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Samenvatting [1]

Achtergrond en methode
In 2017 is gestart met een wijkaanpak in de wijk Rozenprieel. In 2019 is voor het eerst onderzoek gedaan onder de bewoners van het Rozenprieel om 

te zien of er met deze wijkaanpak verbetering is bereikt op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en welzijn. Dit jaar is opnieuw hetzelfde onderzoek 

uitgevoerd met als doel de wijkaanpak te evalueren. Dit keer door de resultaten te vergelijken met het onderzoek uit 2019. 

Ruim 1.800 huishoudens van de wijk Rozenprieel in Haarlem zijn via een briefkaart aangeschreven om online of schriftelijk een vragenlijst in te vullen. 

Hierin konden bewoners hun tevredenheid en ervaringen delen over de wijk aan de hand van vragen over de onderwerpen leefbaarheid, veiligheid en 

welzijn. 204 bewoners van het Rozenprieel hebben gereageerd op de uitnodiging door de vragenlijst in te vullen, een responspercentage van 11%. 

De resultaten tonen aan dat de wijkaanpak tot dusver een positieve impact heeft gehad op de buurtbeleving van bewoners. Met name op aspecten 

van de thema’s leefbaarheid en welzijn zijn positieve ontwikkelingen te zien.  

Zie voor meer achtergrondinformatie pagina 19 en 20. 

Bewoners positiever over de buurt en buurtbewoners
Bewoners geven hun straat gemiddeld het rapportcijfer 6,9. Dit rapportcijfer is vrijwel gelijk aan het rapportcijfer dat bewoners in 2019 gaven aan hun 

straat (6,8). Als het gaat om de buurt vindt bijna de helft van de bewoners dat deze vooruit is gegaan in het afgelopen jaar (47%), terwijl in 2019 nog 

maar een op de drie bewoners deze mening deelde (34%). Een veelgenoemde reden voor de vooruitgang van de buurt zijn de woningrenovaties. Als 

redenen voor achteruitgang van de buurt noemt men verslechterde straten en stoepen, gebrek aan handhaving en de verkeersdruk.

Verder zijn bewoners vaker tevreden over het groen en vrijwel alle voorzieningen in de buurt. Zo vindt een derde van de bewoners dat er voldoende 

groen aanwezig is (34%) tegenover een vijfde in 2019 (22%). Bovendien waarderen bewoners de kwaliteit van het groen nu meer dan voorheen (41% 

vs. 25%). Het merendeel van de bewoners is tevreden over het openbaar vervoer (87%), de ontmoetingsruimtes (56%) en speelmogelijkheden (51%) 

die het Rozenprieel te bieden heeft. De tevredenheid over deze laatste voorziening is behoorlijk gestegen ten opzichte van 2019 (+34%). Het 

merendeel van de bewoners is ontevreden over het onderhoud van de wegen en fietspaden (58%) en fietsenstallingen (63%). 

Tot slot zijn er ook op sociaal gebied meerdere aspecten in de buurt verbeterd ten opzichte van 2019. Zeven op de tien bewoners vinden dat de 

mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaan (70%), tegenover zes op de tien in 2019 (60%). Het percentage bewoners dat veel 

contact heeft met andere buurtbewoners is met een vijfde gestegen (van 37% naar 57%). En het percentage bewoners dat zich thuis voelt bij de 

mensen in de buurt is met een tiende gestegen (van 45% naar 56%). 
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Samenvatting [2]

Gevoel van veiligheid niet toe- of afgenomen
Net zoals in 2019 voelen zeven op de tien bewoners zich veilig in hun eigen woonbuurt (72%). Eén op de tien bewoners blijft ‘s avonds liever thuis, 

omdat zij zich dan onveilig voelen op straat. En hoewel meer bewoners nu vinden dat handhavers van de gemeente zichtbaar aanwezig zijn (van 24% 

in 2019 naar 34%), vindt een meerderheid deze aanwezigheid nog steeds onvoldoende (55%).

Voorvallen of situaties waarvan bewoners denken dat deze soms tot vaak voorkomen in de buurt zijn overlast van buurtbewoners (87%), illegale 

verhuur van woningen (65%) en het dealen van drugs (63%). Geweld of bedreiging komt niet zozeer vaak voor (6%) volgens bewoners, maar de helft 

van de bewoners denkt wel dat dit soms voorkomt (49%). Verder heeft iets minder dan de helft van de bewoners daadwerkelijk te maken gehad met 

ongewenst gedrag van buurtbewoners het afgelopen jaar (47%). Voor bijna een op de drie bewoners ging het hierbij om vernieling of beschadiging 

van eigendommen (30%). Van de keren dat bewoners te maken hebben gehad met ongewenst gedrag, is het vier op de tien keer gemeld bij de politie, 

gemeente of een andere organisatie (39%). In een van de vijf gevallen durft men er niks van te zeggen (24%). 

Dienstverlening gemeente verbeterd 
Het beeld dat bewoners hebben van de dienstverlening van de gemeente met betrekking tot (de aanpak van) leefbaarheid en veiligheid is op een 

aantal aspecten verbeterd vergeleken met 2019. Meer bewoners vinden namelijk dat de gemeente reageert op meldingen en klachten (van 23% naar 

42%), de buurt informeert over de buurtaanpak (van 31% naar 42%) en doet wat ze zegt bij het verbeteren van de buurt (13% naar 23%).

Bewoners tevreden over eigen welzijn
Het gemiddelde rapportcijfer dat bewoners hun eigen welzijn geven is gestegen van een 7,1 naar een 7,5. Het sportgedrag van bewoners is frequenter 

geworden; van zes naar zeven op de tien bewoners die meerdere keren per week sporten (van 58% naar 70%). Ook heeft ruim driekwart voldoende 

contacten buiten werk, school of het eigen huishouden (77%) en beschouwen negen op de tien zichzelf als volledig zelfredzaam (89%).

Onder de bewoners zijn de bekendste organisaties voor ondersteuning het Sociaal Wijkteam (62%), BUUV (60%) en het WMO loket op de Raakspoort

(Gemeente Haarlem) (56%). Relatief onbekende organisaties zijn Academie van de Stad (17%) en Adviespunt Zorgbelang (14%). 

Vergroening, veiligheid en bestrating verbeterpunten voor de wijk
In het algemeen zien bewoners het Rozenprieel als gezellige, centraal gelegen, rustige, groene maar ook rommelige en asociale volksbuurt. 

Vergroening blijft een aandachtsgebied voor bewoners als het gaat om het verbeteren van de buurt. Andere onderwerpen die meerdere bewoners als 

belangrijke verbeterpunten zien, zijn veiligheid en bestrating. 
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Welk rapportcijfer geeft u voor de straat waar u woont?

xxx
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Bewoners zijn redelijk positief over hun straat

Bewoners geven hun straat gemiddeld een 6,9. Het rapportcijfer is vergelijkbaar met het rapportcijfer dat 

bewoners gaven in 2019. Bewoners zijn onder andere positief over de buurtbewoners en het straatbeeld en 

negatief over de rommel, het drukke verkeer en weinig fiets parkeerplekken.

39%

30%

13%

18%

37%

32%

14%

17%

Acht of hoger

Zeven

Zes

Onvoldoende

2022 2019

“Fantastische voorzieningen, buren, buurt, locatie.” - Cijfer: 10 
“Een bijzondere straat, het is gemengd qua leeftijd.” - Cijfer: 9
“Geen auto’s, grenzend aan buurttuin. Nog een redelijk vrij uitzicht. Fijne 
mensen in de straat.” - Cijfer: 9
“Wisselende oude bebouwing geeft mooi straatbeeld.” - Cijfer: 8
“Veel groen, veel huizen worden opgeknapt. Vlakbij het centrum.” - Cijfer: 8
“Aardige bewoners. Straat waar ik woon is Rozenprieel Zuid. Wegdek vind ik 
slecht.” - Cijfer: 7
“De straat is fijn, maar het verloop is groot evenals het onderhuren.” - Cijfer: 
7
“Vrij smalle straat, te weinig fiets parkeerplekken (hierdoor is mijn fiets 
gestolen) en vaak ligt er troep op straat.” - Cijfer: 6
“Veel hardrijders en hondenpoep (straat naar het park toe). 
Autovandalisme.” - Cijfer: 5
“Veel geluidsoverlast van vrachtwagens en auto's die te hard rijden. 
Daarnaast zeer weinig ruimte om een fiets te parkeren.” - Cijfer: 3

Gemiddelde rapportcijfer

6,9
2022
(n=191)

6,8
2019
(n=146)

Wilt u in het kort uitleggen waarom u uw straat dit cijfer hebt gegeven? 

Selectie van antwoorden

Let op: Onderstaande resultaten zijn indicatief 
vanwege het lage aantal respondenten per groep!
35-64 jarigen bewoners geven gemiddeld het 
hoogste rapportcijfer (7,2) en 16-34 jarigen het 
laagste rapportcijfer (6,4).



47%
34%

34%
43%

19% 23%

2022 2019

Buurt is achteruit gegaan

Buurt is gelijk gebleven

Buurt is vooruit gegaan

Vindt u dat de buurt waar u woont het afgelopen jaar voor- of achteruit is 

gegaan? 

Wilt u uitleggen waarom u dit vindt?

xxx
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Bijna de helft van de bewoners vindt dat de buurt vooruit is gegaan 

Bijna de helft van de bewoners vindt dat de buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan. Dat is ruim 10% meer 

dan in 2019. Deze bewoners noemen de woningrenovaties veelal als reden voor de vooruitgang. Bewoners 

die vinden dat de buurt achteruit is gegaan noemen redenen zoals verslechterde straten en stoepen, gebrek 

aan handhaving en de verkeersdruk.

Er zijn niet meer bewoners actief geweest om de buurt te verbeteren dan in 2019.  

(n=174) (n=141)

/       = significant lager / hoger dan 2019

Bent u het afgelopen jaar actief geweest om uw buurt te verbeteren?
xxx

42%
2022
(n=192)

47%
2019
(n=148)

Ja

“Er wordt veel gerenoveerd in de buurt.” - Vooruit gegaan
“Het lijkt wat minder onrustig geworden.” - Vooruit gegaan
“Wat rustiger qua drukte van bouwbedrijven.” - Vooruit gegaan
“Verwaarloosde huizen worden opgeknapt, meer jonge middenstanders in 
de buurt. Buurt is actief bezig geweest met verbeteringen (o.a. het 
Voortingplantsoen).” - Vooruit gegaan
“Veel verbetering en renovaties aan huizen, meer groen, minder 
overlastgevers.” - Vooruit gegaan
“Restauratie woningen Ymere aan de Bakkerstraat. Alleen bijzonder jammer 
dat men vergeten is de stoep af te maken.” - Vooruit gegaan
“Ze zijn de huizen nog volop aan het renoveren waardoor de straten erg 
slecht zijn geworden. Ik denk/hoop dat als alles klaar is een enorme 
vooruitgang zal zijn.” - Gelijk gebleven
“Geen handhaving op verkeerd aangeboden afval.” - Gelijk gebleven
“Overlast is geenszins minder, controle was en is er niet.” - Gelijk gebleven
“Bomen gekapt, verkeersdruk wordt ogenschijnlijk niets aan gedaan.” -
Achteruit gegaan
“Minder parkeergelegenheden.” - Achteruit gegaan

Let op: Onderstaande resultaten zijn indicatief 
vanwege het lage aantal respondenten per groep!
Ondanks een gemiddeld hoger rapportcijfer vinden 
35-64 jarigen bewoners vaker dat hun buurt 
achteruit is gegaan (25%) dan 16-34 jarigen (11%). 
Bewoners met een woonduur van >10 jaar vinden 
vaker dat hun buurt achteruit is gegaan (27%) dan 
bewoners met een woonduur van <10 jaar (13%).



In hoeverre vindt u dat er in uw buurt voldoende groen aanwezig is?
xxx
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Meer bewoners zijn tevreden over de aanwezigheid en kwaliteit van groen

Een derde van de bewoners vindt dat er voldoende groen in de buurt aanwezig is. In 2019 was dit nog een 

vijfde van de bewoners. Ook is men nu vaker tevreden over de kwaliteit van het aanwezige groen (+16%). 

Over de inrichting van de openbare ruimte zijn bewoners verdeeld, maar over het onderhoud ervan is bijna 

de helft ontevreden.

2022 vs. 2019 (% (zeer) tevreden)Hoe tevreden bent u met … in uw buurt?

41%

38%

35%

24%

20%

23%

31%

28%

39%

39%

35%

48%

… de kwaliteit van het groen (n=188)

… de inrichting van de openbare ruimte 
(n=192)

… het onderhoud van het groen 
(n=183)

… het onderhoud van de openbare 
ruimte (n=188)

(Zeer) tevreden Niet tevreden/niet ontevreden (Zeer) ontevreden

41%

38%

35%

24%

25%

38%

30%

23%

… de kwaliteit van het groen (n=188)

… de inrichting van de openbare ruimte (n=192)

… het onderhoud van het groen (n=183)

… het onderhoud van de openbare ruimte (n=188)

2022 2019

34% 22%
2019
(n=148)

(Ruim) voldoende

2022
(n=192)
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Let op: Onderstaande resultaten zijn indicatief 
vanwege het lage aantal respondenten per groep!
Bewoners met een woonduur van >10 jaar zijn 
minder vaak tevreden over het onderhoud van de 
openbare ruimte dan bewoners met een woonduur 
van <10 jaar (17% vs. 30%).



Ondervindt u overlast van parkeren in uw eigen woonbuurt?
xxx
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Vier op de tien bewoners blijft overlast ervaren van parkeren

De parkeeroverlast die vier op de tien bewoners ervaren in de buurt is nog steeds even hoog als in 2019. 

38% 37%
2019
(n=142)

(Zeer) veel

2022
(n=188)
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Wilt u voor de volgende voorzieningen in uw buurt aangeven in hoeverre u 

daar tevreden mee bent?

2022 vs. 2019 (% (zeer) tevreden)

xxx
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Meerderheid is tevreden over OV, ontmoetingsruimtes en speelmogelijkheden, 
maar ontevreden over onderhoud van wegen en fietspaden en fietsenstallingen

Een meerderheid van de bewoners is tevreden over het openbaar vervoer, de ontmoetingsruimtes en de 

speelmogelijkheden in het Rozenprieel. Speelmogelijkheden behoorden in 2019 nog tot de voorzieningen 

waar men het minst vaak tevreden over was. 

Over vrijwel alle voorzieningen zijn bewoners vaker tevreden dan in 2019. Voorzieningen voor jongeren, het 

onderhoud van wegen en fietspaden en fietsenstallingen blijven aandachtspunten in de wijk. 

87%

56%

51%

44%

44%

38%

27%

22%

17%

83%

42%

17%

41%

30%

*

31%

*

14%

Openbaar vervoer

Ontmoetingsruimtes

Speelmogelijkheden voor kinderen

Parkeergelegenheid

Voorzieningen voor ouderen

Voorzieningen voor jongeren (-12)

Onderhoud van wegen en  fietspaden

Voorzieningen voor jongeren (+12)

Fietsstallingen en -paden

2022 2019

87%

56%

51%

44%

44%

38%

27%

22%

17%

9%

28%

24%

21%

36%

35%

14%

34%

19%

4%

15%

25%

35%

20%

28%

58%

44%

63%

Openbaar vervoer (n=183)

Ontmoetingsruimtes (n=110)

Speelmogelijkheden voor kinderen
(n=135)

Parkeergelegenheid (n=183)

Voorzieningen voor ouderen (n=95)

Voorzieningen voor jongeren (-12)
(n=102)

Onderhoud van de wegen en
fietspaden (n=184)

Voorzieningen voor jongeren (+12)
(n=90)

Fietsstallingen en -paden (n=178)

(Zeer) tevreden Niet tevreden/niet ontevreden (Zeer) ontevreden
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Let op: Onderstaande resultaten zijn indicatief 
vanwege het lage aantal respondenten per groep!
35-64 jarigen bewoners zijn minder vaak tevreden 
over voorzieningen voor jongeren (>12 jaar) dan 16-
34 jarigen (14% vs. 37%). Bewoners met een 
woonduur van >10 jaar zijn minder vaak tevreden 
over het onderhoud van de wegen en fietspaden 
dan bewoners met een woonduur van <10 jaar (19% 
vs. 33%). 



Wilt u voor elke uitspraak over uw eigen buurt aangeven in hoeverre u het 

hier mee eens of oneens bent?
2022 vs. 2019 (% (helemaal) eens)

xxx
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Bewoners zijn ook positief over de buurtbewoners; het contact met elkaar is 
toegenomen

Een meerderheid van de bewoners van het Rozenprieel is positief over de verschillende (sociale) aspecten in 

de buurt. Zeven op de tien bewoners vinden bijvoorbeeld dat de mensen in de buurt op een prettige manier 

met elkaar omgaan, een stijging van 10% ten opzichte van 2019. Verder heeft nu ruim de helft van de 

bewoners veel contact met elkaar (+20%) en voelt nog eens ruim de helft zich thuis bij elkaar (+11%) 

vergeleken met 2019. 

70%

58%

57%

56%

51%

20%

20%

23%

26%

26%

29%

23%

10%

20%

17%

17%

20%

57%

De mensen gaan in deze buurt op een
prettige manier met elkaar om (n=189)

Ik ben tevreden over de
bevolkingssamenstelling in deze buurt

(n=186)

Ik heb veel contact met andere
buurtbewoners (n=189)

Ik voel mij thuis bij de mensen die in
deze buurt wonen (n=187)

Ik woon in een gezellige buurt waar
veel saamhorigheid is (n=185)

De mensen in deze buurt kennen elkaar
nauwelijks (n=188)

(Helemaal) eens Niet eens/niet oneens (Helemaal) oneens

70%

58%

57%

56%

51%

20%

60%

49%

37%

45%

46%

18%

De mensen gaan in  deze buurt op een pre ttige manier met elkaar om (n=18 9)

Ik ben te vreden over de bevolkingssame nstelling in deze buurt (n=186 )

Ik heb vee l contact me t andere buurtbewoners  (n=1 89)

Ik voel mij thuis bij de  mensen die in deze buurt wonen (n= 187)

Ik woon in een ge zellige buurt waar veel saamhorigheid is (n=1 85)

De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks (n=1 88)

2022 2019
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Let op: Onderstaande resultaten zijn indicatief 
vanwege het lage aantal respondenten per groep!
35-64 jarigen bewoners zijn vaker positief over de 
buurtbewoners dan 16-34 jarigen; men voelt zich 
vaker thuis bij de mensen in de buurt (66% vs. 40%) en 
heeft vaker veel contact met andere buurtbewoners 
(68% vs. 43%). Bewoners met een woonduur van >10 
jaar hebben vaker veel contact met andere 
buurtbewoners dan bewoners met een woonduur van 
<10 jaar (67% vs. 48%). 



In hoeverre voelt u zich in uw eigen woonbuurt veilig?

xxx

In hoeverre vindt u dat de handhavers van de gemeente zichtbaar aanwezig 

zijn in de openbare ruimte in Haarlem?
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Gevoel van veiligheid is gelijk gebleven. Zichtbaarheid handhavers is wel 
toegenomen, maar blijft onvoldoende voor merendeel van bewoners

De mate waarin bewoners zich veilig of onveilig voelen in hun buurt of op straat is onveranderd ten opzichte 

van 2019; nog steeds voelt bijna driekwart zich veilig in de eigen woonbuurt. En ongeveer een op de tien 

blijft ‘s avonds liever thuis vanwege een onveilig gevoel. 

Hoewel meer bewoners vinden dat de handhavers van de gemeente zichtbaar aanwezig zijn in de openbare 

ruimte vergeleken met 2019, blijft voor het merendeel van de bewoners gelden dat deze zichtbaarheid 

onvoldoende is. 

72% 72%
2019
(n=147)

(Zeer) veilig

2022
(n=192)

12% 9%
2019
(n=148)

Ja

2022
(n=192)

Blijft u ’s avonds liever thuis omdat u zich op straat onveilig voelt?
xxx

34%
24%

11%

18%

55% 58%

2022 2019

(Ruim) onvoldoende

Niet voldoende/niet onvoldoende

(Ruim) voldoende

(n=178) (n=136)
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Let op: Onderstaande resultaten zijn indicatief 
vanwege het lage aantal respondenten per groep!
Bewoners met een woonduur van >10 jaar vinden 
minder vaak dat handhavers voldoende zichtbaar 
aanwezig zijn in de openbare ruimte dan bewoners 
met een woonduur van <10 jaar (26% vs. 41%).



Wilt u voor elke voorval of situatie aangeven hoe vaak dit naar uw eigen 

idee voorkomt in uw buurt?

Overlast van buurtbewoners, illegale woningverhuur en drugs dealen zijn 
relatief veelvoorkomende situaties

Bijna negen op de tien bewoners denken dat overlast van buurtbewoners soms tot vaak voorkomt, gevolgd 

door ruim zes op de tien bewoners die denken dat illegale verhuur van woningen en het dealen van drugs 

soms tot vaak voorkomt. Nog eens de helft van de bewoners geeft aan dat geweld of bedreiging, overlast 

door drugsgebruik en verdachte situaties in leegstaande gebouwen soms tot vaak voorkomen. 
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21%

21%

22%

6%

14%

10%

7%

5%

2%

66%

44%

41%

49%

38%

39%

31%

19%

8%

14%

34%

37%

45%

47%

51%

62%

76%

90%

Overlast van (andere) buurtbewoners
(n=176)

Illegale (onder)verhuur van woningen
(n=75)

Dealen van drugs (n=115)

Geweld of bedreiging (n=125)

Overlast door drugsgebruik (n=128)

Verdachte situaties in leegstaande,
onbeheerde gebouwen (n=92)

Wietplantages en/of drugslaboratoria
(n=71)

Illegaal dumpen van drugsafval (n=90)

Motorbendes (n=108)

Komt vaak voor Komt soms voor Komt nooit voor

Komt vaak/soms voor

87%

10%

25%

38%

49%

52%

55%

63%

65%

Let op: Onderstaande resultaten zijn indicatief 
vanwege het lage aantal respondenten per groep!
16-34 jarigen bewoners geven vaker aan dat 
verdachte situaties in leegstaande, onbeheerde 
gebouwen voorkomen dan 35-64 jarigen (21% vs. 
4%). Dit geldt ook voor bewoners met een 
woonduur van <10 jaar in vergelijking tot bewoners 
met een woonduur van <10 jaar (15% vs. 2%). 



Heeft u in het afgelopen jaar te maken gehad met ongewenst gedrag van 

buurtbewoners? Zo ja, waarmee heeft u te maken gehad? (n=192)

Wat was uw reactie naar aanleiding van dit gedrag? Basis: Bewoners die het 

afgelopen jaar te maken hebben gehad met ongewenst gedrag van buurtbewoners (n=91). 

12

Ongewenst gedrag komt met name voor in de vorm van vernieling of 
beschadiging van eigendommen

Afgelopen jaar heeft bijna een op de drie bewoners te maken gehad met ongewenst gedrag van buurtbewoners in de vorm van vernieling of 

beschadiging van eigendommen. Eén op de tien bewoners is wel eens bedreigd. 

In de meeste gevallen van ongewenst gedrag heeft men dit gemeld bij de politie, gemeente of een andere organisatie. Drie op de tien keer spreken 

bewoners de mensen zelf aan op hun ongewenste gedrag tegenover een op de vier keer dat bewoners er niks van durven te zeggen.

30%

10%

8%

6%

5%

4%

17%

5%

48%

Vernieling, beschadiging van
eigendommen

Bedreiging

Roddels

Discriminerende opmerkingen

Ongelijke behandeling, benadeling

Negeren, uitsluiting

Anders

Weet niet/ geen mening

Nee

39%

34%

29%

27%

24%

17%

13%

2%

Ik meld het bij de politie, gemeente
of andere organisatie

Ik bespreek het met andere
bewoners of ondernemers

Ik spreek mensen er op aan

Ik heb niet de behoefte erop te
reageren

Ik durf er niks van te zeggen

Ik tref extra veiligheidsmaatregelen

Anders

Weet niet/ geen mening
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Veelgenoemde antwoorden:
• Geluidsoverlast
• Gedrag kinderen 

(asociaal, brutaal en/of 
intimiderend)



Wilt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre u het hier mee eens of 

oneens bent? De gemeente …

2022 vs. 2019 (% (helemaal) eens)

xxx
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Bewoners zijn positiever over de gemeente wat betreft (de aanpak van) 
leefbaarheid en veiligheid

Bewoners zijn nu positiever over (de aanpak van) de gemeente omtrent leefbaarheid en veiligheid dan in 

2019. Men vindt nu namelijk vaker dat de gemeente reageert op meldingen en klachten, de buurt informeert 

over de aanpak en doet wat ze zegt bij het verbeteren van de buurt.

Bewoners zijn wel nog steeds vrij kritisch over de dienstverlening van de gemeente. Hoewel de 

bereikbaarheid van de gemeente voor meldingen en klachten over onveiligheid in de buurt het meest 

gewaardeerde aspect is, is maar iets minder dan de helft van de bewoners het daarmee eens. 

48%

43%

42%

42%

40%

23%

38%

33%

23%

31%

31%

13%

... is bereikbaar voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in  mijn  buurt (n=1 48)

... betre kt de  buurt b ij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in mijn  buurt (n=1 58)

... reageert op me ldingen e n klachten over onveilighe id in mijn buurt (n= 135)

... informeert de buurt over de  aanpak van leefbaarhe id en veiligheid in  mijn  buurt (n=17 2)

... heeft aandacht voor het verbeteren van le efbaarheid e n veiligheid in mijn buurt (n=173)

... doet wat ze zegt bij het verbetere n van leefbaarheid en veiligheid in  mijn buurt (n=124 )

2022 2019

48%

43%

42%

42%

40%

23%

25%

21%

26%

21%

27%

46%

27%

35%

32%

37%

34%

31%

... is bereikbaar voor meldingen en klachten
over onveiligheid en overlast in mijn buurt

(n=148)

... betrekt de buurt bij de aanpak van
leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt

(n=158)

... reageert op meldingen en klachten over
onveiligheid in mijn buurt (n=135)

... informeert de buurt over de aanpak van
leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt

(n=172)

... heeft aandacht voor het verbeteren van
leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt

(n=173)

... doet wat ze zegt bij het verbeteren van
leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt

(n=124)

(Helemaal) eens Niet eens/niet oneens (Helemaal) oneens
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Let op: Onderstaande resultaten zijn indicatief 
vanwege het lage aantal respondenten per groep!
35-64 jarigen bewoners vinden vaker dat de 
gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van 
leefbaarheid en veiligheid dan 16-34 jarigen (7% vs. 
28%).



Welk rapportcijfer geeft u aan uw eigen welzijn?

xxx

Hoe vaak doet u doorgaans aan sport?

xxx

Welzijn en sportgedrag van bewoners is verbeterd

De bewoners geven hun eigen welzijn gemiddeld een 7,5. In 2019 gaven nog vijf op de tien bewoners hun eigen welzijn een acht of hoger, nu is dat 

gestegen naar zes op de tien bewoners. Met welzijn wordt bedoeld de mate waarin iemand naar eigen wens en vermogen maatschappelijk actief is en 

kan zijn. Het gaat onder andere om deelname in de buurt, in het onderwijs, in (vrijwilligers)werk, in de vrije tijd en in sociale contacten. 

Ook sporten bewoners nu vaker meerdere keren per week dan in 2019.

Gemiddelde rapportcijfer

7,5
2022 
(n=184)

7,1
2019 
(n=141)

82%
2022
(n=192)

78%
2019
(n=148)

62%

19%

6%

13%

51%

25%

9%

15%

Acht of hoger

Zeven

Zes

Onvoldoende
2022

2019

70%

2019: 58%

25%

2019: 31%

5%

2019: 11%

Meerdere keren per 
week

Eén keer per week Eén keer per twee 
weken of minder

Doet aan sport

/       = significant lager / hoger dan 2019Hoe beleven inwoners het Rozenprieel - Rapportage onderzoek 2022

Basis: Bewoners die aan sport doen (2022: n=158, 2019: n=115). 



Vindt u in het algemeen, dat u voldoende contacten met andere mensen 

hebt, dat wil zeggen buiten werk, school of eigen huishouden? 

In hoeverre beschouwt u zichzelf als redzaam?

xxx
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De meeste bewoners hebben voldoende contacten en beschouwen 
zichzelf als volledig zelfredzaam

Ruim driekwart van de bewoners vindt dat hij of zij voldoende contacten met andere mensen heeft, buiten werk, school of het eigen huishouden. 

Negen op de tien bewoners beschouwen zichzelf als volledig zelfredzaam, oftewel, men heeft geen hulp van anderen nodig om zijn of haar leven te 

leiden.  

77%

2019: 70%

16%

2019: 17%

7%

2019: 12%

Voldoende contacten Te weinig contacten

89%
2022

90%
2019
(n=148)

Volledig zelfredzaam 
(geen hulp nodig)

2022
(n=192)Voldoende contacten, 

zou wel meer willen

(2022: n=188, 2019: n=141)
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Kent u de volgende organisaties? (n=192)

xxx

16

Sociaal Wijkteam en BUUV zijn bekendste organisaties voor ondersteuning 

In Haarlem zijn verschillende organisaties die informatie, advies, ondersteuning en hulp kunnen bieden als 

Haarlemmers minder zelfredzaam zijn of niet kunnen terugvallen op een eigen hulp-netwerk. De organisaties 

die bekend zijn bij een meerderheid van de bewoners zijn het Sociaal Wijkteam, BUUV en het WMO loket op 

de Raakspoort (Gemeente Haarlem). Iets minder dan de helft van de bewoners kent Rozenprieel.nu en 

Centrum Jeugd en Gezin. Academie van de Stad en Adviespunt Zorgbelang zijn relatief onbekend onder de 

bewoners van de wijk. 

62% 53%
(2019)

60% 64%
(2019)

56% 66%
(2019)

48% n.v.t.
(2019)

46% 52%
(2019)

33% 34%
(2019)

33% 34%
(2019)

28% 23%
(2019)

26% 24%
(2019)

17% n.v.t.
(2019)

21% 28%
(2019)

14% 12%
(2019)

/       = significant lager / hoger dan 2019Hoe beleven inwoners het Rozenprieel - Rapportage onderzoek 2022

WMO loket op de Raakspoort Rozenprieel.nu

Let op: Onderstaande resultaten zijn indicatief 
vanwege het lage aantal respondenten per groep!
Over het algemeen geldt dat 35-64 jarigen bewoners 
vaker bekend zijn met organisaties voor ondersteuning 
dan 16-34 jarigen (Sociaal Wijkteam: 64% vs. 43%, 
Dock: 35% vs. 16%, Haarlem Effect: 38% vs. 16%). Dit 
geldt ook voor bewoners met een woonduur van >10 
jaar vergeleken met bewoners met een woonduur van 
<10 jaar (o.a. Sociaal Wijkteam: 79% vs. 48%, WMO 
loket GH: 68% vs. 47%, Haarlem Effect: 45% vs. 23%). 



Welk van de volgende subsidiemogelijkheden voor bewoners kent u? (n=192)

xxx
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Bijna de helft van de bewoners kent geen subsidiemogelijkheden

Bijna de helft – ruim vier op de tien bewoners – is niet bekend met de verschillende subsidiemogelijkheden. 

Een kleine een op de drie bewoners kent de algemene subsidies voor bijvoorbeeld activiteiten op het gebied 

van kunst en cultuur, welzijn en zorg, jeugd en onderwijs en sport en recreatie. Dit is tevens de bekendste 

vorm van subsidies onder de bewoners. Met subsidies omtrent duurzaamheid, zoals voor groene daken en   

de collectieve zonnestroom, zijn ongeveer een op de vijf bewoners bekend. 

Let op: Onderstaande resultaten zijn indicatief 
vanwege het lage aantal respondenten per groep!
Over het algemeen geldt dat 35-64 jarigen bewoners 
iets vaker bekend zijn met de verschillende 
subsidiemogelijkheden dan 16-34 jarigen (namelijk 
onderzoek fundering: 28% vs. 14% en lening fonds 
duurzaam funderingsherstel: 13% vs. 2%). Dit geldt 
ook voor bewoners met een woonduur van >10 jaar 
vergeleken met bewoners met een woonduur van <10 
jaar (o.a. onderzoek fundering: 32% vs. 16%, 
collectieve zonnestroom: 25% vs. 11%). 

31%

23%

21%

19%

17%

15%

10%

9%

4%

45%

Subsidie algemeen

Onderzoek fundering

Subsidie groene daken

Duurzaamheidslening

Collectieve zonnestroom

Subsidie Aardgasvrij

Lening Fonds Duurzaam
Funderingsherstel

Leefbaarheid en Initiatiefbudget

Lening monumentenfonds

Geen van deze



Als u denkt aan uw buurt, welke drie woorden komen er dan als eerst in u 

op? (n=192)

Welke thema’s of onderwerpen in uw buurt zijn belangrijk bij het 

verbeteren van uw buurt? (n=192)

18

Samengevat kenmerkt Rozenprieel zich als gezellige, centraal gelegen 
volksbuurt met vergroening, veiligheid en bestrating als verbeterpunten

Bij het Rozenprieel denken bewoners voornamelijk aan “gezellig”, “rustig”, “volks” “centraal” en “groen”, maar ook aan “rommelig”, “asociaal” en 

“hondenpoep”. De wijk roept dus een gevarieerd beeld aan kenmerkende, positieve en negatieve associaties op. 

De voornaamste onderwerpen die bewoners noemen bij het verbeteren van de buurt zijn “groen”, “veiligheid” en “bestrating”. Andere onderwerpen 

die men belangrijk vindt, gaan over “parkeren”, “fietsplekken”, “hondenpoep” en “onderhoud”.  

Hoe beleven inwoners het Rozenprieel - Rapportage onderzoek 2022
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Achtergrond: onderzoek

Aanleiding
De afdeling Programma & Gebiedsmanagement van gemeente 

Haarlem is in 2017 gestart met een wijkaanpak in het Rozenprieel. De 

eerste periode van de wijkaanpak loopt eind 2022 af. Door onderzoek 

te doen is de afdeling in staat te monitoren of er met de wijkaanpak 

verbetering wordt bereikt op een aantal vlakken. In 2019 is hier voor 

het eerst onderzoek naar gedaan (0-meting). In de zomer van 2022 is 

het onderzoek opnieuw uitgevoerd (1-meting). 

Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de ontwikkeling van de 

beleving van bewoners en of er met de wijkaanpak verbetering is 

bereikt in de buurt op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en 

welzijn. In het rapport is daarom een vergelijking gemaakt met cijfers 

uit de 0-meting in 2019. 

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor het verder 

verscherpen van de tweede periode van de wijkaanpak en de OPP 

(One Page Plan, jaarprogramma) van de afdeling.

Doelgroep
De bewoners van de wijk Rozenprieel in Haarlem.

Steekproefgrootte
1.823 huishoudens zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het 

onderzoek. 204 respondenten hebben deelgenomen. Het 

responspercentage is dus 11,2%. 

De aantallen in het rapport wijken soms af van het totaal, omdat de 

antwoordoptie “weet niet” niet is meegenomen in de analyses.

Methode
De huishoudens zijn via een briefkaart aangeschreven om online de 

vragenlijst in te vullen. Daarnaast was er een optie om de vragenlijst 

met ondersteuning op een specifieke locatie of schriftelijk in te vullen. 

Halverwege de veldwerkperiode is een herinneringskaart gestuurd.

Veldwerk
Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 20 juni t/m 10 juli 2022.

Weging
De onderzoeksresultaten zijn gewogen op leeftijd en geslacht om een 

zo representatief mogelijke uitspraak te kunnen doen over alle 

bewoners van de wijk Rozenprieel. Een weging houdt in dat, als er van 

een bepaalde bevolkingsgroep relatief weinig mensen de vragenlijst 

hebben ingevuld, deze zwaarder meewegen in de analyse. 
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Achtergrond: respondenten
Achtergrondgegevens ongewogen 2022
Geslacht aantal in %
Man 94 46
Vrouw 103 50
Wil ik niet zeggen 5 2
Onbekend 2 1
Totaal 204 100

Leeftijd aantal in %
18 tot 34 jaar 41 20
35 tot 44 jaar 32 16
45 tot 54 jaar 39 19
55 tot 64 jaar 31 15
65 jaar en ouder 58 28
Onbekend 3 1
Totaal 204 100

Opleidingsniveau aantal in %
Laag (lager onderwijs, vmbo) 17 8
Midden (MBO, HAVO, VWO) 35 17
Hoog (HBO, WO) 146 72
Anders 5 2
Onbekend 1 0
Totaal 204 100

Woonsituatie aantal in %
Alleenstaand 58 28
Alleenstaand met kinderen 14 7
Samenwonend zonder kinderen 79 39
Samenwonend met kinderen 49 24
Anders 3 1
Onbekend 1 0
Totaal 204 100

Woonduur aantal in %
Minder dan 10 jaar 100 49
Meer dan 10 jaar 103 50
Onbekend 1 0
Totaal 204 100

Achtergrondgegevens gewogen 2022
Geslacht aantal in %
Man 90 47
Vrouw 95 49
Wil ik niet zeggen 5 3
Onbekend 2 1
Totaal 192 100

Leeftijd aantal in %
18 tot 34 jaar 55 29
35 tot 44 jaar 35 18
45 tot 54 jaar 30 16
55 tot 64 jaar 29 15
65 jaar en ouder 39 20
Onbekend 3 2
Totaal 192 100

Opleidingsniveau aantal in %
Laag (lager onderwijs, vmbo) 14 7
Midden (MBO, HAVO, VWO) 29 15
Hoog (HBO, WO) 144 75
Anders 4 2
Onbekend 1 1
Totaal 192 100

Woonsituatie aantal in %
Alleenstaand 49 25
Alleenstaand met kinderen 13 7
Samenwonend zonder kinderen 79 41
Samenwonend met kinderen 48 25
Anders 2 1
Onbekend 1 1
Totaal 192 100

Woonduur aantal in %
Minder dan 10 jaar 108 56
Meer dan 10 jaar 83 43
Onbekend 1 1
Totaal 192 100

Hoe beleven inwoners het Rozenprieel - Rapportage onderzoek 2022

Samenstelling steekproef 2019
De samenstelling van de steekproef, op basis 

van de hiernaast weergegeven 

achtergrondgegevens, is vergelijkbaar met de 

samenstelling van de steekproef in 2019. Er 

kan dus een goede vergelijking gemaakt 

worden tussen de resultaten van het 

onderzoek met de resultaten van het 

onderzoek in 2019.
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Data, Informatie en Analyse
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