteiten/evenementen;
• verkeer;
• aanwezigheid van groen en
speelvoorzieningen;
• hinder/overlast;
• veiligheidsbeleving.

Van een 7 naar een 9
Het wonen in de binnenstad waardeert u gemiddeld
met een 7. Dat is een mooie voldoende. We willen
graag dat u het nog prettiger gaat vinden in de
binnenstad. Daarom willen we van de 7 een 9
maken. En dat voor alle leefbaarheidsindicatoren
die in deze enquête aan de orde zijn gekomen. Dat
is waar we als wijkraad de komende jaren aan willen
werken Hoe?
• Door de uitkomsten van de enquête met u te
bespreken tijdens onze ledenvergaderingen.
Zodat we precies weten welke zaken u het
belangrijkste vindt.

• Door die zaken gericht en doelmatig aan te
pakken, samen met de gemeente en andere
instellingen en organisaties die een rol spelen in
de binnenstad.
• Door ons zo goed mogelijk in te zetten voor een
schone, veilige en gezonde leefomgeving.

Dichtbij u
In de resultaten van de enquête zien we een aantal
zaken die de leefbaarheid in de binnenstad kunnen
verbeteren. In sommige gevallen gaat het om zaken
die om een aanpak voor de hele binnenstad vragen.
Vaak ook in samenwerking met onze ketenpartners.
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Aantal deelnemers aan de enquête, verdeeld naar de buurten
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In andere gevallen speelt het onderwerp alleen in
een bepaalde buurt, en soms zelfs alleen in een
bepaalde straat. In die gevallen praten we met de
buurtcommissie van die buurt of straat hoe we het
onderwerp het beste kunnen aanpakken. Het kan
zijn dat de buurtcommissie er in overleg met u zelf
mee aan de slag gaat. Of dat zij dat samen met ons
gaat doen. We kiezen graag voor een praktische
aanpak, zo dicht mogelijk bij u als bewoner van die
buurt of straat.

Waarom een enquête?
We hadden eerst het idee dat we uw mening
konden horen tijdens bewonersavonden die we
organiseerden. Dat lukte niet. Er kwamen helaas te
weinig bewoners naar die avonden. Daarom besloten
we te kiezen voor een misschien wat ouderwets,
maar nog steeds goed werkend middel: een
schriftelijke enquête. We zijn bij u langs gegaan met
de vraag om aan die enquête mee te doen. Volgens
ons was dat voor alle bewoners van de binnenstad
een goede manier om hun mening te laten weten.
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Een goede score
Velen van u hebben de enquête ingevuld. Maar liefst
438 huishoudens deden mee. Zij vertegenwoordigen
meer dan 11% van de huishoudens in onze wijk
en meer dan 13% van de wijkbewoners. Voor zo’n
enquête is dat een hele goede score. De deelnemers
komen uit alle 7 buurten van onze wijk. Elke buurt
is vertegenwoordigd door ruim 10% van de huis
houdens in die buurt. Het aantal reacties verschilt
per buurt. Dat komt omdat het aantal huishoudens
in elke buurt verschillend is. Van de deelnemers aan
de enquête is 48% man en 52% vrouw.
Bedankt dat u met zovelen heeft meegedaan!

Wat speelt er in onze wijk?
In de periode waarin we de enquête hebben
gehouden (september/oktober 2014) speelde een
aantal zaken die belangrijk zijn voor onze wijk. We
kunnen aan de resultaten niet zien of deze zaken
invloed hebben gehad op de uitslag. We denken
wel dat ze voor een groot deel hebben bepaald hoe
bewoners van de binnenstad aankijken tegen de
gemeente en de plaatselijke politiek. We zetten deze
zaken hier voor u op een rij.
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• De gemeente heeft lange tijd vooral aandacht
besteed aan de economische factor van de
binnenstad. Ze hield zich minder bezig met
verbetering van de leefbaarheid voor bewoners.
• Een aantal raadsfracties wilde de verplichte
sluitingstijden voor de horeca afschaffen.
• Het aantal bestaande koopzondagen stond
ter discussie. Een aantal politieke partijen
wilde het mogelijk maken dat winkels op alle
zondagen open zijn. Dit kan als gevolg hebben
dat bezoekers van bewoners elke zondag moeten
betalen voor het parkeren.
• Milieudefensie heeft metingen van de
luchtkwaliteit uitgevoerd, waarbij een aantal
meetpunten in de binnenstad het predicaat
‘ongezond’ kreeg.
• Het Apeldoornse parkeerbeleid benadeelt de
bewoners van de binnenstad en de bezoekers van
die bewoners.
• De meeste Apeldoornse coffeeshops zitten in
de binnenstad. De gebruikers komen vooral van
buiten de binnenstad.
• Er staan veel winkel- en bedrijfspanden leeg in
de binnenstad. Dat komt onder meer door de
economische crisis en lokale ontwikkelingen,
zoals mogelijkheden voor horeca, evenementen
en retail buiten de binnenstad (onder meer de
Voorwaarts en Zwitsal). De leegstand kan leiden
tot verpaupering.
• Er zijn eerstelijns zorgvoorzieningen verdwenen
uit de binnenstad.

Zuidoost

Zuidwest

(blank)

Blijf ons volgen
Natuurlijk wilt u weten wat er met de uitslag van
de enquête gebeurt. U kunt het allemaal volgen via
onze website www.wijkraadapeldoorncentrum.nl en
via twitter @stadsdeelac. We doen er ook verslag
van in ons wijkblad ’t Stadsmidden. Zo houden we
iedereen op de hoogte.
Wilt u reageren? Graag! Stuur uw reactie naar
secretaris@wijkraadapeldoorncentrum.nl.
Hartelijke groet,
Wijkraad Apeldoorn Centrum
Bert de Groot, voorzitter
Ria Krul, secretaris
Harm Haan, penningmeester
Perry Bakker, plaatsvervangend voorzitter
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De woonomgeving

U woont prettig
in de binnenstad
U vindt het prettig wonen in de binnenstad en in uw eigen buurt. De meeste bewoners zijn
voor wat betreft de kwaliteit van de woonomgeving positiever over hun buurt dan over de
binnenstad. Uw buurt waardeert u namelijk met een 7,8 net iets beter dan het wonen in de
binnenstad (7,6).
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Voldoende: de openbare ruimte
De kwaliteit van uw woonomgeving wordt bepaald
door de inrichting van de openbare ruimte.
Hierbij gaat het onder meer om straten, water en
hondenuitlaatplaatsen. Voor deze zaken geeft u de
volgende rapportcijfers:
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Wat vindt u het meest positief/
prettig van de binnenstad?
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Van wonen in de binnenstad vindt u het vooral
prettig dat het station en veel voorzieningen
dichtbij zijn. Verder waardeert u ook de levendig
heid en gezelligheid in de binnenstad heel erg.
Als het om uw eigen buurt gaat bent u vooral
positief over de prettige woonomgeving en het
station en veel voorzieningen dichtbij.

Het minst positief bent u over de verkeersoverlast,
in de binnenstad als geheel én in uw eigen buurt.
Daarnaast bent u niet blij met overlast van uit
gaanspubliek, zwervers en hangjongeren in de
binnenstad. In uw buurt vindt u naast verkeers

163

160

overlast verloedering en leegstand het minst prettig.
Een groot aantal van u (ongeveer 25% van de
deelnemers aan de enquête) heeft geen antwoord
gegeven op de vraag wat zij het minst positief/
prettig vinden aan de binnenstad.

Minder fijn: verkeersoverlast

Wat vindt u het meest positief/prettig van uw buurt?
180

Fijn: voorzieningen dichtbij
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Winkels en voorzieningen

U gaat regelmatig naar theater en bibliotheek
In de tabel hieronder ziet u hoe goed u een aantal culturele centra in de binnenstad kent en ze ook bezoekt:
Percentage bewoners dat
het cultureel centrum
alleen van naam kent

Percentage bewoners
dat het cultureel centrum
kent en bezoekt

Theater Orpheus

14

75

CODA Bibliotheek

23

68

JT bioscoop

24

60

CODA Museum

32

55

Podium & Filmtheater Gigant

34

53

Markant Centrum voor Kunsteducatie

47

23

Cultureel centrum

De winkels kent u,
de zorgvoorzieningen
veel minder

Wat hier opvalt, is dat bijna de helft van u Markant Centrum voor Kunsteducatie kent, maar dat minder dan
een kwart van u (23%) Markant bezoekt.

U komt weinig in de ontmoetingscentra
In de tabel hieronder ziet u hoe goed u een aantal ontmoetingscentra in de binnenstad kent en ze ook
en bezoekt:
Ontmoetingscentrum

Deze leefbaarheidsindicator geeft aan of u het aanbod van
winkels, markten, sociaal-culturele ontmoetingsplaatsen en
medische voorzieningen kent en er ook gebruik van maakt.

Bijna de helft van u kent het aanbod van
zorgvoorzieningen in de binnenstad niet. Voor
huisarts en tandarts geldt dat voor 45% van
de bewoners van de binnenstad, en 49% van
de bewoners kent de andere zorgvoorzieningen
niet. Een minderheid maakt gebruik van de
zorgvoorzieningen: 35% bezoekt wel eens een
huisarts, 31% wel eens een tandarts en 22% maakt
wel eens gebruik van een andere zorgvoorziening.
Voor ruim de helft van u speelt een goed
zorgaanbod een hele belangrijke rol bij de keuze
of u over 10 jaar nog in de binnenstad woont.
In de tabel hieronder ziet u voor hoevelen van u
zorgaspecten belangrijk zijn bij die keuze:
Belangrijk voor
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zorg aan huis

53%

dagelijkse zorgvoorzieningen

51%

passende woonvorm

56%

Percentage bewoners dat
het ontmoetingscentrum
alleen van naam kent

Percentage bewoners dat
het ontmoetingscentrum
kent en bezoekt

U gaat graag winkelen en naar de markt

De Klup

42

8

Het aanbod aan winkels kent u beter dan het
aanbod aan zorg. Bijna allemaal (92%) kent en
bezoekt u winkels in de Hoofdstraat, voor de
Asselsestraat geldt dat met 87% iets minder. Een
aantal van u maakt zich zorgen over de leegstand
van winkelpanden in de Hoofdstraat, Oranjerie,
Beekstraat en Marktstraat.

Philadwars

18

7

Ontmoet & Co

14

4

Uw bekendheid met de markten in de binnenstad is
verschillend:
• 90% kent en bezoekt de zaterdagmarkt op het
Marktplein;
• 52% kent en bezoekt de stoffenmarkt op
maandag op het Marktplein;
• 23% kent en bezoekt de biologische markt op
het Leienplein.
De meningen over het maximaal aantal
koopzondagen zijn erg verdeeld. Kijk maar
naar het antwoord op de vraag ‘Wat vindt u
ervan dat er maximaal 12 koopzondagen zijn
in Apeldoorn?’:
• mee eens: 39%
• niet mee eens: 40%

De meesten van u zijn tevreden
Twee van de drie bewoners geven aan dat ze
geen voorzieningen missen in de binnenstad.
De bewoners die aangeven wel voorzieningen te
missen, missen:
• kleinschalige ambachtelijke winkels en
marktaanbod
• een sociale ontmoetingsplaats;
• medische voorzieningen;
• een gevarieerd horeca-aanbod.
Voor 74% van u speelt een goed niveau van
dagelijkse voorzieningen een hele belangrijke rol bij
de keuze om in de binnenstad te blijven wonen.
Een kleine meerderheid van u (57%) heeft behoefte
aan vaste afspraken over de sluitingstijden van
de horeca. We namen een vraag hierover op in
de enquête omdat op dat moment een aantal
raadsfracties de verplichte sluitingstijden voor de
horeca wilde afschaffen.
9

Hoe bevalt wonen in de binnenstad? • Wijkraad Centrum Apeldoorn

Activiteiten/evenementen

Percentage bewoners
dat het evenement
kent en bezoekt

Percentage bewoners
dat overlast heeft
van het evenement

Koningsdag binnenstad

77

9

Drakenbootfestival

68

4

Drakenboot in concert

46

7

Zondagmiddagconcerten Oranjepark

49

1

OranjeFestijn Stationsplein

48

19

Kermis

46

9

Harley & European Bike Festival (Harleydag)

43

13

Kanaalconcerten

42

4

KingTown Jazz & Soul Festival

39

6

Culturele Pleinmarkt

38

0

Roots in the Woods

38

5

Zomerbraderieën

38

0

Midwinter Marathon

37

0

Bierfestival

35

6

Prinsennacht

31

12

Stoomtreindagen

22

0

StationsDance

15

19

Dancetour

12

18

Summerloverz

9

14

Circus

15

1

Evenement

Leuk, maar
ook wat last
Deze leefbaarheidsfactor geeft aan:
• of er activiteiten in de binnenstad worden georganiseerd;
• of bewoners van de binnenstad die activiteiten kennen
en bezoeken;
• of bewoners overlast hebben van de activiteiten.
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De feesten rond Koningsdag, het Drakenbootfestival
en de zondagmiddagconcerten in het Oranjepark
kennen de meesten van u wel. Velen van u
komen er zelf ook. Voor veel andere activiteiten
en evenementen in de binnenstad geldt dat
veel minder. Een aantal van u heeft last van
evenementen in de binnenstad.
U ziet het allemaal in de tabel hiernaast.
Valt u iets op aan dit overzicht? Van de
evenementen die u minder bezoekt, heeft
u de meeste overlast. Dat zijn bijvoorbeeld
Dancetour, StationsDance en Summerloverz. Er
is een uitzondering: velen van u bezoeken het
Oranjefestijn, maar ook velen van u hebben er
overlast van.

“Graag nog wat kleinschalige
evenementen erbij”
We vroegen u ook of u bepaalde evenementen mist.
Voor 75% van u is dat niet het geval. Bewoners
die wel een evenement missen, geven aan dat ze
behoefte hebben aan:
• kleinschalige evenementen, zoals een kerstmarkt
en een markt voor streekproducten;
• Apeldoorn Culinair:
• een kleinschalig muziek/artistiek- of filmfestival
(‘Parade’);
• activiteiten aan het Apeldoorns Kanaal;
• sportevenementen.
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Verkeer

Veel overlast

aantal bewoners
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Hoe waardeert u de
parkeergelegenheid
in de binnenstad?

7
10

(blank)

rapportcijfer

De leefbaarheidsindicator verkeer geeft aan hoeveel hinder
bewoners van de binnenstad hebben van het verkeer.
Daarbij gaat het niet alleen om de hoeveelheid verkeer,
maar ook om bereikbaarheid en parkeren.
Verkeer zijn niet alleen auto’s, maar ook fietsen en
voetgangers.
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U vindt bereikbaarheid van uw woning en goede
parkeermogelijkheden heel belangrijk. Voor ruim
75% van de bewoners bepalen die factoren of ze
over 10 jaar nog in de binnenstad wonen.
U waardeert de parkeergelegenheid in de binnenstad
met een 7, die in uw buurt met een 6,3. Een grote
meerderheid van u (85%) geeft aan dat u behoefte
heeft aan betere en gratis parkeerplaatsen voor
uzelf en voor uw bezoekers. Die bezoekers zijn ook
zorgverleners en mantelzorgers.
U vindt het parkeren voor gasten van ondernemers
in de binnenstad goed geregeld.

Lawaai en stank

“Auto’s uit de binnenstad”

U geeft aan dat u overlast heeft van het geluid
van het vele verkeer door de binnenstad. U geeft
ook aan dat het verkeer op een aantal plaatsen
in de binnenstad zorgt voor luchtvervuiling. Een
meerderheid van de bewoners (79%) vindt dat de
luchtkwaliteit in de binnenstad beter moet worden.
Voor 74% van u speelt luchtkwaliteit een hele
belangrijke rol bij de keuze of u over 10 jaar nog in
de binnenstad woont.

Zo’n 2 op de 3 bewoners (59%) willen dat er
maatregelen komen om doorgaand verkeer door
de binnenstad tegen te gaan. Dat geldt niet voor
fietsers en voetgangers, want 87% van u pleit voor
maximale doorstroom en bereikbaarheid van de
binnenstad voor fietsers (niet brommers en scooters)
en voetgangers. Als fietsers in de binnenstad
moeten zijn, moeten zij hun fiets zo veel mogelijk
in een fietsenstalling zetten. U vindt het parkeren
van fietsen buiten de gratis fietsenstallingen op een
aantal plaatsen namelijk hinderlijk.
Een aantal bewoners vindt dat je duidelijker moet
kunnen zien welk deel van de weg voor auto’s,
fietsers en voetgangers is.
13
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Groen en speelvoorzieningen

Veiligheid

Mooi groen, te weinig
speelmogelijkheden
Bij deze leefbaarheidsindicator gaat jet om de aanwezigheid
en de kwaliteit van het groen en de speelvoorzieningen.

binnenstad

buurt

groen

6,8

7,8

speelvoorzieningen

5,5

6,5

U vindt dat u in een groene buurt woont. Het groen
in de buurt krijgt een 7,8 als rapportcijfer. Over het
groen in de binnenstad bent u minder tevreden. De
speelvoorzieningen scoren niet echt goed. U ziet dat
in het overzicht hiernaast.

U voelt zich
redelijk veilig
Op de vraag hoe veilig u zich voelt in uw buurt
geeft u aan dat u de veiligheid waardeert met een
7,8. Het veiligheidsgevoel in de binnenstad als
geheel krijgt van u een 7,2.
Een aantal bewoners geeft aan dat ze zich onveilig
voelen door aanwezigheid van hangjongeren en
zwervers (Omnizorg).

Bij deze leefbaarheidsindicator gaat het om het gevoel
van veiligheid in de binnenstad en de eigen buurt.
Dat gevoel kan negatief beïnvloed worden door een
onprettige sfeer, enge plekken, rondhangende jongeren,
zwervers en daklozen en eventuele andere zaken.

Hinder/overlast

“Mogen de
coffeeshops weg?”
Deze leefbaarheidsindicator geeft aan of u hinder of overlast
heeft van activiteiten of situaties in de binnenstad.
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Een aantal van u geeft aan dat u hinder of overlast
heeft van zaken die spelen in de binnenstad. Het
gaat daarbij om:
• geluidsoverlast door het verkeer;
• luchtvervuiling door het verkeer;
• een aantal evenementen die veel geluid
produceren, vooral dance-evenementen;

• parkeren van fietsen op een aantal plekken;
• hangjongeren en zwervers.
Een aantal van u geeft ook aan dat u zich ergert
aan zwerfafval.
Een kleine meerderheid (54%) wil dat er minder
coffeeshops in de binnenstad komen of dat alle
coffeeshops in de binnenstad verdwijnen.

Dit is een uitgave van Wijkraad Apeldoorn Centrum, mogelijk gemaakt door:
• 438 bewoners/gezinnen
• gemeente Apeldoorn
• Erica van de Ploeg Secretariële Dienstverlening
www.wijkraadapeldoorncentrum.nl
Tekst:
Wijkraad Apeldoorn Centrum en Jos Fluitsma Tekst en Concept
Fotografie: Maarten Sprangh Fotografie (voorkant) en Joop de Ridder (overige foto’s)
Vormgeving: Maura van Wermeskerken communicatie & creatie
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Via onze website www.wijkraadapeldoorncentrum.nl en via twitter @stadsdeelac kunt u volgen wat er
met de uitslag van de enquête gebeurt. We doen er ook verslag van in ons wijkblad ’t Stadsmidden.
Zo houden we iedereen op de hoogte.
Wilt u reageren? Graag! Stuur uw reactie naar secretaris@wijkraadapeldoorncentrum.nl.
Waardeert u het dat uw wijkraad activiteiten doet zoals deze enquête? En bent u nog geen lid? Meldt
u zich dan aan als lid. Het kost u niets en u steunt er ons werk als Wijkraad Apeldoorn Centrum mee.

www.wijkraadapeldoorncentrum.nl

