
  

Bijlage 1  

Samenstelling Klankbordgroep 
 
 
 
Dhr. M. van der Staay   Werkgroep Leefbaar Rijsoord 
 
Dhr. J. Horsten     Werkgroep Leefbaar Rijsoord 
 
Mw. A. van Ee    Werkgroep Leefbaar Rijsoord 
 
Dhr. L. Gielbert     Stichting Oude Kern Rijsoord 
 
Mw . A. Versteeg     Stichting Oude Kern Rijsoord 
 
Mevr. P. van Nes    Prot. Chr. Basisschool De Klimop 
 
Dhr. M. Bekkers    O.B.S. De Piramide 
 
Dhr. M. Slingerland     Stichting Dynamiek 
 
Dhr. L. van de Bos    Bewoner ’t Zwaantje 
 
Mw. W. Leensvaart    Bewonersvereniging Jonge Jan 
 
Dhr. P. Freling     Bewonersvereniging Jonge Jan 
 
Mw. M. Kruithof    Wijk Oostendam (speeltuinvereniging) 
 
Mw. E. Rijsdijk    Bewoner Oostmolendijk 
 
Dhr. P. Dekker    Woningbouwvereniging Rijsoord 
 
Mw. R. Freling    Gehandicapten Raad Ridderkerk 
 
Dhr. R. Wijs     Belangengroep Landelijk Oostendam  



  

Bijlage 2  
 
Vragenlijst Bewonersenquête 
 
 

 
A. OMGEVINGSKWALITEIT 
 
Dit onderdeel behandelt de kwaliteit van uw woonomgeving. 
 
1. Hoe schoon ervaart u uw woonomgeving? 
 O schoon (ga door naar vraag 3) 

O  redelijk schoon 
O niet schoon 

 
2. Wat is voornamelijk de oorzaak waardoor u uw woonomgeving niet of slechts redelijk schoon vindt?  

(één antwoord a.u.b.) 
 O vuil op straat (papier, kauwgom, afval, etc) 

O  hondenpoep 
O afvalcontainers op straat buiten de ophaaltijden van de reiniging 
O grofvuil willekeurig op straat gezet 
O graffiti 
 

3. Hoe tevreden bent u over de openbare ruimte in uw omgeving? Hiertoe behoren niet de bebouwing met 
de daaromheen liggende privé-tuinen. 

 
    zeer   zeer n.v.t./ geen 
    tevreden tevreden ontevreden ontevreden mening 

         
 1. tevredenheid openbaar groen  O O O O O 
 2. tevredenheid fietspaden  O O O O O 
 3. beleving kwaliteit leefomgeving totaal  O O O O O 

 
 
 

B. MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN 
 
Dit onderdeel behandelt het aanbod en de kwaliteit van voorzieningen op het gebied van winkels, 
uitgaan en vrijetijdsbesteding. Het betreft hier de voorzieningen die in uw eigen wijk liggen. 
 
 

    zeer   zeer n.v.t./ geen 
    tevreden tevreden ontevreden ontevreden mening 

         
4. 1. winkels  O O O O O 
 2. zorgvoorzieningen  

(thuiszorg, dokter, tandarts, etc.) 
 O O O O O 

 3. speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar  O O O O O 
 4. sport- en speelactiviteiten voor  

jongeren vanaf ca. 12 jaar  
(trapveldjes, hangplekken, etc.) 

 O O O O O 

 5. culturele activiteiten (evenementen, 
activiteiten voor jongeren, ouderen, etc.) 

 O O O O O 

 6. recreatievoorzieningen  
(wandelpaden, vissen, etc.) 

 O O O O O 

 7. uitgaansgelegenheden  
(cafés, restaurants, etc.) 

 O O O O O 

 8. basisscholen  O O O O O 
 9. religieuze voorzieningen  O O O O O 

 
 
 



  

C. VERKEER EN VERVOER 
 
Dit onderdeel behandelt de verkeersveiligheid in uw wijk, voor zover die veroorzaakt wordt door de inrichting 
van de wegen. 
 

    zeer   zeer n.v.t./ geen 
    tevreden tevreden ontevreden ontevreden mening 

         
5. 1. Hoe tevreden bent u over de inrichting  

van de wegen vanuit het oogpunt van 
verkeersveiligheid? 

 O O O O O 

 2. Hoe tevreden bent u over de parkeersituatie 
in de directe omgeving van uw woning? 

 O O O O O 

 
 
D. VEILIGHEID 
 
Dit onderdeel behandelt de sociale veiligheid binnen uw wijk. 
 
6.   Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen wijk?  

O voortdurend 
O  vaak 
O soms 
O zelden 
O nooit (ga naar vraag 8) 
 
 

7.   Indien u zich onveilig voelt in uw wijk, waar wordt dit dan voornamelijk door veroorzaakt? 
      (niet meer dan twee antwoorden a.u.b.) 

O  inbraken in de omgeving 
O vernielingen 

 O overlast van (hang)jongeren 
O  te weinig (sociale) controle 
O onvoldoende verlichting 
O  berichten over onveiligheid 
O geweld tegen personen 
O te hard rijdend verkeer 
O anders, nl……………………………. 
 

 
E. SOCIALE VERBANDEN, BETROKKENHEID BEWONERS  
 
Dit onderdeel behandelt de sociale verbanden in de wijk en uw betrokkenheid bij de wijk. 
 
8.    Hoe ervaart u de sociale binding tussen de bewoners in uw wijk? 

O  goed 
O redelijk 
O slecht 
O geen mening 

 
9.   Wat is uw eigen betrokkenheid bij uw wijk? 

O  ik voel me zeer betrokken 
O ik voel me redelijk betrokken 
O ik voel me nauwelijks betrokken (ga naar vraag 11) 
 

10.  Als u redelijk tot zeer betrokken bent, kunt u aangeven waaruit die betrokkenheid bestaat?  
       (meerdere antwoorden mogelijk) 

O ik zorg dat ik goed geïnformeerd ben over wat er in de wijk speelt 
O ik ben trots op mijn wijk 
O ik heb een goede band met mijn buren 
O  ik neem deel aan buurtactiviteiten 
O ik doe vrijwilligerswerk 
O anders, nl……………………………. 



  

 
 

F. WONEN 
 

Dit onderdeel behandelt uw woonsituatie en woonwensen. 
 

    zeer   zeer n.v.t./ geen 
    tevreden tevreden ontevreden ontevreden mening 

         
11.  Hoe tevreden bent u over uw eigen 

woonsituatie?  
 O O O O O 

 
 
12.  Hoe lang woont u al in deze wijk? 

………………… 
 
13.  Woont u in een koop- of huurwoning? 

O koopwoning 
O  huurwoning 

 
14.  Verwacht u binnen 2 jaar te verhuizen? 

O ja 
O  nee (ga naar vraag 17) 

 
15.  Indien u binnen 2 jaar verwacht te verhuizen, wilt u dan bij voorkeur verhuizen binnen of buiten de  
       gemeente of uw wijk? 

O binnen mijn eigen wijk 
O  buiten mijn eigen wijk, maar binnen Ridderkerk 
O buiten Ridderkerk (ga naar vraag 17) 
O  weet ik nog niet 
 

16.  Indien u wilt verhuizen binnen de gemeente Ridderkerk wilt u dan een koop- of huurwoning? 
O koopwoning 
O  huurwoning 
O  weet ik nog niet 
 
 

G. ALGEMENE INFORMATIE 
 
Tot slot willen wij u enkele vragen stellen over uw persoonlijke omstandigheden. Het doel hiervan is om door  
statistische verwerking, conclusies te kunnen trekken over verschillende bevolkingsgroepen in uw wijk. Voor  
deze gegevens geldt dat ze uitsluitend voor dit onderzoek worden gebruikt en dus volstrekt anoniem blijven. 
 
17.  Wat is uw gezinssituatie? 

O  ik woon alleen  
O  ik woon alleen met kind(eren)   
O  ik ben gehuwd/ samenwonend zonder kind(eren) of met uitwonende kinderen 
O  ik ben gehuwd/ samenwonend met thuiswonende kinderen 
O  ik woon bij mijn ouder(s), verzorger(s) 
O  anders, nl………………………………………………………. 
 

18.  Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden (uzelf meegerekend)? 
..... personen 
 

19.  In welk jaar bent u geboren? 
…….. 



  

 
20.  Wat is uw hoofdbezigheid overdag?  

O  ik werk in loondienst 
O  ik werk in eigen bedrijf of praktijk 
O  ik ben scholier, student of stagiair  
O  ik ben werkzaam in eigen huishouding 
O  ik ben met VUT/ gepensioneerd; heb AOW 
O  ik heb WAO/AWW, invaliditeitspensioen, ben arbeidsongeschikt 
O  ik heb een WW- of bijstandsuitkering 
O  anders, namelijk…..       
 

21. Geslacht 
O  man 
O  vrouw 
 

22. Wat is uw postcode? 
……….. …….(4 cijfers + 2 letters) 

 
Indien u opmerkingen of suggesties heeft naar aanleiding van deze enquête of opmerkingen heeft die u niet  
kwijt kon bij bovenstaande vragen, dan kunt u die hieronder noteren. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Hiermee bent u aan het einde van deze enquête gekomen.  
Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 



  

Bijlage 3  

Wijkgebonden belangenorganisaties en -verenigingen 
  
 

- Wijkoverleg Rijsoord / Oostendam 
 

- ERHV De Waal (eerste Rijsoordse hengelsportvereniging) 
 

- IJsclub Rijsoord 
 

- Oorlogs- en verzetsmuseum Johannes Post  
 

- Oranjevereniging Nederland en Oranje, Rijsoord 
 

- Speeltuinvereniging Oostendam 
 

- Stichting Oude Kern Rijsoord 
 

- Stichting de Rijsoordse Molen 
 

- Volkstuindersvereniging Rijsoord 
 

- Voetbalvereniging Rijsoord 
 

- Werkgroep Leefbaar Rijsoord 
 

- Vereniging Rijsoordse Ondernemers (V.R.O.) 
 

- Christelijke Muziekvereniging Sursum Corda 
 

- Woningbouwvereniging Rijsoord 
 

- NH Jongerenvereniging ‘Sola Veritas’, 
afd. Ridderkerk-Oostendam (Immanuëlkapel) 

 
- Ruitervereniging Waalzicht 

 
- Stichting Rijsoord Bereikbaar 

 
- Hervormde Vrouwengroep  

Bid en Werk Rijsoord 
 

 


