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Managementsamenvatting 
Aanleiding tot dit onderzoek was de belangstelling van de Wijkraad Berflo Es Zuid om de 

financiële situatie en woontevredenheid van de teruggekeerde bewoners van vóór de 

herstructurering van de wijk Berflo Es Zuid en van de huidige situatie in kaart te brengen. De 

vraag die beantwoord moet worden is of de financiële situatie en de woontevredenheid 

verbeterd zijn of gelijk gebleven. Het betreft een wijk met sociale huurwoningen. 

Voor het onderzoek zijn criteria opgesteld om de kwaliteit van de woning, wijk en 

buurtbetrokkenheid te analyseren en er is gevraagd naar de huur en huurgerelateerde 

kosten van het voormalige huis en het huidige huis. Er is een vragenlijst opgesteld die naar 

alle teruggekeerde bewoners is gestuurd. 

Uit het onderzoek blijkt dat de woning, wijk en buurtbetrokkenheid op een aantal punten 

significant beter beoordeeld worden en dat de huur en huurgerelateerde kosten zijn 

gestegen. 

Welbions had beloofd dat de vaste lasten (min of meer) gelijk zouden blijven. Dit blijkt in 

deze tussenmeting – de tweede fase van de woningen moet nog gebouwd worden – 

(voorlopig) niet waar te zijn. Het blijft de vraag of Welbions deze belofte had kunnen doen, 

gezien de afhankelijkheid van anderen, zoals Warmtenet.  

Er zijn, hoewel het niet primair tot het onderzoek behoorde, ook aanknopingspunten om 

aanbevelingen te doen, gevonden en daarom zijn ook enkele aanbevelingen gedaan. Deze 

richten zich op de tegemoetkoming die vanuit Welbions zou moeten worden ondernomen in 

de richting van de bewoners. Welbions zou er goed aan doen met de Gemeente Hengelo en 

Warmtenet de kosten te drukken voor de bewoners of een andere compensatieregeling te 

treffen. 
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Voorwoord 

Voor u ligt de rapportage over de Berflo Es Zuid, een wijk met sociale huurwoningen die 

volledig herbouwd wordt. De huizen zijn verdeeld en hedentendage is de helft gebouwd en 

bewoond. 

Het was mij een waar genoegen wederom1 voor de Wetenschapswinkel van de Universiteit 

Twente een maatschappelijk relevante opdracht uit te voeren. 

Voor de opdracht en medewerking in de wijk wil ik opdrachtgever Geert Walgemoed 

hartelijk bedanken. Woningbouwcorporatie Welbions is zo goed voor mij geweest dat zij alle 

medewerking voor het onderzoek heeft gegeven. 

Dit rapport had nooit op deze wijze voor u kunnen liggen zonder Egbert van Hattem 

(Wetenschapswinkel) die mij in het proces stimuleerde en zinvolle toevoegingen gaf, en Ger 

Vergeer (Universiteit Twente) die mij inhoudelijk begeleidde en meermaals op het goede 

spoor zette. 

Enschede, 1 november 2010 
Daniël Meel 

  

                                                           
1
 Meel, D.J. (2009), De kleigaten aan de Steenbakkersweg in Borne, Het verhaal van een heel gewoon 

milieuschandaal 
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1. Inleiding 

1.1 De achtergrond 

1.1.1 De opdrachtgever 

Geert Walgemoed, reeds jaren actief in de Bewonerscommissie Berflo Es Zuid, de Wijkraad 
en vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA), heeft via de 
Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente – namens de Wijkraad Berflo Es - gevraagd 
om een onderzoek naar woonlasten en woongenot (leefplezier) van bewoners in de 
betreffende wijk uit te voeren. 
 
Ruim drie jaar geleden werd bekend dat een groot deel van de sociale huurwoningen (310) 
in de wijk Berflo Es Zuid te Hengelo, aangewezen als een van de 56 aandachtswijken onder 
het bewind van de toenmalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) en geboren Hengeloër Henk Kamp (VVD), gesloopt moest worden 
vanwege de slechte staat waarin ze verkeerden. Er zouden nieuwe huizen op dezelfde plaats 
worden gebouwd en huidige bewoners zouden voorrang krijgen bij de inschrijving. Door 
woningbouwcorporatie Welbions2 werd beloofd dat de vaste lasten gelijk zouden blijven. De 
kale huur werd op een maximum vastgesteld, maar huurgerelateerde kosten als 
energiekosten zouden, vanwege een betere isolatie in de nieuwbouw, lager uitvallen, 
waardoor de (kale) huurverhoging zou worden gecompenseerd en voor de bewoners het 
netto besteedbaar inkomen gelijk zou blijven. 
 
Momenteel is de bouw van de eerste fase volledig afgerond en de huizen die deel (gaan) 
uitmaken van Fase 2 zijn reeds toegewezen. Nu kan er voor het eerst worden gekeken naar 
de belofte en de realisatie ervan. De focus ligt daarbij op het financiële plaatje en ook zeker 
op de beleving van de huurders. De beleving is een extra element dat inzoomt op de woning, 
de wijk en sociale factoren. 
 

1.1.2 De wijk 

De sociale huurwoningen in de wijk waar het project betrekking op heeft, vallen alle – net als 

vele andere huurhuizen in Hengelo – onder de huidige woningcorporatie Welbions. Het 

herstructureringsproject vindt plaats in de Berflo Es Zuid te Hengelo. Het gebied wordt 

omringd door de Breemarsweg, Berfloweg, Rudolfstraat en de Berflobeek, die stroomt langs 

de Alexanderstraat. Het gedeelte is of wordt volledig afgebroken en nieuwe wegen en 

huizen zullen de nieuwe wijk vormgeven. Zie Figuur 1. 

                                                           
2
 Eigenlijk was het St. Joseph die de belofte deed. Woningbouwcorporaties Ons Belang en St. Joseph zijn 

samengegaan en heten nu Welbions. In het verslag wordt de naam Welbions gebruikt, ook als strict gezien St. 
Joseph genoemd moet worden, om de lezer niet in verwarring te brengen. 
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Figuur 1: Kaart oude wijk (bron: maps.google.nl) 

In het verleden bestond de wijk uit flats en eengezinswoningen uit het lagere segment. 

Onderstaande foto komt van de website van de Socialistische Partij, waar betoogd wordt 

tegen de sloop van woningen uit het laagste segment (2006). Deze foto geeft een beeld van 

de situatie van toen in Berflo Es Zuid. 

 

Figuur 2: Aanzicht oude wijk (bron: hengelo.sp.nl) 
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Een schematische weergave van de nieuw te bouwen wijk is hieronder weergegeven. 

 

Figuur 3: Schematische weergave nieuwbouw Berflo Es Zuid (bron: woninginfohengelo.nl) 

Aan deze weergave is duidelijk te zien dat er drie soorten bouwstijlen worden gehanteerd. 

De buitenrand bestaat uit eengezinswoningen met meisjesnamen Sanne (46 

tussenwoningen), Carmen (2 hoekwoningen), Lieke (2 hoekwoningen) en Lisanne (4 

hoekhuizen). Alle zijn ontworpen door Korth Tielens (Sint Joseph Wonen). 

Het meest aan de voorgrond afgebeelde blok en het verste binnen de rand huizen, zijn 

ontworpen door Marlies Rohmer. Ook deze eengezinswoningen hebben meisjesnamen: 

Anouk (28 woningen) en Myrthe (4 hoekwoningen bij de ingangen van het complexen). De 

beide andere blokken zijn ontworpen door KAW en bestaan uit eengezinswoningen Sara (8 

woningen) en Sophie (2 hoekwoningen) (Sint Joseph Wonen). 

Daarnaast bevinden zich in de buitenrand 8 twee-onder-een-kap woningen (4 keer Fleur en 

4 keer Floor) en 12 zogenoemde levensloopbestendige woningen (genaamd Amber) die 

vooral bedoeld zijn voor ouderen die slecht ter been zijn (Sint Jopseh Wonen). 

De laatste categorie omvat levensbestendige woningen voor ouderen in de complexen die 

zijn ontworpen door Marlies Rohmer, 12 keer Esmee en 8 keer Marit. Daarnaast komen er 

56 appartementen (ontwerp van KAW) in een hof en stichting Aveleijn neemt 25 woningen 

af voor begeleid wonen. Cliënten van Aveleijn zullen een buurtrestaurant draaiende houden 

(Sint Joseph Wonen). 
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Momenteel is de helft van de huizen gebouwd en bewoond. Van beide middenblokken is er 

één gebouwd en de helft van de buitenrand is af. Nu 

wordt de andere zijde van de middenweg gesloopt en zal 

het tweede deel worden gebouwd. De onderstaande 

afbeeldingen geven een indruk van de huidige wijk. 

 

  

1.2 Eerder onderzoek 

In 2007 heeft Niek Berends (student Bestuurskunde) een nulmeting uitgevoerd. Zijn 
Bacheloronderzoek, genaamd Nulmeting Woononderzoek Berflo Es Zuid, Een onderzoek naar 
de gevolgen voor de bewoners in Berflo Es Zuid voor woontevredenheid en financiële ruimte, 
behandelt de volgende probleemstelling: 
 
Hoe is de woon-geluksbeleving van de bewoners van Berflo Es Zuid op het moment 
voor de herstructurering en wat is het netto besteedbare inkomen na aftrek van de 
woonlasten? 
 
Niek Berends beschrijft een definitie van woongeluk en deelt zijn onderzoek in drie delen in:  

1) De fysieke omgeving: materiële zaken, zoals de woning, winkels, 
speelvoorzieningen, parkeergelegenheid en de aanwezigheid van groenvoorzieningen; 
2) De sociale omgeving: leefbaarheid en tevredenheid in de buurt; 
3) Overlast, criminaliteit en veiligheid. 

 

Figuur 4, 5 en 6: Boven: buitenrand Korth Tielens (bron: duravermeer.nl), 
links: ontwerp Marlies Rohmer (bron: berfloeszuid.nl) en rechts: ontwerp 
KAW (bron: berfloeszuid.nl) 
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Daarnaast probeert hij een beeld te vormen van de financiële situatie en de verschillende 
huishoudens in de wijk (Berends 2007). 
 
Middels een vragenlijst, die hij via woningbouwcorporatie St. Joseph, die na een fusie 
Welbions is gaan heten, naar de bewoners stuurde, bracht hij één en ander in kaart. Hij 
maakte onderscheid in het soort woning waar men nu in woonde, de gezinssituatie, de 
financiële situatie en afkomst. Vervolgens werden de drie hoofdaspecten behandeld aan de 
hand van een vijfpuntsschaal met uitweg (geen mening). Zo kwamen er vele percentages uit 
rollen die erop wezen dat men overwegend tevreden is met de huidige woning en omgeving. 

1.3 De opdracht: een tussenmeting 

Nu Fase 1 is afgerond en Fase 2 verdeeld, is het tijd voor een tussentijds onderzoek naar de 

tevredenheid van teruggekeerde bewoners. Dit onderzoek zal zich richten op de financiële 

situatie en extra op de beleving van de woning en omgeving.  

De Bewonerscommissie Berflo Es Zuid en wooncorporatie Welbions zijn geïnteresseerd in de 

bevindingen van de bewoners. Op het eerste gezicht zijn de woningen een duidelijke 

verbetering, zowel voor het aanzicht van de wijk als wel betreffende de kwaliteit. Anderzijds 

zijn teruggekeerde bewoners reeds geconfronteerd met (energie)rekeningen die hoger 

uitvallen dan verwacht. 

Het onderzoek zal dus op hetzelfde terrein worden uitgevoerd als het vooronderzoek. 
Hieruit volgt de centrale vraag die tijdens het onderzoek zal worden beantwoord: 
 
Is de prijs/kwaliteitverhouding van de oude en nieuwe huizen in de wijk gelijk gebleven? 
 
De prijs van de woning is in dit onderzoek de som van de kale netto huurprijs vermeerderd 
met de huurgerelateerde kosten, ook wel de totale vaste lasten voor de huurwoning. 
 
De kwaliteit wordt in het verslag gedefinieerd aan de hand van een aantal criteria die de 
woning, de wijk en de buurtbetrokkenheid beschrijven. Er wordt hierbij uitgegaan van een 
algemene interpretatie van kwaliteit: kwaliteit is de mate waarin goederen en diensten (lees: 
woningen, wijk en buurtbetrokkenheid) voldoen aan de eisen, behoeften en specificaties 
(lees: wensen en verwachtingen) van de afnemer, klant en gebruiker (lees: huurder)3. 
 
Waar sprake is van gelijk blijven wil dat zeggen dat er objectief beoordeeld geen 
(significante) afwijking kan worden aangetoond. Dit geldt voor de woonbeleving en de vaste 
lasten. 
 
Het zal voor de hand liggen dat hieruit ook de vraag volgt of de nieuwe woningen die mooier 
en beter zouden moeten zijn, de huurverhoging (naar tevredenheid van de bewoners) 
compenseren. 
 

                                                           
3
 Bijvoorbeeld: http://www.krachtigwerk.nl/Artikel%20Verzakelijking%20van%20de%20zorg.htm 

http://www.krachtigwerk.nl/Artikel%20Verzakelijking%20van%20de%20zorg.htm
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1.4 Het herstructureringsplan 
Welbions voelde zich gedwongen de oude woningen te vervangen vanwege de slechte staat van de 

huizen en de wijk als geheel. Welbions had een contract met aannemer Dura Vermeer om hen als 

eerste te benaderen. Uiteindelijk is ook met Dura Vermeer in zee gegaan. 

Voor het ontwerp van de wijk en huizen zijn 4 architectenbureaus benaderd. De oorspronkelijke 

bedoeling was om uit de 4 ingezonden plannen de beste te kiezen, in samenspraak met de 

bewonerscommissie. Uiteindelijk is één bouwplan gekozen en zijn 3 van de ontwerpbureaus 

betrokken gebleven. De wijk bestaat daardoor uit 3 bouwstijlen, van de 3 verschillende bureaus.  

Het stedenbouwkundig ontwerp zowel als het architectonische zijn tot stand gekomen in 

samenspraak met de bewoners en vertegenwoordigers. De uiteindelijke uitvoer kwam bij Dura 

Vermeer te liggen, in een contract met een waarde van ongeveer € 25 miljoen. 

Er is met opzet voor een duurdere en duurzame wijk gekozen dan de oude wijk. De oude 

achterstandswijk wordt hiermee vervangen door een ruime, open ogende wijk. Dit is onder andere 

gedaan vanwege de vermeende criminaliteit in de oude buurt. 

Het achterliggende idee van de nieuwe autovrije wijk, met parkeerplekken buiten het openbare 

gebied, is het creëren van een sociale buurtsfeer. Er zijn bewust kleine tuintjes bij de huizen 

aangelegd en er is even bewust een groot middenterrein vrijgemaakt waar buurtactiviteiten kunnen 

plaatsvinden.  
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2. Berflo Es Zuid langs de literaire meetlat 

2.1 Woonmilieu 

De term woonmilieu is enigszins ambigu. Regelmatig worden leefmilieu, woonomgeving en 
woonsituatie als synoniemen aangedragen. Een mogelijke definitie zou kunnen zijn: de 
fysieke omgeving in woon- en verblijfssituatie: inrichting in en rond woningen (Website 
Thesaurus Zorg en Welzijn 2010). Het begrip is in de twintigste eeuw van waarneembaarheid 
binnen een bepaalde straal om het huis naar een wat abstractere vorm gegaan, waarin ook 
communicatie in de buurt een rol speelt (VROM 2006).  
 
Er is meermaals een voorstel voor een typologie van woonmilieus gedaan. Vooral de 
uitgangspunten waren debet aan de verschillende indelingen. Het Ministerie voor 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) beschrijft eind 2000 in de 
Nota ‘Mensen, Wensen, Wonen’ (blz. 47) een vijftal woonmilieus, met enkele voorbeelden. 
Centrum-stedelijk, buiten-centrum, groen-stedelijk, centrum-dorps en landelijk wonen 
worden aangemerkt. 
 
In de jaren erna is het aantal types woonmilieus uitgebreid. In het origineel werd eerst het 
werkgebied toegevoegd. De 6 typologieën werden daarna weer onderverdeeld (ABF 
research bijlage 2008). Zo ontstonden er 25 categorieën.  
 

Behalve een indeling naar zichtbare eigenschappen, vooral gerelateerd aan bouwjaar, 
bouwtype en ligging, zijn er ook andere indelingen gekomen, zoals naar problematiek en 
kansen (VROM 2006). Woonmilieus kunnen ook worden ingedeeld in twee typen kijkend 
naar de migratiestromen, te weten: de doorstroommilieus en de wervende milieus 
(Hoffschulte en Musterd 1989). 
 
Ook het type straat kan in kaart worden gebracht. RIGO Research en Advies heeft in 
opdracht van het ministerie van VROM en Kwalitatieve WoningRegistratie (KWR) een 
rapportage gemaakt, waarin elf typen straten worden beschreven en (fotografisch) 
aangeduid (VROM 2004).  
 
Naast deze harde woonmilieutypologieën, zijn ook zachte typologieën aan te merken (VROM 
2006). Het Ministerie van VROM beschrijft een voorbeeld van de Vrijheidswijk in 
Leeuwarden, waar nagedacht is over woonculturen. Het werd verondersteld dat men bij 
voorkeur samenwoont met gelijkgestemde mensen en bijbehorend woongedrag (VROM 
2006). Vervolgens zijn er 4 soorten buurten benoemd en uitgewerkt: bruisende buurt, 
vertrouwde buurt, eigenzinnige buurt en het geborgen wonen.  
 
Binnen de zachte sector zijn ook pogingen gedaan de buurtprofielen, -belevenissen en  
–betekenissen in kaart te brengen. Een benadering voor de buurtbelevenissen is het 
Mentality-model, dat is gebaseerd op de waarden- en normenoriëntatie. Ontwikkelaar 
MotivAction beschrijft zeven woonbelevingsgroepen: gemeenschapsgezinden, 
buurtgeoriënteerden, huiselijken, gehaaste middenklassers, actieve individualisten, 
tolerante socialisers en gesettelde idealisten. (Grünfeld en Schoemaker 2004) 
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MotivAction heeft ook leefstijlen in kaart gebracht. Deze zijn gekoppeld aan de variabelen 
status en waarden. De (sociale) status wordt weergegeven in termen als laag, midden en 
hoog. De waarden worden weergegeven van traditioneel (behouden), modern (bezitten tot 
verwennen) en postmodern (ontplooien en beleven) (MotivAction). De bijbehorende 
categorieën met percentages zijn weergegeven in onderstaand figuur. 

 
Figuur 7: Leefstijlen volgens MotivAction, Bron: MotivAction, Mentality: waarden- en leefstijlonderzoek 

 

Met de harde en zachte sector en de integratie van beide in het achterhoofd, is een 
woonmilieuhexagoon ontworpen (VROM 2006). Er worden in dit model 6 invalshoeken 
rondom het woonmilieu uitgelicht. Deze beschouwen verschillende zienswijzen, waarin 
zowel de harde (boven) als zachte (onder) criteria een plaatsje hebben gekregen. Dit schema 
leent zich voor het invullen van soorten woonmilieus en actoren (VROM 2006).  
Het basismodel is hierna weergegeven. 
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Figuur 8: Woonmilieuhexagoon volgens VROM, Bron: VROM (2006) 

 

Per pijl wordt een uiterst kenmerk van het woonmilieu als voorbeeld aangedragen door 
VROM om de invalshoeken te verduidelijken. Zo is met de geografische benadering de 
locatie in de zin van goudkust of getto aangeduid en de mentale benadering wordt bekeken 
vanuit de beleving met uitersten no go area en kakbuurt (VROM 2006).  
 
Daarnaast worden voorbeelden van actoren vermeld. De fysieke pijl die het aanzien 
weergeeft, wordt bijgestaan door stedenbouwer en opzichter en de sociale pijl, die de 
bevolking in kaart brengt, is vergezeld door de actoren sociale dienst en demograaf (VROM 
2006). 
 
In de brochure van een woonbelevingsonderzoek, opgesteld door NovioConsult, is de 
woonbeleving samen te vatten aan de hand van 2 variabelen die eerder zijn genoemd in 
deze paragraaf. Op de horizontale as worden progressief en conservatief genoemd en op de 
verticale as groen en stedelijk (NovioConsult 2004). Hieronder bijbehorende grafische 
weergave. 
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Figuur 9: Woonbeleving volgens NovioConsult, Bron: NovioConsult (2004), Brochure Woonbelevingsonderzoek, Vitaal 

voor herstructurering en transformatie 

2.2 Woonmilieu in de Berflo Es Zuid 

In deze paragraaf wordt dezelfde volgorde van typeringen gehanteerd als in de voorgaande. 

Nu worden deze typeringen toegepast op de betreffende wijk, Berflo Es Zuid. In deze 

volgorde kan onderstaande ook worden gelezen. Bij deze toepassing is enkele malen een 

aanname gedaan. Deze aannamen zijn gebaseerd op indrukken van de wijk en gesprekken 

met betrokkenen.  

De indeling van VROM (VROM 2000) laat zien al snel tekort te schieten als de Berflo Es Zuid 

in één van de vijf typologieën moet worden ingepast. De Berflo Es Zuid ligt buiten het 

centrum van Hengelo en is voor het grootste deel te typeren als arbeiderswijk met 

ruimschootse nieuwbouw in de vorm van sociale huurwoningen. Er bevindt zich geen 

winkelcentrum in de wijk; er zijn slechts een supermarkt en een paar kleine winkels. De wijk 

kenmerkt zich niet door een groene omgeving, al is het groen aan de oostelijke zijde een 

kwestie van de weg oversteken. In de wijk zijn sporen van historie zeldzaam. Wel heeft 

vrijwel iedere woning een (kleine) tuin. Het lijkt erop dat de Berflo Es Zuid het beste past in 
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het woonmilieu buiten-centrum, dat de essentie heeft van stadswijk en waar het aanbod 

woningen het hoogst wordt geschat (VROM 2000).  

In de verfijning van de typologieën wordt buiten-centrum opgesplitst in zes soorten. Het 

betreft de tijd en de bouw. De tijd is in drie categorieën grofweg geschetst als vooroorlogs, 

vroegnaoorlogs en laatnaoorlogs en de bouw als rij en compact (ABF research bijlage 2008). 

Voor de Berflo Es Zuid geldt een verschuiving van de vroegnaoorlogse rijtjeshuizen naar 

laatnaoorlogse compact- en rijbouw. Dit is dan ook de typologische verandering in de wijk. 

De Berflo Es Zuid is zo aan verandering onderhevig dat een verdere theoretische typering 

geen recht zou doen aan de omstandigheden. Het zou immers de historische gegevens 

onterecht op een vernieuwde, en totaal gewijzigde, wijk projecteren. Enkele aantekeningen 

kunnen hierbij wel worden gemaakt. De sociale huurwoningen die massaal de wijk sieren 

verraden het gemiddelde tekort aan kansen, vooral gebaseerd op het relatief grote aantal 

uitkeringsgerechtigden. In de historische context kan deze buurt worden aangeduid als lage 

status buurt met hoge dichtheden, maar de huidige omstandigheden zijn anders. Kijkende 

naar de migratiestromen (Hoffschulte en Musterd 1989) kan deze buurt worden ingedeeld in 

het wervende type.  

In de straattypologieën wordt een relatie met de eerder genoemde 5 woonmilieus 

aangemerkt (VROM 2004). Binnen de categorie buiten-centrum lijkt de Berflo Es Zuid vooral 

te hebben bestaan uit achterstandsstraten en stenige eensgezinswoonstraten. In de nieuwe 

situatie voegen zich er vooral straten in de categorie wonen en werken laagbouw erbij.  

De Berflo Es Zuid laat zich het best identificeren met een rustige en overzichtelijke openbare 

ruimte, duidelijke afscheidingen, weinig buurtbinding, maar wel vele contacten in de buurt. 

Dit komt het beste overeen met het geborgen wonen (VROM 2006, casus). 

Wanneer de woongroepbelevenissen in de Berflo Es Zuid worden bekeken, kan gesteld 
worden – dit blijft een aanname, zoals in het begin van de paragraaf is verwoord -  dat de 
buurt bestaat uit mensen van het type volkse familieclan (buurtgeoriënteerden) en van het 
type huiselijken. Familieclantypes behouden traditionale waarden, zijn gericht op familie en 
vrienden en staan weinig open voor andere levenswijzen. Dit type wil niet onderscheidend 
zijn, winkels om de hoek hebben en een huis in goede staat. Het huiselijke type is ook 
traditioneel en voelt zich snel onveilig. Huiselijken hechten waarde aan sociale controle, 
huiselijkheid en rust. Ook dient de buurt vertrouwd te zijn. Wederom moeten de 
voorzieningen nabijgelegen zijn en de woning praktisch (Mitros Cahiers 2002). 
 
Het onderzoek in deze rapportage richt zich niet primair op de leefstijlen van bewoners, 
maar MotivAction verschaft wel een mogelijkheid tot het indelen op basis van primaire 
constateringen in de wijk. De sociaaleconomische status in een woonwijk met sociale 
huurwoningen mag tussen laag en midden worden geschat. Als deze aanname enige 
onderbouwing behoeft, kan deze wellicht worden verkregen middels de correlaties die het 
Cultureel Plan Bureau aanduidt bij name van Frans Knol (Knol 2004). Met deze hypothese 
kan het grafische model van MotivAction in ogenschouw worden genomen voor de onderste 
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delen. Hieruit zou kunnen volgen dat de Berflo Es Zuid naar verwachting voor een groot deel 
bestaat uit mensen die worden geassocieerd met de categorie Traditionele Burgerij en dat er 
ook een behoorlijk aantal bewoners in de categorieën Gemaksgeöriënteerden en Moderne 
Burgerij valt betreffende hun waarden. Een enkele bewoner zal zich scharen onder de 
Opwaarts Mobielen, Postmaterialisten of Postmoderne Hedonisten (MotivAction). 
 
De door VROM uiteengezette zienswijzen typeren de wijk op 6 wijzen (VROM 2006). Deze 
invalshoeken kunnen worden beoordeeld aan de hand van de resultaten uit de vragenlijst 
die in dit onderzoek de leidraad vormt. In het eindoordeel zullen deze invalshoeken kunnen 
worden toegelicht. 
 
Uit de grafiek, zoals NovioConsult deze presenteert (NovioConsult 2004), kan met eerder 
gedane aannames een quadrant worden aangevinkt voor de Berflo Es Zuid. De wijk is 
absoluut stedelijk en eerder traditioneel dan progressief. Kernwoorden van NovioConsult 
voor deze combinatie zijn gemeenschapszin, sociaal en groepsgericht (NovioConsult 2004). 
 

2.3 Enkele cijfers 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt onderscheid tussen (Overijssel, Hengelo, 
Wijk 05 in de Berflo Es) Berflo Es Zuid en Berflo Es Noord. Zodoende kunnen betrouwbare 
cijfers worden afgeleid. 
 
De gemeente Hengelo heeft in 1999, 2002, 2004, 2005, 2006 en 2008 een CBS statistiek 
ontvangen, waarin ook de Berflo Es Zuid getalsmatig wordt weergegeven. Hieronder de 
gegevens in tabelvorm. 
Jaar Inwo-

ners 
Vrouwen Niet-

westerse 
allochtoon 

Besteedbaar 
inkomen 
per inwoner 

Besteedbaar 
inkomen 
per 
ontvanger 

Laag 
inkomen 

Hoog 
inkomen 

Niet 
actief 

1997 2010 940 10%* fl. 17650 fl. 25950 48% 9% 30% 

2001 1990 940 18% € 9600 € 13500 48% 8% 20% 

2004 1970 930 18% nb nb nb nb nb 

2005 1950 920 18%** nb nb nb nb nb 

2006 1940 910 18% nb nb nb nb nb 

2008 1700 810 19% nb nb nb nb nb 
Tabel 1: Statistieken Berflo Es Zuid door de jaren heen, bron: CBS 

* Niet gespecificeerd als niet-westerse allochtonen 
** Som van de gespecifieerde niet-westelijke allochtonen, waarvan 11% van Turkse 
komaf is. Daarnaast woont ook een percentage van 10% Westerse allochtonen in de wijk. 
Bronnen: CBS(1999), CBS(2002), CBS (2004), CBS (2005), CBS (2006) en CBS (2008) 
 
Cijfers over de samenstelling van de Berflo Es Zuid in 2008 zijn als volgt te benaderen. Er 
wonen 1700 mensen, waarvan 890 mannen. Leeftijdscategorieën zijn als volgt gedefinieerd 
met de daarbij behorende populatiepercentages: 0-14 jaar (20%), 15-24 jaar (11%), 25-44 
jaar (35%), 45-64 jaar (23%) en 65 jaar en ouder (10%). Het percentage niet-westerse 
allochtonen ligt op 19% (CBS 2008), in 1997 lag dit percentage op 10% (CBS 1999). Uit 
diezelfde gegevens blijkt tevens een daling van het aantal inwoners (was 2010), een daling 
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van het percentage niet-actieven (was 30%) en een stabilisatie van het percentage van 48% 
lage inkomens (CBS 1999). 
 
Over de niet-actieven kan nog meer worden bericht op basis van recentere gegevens. In 
2006 ontving 11,4% van de huishoudens een Abw/WWB-uitkering (CBS 2006). AO-
uitkeringen werden in 2005 aan 10% van de bewoners (15-64 jaar) overgemaakt. 
 
Op basis van gegevens bekend op de eerste dag in 2006 waren er 212 kinderen in de wijk, 
waarvan 61 niet-westerse allochtonen (De Rijk, A. & Sluiter, N. 2009).  
 
In 2004 waren er 900 huishoudens in de Berflo Es Zuid met een gemiddeld 
gestandaardiseerd jaarinkomen van 16.100 euro, waarmee het rangnummer 348 kreeg 
toebedeeld (CBS 2004, Buurtnaarhuishouden.xls). Dit nummer is gebaseerd op het inkomen 
en een lager nummer staat voor een lager gemiddeld gestandaardiseerd inkomen. 
 
Het jaar erna volgde CBS cijfers met de titel: Huishoudens met (langdurig) laag inkomen per 

buurt, 2005. Ditmaal waren de gegevens als volgt. Er waren 1000 huishoudens in de wijk 

Berflo Es Zuid, waarvan er 900 voldeden aan de doelpopulatie. Hiervan had 20,4 % een 

zogenaamd laag inkomen, waardoor ditmaal een 288ste rang werd behaald. Een 

achteruitgang. Het aantal huishoudens dat 4 jaar lang tot de doelpopulatie behoorde in 2005 

was 700. Huishoudens die reeds 4 jaar in de categorie laag inkomen vielen, lag op 9%. Het 

rangnummer op basis van die gegevens werd bepaald op 233 (CBS 2005, 2465t1.xls). 

Met de cijfers van 2005 werd in 2007 een onderzoek naar het leven in Nederland gedaan 

door het CBS. In de bronbestanden is het aantal uitkeringen in de Berflo Es Zuid op te 

zoeken. In procenten komt dit op het volgende neer voor de wijk. De bijstandsuitkeringen 

(Abw en WWB) worden uitbetaald aan 12,1% van de huishoudens, 10% ontvangt een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO) en 4% een werkloosheidsuitkering (WW). In hetzelfde 

bestand wordt de Berflo Es getypeerd als sterk stedelijk, met een gemiddelde woningwaarde 

van 120.000 euro en een percentage van 21% sociale uitkeringen in de leeftijdsgroep tussen 

15 en 65 jaar (CBS 2007, 2007leveninnederlandhoofdstuk06brongegevens.xls).  

2.4 Woonbeleving 

Er zijn verschillende soorten woonbelevingsonderzoeken. De variatie zit vooral in de 

betrokkenheid van de bewoners zelf in het onderzoek. Onderzoeken hebben een zeer 

afstandelijk karakter als slechts de wijk in kaart wordt gebracht, gebaseerd op onder andere 

afkomst, inkomen en leeftijd. In het studie over woonmilieus is dit type onderzoek de revu 

meermaals gepasseerd. 

Het tegenovergestelde is een doorslaggevende invloed van buurtbewoners, door gebruik te 

maken van vragenlijsten, interviews en bijeenkomsten. De resultaten moeten echter wel 

degelijk worden gepresenteerd en niet als opsomming dienen, zodat een zo objectief 

mogelijk beeld naast de literatuurwaarden kan worden gelegd. 
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De meeste onderzoeken, echter, combineren beide aspecten. Een voorbeeld hiervan is het 

in 2009 uitgevoerde woonbelevingsonderzoek in Burghplan, Eindhoven. In dit onderzoek, 

dat vooral niet als kwantitatief moet worden beoordeeld gezien de vele opsommingen die 

weinig terugkomen in getalsuitingen, is een reeks knelpunten uitgezet. Deze knelpunten zijn 

per thema gerangschikt. De thema’s die voor woonbeleving in de wijk, volgens dit 

adviesbureau, belangrijk zijn, omvatten sociale aspecten, economische aspecten, fysieke 

aspecten en veiligheid. Het thema fysieke aspecten wordt onderverdeeld in woning, groen, 

verlichting, vervuiling/vandalisme, parkeren en verkeer (Polyground 2009). 

Gelet op het hoge percentage Turken in de Berflo Es Zuid, is het geoorloofd een onderzoek 

over allochtone woonbeleving in Nederland te raadplegen. Het onderzoek is uitgevoerd door 

The Smart Agent namens VROM (VROM 2001). Volgens dit onderzoek zijn Turken het meest 

ambitieus en uitgesproken in voorkeuren betreffende woningen in vergelijking met andere 

in het onderzoek meegenomen minderheden in Nederland. Daarnaast stellen zij zich het 

meest kritisch op ten aanzien van Nederlandse plattegronden. Bij voorkeur koopt de Turk 

zijn woning, woont hij in een buurt met mensen uit de ‘eigen’ cultuur, in een wijk in of 

buiten het centrum. Hij hecht waarde aan eigen culturele voorzieningen in de buurt en aan 

recreatieve mogelijkheden, zoals parken. Daarnaast is de aanwezigheid van een moskee van 

belang (VROM 2001). 
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3. De opzet van het empirisch onderzoek 

3.1 Financiële lasten en criteria woonplezier 

Wat er concreet in kaart moet worden gebracht, zijn de woonlasten in de oude en de 

huidige situatie en is de kwaliteit van de woning en de wijk en de leefbaarheid en (sociale) 

voorzieningen, eveneens voor de vroegere en de hedendaagse situatie. Bij het opstellen van 

de criteria zal de literaire kennis een rol van betekenis spelen en wel zo dat onderliggend de 

hoofdlijnen erin terugkomen. 

3.1.1 Financiën 

Natuurlijk moet de kale huur van voorheen en nu worden geïnventariseerd. Het is bij 

woningbouwcorporatie Welbions mogelijk de huur voor de betaling te laten verrekenen met 

de huurtoelage. Dit onderscheid moet duidelijk aangegeven worden in de vragenlijst om 

verwarring te voorkomen.  

Optie 1: Kale huur en huurtoeslag apart; 
Optie 2: Kale huur met verrekening huurtoeslag door Welbions. 
 
Daarnaast zijn van belang de huurgerelateerde kosten die niet door de bewoners zelf 
kunnen worden gekozen, zoals het eerder genoemde Warmtenet. 
 
Behalve de verplichte extra kosten, kan er ook gekeken worden naar te kiezen kosten die 
met de huur van de woning te maken hebben. Dit kan niet los van elkaar worden gezien, 
omdat beloofd is dat de netto vaste huurlasten gelijk blijven. Voor Elektra moet worden 
betaald voor de aansluiting, maar er is natuurlijk de vrije keuze voor de aanbieder. Deze 
kostenpost bestaat dus uit een verplicht en een keuzedeel. 
 
De kale huur wordt verhoogd, maar een betere isolatie verlaagt andere kosten, ook in het 
keuzedeel. Daarom moet ook dit gedeelte in acht worden genomen voor een goede analyse. 
Er zal dus gevraagd worden naar de (maandelijkse) kosten voor Gas, Water en Elektra en 
afvalverwerking en rioolbelasting.  
 
In de vragenlijst zal dus worden gevraagd naar de kosten die gemaakt werden voor deze 
posten vlak voor de sloop en in de huidige situatie. 
 

3.1.2 Kwaliteit en leefbaarheid 

De volledig andere huizen kunnen alleen op algemene criteria worden vergeleken. Het gaat 

hierbij vooral om de beleving van de bewoners. Zoals eerder geschreven betreft dit zowel de 

kwaliteit van de woning zelf, maar ook de omgeving en de voorzieningen tellen mee. 

Criteria mogen geen overlap hebben om een statistische analyse mogelijk te maken. In 

enkele gevallen is dat nauwelijks uitgesloten, maar dan wordt aangenomen dat ze 

ongecorreleerd zijn. 
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Vanwege de totaal verschillende woningen moeten de criteria globaal en eenvoudig te 

begrijpen zijn. Allereerst lijkt het een goede benadering voor een eerlijke vergelijking om de 

grootte van de woning te bekijken. Behalve de oppervlakte van de woning is de oppervlakte 

van de tuin ook van belang. 

Ook moet aan de gehorigheid worden gedacht. Dit wil zeggen de mate waarin geluiden van 

verschillende compartimenten in huis in andere compartimenten hoorbaar zijn en geluiden 

van buitenaf in huis hoorbaar zijn.  

De gehorigheid is onderdeel van de kwaliteit van de woning, beide oppervlaktes zijn zeker 

van belang in de vergelijking, maar vallen niet onder de kwaliteit van de woning (wel onder 

kwaliteit van het wonen). Behalve gehorigheid is ook de isolatie een aspect van kwaliteit. 

Isolatie is niet alleen de verwerking van de (tussen)muren, maar het geheel aan warmte dat 

vastgehouden wordt. Zo kan een afname van (winddoorlatende) kieren en gaten een 

indicatie zijn voor een betere isolatie. (In theorie is er een verband tussen de gehorigheid en 

de isolatie, maar deze wordt in de statistische weergave verwaarloosd). 

De grootte van een woning wil nog niet zeggen dat de indeling van de woning als praktisch 

en prettig wordt ervaren. Zo kan een kleinere keuken of meerdere kleine kamers als 

onprettig worden ervaren. Er kan dus gekeken worden naar een verschil in de indeling van 

de verschillende ruimtes van het huis. 

De plaatsing van het huis kan invloed hebben op de mate van (zon)licht en uitzicht. Dit 

criterium behoort ook toe aan de categorie binnenshuis vanwege het feit dat alleen in huis 

(of in de tuin) de plaatsing van belang is. 

Andere interne criteria kunnen achterwege gelaten worden, of wel vanwege het gelijk 

blijven ervan omdat het valt onder dezelfde regelgeving en verhuurder of wel omdat 

verondersteld mag worden dat de interne voorzieningen overgenomen zijn. In de tweede 

categorie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan telefoon- en internetaansluitmogelijkheden.  

Zo ontstaat de volgende serie aan criteria binnenshuis: 

 Grootte van de woning; 

 Oppervlakte van de tuin; 

 Gehorigheid; 

 Isolatie; 

 Indeling van de woning; 

 Plaatsing van het huis. 

Nu spelen er, behalve de aspecten van de betreffende woning, nog andere zaken mee. Er 

kan vooral worden gedacht aan de buurt. 
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Allereerst kan er dan worden gedacht aan voorzieningen, zoals een aansluiting op het 

openbaar vervoer, parkeergelegenheid (auto en fiets), afstand tot een supermarkt, 

sportgelegenheid, kinderspeelplaatsen en bijeenkomstruimten.  

Omdat de nieuwbouw een andere opzet heeft en de meeste mensen erg prijs stellen op 

parkeergelegenheid voor de deur en groen in de wijk, zullen dit aparte criteria worden. 

Parkeergelegenheid geldt zowel voor de fietsenstalling als wel voor de autoplaatsen. 

De overige voorbeelden die genoemd zijn van voorzieningen in de wijk vallen binnen een 

enkel criterium, omdat de belangen ervan per persoon verschillen of de mogelijkheden om 

gebruik te maken van de voorzieningen identiek zijn. In de wijk waren geen specifieke 

sportgelegenheden. Daarnaast is het belang van de aanwezigheid van kinderspeelplaatsen 

en bijeenkomstruimten – waar ook een kroeg onder valt –  persoonsgebonden. 

Het aanzicht van de buurt is ook flink veranderd door de verbouwing. Hoe een huis eruit ziet 

bepaalt ook het beeld van de buurt. Dus ook de architectonische uitvoering is van belang bij 

het buurtaanzicht. 

De mogelijkheid tot het participeren in vertegenwoordigende wijkorganen is ook een 

criterium. Hieronder vallen niet alleen formele vertegenwoordigingen, maar ook het 

organiseren van buurtfeesten en gezellige avonden. 

Zoals eerder gememoreerd zullen de voorzieningen nauwelijks onderhevig zijn aan 

veranderingen, waardoor de externe criteria de volgende zijn: 

 Parkeergelegenheid; 

 Groen in de wijk; 

 Overige voorzieningen in de wijk; 

 Aanzicht van de buurt; 

 het participeren in vertegenwoordigende wijkorganen. 

De factoren die nog overblijven zijn beschreven in criteria die de (mogelijkheid tot) sociale 

contacten en verbanden en gevoelens van veiligheid omvatten. 

Onder sociale contacten worden burenrelaties verstaan. Wellicht zal in de nieuwe wijk 

minder gezamenlijk initiatief zijn of is de bouw zo dat er minder praatjes met de buren 

gemaakt worden door de gewone route.  

Het gevoel van veiligheid in een wijk is belangrijk. Trekt de wijk criminaliteit aan? Is er een 

gevoel van veiligheid door bijvoorbeeld burgerinitiatieven of is er een groot vertrouwen in 

elkaar? 

Daarnaast kan er nog andersoortige overlast in een wijk zijn, zoals geluidsoverlast in de 

avond of vernielingen. Als laatste kan er een vervuiling optreden. Dit kan zowel zichtbaar als 

onzichtbaar.  
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De extra aspecten betreffen nu dus de volgende: 

 Sociale contacten; 

 Gevoel van veiligheid; 

 Overlast; 

 Vervuiling. 

3.2 Methodiek 

De financiële criteria zijn eenvoudig te vragen. In de vragenlijst worden de maandelijkse 

lasten van de (al dan niet verrekende) kale huur (en huursubsidie) gevraagd in de oude 

situatie en de soorten huurgerelateerde kostenposten worden opgeschreven en dus ook 

rechtstreeks gevraagd. Exact hetzelfde wordt gevraagd voor de nieuwe situatie. 

Voor de opgestelde criteria betreffende kwaliteit en leefbaarheid is zowel de toenmalige 

beoordeling als de huidige van belang en dat kan alleen cijfermatig worden verkregen. Er zal 

dus naar een score gevraagd worden. Daarnaast moeten de criteria gewichten krijgen, 

omdat het (vanzelfsprekend) niet gelijkwaardige criteria zijn.  

De uiteindelijke scores op de criteria die gegeven worden aan de voorgaande situatie zullen 

worden vergeleken met het eerdere onderzoek. 

Voor de beoordeling van de criteria wordt een vierpuntsschaal gebruikt om de ondervraagde 

niet de keuze neutraal of geen mening voor te schotelen. Als iemand geen mening heeft, zal 

hij of zij deze niet invullen, waardoor de optie geen mening overbodig is. Daarnaast is 

neutraal vaak een uitvlucht bij twijfel. Het niet aanbieden van deze optie dwingt de 

ondervraagde om te kiezen. 

Om de onderlinge belangrijkheid van de criteria (in gewichten) te definiëren zal per criterium 

een score tussen de 1 en 10 (1 is laagst) worden gevraagd. 

Grofweg zal per criterium het volgende worden gevraagd: 

Oude situatie 

Criterium Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Nieuwe situatie 

Criterium Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Belangrijkheid 

Onbelangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 
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De kwantificering van de criteria zal als volgt gaan. Voor zowel de oude als nieuwe situatie 

zal het gewicht gelijk zijn (terugkijkend in de tijd kan een andere belangrijkheid worden 

gegeven aan een criterium maar dat gaat een objectieve afweging uit de weg). De 

uiteindelijke gewichten zullen worden bepaald door een (ongewogen) gemiddelde te nemen 

van de genormaliseerde scores – dat wil zeggen dat de som 1 wordt - die gegeven zijn op 

een schaal van 1 tot 10 (1 is het laagst). Voor een voorbeeld zie Bijlage A1. 

Vervolgens wordt een score toegekend aan de beoordeling van het criterium. Zeer negatief 

heeft een score -2, negatief -1, positief +1 en zeer positief +2, de zogenaamde Methode-

Harris (Heerkens, jaar onbekend). Er zijn nu twee mogelijkheden om de algemene 

beoordeling te bepalen voor een ingevulde vragenlijst. De individuele gewichten kunnen 

worden vermenigvuldigd met de beoordelingsscore of de bepaalde algemene gewichten 

kunnen daarvoor worden gebruikt. De uitkomsten liggen logischerwijs dicht bij elkaar, maar 

zijn niet exact gelijk aan elkaar. Daarom zullen beide berekeningen worden gedaan. 

Voor de bepaling van de score voor een criterium zal wederom een ongewogen gemiddelde 

worden gebruikt. Voor een voorbeeld zie Bijlage A2. 

Deze analyse wordt voor zowel de oude als nieuwe situatie berekend. Vervolgens worden de 

waarden statistisch met een paired sample t-test (zie Bijlage B) vergeleken. Deze test kan 

zowel binnen het criterium als over het geheel van criteria worden berekend. 

Per ondervraagde kan een score op een criterium worden vastgesteld voor de oude en 

nieuwe situatie. Door alle scores in de oude situatie te vergelijken met alle scores in de 

nieuwe situatie op het betreffende criterium kan worden bekeken – met een 95% 

betrouwbaarheidsinterval – of er een verschil heeft plaatsgevonden. 

Per criterium is er een score voor de oude en een score voor de nieuwe situatie. Door de 

scores van de verschillende criteria te vergelijken kan worden bekeken of op de criteria – 

over het algemeen gezien – een verandering heeft plaatsgevonden. Wederom met een 

statistische betrouwbaarheid van 95%. 

Uiteindelijk moet een afweging worden gemaakt tussen de financiële uitkomsten en de 

berekende uitkomsten van de criteria. Daarom zal in de vragenlijst een toevoeging worden 

gemaakt met een vraag hierover. 

De betreffende vraag moet opnieuw getalsmatig uit te drukken te zijn. Daarom wordt de 

vraag gesteld hoeveel de netto lasten mogen stijgen met de verbeteringen, als die er zijn, in 

acht genomen. Wanneer men de prijs/kwaliteitverhouding vindt afgenomen, zal deze vraag 

niet beantwoord hoeven worden. Indien men vindt dat de wijk en woning zijn verbeterd, 

vult de respondent een van de antwoorden in. Deze vraag is bedoeld om een brug te slaan 

tussen de financiële en leefbaarheidszaken. Het resultaat zal slechts een indicatie zijn. 
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Vraag: Als u vindt dat de wijk en woning niet kwalitatief zijn verbeterd, kunt u deze vraag 

overslaan. Als u vindt dat de wijk en woning kwalitatief verbeterd zijn, welke verhoging van 

de netto lasten vindt u passend? 

1) Stijging lasten 0 tot 5%; 

2) Stijging lasten 5 tot 10%; 

3) Stijging lasten 10 tot 15%; 

4) Stijging lasten 15 tot 20%; 

5) Meer dan 20%. 

Uiteindelijk zal de geaccepteerde prijsverhoging als volgt worden bepaald. Per gegeven 

antwoord wordt de gemiddelde waarde genomen en voor het laatste antwoord een 

schatting van 25%. De opties zijn dus als volgt: 

1) Stijging lasten 2.5 %; 

2) Stijging lasten 7.5 %; 

3) Stijging lasten 12.5 %; 

4) Stijging lasten 17.5 %; 

5) Stijging lasten 25.0 %. 

Er zal een ongewogen gemiddelde worden genomen en deze zal worden vermenigvuldigd 

met het percentage respondenten dat een antwoord heeft gekozen, zodat de bewoners die 

geen vooruitgang zien ook worden meegenomen in de berekening. Zie Bijlage A3 voor een 

voorbeeld. 

Belangrijk is te constateren dat dit er (nog) geen goede brug is tussen de kwalitatieve criteria 

en de financiën. De kwalitatieve criteria kunnen niet (objectief genoeg) worden omgezet in 

geldwaarde, zoals ook blijkt uit het afstudeerproject van Rick de Roode (De Roode, 1998). 

Daarentegen is het ook niet mogelijk de financiën recht te doen in een kwalitatief systeem, 

ondanks de omrekening van de kwalitateitscriteria in beoordelingspunten met de Methode-

Harris. Multi-Criteria Analyse biedt helaas geen reële uitkomst in dit geval. De beide 

conclusies zullen onafhankelijk van elkaar gedaan moeten worden, maar een verband kan 

wellicht wel worden aangegeven. 

Behalve de schriftelijke methode zullen ook interviews worden afgenomen. Deze interviews 

zijn vooral bedoeld veranderingen die niet in de vragenlijsten zijn opgenomen te toetsen. 

Misschien zijn er andersoortige ergernissen die niet in de vragen te vangen zijn. 

3.3 Uitvoering 

De gewichten voor de criteria en de beoordelingen zijn  schriftelijk, middels een vragenlijst, 

aan de teruggekeerden gevraagd. Via woningbouwcorporatie Welbions is de vragenlijst 

verstuurd naar de betrokkenen. 

Daarnaast is er in de vragenlijst gevraagd of het goed is als een interview wordt afgenomen. 
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De vragenlijsten konden worden ingeleverd bij Welbions en in het buurthuis in een doos. 

Daarnaast is eenmaal bij alle adressen na de uiterste inleverdatum aangebeld om  eventuele 

achtergebleven vragenlijsten op te halen of om aan te sporen de vragen alsnog te 

beantwoorden. 

Door een actieve lobby voor de inlevering is gepoogd een representatieve uitslag te 

verkrijgen. 

De vragenlijst is te vinden in Bijlage C. 
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4. Resultaten 
Hieronder worden eerst de financiële resultaten die volgen uit de verspreide vragenlijsten 

besproken en vervolgens de scores en berekeningen op de criteria die van doen hebben met 

de leefbaarheid en het woonplezier. Aansluitend wordt een afweging gemaakt, zowel in 

woorden als statistisch. 

De resultaten zijn gebaseerd op 13 ingeleverde vragenlijsten. In totaal zijn er tot tweemaal 

toe vragenlijsten via woningbouwcorporatie Welbions naar de 59 betrokken huishoudens 

verstuurd. Daarnaast is er bij iedereen aangebeld om respons. Het percentage kan worden 

verklaard door het tijdstip. De eerste bewoners wonen nog geen heel jaar in de woning en 

ongeveer de helft van de benaderden is er in de periode tussen het late voorjaar en het 

einde van dit onderzoek komen wonen. Al met al wordt aangenomen dat het aantal 

respondenten representatief is. 

Bij de gegevens is iedere keer de statistische betrouwbaarheid (zie Bijlage B) toegevoegd, 

waardoor ook voor de lezer de betrouwbaarheid van de gegevens inzichtelijk wordt 

gemaakt. In de komende paragrafen is dat meestal met een aanduiding van sigma gedaan. 

Deze aanduiding geeft de standaarddeviatie (zie Bijlage B) van de waarden weer. 

4.1 Financiële plaatje bewoners 

Eerst zullen de verschillende soorten kosten worden besproken voor het oude, 

respectievelijk nieuwe huis. De vergelijking volgt erna. Alle bedragen zijn geschaald naar 

maandelijkse bestedingen en de sigma geeft de standaarddeviatie weer, gebaseerd op de 

aanname dat de kosten normaal verdeeld zijn. 

4.1.1 Huur en huurgerelateerde kosten in de oude woning 

Wanneer wordt gekeken naar de kale huur kan worden geconcludeerd dat deze voor de 

teruggekeerde bewoners in het toenmalige onderkomen net boven de 300 euro grens lag. 

Vrijwel zonder uitzondering kan worden gesteld dat het maandelijkse bedrag tussen de 300 

en 320 euro lag per huishouden (gemiddelde €306,26, sigma<13 euro). 

Daar tegenover stond vaak een huursubsidie. Veruit de meeste bewoners ontvangen een 

maandelijkse huursubsidie. Natuurlijk is deze afhankelijk van het inkomen, maar vanwege de 

gemiddeld lage inkomens in de wijk, lijkt het maximaal mogelijke bedrag vaak te worden 

benaderd of gehaald. De huursubsidie die in het toenmalige huis werd ontvangen lag vaak 

nabij de honderd euro (gemiddelde €103,00, sigma<7 euro).  

Enkele respondenten laten de huur bij wooncorporatie Welbions verrekenen met de 

huursubsidie, waardoor slechts de netto huur bekend is. Er kan echter worden gesteld dat 

de netto kale huur voor bewoners met huursubsidie nabij de €200 ligt (€207,20), met een 

afwijking van minder dan 7 euro. 

Huurgerelateerde kosten zijn persoons- en keuzeafhankelijk. Het is, omdat het eenzelfde 

populatie betreft, wel degelijk mogelijk deze te vergelijken. Echter, een gemiddelde is weinig 
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zeggend, vanwege de grote variëteit in huishoudens (gemiddelde €162,26, sigma<54 euro). 

In het vervolg zal dit vergeleken worden met de nieuwe huurgerelateerde kosten, zodat 

huishoudensverschillen niet meer bepalend zijn. 

 4.1.2 Huur en huurgerelateerde kosten in de nieuwe woning 

De kale huur bedraagt in de nieuwe woning een ruime 500 euro; bedragen tussen 511,50 en 

554,76 euro (gemiddelde €523,23, sigma<18 euro). De huursubsidie – voor hen die het 

ontvangen - ligt nu halverwege tussen de 200 en 300 euro (gemiddelde  €260,40, sigma<23 

euro). Hiermee ligt de gemiddelde kale huur voor bewoners met recht op huursubsidie op  

€260,82 (sigma<15 euro). Ongeveer de helft van de kale huur wordt gecompenseerd met 

(persoonsgebonden) huurtoelage. 

De huurgerelateerde kosten liggen gemiddeld op  €220,47 euro, met een grote afwijking 

(sigma<63 euro). Vanwege de persoonsafhankelijkheid is dit een weinig zeggend getal. 

4.1.3 Verschillen huur en huurgerelateerde kosten tussen oude en nieuwe woning 

Op het eerste gezicht lijken de kosten flink gestegen, maar een sterke stijging van de 

huursubsidie is ook gesignaleerd. Per saldo is er echter nog een flink verschil in het nadeel 

van de huurder. Belangrijk voor de interpretatie van de volgende berekening is het maken 

van onderscheid tussen de ontvangers van subsidie en de bewoners die de kale huurprijs 

volledig betalen. 

De kale huur is gestegen van ruim 300 naar ruim 500 euro (gemiddelde €218,27, sigma<24 

euro) en de huursubsidie van ruim 100 euro tot de helft van de nieuwe huurprijs 

(gemiddelde €157,40, sigma<27 euro). De netto kale huur is voor subsidieontvangers 

gestegen met bedragen tussen de 38,50 en 90,82 euro (gemiddelde €54,35, sigma<20 euro). 

Voor niet-ontvangers is dit een ruime 200 euro. 

Huurgerelateerde kosten zijn gemiddeld gestegen, maar variëren in grote mate tussen de 

huishoudens. Zorgvuldig ingevulde vragenlijsten laten zien dat het een behoorlijk ambigu 

thema is. Vrijwel iedereen geeft aan dat de kosten veel hoger liggen dan voorheen, maar de 

huurgerelateerde kosten lijken dit niet in alle gevallen te bevestigen.  

Opvallend zijn de hoge rekeningen van Warmtenet. Hierdoor komen de meeste huishoudens 

voor de huurgerelateerde kosten hoger uit dan in het vorige huis. Andere kostenposten 

laten geen grote verschillen zien. 

Echter, het belangrijkste is het cijfer onder de streep. Opvallend is dat alle huishoudens er 

financieel (flink) op achteruit gaan. Het verschil is een behoorlijk bedrag dat varieert tussen 

de huishoudens van een ruime 40 euro tot bedragen rond de 200 euro per maand. Dit komt 

neer op een stijging van de vaste (huur)lasten tussen de 10 en 40%. 
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4.1.4 Een greep uit de opmerkingen van bewoners 

Bewoners klagen over de kosten die (flink) omhoog zijn gegaan. Ook worden problemen met 

huursubsidie genoemd. In een aantal gevallen wordt deze nog niet volledig ontvangen. 

Bewoners waren verplicht te verhuizen, maar de kosten stijgen onevenredig mee.  

Bewoners wonen er vaak te kort om een volledig beeld te vormen, maar tot op heden werd 

verwacht dat de afrekening vergelijkbaar zou zijn met voorgaande rekeningen. Min of meer 

vergelijkbare vaste lasten. 

4.2 Beoordeling van de woning en het woonmilieu 

Allereerst worden de gewichten die aan de criteria zijn gegeven berekend en vervolgens 

worden de beoordelingen van de criteria besproken.  

De gemiddelde gewichten per criterium die de geënqûeteerden aan de criteria gaven, zijn in 

onderstaande tabel samengevat. Dit zijn de gemiddelde gewichten, berekend over alle 

ingeleverde lijsten. 

4.2.1 Gewichten criteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Gemiddelde gewichten criteria 

Het kan opvallend worden genoemd dat men de gewichten vrijwel identiek kiest. Het is 

duidelijk dat men vrijwel geen onderscheid maakt tussen de criteria. Het gevolg zal zijn dat 

een ongewogen berekening de gewogen berekening zal benaderen. 

Criterium Gewicht 

  

Binnenshuis  

Grootte woning 0,0690 

Oppervlakte tuin 0,0606 

Gehorigheid 0,0709 

Isolatie 0,0723 

Indeling woning 0,0679 

Plaatsing huis 0,0645 

  

Buitenshuis  

Parkeergelegenheid 0,0632 

Groen in de wijk 0,0640 

Overige voorzieningen 0,0643 

Aanzicht buurt 0,0653 

Vertegenwoordiging 0,0606 

  

Buurtbetrokkenheid  

Sociale contacten 0,0656 

Veiligheid 0,0719 

Overlast 0,0702 

Vervuiling 0,0695 

Som 1,0000 
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4.2.2 Scores criteria 

De criteria kunnen op twee manieren worden gescoord. Beide zijn in de methodiek 
benoemd. Het onderscheid zit in het berekenen van de gewichten over alle lijsten (een 
gemiddeld gewicht per criterium) en het berekenen per vragenlijst individueel. De 
onderstaande tabel geeft de waarden van de criteria bestaande uit de hiervoor weergegeven 
gemiddelde gewichten en (ongewogen) gemiddelde scores op de criteria. 

Tabel 3: Gemiddelde gewichten en gemiddelde scores per criterium 

De getallen observerende, kan reeds worden geconstateerd dat 7 van 15 criteria een 

onvoldoende scoren betreffende de voormalige woning en slechts 2 onvoldoendes worden 

in de huidige situatie gegeven. De oppervlakte van de tuin, het groen in de wijk en de 

vervuiling van de wijk worden (gemiddeld) slechter beoordeeld in de nieuwe situatie, 

vergeleken met de oude.  

Wanneer de gewichten worden vermenigvuldigd met de gemiddelde beoordelingen van de 

criteria ontstaan de scores die zijn gebaseerd op gemiddelde gewichten en gemiddelde 

scores. In de tabel hieronder is ook het verschil (nieuwe woning – oude woning) 

weergegeven. 

Criterium Gewicht Vorige woning Huidige woning 

    

Binnenshuis    

Grootte woning 0,0690 0,3077 1,2308 

Oppervlakte tuin 0,0606 0,9231 0,3077 

Gehorigheid 0,0709 -0,9231 0,6154 

Isolatie 0,0723 -0,8462 1,0000 

Indeling woning 0,0679 0,1538 1,0769 

Plaatsing huis 0,0645 0,5385 0,9231 

    

Buitenshuis    

Parkeergelegenheid 0,0632 0,0769 0,8462 

Groen in de wijk 0,0640 -0,1538 -0,3077 

Overige voorzieningen 0,0642 0,4615 0,6923 

Aanzicht buurt 0,0653 -0,4615 0,1538 

Vertegenwoordiging 0,0606 -0,3333 0,5000 

    

Buurtbetrokkenheid    

Sociale contacten 0,0656 0,6154 1,1538 

Veiligheid 0,0719 0,2308 0,6923 

Overlast 0,0702 0,0769 0,4615 

Vervuiling 0,0695 -0,2308 -0,4615 

Som 1,0000   

Criterium Oude woning x 
gemiddeld gewicht 

Nieuwe woning x 
gemiddeld gewicht 

Verschil (nieuw – 
oud) 

    

Binnenshuis    

Grootte woning 0,0212 0,0850 0,0637 
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Tabel 4: Gemiddelde gewichten vermenigvuldigd met gemiddelde beoordelingen en verschil 

Uitgaande van de scores in bovenstaande tabel kan bij benadering worden gezegd dat in de 

vorige woning een neutrale stelling heerste en in de nieuwe woning is deze omgeslagen naar 

een licht positieve stelling.  

Wanneer de beoordelingen per geretourneerde vragenlijst worden genormaliseerd – som is 

1 -, volgen onderstaande scores hieruit.  

Oppervlakte tuin 0,0560 0,0187 -0,0373 

Gehorigheid -0,0654 0,0436 0,1090 

Isolatie -0,0612 0,0723 0,1335 

Indeling woning 0,0104 0,0731 0,0627 

Plaatsing huis 0,0347 0,0596 0,0248 

    

Buitenshuis    

Parkeergelegenheid 0,0049 0,0535 0,0486 

Groen in de wijk -0,0099 -0,0197 -0,0099 

Overige voorzieningen 0,0297 0,0445 0,0148 

Aanzicht buurt -0,0301 0,0100 0,0402 

Vertegenwoordiging -0,0202 0,0303 0,0505 

    

Buurtbetrokkenheid    

Sociale contacten 0,0403 0,0756 0,0353 

Veiligheid 0,0166 0,0498 0,0332 

Overlast 0,0054 0,0324 0,0270 

Vervuiling -0,0160 -0,0321 -0,0160 

Som 0,0164 0,5967 0,5802 

 Vorig huis Huidig huis 
Verschil (nieuw – 
oud) 

    

Binnenshuis    

Grootte woning 0,0202 0,0869 0,0667 

Oppervlakte tuin 0,0556 0,0144 -0,0412 

Gehorigheid -0,0667 0,0468 0,1135 

Isolatie -0,0635 0,0718 0,1352 

Indeling woning 0,0086 0,0738 0,0652 

Plaatsing huis 0,0361 0,0603 0,0242 

    

Buitenshuis    

Parkeergelegenheid 0,0021 0,0567 0,0547 

Groen in de wijk -0,0077 -0,0215 -0,0137 

Overige voorzieningen 0,0298 0,0453 0,0155 

Aanzicht buurt -0,0278 0,0097 0,0375 

Vertegenwoordiging -0,0195 0,0307 0,0502 

    

Buurtbetrokkenheid    

Sociale contacten 0,0425 0,0767 0,0342 

Veiligheid 0,0157 0,0509 0,0352 



33 
 

Tabel 5: Genormaliseerde scores per vragenlijst gemiddeld 

Vanwege het kleine onderscheid in gewichten, zoals eerder benoemd, is het verschil in 

resultaat ook klein. Ook dezelfde 3 criteria scores minder in de nieuwe situatie. 

4.2.3 Criteria nader besproken 

Per criterium zal in deze paragraaf een beschrijving worden gegeven van de scores met 

eventuele commentaren van bewoners, gecorrespondeerd via de vragenlijst of in een 

gesprek. Daarnaast zal worden aangegeven of een significante verandering in beleving heeft 

plaatsgevonden. De scores volgen uit de 13 ingeleverde vragenlijsten, maar de toevoegingen 

en commentaren zijn een greep uit de enquêtecommentaren en gesprekken en daardoor 

niet objectief. Er wordt slechts een mogelijke tendens geschetst of gezocht naar een 

mogelijke verklaring. 

Grootte van de woning 
(Positief, positief) 
De grootte van de woning is beter beoordeeld met bijna een heel punt. Volgens de paired 
sampled t-test (95%) is de score echter nog niet significant gestegen (p=0.053). De meeste 
mensen zijn tevreden over de huidige ruimte in huis, maar hadden ook geen problemen met 
de woonruimte in de vorige woning. Toch wordt er vaak gezegd dat het nieuwe huis meer 
mogelijkheden biedt. De ruimtes worden niet altijd even goed benut, volgens de bewoners, 
maar de grootte is positief. 
 
Oppervlakte van de tuin 
(Positief, positief) 
De oppervlakte van de tuin wordt in het verleden als goed, maar in de nieuwe huis minder 
goed beoordeeld. De achteruitgang is vooral te wijten aan het feit dat men nog nauwelijks 
weet wat ermee gebeurt. Daarnaast wordt vaak aan de verhouding gerefereerd: het huis is 
groter, maar de tuin daardoor relatief klein. De afwijking is niet significant (95%, p=0.088). 
Omdat er nog veel gebouwd wordt in de wijk en er nog veel zand ligt is het soms lastig de 
woningen te bereiken en zeker met een scootmobiel.  
 
Gehorigheid  
(Negatief, positief) 
De oude woningen werden als zeer gehorig ervaren. De score die eraan gegeven werd was 
dan ook gemiddeld negatief. De huidige score is positief, al lijkt toch vaak het leefpatroon en 
de leefmanieren van de buren deze mening te beïnvloeden. De huizen zijn echter wel 
significant minder gehorig geworden (95%, p=0.01). 
 
Isolatie 
(Negatief, positief) 
De nieuwe woningen zijn veel beter geïsoleerd volgens de bewoners. Gemiddeld gaat de 
beoordeling van negatief naar positief. Deze verandering is ook significant (95%, p=0.001). 

Overlast 0,0055 0,0313 0,0259 

Vervuiling -0,0199 -0,0323 -0,0124 

    

Som 0,0110 0,6016 0,5906 
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Sommige huizen hebben geen ramen en de woning is zo goed afgedicht dat enkele 
bewoners zelfs last hebben van de ademhaling, vanwege een tekort aan tocht en het feit dat 
de warmte niet weg kan en de temperatuur binnen hoog kan oplopen. 
 
Indeling van de woning 
De indeling van de woning is van een redelijk neutrale beoordeling naar een duidelijk 
positieve gegaan. Blijkbaar is men (heel) tevreden over de indeling. De verbetering is ook 
significant (95%, p=0.027). Bewoners noemen de vele ramen en het licht prettig. 
 
Plaatsing van het huis 
(Positief, positief) 
De plaatsing van het huis wordt beter beoordeeld in de nieuwe situatie. Echter, een 
significant verschil kan niet worden aangegeven (95%, p=0.240). 
 
Parkeergelegenheid 
(Positief, positief) 
Parkeergelegenheid is verbeterd, maar niet significant (95%, p=0.053). Beide malen was de 
beoordeling een positief getal, maar het gemiddelde is (zichtbaar) gestegen. 
 
Groen in de wijk 
(Negatief, negatief) 
De wijk is nog in aanbouw, zodoende is dit criterium vrij slecht beoordeeld. Als de huidige 
plannen worden uitgevoerd, zal deze score naar verwachting stijgen. Nu is het gemiddelde 
achteruitgegaan, maar niet significant (95%, 0.760). 
 
Overige voorzieningen 
(Positief, positief) 
De overige voorzieningen zijn vrijwel onveranderd (lichte stijging, 95%, p=0.190). 
 
Aanzicht van de wijk 
(Negatief, positief) 
Het aanzicht van de buurt is van negatief naar positief gegaan, maar de verandering is niet 
significant (95%, p=0.254). Niet alle bewoners zijn enthousiast over debouwstijl. Veel 
bewoners noemen het ‘vakantiehuisjes’. Woongenot gaat deels ten koste van de lange tijd 
dat de wijk opgebroken is. Bewoners zien en weten wel dat het mooi wordt, maar het duurt 
allemaal erg lang.  
 
Vertegenwoordiging van de wijk 
(Negatief, positief) 
De mogelijkheden tot het vertegenwoordigen van de wijk zijn beter beoordeeld en ook 
significant beter (95%, p=0.011). Bewoners zijn niet altijd positief over de wijze van 
vertegenwoordigen en de invloed op keuzes. Andere bewoners vinden wel dat er goed naar 
ze geluisterd wordt, maar dat de oplossing vaak lang op zich laat wachten. 
 
Sociale contacten 
(Positief, positief) 
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De sociale contacten zijn beter beoordeeld. Wellicht doordat men met vrienden in dezelfde 
wijk terecht is gekomen. De buren lijken het met elkaar hebben afgesproken. Het verschil is 
niet significant (95%, p=0.089). Het Twenste Noaberschap wordt genoemd als prettig in de 
wijkcontacten. 
 
Veiligheid 
(Positief, positief) 
In het gevoel van veiligheid is een kleine positieve verbetering gekomen, maar niet 
significant (95%, p=0.376). De nieuwe woningen voelen veiliger aan, maar er zijn wel 
klachten over hangjongeren. 
 
Overlast 
(Positief, positief) 
De overlast lijkt verminderd, maar ook dit criterium wordt niet significant beter beoordeeld 
(95%, p=0.293). Niet alle oude flats zijn nog gesloopt. Afval hoopt zich er op. Er wordt 
hardop gevraagd waarom deze woningen niet vroegtijdig gesloopt (hadden) kunnen worden. 
 
Vervuiling 
(Negatief, negatief) 
Het lijkt erop, wellicht vanwege het vele werkverkeer en de vieze straten tijdens de sloop- en 
bouwwerkzaamheden, dat men momenteel niet tevreden is over de schoonheid van de wijk. 
Het criterium werd in het verleden al negatief beoordeeld en wordt nu nog negatiever 
beoordeeld. Het verschil is echter niet significant (95%, p=0.610). 
 
Algemeen 
In het verleden werd de woning en de wijk neutraal beoordeeld (net positief gemiddeld). De 
nieuwe wijk wordt positiever beoordeeld. Het verschil is ook significant. Dat wil zeggen dat 
men de nieuwe woning significant beter bevalt dan de oude woning (95%, p=0.009 
(p=0.004)). 
 

4.3 Afsluitende vragen 

Afsluitend werd gevraagd of een lastenstijging – het geheel beschouwende – passend werd 

gevonden en, zo ja, welke procentuele verhoging acceptabel. Ook werd gevraagd of het 

inkomen in de afgelopen 3 jaar was veranderd (sterke stijging – stijging – gelijk – daling – 

sterke daling). 

4.3.1 Lastenstijging 

De meeste bewoners vinden een lastenstijging onterecht en vullen de vraag niet in, anderen 

beoordelen de woning beter en zien dat daar een stijging tegenover hoort te staan. De 

gemiddelde geaccepteerde stijging van de totale lasten bedraagt 3,85%. Dit is slechts een 

indicatie en hier kunnen verder geen consequenties aan worden verbonden. 

4.3.2 Inkomen 

Het inkomen is nooit gestegen, meestal gedaald of gelijk gebleven. Wanneer er op eenzelfde 

manier als bij de criteria een waarde aan wordt gehangen (2,1,0,-1,-2) is deze gemiddeld -

0.46. 
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4.4 Samenvoegen van de resultaten 

Er is een flinke huur- en lastenverhoging te constateren, maar ook een verbetering van 

kwaliteit en leefbaarheid op verschillende kwalitatieve criteria (gehorigheid, isolatie, indeling 

van de woning, mogelijkheden tot vertegenwoordiging in de wijk, algemene indruk). 

Daarnaast zijn de inkomens gedaald en vindt men een verhoging van de vaste lasten vaak 

niet geoorloofd, vanwege een belofte en het (gemiddeld) lage inkomen. 

Zoals eerder gememoreerd is een afweging in geldwaarde of kwalitatieve criteria niet 

(voldoende objectief) mogelijk.  

Teruggekeerde bewoners zijn massaal van mening dat het (vrij) besteedbaar inkomen gelijk 

zou blijven. Nu is deze belofte vreemd, omdat niemand (en een woningcorporatie al 

helemaal niet) de inkomsten van een individu kan garanderen. Echter, de strekking van de 

stelling is duidelijk: Welbions, destijds nog St. Joseph, zou beloofd hebben dat de huur dan 

wel zal stijgen, maar de huurgerelateerde kosten zouden afnemen. Een beter geïsoleerde 

woning zou namelijk een lagere energierekening tot gevolg hebben – naar berekeningen van 

Welbions. Nu ook deze kosten niet zijn afgenomen, is de twijfel aan de geloofwaardigheid 

van de belofte bij de bewoners te begrijpen. 

4.5 Warmtenet 

De meeste bewoners klagen over hoge rekeningen van Warmtenet. Welbions had de 

terugkerende bewoners vooraf beloofd dat de totale lasten niet hoger zouden worden dan 

ze in de oude situatie waren. De huur stijgt naar een maximum in deze categorie, maar de 

huursubsidie zal voor de meeste bewoners (deels) meegroeien en de rest zou worden 

gecompenseerd door de energiekosten (warmte, gas). 

De Gemeente Hengelo heeft delen van Hengelo opgelegd zich te verbinden aan Warmtenet. 

Er is dus geen keuze voor de bewoners. De Berflo Es Zuid is de eerste particuliere woonwijk 

waar Warmtenet aan levert.  

De kunststofbuizen met warmte (warm water dat bedoeld is voor de verwarming of het 

opwarmen van het drinkwater) zijn (en worden) onder de huizen aangelegd. Er is geen CV-

ketel nodig en geen gas(aansluiting). Bewoners koken dus in deze situatie elektrisch.  

Warmtenet is een initiatief van de Gemeente Hengelo, die ook volledig eigenaar is. Het 

betreft groene, duurzame warmte. In de toekomst is deze warmte afkomstig van de 

restwarmte van onder andere Twence en Akzo Nobel. De prijs is onafhankelijk vastgesteld 

door Energienet. Warmtenet handhaaft het Niet Meer Dan Anders principe (NMDA), zoals in 

de Warmtewet is bedoeld.  

Warmtenet bestaat sinds 2007 en is een gevolg van de doelstellingen op het gebied van 

duurzaamheid van de Gemeente Hengelo. Warmtenet is van plan ruimschoots uit te breiden 

in de regio en ziet in de toekomst een (deels) private voortzetting voor het bedrijf 

weggelegd. 
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De belofte van gelijke woonlasten die Welbions deed aan de bewoners is gebaseerd op een 

eigengemaakte rekensom. Welbions en Warmtenet hebben geen gezamenlijke 

berekeningen gemaakt om de belofte te toetsen.  

Warmtenet is ervan overtuigd dat zij een eerlijke prijs vragen en hebben dat, vanwege de 

kritiek van bewoners, laten toetsen door het onafhankelijke bureau K&R Consultants. De 

conclusie was dat Warmtenet geen blaam treft. Dit is ook het antwoord dat Warmtenet de 

bewoners en Welbions in deze kwestie geeft. 

Het tarief is opgebouwd uit de aansluitkosten (eenmalig) die de eigenaar – in dit geval 

Welbions – betaalt en een gedeelte vastrecht (€329,99 per jaar) en een prijs per GigaJoule 

(€20,83) die beide voor rekening van de huurder komen. Het NMDA-principe is in deze dat 

bewoners niet goedkoper uit zouden zijn als zij gas en warmte van andere leveranciers 

zouden krijgen. 

De hoge rekeningen zijn volgens Warmtenet te wijten aan de wijze van afrekenen (in de 

zeker deze winter strenge wintermaanden), het droogstoken en het gebruik. Warmtenet had 

een jaarlijks afrekenmoment in februari willen vaststellen en hebben de voorschotten 

gebaseerd op een heel jaar. Vervolgens zijn de voorschotten in de wintermaanden 

november tot februari geïnd en kwam de naheffing over de wintermaanden naderhand. In 

het vervolg zal deze afrekening pas na een heel jaar komen en is dus de afrekendatum in 

februari losgelaten.  

Warmtenet (en ook Welbions) verwacht(en) nog steeds dat in de toekomst de rekeningen 

lager zullen uitvallen. 

4.6 Vergelijking resultaten met nulmeting 
Zoals eerder gememoreerd heeft Niek Berends in zijn nulmeting (Berends 2007) een andere methode 

gebruikt en ook andere criteria. Toch zijn er vergelijkingen te maken. In de tabel hierna zijn de 

resultaten van de fysieke criteria opgesomd.           

 

Tabel 6: Tevredenheid fysieke aspecten (bron: Berends 2007) 
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Vergelijkbare criteria zijn: grootte woning, buitenruimte (met oppervlakte tuin), samenstelling 

woning (indeling woning), parkeergelegenheid, groenvoorzieningen (groen in de wijk) en een 

combinatie van speel- en jeugdvoorzieningen valt onder overige voorzieningen. 

Om dit te vergelijken kunnen de gegevens uit Tabel 6 worden omgezet naar de methode die in deze 

rapportage is gebruikt. Dat wil zeggen dat zeer ontevreden een score -2 krijgt, ontevreden -1, 

tevreden +1 en zeer tevreden +2. Andere waarden worden buiten beschouwing gelaten. 

Criterium Score herberekend Score uit dit verslag (tabel 3) 

   

Grootte woning 0,6505 0,3077 

Buitenruimte 0,7447 0,9230 

Samenstelling woning 0,3504 0,1538 

Parkeergelegenheid 0,3534 0,0769 

Groenvoorziening 0,4207 -0,1538 

Overige voorzieningen -0,6662 0,4615 
Tabel 7: Vergelijking scores met herberekening nulmeting 

Opvallend zijn de grote verschillen in scores. Een mogelijke verklaring hiervoor zou de vraagstelling 

kunnen zijn of de omschrijving, maar wat wellicht een betere uitleg is, is het feit dat men bij het 

aanstippen van vergelijkingen het verschil wil accentueren. 

Wanneer er wordt uitgegaan van de accentuatie-uitleg, moet dit ook worden nagegaan. Bij een 

stijging in score (in vergelijking) tussen de vorige en  de huidige woning, hoort een lagere score voor 

het vorige huis in vergelijking met de nulmeting. 

Bij de grootte van de woning gaat dit op. Het huidige huis wordt veel beter beoordeeld. De score op 

het toenmalige huis is lager dan in de nulmeting. Voor de tuin geldt een omgekeerde redenatie. Nu 

wordt de tuin van vroeger groter beoordeeld dan in de nulmeting. Het huidige huis heeft namelijk 

een negatievere score. De theorie gaat wederom op. 

De theorie gaat ook op voor de indeling (samenstelling) van de woning en de parkeergelegenheid. 

Voor de andere twee criteria ligt het anders, vanwege de negatieve uitkomsten. 

Naast de fysieke aspecten komen in de nulmeting ook sociale aspecten voor. Zie hiervoor Tabel 8. 

 

Tabel 8: Sociale aspecten (bron: Berends 2007) 
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Vergelijkbare criteria zijn sociale contacten (kwaliteit contacten) en vertegenwoordiging (mogelijke 

participatie). 

Criterium Score herberekend Score uit dit verslag (tabel 3) 

   

Sociale contacten 0,7586 0,6154 

Vertegenwoordiging 0,4598 -0,3333 
Tabel 9: Vergelijking scores met herberekening nulmeting 

Sociale contacten worden in de nieuwe wijk beter beoordeeld en ook in dit geval lijkt een kleine 

accentuering plaats te vinden. Betreffende de vertegenwoordiging is een flinke sprong gemaakt en 

ook nu lijkt de accentuering op te gaan. 

 

Tabel 10: Overige aspecten (bron: Berends 2007) 

Drie van de vier criteria zijn ook in deze rapportage besproken. Vernieling valt onder overlast (er zijn 

wel meer redeneringen mogelijk betreffende overlap, maar dat is buiten de context van deze 

rapportage). 

Criterium Score herberekend Score uit dit verslag (tabel 3) 

   

Vervuiling -0,6731 -0,2308 

Overlast -0,0506 0,0769 

Veiligheid 0,3023 0,2308 
Tabel 11: Vergelijking scores met herberekening nulmeting 

De eerder genoemde accentuering gaat ook op voor de vervuiling. De huidige score valt lager uit, 

maar in de nieuwe wijk wordt de vervuiling nog slechter beoordeeld. De accentuatietheorie gaat dan 

op in de zin van ‘het was zo slecht nog niet’. Het accentuatieargument gaat ook op voor de veiligheid.  

De overlastscore is vrijwel gelijk gebleven. De score beweegt rondom het nulpunt, hoewel deze in de 

nieuwe situatie flink verbeterd is. 
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5. Conclusies 
De conclusies naar aanleiding van dit onderzoek naar financiële veranderingen, de 

leefbaarheid en het woonplezier in de wijk voor en na de renovatie van de Berflo Es Zuid, zijn 

niet definitief. Het is namelijk zo dat slechts de helft van de wijk is ingedeeld en wordt 

bewoond. Daarnaast wordt er ook in de wijk nog behoorlijk gebouwd. Momenteel worden 

de problemen van de nieuwe bewoners onder de loep genomen en worden zo 

opstartproblemen behandeld en opgelost bij de aanpak van Fase 2. 

Het voordeel van het onderzoek op dit tijdstip – een tussenmeting – is de mogelijkheid tot 

het uitoefenen van invloed en het duidelijk krijgen – voor bewoners als wel voor Welbions – 

waar nog aan gesleuteld dient te worden. Zoals al meermaals aangegeven, zijn er ook 

problemen waarvan verwacht wordt door bewoners (o.a. vervuiling), door Welbions 

(kosten) en door Warmtenet (kosten) dat in de toekomst een verbetering zal plaatsvinden. 

Zoals duidelijk uit de getallen blijkt is de financiële situatie van de bewoners aangetast. De 

huizen zijn duidelijk duurder geworden. Deze marge wordt momenteel niet gecompenseerd 

door de verhoogde huursubsidies en ook niet door een beloofde afname van 

huurgerelateerde kosten, in het bijzonder de energiekosten. Juist vanwege de moeilijke 

(financiële) situatie waarin vele bewoners zich bevinden, is dit een bijzonder zwaarwegend 

probleem. Sociale huurwoningen zijn primair bedoeld voor de huishoudens met de lagere 

inkomens. Gezien het hoge percentage huishoudens dat moet rondkomen van een uitkering 

of een minimumloon, is juist een kostenstijging een financiële (over)belasting.  

Resultaten uit de vragenlijsten laten een verbeterde kwaliteit en leefbaarheid in de wijk zien. 

De grootte van de woning wordt beter beoordeeld, de tuin wordt daarentegen krijgt geen 

betere beoordeling. Dit kan in relatie tot het groen in de wijk worden gezien. Momenteel is 

de wijk nog een bouwplaats die de huizen moeilijk bereikbaar maakt. Het is nog onduidelijk 

hoe en waar beplanting wordt geplaatst. Voor de eigen tuin geldt eenzelfde verhaal. De 

huizen hebben een kleine tuin, waar vaak nog een onduidelijke afbakening is. In het verloop 

van de renovatie zal hier verandering in komen. 

De gehorigheid en isolatie zijn duidelijk verbeterd. Beide criteria worden dan ook significant 

beter beoordeeld. De oude flats waren vaak erg gehorig en het tochtte in de meeste huizen 

behoorlijk, waardoor de kachel hoog moest worden opgestookt. In de nieuwe huizen is een 

goede isolatie aangebracht en de gehorigheid is ook afgenomen, al blijven bewoners 

natuurlijk afhankelijk van het gedrag en huishouden van de buren. 

De indeling van de woning wordt ook significant beter beoordeeld. Er is in samenspraak met 

de bewonerscommissie nagedacht over de bouw van de huizen, al zijn de meningen over de 

uitvoering nog ietwat verdeeld, maar dat is wellicht meer een persoonlijke kwestie. De 

plaatsing van de woningen wordt beter, maar niet significant beter beoordeeld. Dit kan ook 

te wijten zijn aan het feit dat de huidige woningen op dezelfde plaats zijn gebouwd als waar 
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de oude woningen (flats) ook stonden. Eenzelfde argument kan worden gebruikt voor het 

criterium overige voorzieningen. 

Hoewel de parkeerplaatsen nog niet zijn aangelegd– maar de plaats is wel bekend -, 

vermoedt men nu reeds een verbetering, al is die niet significant. Hetzelfde geldt voor het 

aanzicht van de wijk, al is dat ook een duidelijk persoonlijke interpretatie. De een vindt de 

bouwstijl mooi, de ander waant zich in een vakantiepark. 

In de loop der tijd lijkt de mogelijkheid tot het vertegenwoordigen van de wijk positief te zijn 

veranderd, en wel significant. Dit is een positief resultaat voor de verschillende organen die 

ermee van doen hebben. Blijkbaar is het gelukt om in het proces de stem van de bewoners 

naar (meer) tevredenheid mee te nemen. Opgemerkt moet worden de score nog wel aan de 

lage kant is. 

De sociale contacten, veiligheid en overlast lijken in de nieuwe (wijk)situatie een licht 

verbeterd oordeel te krijgen. Op het gebied van sociale contacten kan het ermee te maken 

hebben dat bewoners blij zijn met de oude buren, omdat er een keuzevrijheid was voor de 

woning en buren elkaar (dus) hebben uitgekozen. Beide andere criteria worden niet duidelijk 

beter beoordeeld, maar wellicht is de ruimere opzet een reden voor een gevoelsverbetering. 

De vervuiling in de wijk wordt was er al, maar wordt nu nog (iets) slechter beoordeeld dan 

voorheen. De reden hiervan ligt opnieuw in het verlengde van de huidge renovatie. De 

omgeving is nog bepaald niet klaar, waardoor de bouwwerkzaamheden een vervuilend licht 

over de vernieuwde wijk werpen. 

In het algemeen worden de woningen, de wijk en de betrokkenheid beter beoordeeld. Op 

een aantal punten is de vooruitgang statistisch aangetoond. De inkomsten van de bewoners, 

echter, zijn afgenomen en men verwachtte geen rekeningen van deze hoogte, waardoor het 

algehele plezier enigszins is getemperd. 

Uit de hierboven opgesomde bevindingen een antwoord op de kernvraag worden gegeven. 

Het blijkt dat de kosten voor bewoners betreffende de huur en huurgerelateerde zaken op 

dit moment niet gelijk zijn aan de kosten die de bewoners in het vorige huis, voor de 

herstructurering hadden. De kosten zijn niet gelijk gebleven, maar gestegen. De leefbaarheid 

is op een aantal punten beter beoordeeld. Dit is dan ook de relatie tot de realiteit: een 

toegenomen financiële last en een (deels) verbeterd woongenot. 
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6. Aanbevelingen 
Gezien de duidelijke resultaten uit deze tussenmeting, kunnen ook concrete aanbevelingen 

worden gedaan. Er zullen dus als toevoeging aan dit rapport hieronder enkele aanbevelingen 

worden gedaan. Deze paragraaf behoort te beginnen met de financiële problemen en de 

vermeende belofte voor de herstructurering van de wijk. 

Blijkbaar zijn er bij de bewoners andere (financiële) verwachtingen gewekt in de loop der 

jaren dan diegene die nu worden waargemaakt. Bewoners zijn ongemerkt in de financiële 

problemen geraakt en zouden soms wensen in de oude situatie te verkeren. Voor bewoners 

met dergelijke lage inkomens moet niet alleen worden gedacht in leefbaarheid, maar vooral 

in geld. Een dak boven het hoofd is soms belangrijker dan een stabiele woning. In dit kader is 

Welbions enige uitleg verschuldigd aan bewoners. Wellicht kan ook een regeling 

overeengekomen worden, of wel financieel of wel in de zin dat Welbions zoekt naar een 

andere oplossing (bijvoorbeeld een andere woning). 

Het is makkelijk deze actie bij de woningbouwcorporatie te leggen, ook al is het niet altijd 

even terecht. In dit geval zijn zij wel verantwoordelijk voor het verspreiden van een – wat 

later blijkt – onjuiste (of onrealiseerbare) belofte. Daar staat wel tegenover dat woningen – 

en zeker deze – verouderen en uiteindelijk vervangen moeten worden. Het is dan aan 

anderen om de wijk in te richten en de nieuwe woningen zijn zeker (zoals uit de vragenlijst 

blijkt) op een aantal punten een verbetering voor de wijk.  

Dat deze verhoging van huurkosten vervolgens wordt gecompenseerd door onder andere 

energiekosten is een illusie gebleken. Als Welbions deze compensatie wel had verwacht – 

vanwege de gemaakte berekeningen-, is het ook aan Welbions de uitleg te geven waarom 

deze verlaging veelal een verhoging is geworden. De uitleg van leverancier Warmtenet gaf 

geen berekeningen maar zegt zich op het NMDA-principe vast te pinnen. Omdat de kosten 

buitenproportioneel zijn gestegen, terwijl de isolatie beduidend is verbeterd, ligt er hier wel 

een probleem. Welbions zou in deze zaak moeten opkomen voor de bewoners, hoewel de 

belofte het grootste obstakel blijkt. Het lijkt niet al te verstandig te zijn geweest om zonder 

financieel overleg betreffende de kosten voor de huurder met partijen als Warmtenet, de 

belofte van gelijke lasten te doen. 

Welbions heeft de belofte gedaan dat de vaste lasten min of meer gelijk zouden blijven, 

terwijl Welbions hier te weinig invloed op had om deze belofte te kunnen doen. De 

Gemeente Hengelo heeft verplicht te kiezen voor Warmtenet. Voor Welbions is dat ook een 

lastige situatie. Wel kan Welbions de initiator zijn voor een gesprek met de Gemeente 

Hengelo en Warmtenet om het probleem op te lossen of wellicht (financieel) draaglijker te 

maken voor de bewoners. 

Warmtenet wordt aangeraden de berekeningen helder uiteen te (blijven) zetten en duidelijk 

te (blijven) communiceren. Warmtenet geeft aan geleerd te hebben van het 
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voorschottenincident in de eerste maanden en het mag dus worden verwacht dat dergelijke 

situaties zich niet meer voordoen.  

Problemen omtrent de woning zijn er nauwelijks. Deze zijn vaak persoonsgebonden en 

daarom niet als generalisatie aan te merken of te beoordelen. Welbions gaat goed om met 

klachten, al vinden de bewoners de tijd die ervoor genomen wordt vaak aan de lange kant. 

De paar criteria die geen verbeterde score laten zien en daardoor een probleem vormen, 

worden in de komende maanden hopelijk opgelost. Dit betreft de aanplanting in de wijk en 

de vervuiling. Wanneer dit proces wordt ingezet en de bouwbedrijven zich kunnen 

terugtrekken uit de wijk, zal hier een verbetering worden waargenomen. 

Zo blijft, na alles wat de revu is gepasseerd, alleen het hoofdprobleem over en verder louter 

neutrale of positieve belevingen. Nevenproblemen zijn niet noemenswaardig en alleen het 

financiële probleem voor bewoners blijft overeind. Welbions kan hierin een cruciale rol 

spelen door bovenal duidelijk te communiceren naar de bewoners en te zoeken naar 

(financiële) compensatie voor de onverwachte en onaangekondigde kostenstijging.  
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Bijlage A: Voorbeelden berekeningen 
 

Bijlage A1 

Voorbeeld 1: 
 
De volgende 5 scores zijn gegeven op Criterium X:  
Respondent A: 5  
Respondent B: 6  
Respondent C: 8  
Respondent D: 9  
Respondent E: 9   
De letters geven de respondent aan. 
 
In de in de tekst beschreven situatie wordt de som van alle gegeven scores op de criteria per 
ondervraagde berekend. Dit is bijvoorbeeld: 50 (A), 72 (B), 40 (C), 63 (D) en 81 (E).  
 
Dan wordt er per respondent een gewicht berekend. In dit voorbeeldgeval is dat het 
volgende: (5/50=) 0.10 (A), 0.08 (B), 0.02 (C), 0.14 (D) en 0.11 (E).  
Nu is het ongewogen gewicht voor Criterium 1: (0.10 + 0.08 + 0.02 + 0.14 + 0.11) / 5 = 0.13. 
 

Bijlage A2 

Voorbeeld 2:  
 
De waarden uit Voorbeeld 1 (Bijlage A1) zijn nog van kracht. 
 
Allereerst wordt de score vermenigvuldigd met het vaststaande gewicht dat in Voorbeeld 1 
is berekend. 
 
Voorbeeldscores van de respondenten op Criterium 1: -2 (A), 1 (B), 1 (C), -1 (D) en -2 (E).  
Het ongewogen gewicht op Criterium 1 wordt vermenigvuldigd met de scores:  
(0.13*-2=) -0.25 (A), 0.13 (B), 0.13 (C), -0.13 (D) en -0.25 (E). De ongewogen gemiddelde 
score is: -0.08. Dit is dus een licht negatieve score, omdat de verwachtingswaarde op een 
criterium 0 is bij dit principe. 
 
De andere methode, waarbij de persoonlijke gewichten worden gebruikt, wordt als volgt 
berekend. De scores per respondent zijn:  
(0.10*-2=) -0.20 (A), 0.08 (B), 0.20 (C), -0.14 (D) en -0.22. 
Het gemiddelde is in dit geval: -0.06.  
 
Er is een verschil van dusdanig belang dat beide methodes worden meegenomen.  
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Bijlage A3 
Voorbeeld 3: 
 
De volgende 5 respondenten vullen in:  
A: 1 
B: niets  
C: 3  
D: 2 
E: 2 
 
Dan is de berekening als volgt: (2.5% + 12.5% + 7.5% + 7.5%) / 4 = 7.5%. Voor de percentages is de 
tekst te raadplegen.  
 
Dit percentage wordt vermenigvuldigd met het deelnamepercentage van (4/5=) 80%. Daarom wordt 
als gemiddeld geaccepteerde lastenverhoging (0.8*7.5%=) 6.0% gehanteerd. 
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Bijlage B: Statistische toevoegingen 
 

Paired samples t-test 

Hieronder is een korte, algemene uitleg gegeven van de statistische populatietoets. 

De Paired Sample T-Test vergelijkt 2 populaties met elkaar. De nulhypothese is dat beide 

populaties gelijk aan elkaar zijn. Als de nulhypothese niet houdt, wordt aangenomen dat de 

beide populaties niet gelijk aan elkaar zijn. Dan wordt een significant verschil verondersteld 

tussen de beide populaties. 

Voor de test moet een betrouwbaarheidsniveau worden gekozen. Er is gekozen voor een 

gangbare 95% betrouwbaarheid. Dit betekent dat wordt verwacht dat 95% van de 

waarnemingen binnen het interval passen. Alle tests zijn eenzijdig, dus wanneer de 

bijbehorende kanswaarde lager is dan 0,05, zal er een significant verschil worden 

aangemerkt. De tests zijn eenzijdig, omdat getest wordt op de verbetering van de 

leefbaarheid. 

Om de t-test te illustreren, is het volgende voorbeeld geëvalueerd.  

Twee populaties:  
A: 2, 4 en 3 
B: 5, 3 en 7 
 
De test statistiek is gebaseerd op de student t-verdeling. De p-waarde van het resultaat van 
de test statistiek zal worden vergeleken met 0,05. Wanneer deze lager is, is er een significant 
verschil. 
 

Test statistiek: , waar d is het gemiddelde verschil, s is de standaarddeviatie en n is het 

aantal waarnemingen. 
 
Verschillen: B(1) - A(1) = 5 – 2 = 3 = d(1), en d(2) = -1 en d(3) = 4. 
Som van de verschillen: 3 -1 + 4 = 6. 
Kwadratische som van de verschillen: 9 + 1 + 16 = 26. 
Gemiddelde verschillen: 6/3=2. Het aantal waarnemingen (=n) is 3. 

De variantie is: (3*26-62)/(3*2) = 7, met standaarddeviatie .  
 

Invullen van de test statistiek geeft: 2/(  = 1,309. 

De bijbehorende t-waarde, in de tekst aangeduid met p-waarde (p=…) kan gevonden worden 
door deze waarde terug te zoeken naar de kans die erbij hoort. Deze is afhankelijk van de 
vrijheidsgraden (n-1). Dit is 0,321. 
 
Omdat 0,321>0,05, wordt de nulhypothese niet verworpen. Er kan niet worden aangetoond 
dat er een verschil is tussen de beide populaties. 
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Standaardafwijking 

Bij de financiële criteria wordt vaak een sigma gegeven. Dit is de standaarddeviatie en geeft 

de nauwkeurigheid van het getal weer. Tweemaal de standaarddeviatie – bij normaal 

verdeelde gegevens – geeft bij benadering de grenzen van het betrouwbaarheidsinterval 

voor 95% aan.  

De afwijking wordt berekend door de kwadratische verschillen tussen de opgegeven 

waarden en het gemiddelde op te tellen, te delen door het aantal waarnemingen minus 1 en 

daar de wortel van te nemen.  

Bijvoorbeeld: 

A: 3, 4, 6, 7, 4 en 9. Gemiddelde: 5,5. Voor alle waarden: A(i) – 5,5 is berekend: Verschilrij is 

als volgt: -2,5 -1,5 0,5 1,5 -1,5 en 3,5. De kwadratische waarden zijn: 6,25 2,25 0,25 2,25 2,25 

en 12,25. 

De som van deze kwadratische waarden wordt gedeeld door het aantal waarnemingen 

minus 1: 25,5/5 = 5,1. De wortel ervan is de standaardafwijking. In de tekst wordt deze 

waarde met sigma aangeduid. 

In dit geval betekent het dat de sigma (wortel van 5,1) ongeveer 2,26 is. Het 95% 

betrouwbaarheidsinterval zit dan bij benaring tussen de 5,5 – 2*2,26 en 5,5 + 2*2,26, of wel 

tussen ongeveer 1 en 10. In dit geval zal dat als een groot verschil worden gezien. De sigma 

geeft de lezer de kans dit interval in te zien en te beoordelen. Vaak zal dit in de tekst ook zijn 

aangegeven. 
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Bijlage C: De vragenlijst 

 

Onderzoek naar woonlasten en woonplezier 

in Berflo Es Zuid 

Een onderzoek naar het verschil van de (vaste) lasten en 

woonbeleving in de oude woning en wijk in vergelijking met de 

nieuwe woning en wijk 

 

 

Onder de volledig ingevulde vragenlijsten die voor 1 augustus zijn ingeleverd, waarbij ook 
naam, adres en telefoonnummer zijn opgegeven, zal een VVV Geschenkenbon worden 
verloot (t.w.v. 20 euro). 

Studentonderzoeker:  D.J. Meel BSc (Daniël) 
Wetenschapswinkel:  Ir. E. van Hattem (Egbert) 
Universiteit Twente:   Drs. G.C. Vergeer (Ger) 
Datum: 14 juli 2010 
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Vragenlijst teruggekeerde bewoners Berflo Es Zuid 

U ontvangt deze vragenlijst, omdat u na de herbouw van de wijk Berflo Es Zuid bent 

teruggekeerd in een nieuwe woning. Vanuit de Wijkraad Berflo Es is een verzoek ingediend 

bij de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente om een onderzoek te doen naar de 

woonlasten en woontevredenheid van de teruggekeerde bewoners. 

Het is belangrijk om deze vragenlijst in te vullen. Zo kan namelijk worden bekeken hoe u de 

woonlasten en het woonplezier in de wijk ervaart. Het is dan ook zeer aan te raden even de 

tijd te nemen om de gevraagde gegevens op te zoeken en uw mening te geven. 

Het doel van de vragenlijst is om verschillen in de oude en nieuwe situatie betreffende uw 

woning en uw wijk te analyseren. Het gaat hierbij primair om de huur en huurgerelateerde 

kosten en uw mening over de kwaliteit en leefbaarheid van de woning en de wijk. Hierbij 

worden ook de sociale contacten en veiligheid in de wijk meegenomen. 

Inleiding vragenlijst 

In de vragenlijst wordt steeds gevraagd naar de vorige woning en de huidige woning. Uw 

vorige woning is de reeds gesloopte (oude) woning in de wijk Berflo Es Zuid, waar u voor de 

sloop woonde. Uw huidige woning is de nieuwbouwwoning waarin u nu woont. 

De vragenlijst kan volledig anoniem worden ingevuld. Met de gegevens zal volledig 

vertrouwelijk worden omgegaan. 

Het is belangrijk voor een goed onderzoek om de vragen zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. 

U kunt voor het invullen van de vragenlijst altijd contact opnemen met de 

studentonderzoeker van de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente, Daniël Meel. 

Telefoon: 06-18827656. Ook kan er hulp bij het invullen aan huis worden aangeboden, 

bijvoorbeeld om vragen te verduidelijken of te vertalen. 

Financiële vragen 

De eerste vragen gaan over de kosten die u maakt voor de huur van uw woning en 

huurgerelateerde zaken, zoals afval en elektra. Meestal kunt u de kosten die u maakte in uw 

vorige (oude) huis en die u maakt in uw huidige (nieuwe) huis opzoeken op uw afschriften of 

in rekeningen. De kosten kunnen per maand verschillen. Gelieve een schatting te geven van 

de maandelijkse kosten op basis van de laatste afrekeningen voor de verhuizing en de 

afgelopen maanden in uw huidige (nieuwe) huis. Wanneer u het niet precies weet, kunt u 

ook een schatting geven. 

Kale huur en huursubsidie 
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U betaalt Welbions de kale huur en ontvangt eventueel huursubsidie. U kunt het ook bij 

Welbions laten verrekenen. Wanneer u de huur betaalt en huursubsidie ontvangt, vult u 

Vraag 1 in. Indien u het laat verrekenen door Welbions en u betaalt dus de kale huur minus 

de huursubsidie, dan beantwoordt u Vraag 2. 

Vraag 1a: Wat betaalde u in uw vorige huis in de Berflo Es Zuid aan (kale) huur?(maandelijks) 

€…………………. (in euro’s) per maand 

Vraag 1b: Wat betaalt u in uw huidige huis in de Berflo Es Zuid aan (kale) huur? (maandelijks) 

€…………………. (in euro’s) per maand 

Vraag 1c: Wat ontvangt u aan huursubsidie? (maandelijks) 

€…………………. (in euro’s) per maand 

Vraag 2a: Wat betaalde u in uw vorige huis aan huur, verrekend met de huursubsidie? 

(maandelijks) 

€…………………. (in euro’s) per maand 

Vraag 2b: Wat betaalt u in uw nieuwe huis aan huur, verrekend met de huursubsidie? 

(maandelijks) 

€…………………. (in euro’s) per maand 

Huurgerelateerde kosten 

Hieronder worden enkele kostenposten opgesomd. Op uw afschriften van destijds kunt u de 

kosten vinden die u in uw vorige (oude) woning maakte, op uw laatste afschriften kunt u de 

kosten vinden in uw huidige (nieuwe) huis maakt. Wilt u een schatting geven van de 

maandelijkse kosten, ook als u het niet exact weet? Het kan zijn dat meerdere kostenposten 

bij elkaar inbegrepen zijn (zelfde leverancier). Gelieve dit duidelijk in te vullen. 

In een aantal gevallen betaalt u niet aan 1 instelling, maar aan meerdere. Bijvoorbeeld als u 

voor een andere energiemaatschappij heeft gekozen dan van wie de aansluiting is. Dan 

betaalt u voor de aansluiting aan het ene bedrijf (Eneco), maar kunt u best aan een ander 

bedrijf betalen voor het gebruik (bijvoorbeeld Nuon). In dat geval mag u de kosten optellen.  

Vraag 3a: Wat betaalde u in uw oude woning aan Gas, Water, Elektra en Energie? 

(maandelijks) 

Gas:  €…………………. (in euro’s) per maand 

Water:  €…………………. (in euro’s) per maand 

Elektra: €…………………. (in euro’s) per maand 
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Energie:  €…………………. (in euro’s) per maand 

Vraag 3b: Wat betaalt u in uw nieuwe woning aan Gas, Water en Elektra? (maandelijks) 

Gas:  €…………………. (in euro’s) per maand 

Water:  €…………………. (in euro’s) per maand 

Elektra: €…………………. (in euro’s) per maand 

Energie:  €…………………. (in euro’s) per maand 

Vraag 4a: Wat betaalde u in uw oude woning voor afvalverwerking en rioolbelasting? 

(maandelijks)  

Afval:  €…………………. (in euro’s) per maand 

Riool:  €…………………. (in euro’s) per maand 

Vraag 4b: Wat betaalt u in uw nieuwe woning voor afvalverwerking en rioolbelasting? 

(maandelijks) 

Afval:  €…………………. (in euro’s) per maand 

Riool:  €…………………. (in euro’s) per maand 

Vraag 5a: Welke andere huurgerelateerde kosten betaalde u in uw oude woning? 

(maandelijks) 

……………….: €…………………. (in euro’s) per maand 

……………….: €…………………. (in euro’s) per maand 

……………….: €…………………. (in euro’s) per maand 

……………….: €…………………. (in euro’s) per maand 

Vraag 5b: Welke andere huurgerelateerde kosten betaalt u in uw nieuwe woning? 

(maandelijks) 

……………….: €…………………. (in euro’s) per maand 

……………….: €…………………. (in euro’s) per maand 

……………….: €…………………. (in euro’s) per maand 

……………….: €…………………. (in euro’s) per maand 
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Hieronder kunt u eventuele opmerkingen over de kosten van uw (oude en nieuwe) woning kwijt 

 

 

Criteria betreffende woonplezier 

Wanneer u niet zeker bent wat er bedoeld wordt met de te beoordelen criteria, kunt u 

achterin een beschrijving van het criterium vinden. In de bijlage worden de criteria 

toegelicht. Zie bijlage 1. 

Alle vragen hebben eenzelfde opzet. U geeft eerst aan wat u vindt van het criterium en 

vervolgens hoe belangrijk u het criterium vindt. 

Voorbeeld: 

Het eerste criterium is grootte van de woning. Vindt u de grootte van uw vorige (oude) 

woning goed, dan kunt u bijvoorbeeld een positief invullen. Bent u niet zo tevreden over de 

grootte van uw huidige (nieuwe) woning, dan kunt u de waardering negatief geven. 

Vervolgens kunt u aangeven hoe belangrijk u dit criterium vindt. Vindt u het criterium 

grootte van de woning belangrijk, dan geeft u het criterium bijvoorbeeld een score 8. 

Dat ziet er dan als volgt uit: 

Uw vorige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Uw huidige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Hoe belangrijk vindt u de grootte van de woning? 

Onbelangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 
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Criteria binnenshuis 

 Grootte van de woning 

Als u de grootte van de woning goed, of zelfs uitstekend, vindt, geeft u het criterium een 

zeer positieve beoordeling. Voor extra toelichting, zie criterium A in de bijlage. 

Uw vorige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Uw huidige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Hoe belangrijk vindt u de grootte van de woning? (Toelichting in bijlage 2) 

Onbelangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 
 

Hieronder kunt u eventuele opmerkingen over de grootte van uw (oude en nieuwe) woning kwijt 

 

 

 Oppervlakte van de tuin 

Als u de oppervlakte van de tuin goed, of zelfs uitstekend, vindt, geeft u het criterium een 

zeer positieve beoordeling. Voor extra toelichting, zie criterium B in de bijlage. 

Uw vorige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Uw huidige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 
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Hoe belangrijk vindt u de oppervlakte van de tuin? (Toelichting in bijlage 2) 

Onbelangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 
 

Hieronder kunt u eventuele opmerkingen over de oppervlakte van uw (oude en nieuwe) tuin kwijt 

 

 

 Gehorigheid van de woning 

Als u de gehorigheid van de woning goed, of zelfs uitstekend, vindt, geeft u het criterium 

een zeer positieve beoordeling. Een positieve beoordeling op dit criterium betekent dat u 

geen last heeft van geluiden uit andere ruimtes in huis of buitenshuis. Voor extra toelichting, 

zie criterium C in de bijlage. 

Uw vorige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Uw huidige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Hoe belangrijk vindt u de gehorigheid van de woning? (Toelichting in bijlage 2) 

Onbelangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 
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Hieronder kunt u eventuele opmerkingen over de gehorigheid van uw (oude en nieuwe) woning 
kwijt 

 

 

 Isolatie van de woning 

Als u de isolatie van de woning goed, of zelfs uitstekend, vindt, geeft u het criterium een 

zeer positieve beoordeling. Voor extra toelichting, zie criterium D in de bijlage. 

Uw vorige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Uw huidige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Hoe belangrijk vindt u de isolatie van de woning? (Toelichting in bijlage 2) 

Onbelangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 
 

Hieronder kunt u eventuele opmerkingen over de isolatie van uw (oude en nieuwe) woning kwijt 
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 Indeling van de woning 

Als u de indeling van de woning goed, of zelfs uitstekend, vindt, geeft u het criterium een 

zeer positieve beoordeling. Voor extra toelichting, zie criterium E in de bijlage. 

Uw vorige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Uw huidige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Hoe belangrijk vindt u de indeling van de woning? (Toelichting in bijlage 2) 

Onbelangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 
 

Hieronder kunt u eventuele opmerkingen over de indeling van uw (oude en nieuwe) woning kwijt 

 

 

 Plaatsing van het huis 

Als u de plaatsing van het huis goed, of zelfs uitstekend, vindt, geeft u het criterium een zeer 

positieve beoordeling. Voor extra toelichting, zie criterium F in de bijlage. 

Uw vorige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Uw huidige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 
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Hoe belangrijk vindt u de plaatsing van het huis? (Toelichting in bijlage 2) 

Onbelangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 
 

Hieronder kunt u eventuele opmerkingen over de plaatsing van uw (oude en nieuwe) woning 
kwijt 

 

Criteria buitenshuis 

 Parkeergelegenheid in de wijk 

Als u de parkeergelegenheid in de wijk goed, of zelfs uitstekend, vindt, geeft u het criterium 

een zeer positieve beoordeling. Voor extra toelichting, zie criterium G in de bijlage. 

Uw vorige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Uw huidige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Hoe belangrijk vindt u de parkeergelegenheid in de wijk? (Toelichting in bijlage 2) 

Onbelangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 
 

  



60 
 

Hieronder kunt u eventuele opmerkingen over de parkeergelegenheid in uw (oude en nieuwe) 
wijk kwijt 

 

 

 Groen in de wijk 

Als u het groen in de wijk goed, of zelfs uitstekend, vindt, geeft u het criterium een zeer 

positieve beoordeling. Voor extra toelichting, zie criterium H in de bijlage. 

Uw vorige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Uw huidige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Hoe belangrijk vindt u het groen in de wijk? (Toelichting in bijlage 2) 

Onbelangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 
 

Hieronder kunt u eventuele opmerkingen over het groen in uw (oude en nieuwe) wijk kwijt 
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 Overige voorzieningen in de wijk 

Als u de overige voorzieningen in de wijk goed, of zelfs uitstekend, vindt, geeft u het 

criterium een zeer positieve beoordeling. Overige voorzieningen zijn bijvoorbeeld 

speelplaatsen, kroegen en supermarkten. Voor extra toelichting, zie criterium I in de bijlage. 

Uw vorige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Uw huidige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Hoe belangrijk vindt u de overige voorzieningen in de wijk? (Toelichting in bijlage 2) 

Onbelangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 
 

Hieronder kunt u eventuele opmerkingen over de overige voorzieningen in uw (oude en nieuwe) 
wijk kwijt 

 

 

 Aanzicht van de buurt 

Als u het aanzicht van de buurt goed, of zelfs uitstekend, vindt, geeft u het criterium een 

zeer positieve beoordeling. Neem hierbij de architectonische uitvoering van de huizen in 

ogenschouw. Voor extra toelichting, zie criterium J in de bijlage. 

Uw vorige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 
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Uw huidige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Hoe belangrijk vindt u het aanzicht van de buurt? (Toelichting in bijlage 2) 

Onbelangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 
 

Hieronder kunt u eventuele opmerkingen over het aanzicht van uw (oude en nieuwe) wijk kwijt 

 

 

 Mogelijkheid tot vertegenwoordigen van de wijk 

Als u de mogelijkheid tot vertegenwoordigen van de wijk goed, of zelfs uitstekend, vindt, 

geeft u het criterium een zeer positieve beoordeling. Voor extra toelichting, zie criterium K in 

de bijlage. 

Uw vorige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Uw huidige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Hoe belangrijk vindt u de mogelijkheid tot vertegenwoordigen van de wijk? 
(Toelichting in bijlage 2) 

Onbelangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 
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Hieronder kunt u eventuele opmerkingen over het vertegenwoordigen van uw (oude en nieuwe) 
wijk kwijt 

 

 

Buurtbetrokkenheid 

 Sociale contacten in de wijk 

Als u de sociale contacten in de wijk goed, of zelfs uitstekend, vindt, geeft u het criterium 

een zeer positieve beoordeling. Voor extra toelichting, zie criterium L in de bijlage. 

Uw vorige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Uw huidige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Hoe belangrijk vindt u de sociale contacten de wijk? (Toelichting in bijlage 2) 

Onbelangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 
 

Hieronder kunt u eventuele opmerkingen over de sociale contacten in uw (oude en nieuwe) wijk 
kwijt 
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 Gevoel van veiligheid in de wijk 

Als u het gevoel van veiligheid in de wijk goed, of zelfs uitstekend, vindt, geeft u het 

criterium een zeer positieve beoordeling. Voor extra toelichting, zie criterium M in de bijlage. 

Uw vorige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Uw huidige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Hoe belangrijk vindt u het gevoel van veiligheid in de wijk? (Toelichting in bijlage 2) 

Onbelangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 
 

Hieronder kunt u eventuele opmerkingen over de veiligheid van uw (oude en nieuwe) wijk kwijt 

 

 

 Overlast in de wijk 

Als u de overlast in de wijk goed, of zelfs uitstekend, vindt, geeft u het criterium een zeer 

positieve beoordeling. Dit betekent dat u nauwelijks of geen overlast ervaart in de wijk. Een 

negatieve beoordeling geeft u als u wel degelijk overlast ervaart. Voor extra toelichting, zie 

criterium N in de bijlage. 

Uw vorige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 
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Uw huidige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Hoe belangrijk vindt u de afwezigheid van overlast in de wijk? (Toelichting in bijlage 2) 

Onbelangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 
 

Hieronder kunt u eventuele opmerkingen over de overlast van uw (oude en nieuwe) wijk kwijt 

 

 

 Vervuiling van de wijk 

Als u de vervuiling in de wijk goed, of zelfs uitstekend, vindt, geeft u het criterium een zeer 

positieve beoordeling. Dit betekent dat u nauwelijks of geen vervuiling waarneemt in de 

wijk. Een negatieve beoordeling geeft u als u wel degelijk vervuiling waarneemt. Voor extra 

toelichting, zie criterium O in de bijlage. 

Uw vorige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Uw huidige huis in de Berflo Es Zuid 

Grootte van de 
woning 

Zeer negatief Negatief Positief Zeer positief 

 

Hoe belangrijk vindt u de afwezigheid van vervuiling van de wijk? (Toelichting in bijlage 2) 

Onbelangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 
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Hieronder kunt u eventuele opmerkingen over de vervuiling van uw (oude en nieuwe) wijk kwijt 

 

 

Afsluitende vragen:  

Als u vindt dat de wijk en woning kwalitatief verbeterd zijn, welke verhoging van de netto 

lasten vindt u passend? (Als u vindt dat de wijk en woning niet kwalitatief zijn verbeterd, kunt 

u deze vraag overslaan) 

6) Stijging lasten 0 tot 5%; 

7) Stijging lasten 5 tot 10%; 

8) Stijging lasten 10 tot 15%; 

9) Stijging lasten 15 tot 20%; 

10) Meer dan 20%. 

Hieronder kunt u eventuele opmerkingen over de stijging van de netto lasten kwijt 

 

 

Is het netto inkomen van uw huishouden in de afgelopen 3 jaar gestegen, min of meer gelijk 

gebleven of gedaald? 

o Sterk gestegen; 

o Gestegen; 

o Min of meer gelijk gebleven; 

o Gedaald; 

o Sterk gedaald. 
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Hieronder kunt u eventuele opmerkingen over uw netto inkomen kwijt 

 

 

Als u het goed vindt als de studentonderzoeker in de periode van 26 t/m 28 juli op bezoek 

komt voor een interview, wilt u dan uw naam, adres en voorkeur voor datum en tijd 

opgeven? 

o Ja, ik vind het goed als studentonderzoeker Daniël Meel mij komt interviewen; 
o Nee, liever niet. 

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Voorkeursdag: 

o Maandag 26 juli 
o Dinsdag 27 juli 
o Woensdag 28 juli 

Voorkeurstijd: 

o 9-10 uur 
o 10-11 uur 
o 11-12 uur 
o 12-13 uur 
o 13-14 uur 
o 14-15 uur 
o 15-16 uur 
o 16-17 uur 
o Anders, namelijk: … 

Onder de volledig ingevulde vragenlijsten die voor 1 augustus zijn ingeleverd, waarbij ook 
naam, adres en telefoonnummer zijn opgegeven, zal een VVV Geschenkenbon worden 
verloot (t.w.v. 20 euro). 
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Voor hulp bij het invullen kunt u bellen met: 
Daniël Meel 
06-18827656 
 

Inleveren van de vragenlijst 

U kunt de vragenlijst voor 1 augustus inleveren bij: 

Infocentrum Berflo Mooi 
Spartalaan 10 
7552 SZ Hengelo 
Tel.: 074 – 245 20 10 
 
Of: 
 
Twekkelerwegkwartier (TWK) (buurtcentrum) 
Heraklesstraat 2 
7522 CC Hengelo 
Tel.: 074 - 242 14 16 
 
Op beide locaties is een speciale doos voor de ingevulde vragenlijsten. 
 
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Daniël Meel om de vragenlijst op te laten 
halen. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 
 
Welbions Hengelo 
Wetenschapswinkel Universiteit Twente 
Daniël Meel  
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Bijlage 1: Toelichting criteria kwaliteit en leefbaarheid van 

de woning en wijk 

Binnenshuis 

A: Criterium: Grootte van de woning 

Toelichting: De grootte van de woning is het grondoppervlak van de verschillende 

verdiepingen. De vraag is of u tevreden bent met het woonoppervlak (in het huis). Als u 

invult dat u de grootte van de woning negatief ervaart, zegt u dat u ontevreden bent met de 

grootte van de woning. 

B: Criterium: Oppervlakte van de tuin 

Toelichting: De oppervlakte van de tuin is het grondoppervlak dat bij het gehuurde perceel 

hoort, maar niet bebouwd is. De vraag is of u tevreden bent met de grootte van de tuin (om 

het huis). Als u invult dat u de oppervlakte van de tuin als positief ervaart, zegt u dat u 

tevreden bent met de grootte van de tuin. 

C: Criterium: Gehorigheid van de woning 

Toelichting: De gehorigheid van de woning geeft aan in welke mate u geluiden uit andere 

kamers van uw huis en geluiden van buren en buitenaf hoort en als hinderlijk ervaart. Als u 

tevreden bent met de gehorigheid, zegt u dat u geen hinder ondervindt van geluiden 

(waarschijnlijk hoort u weinig geluiden uit andere kamers als u positief invult). Als u hier 

negatief invult, ervaart u de gehorigheid als negatief en hoort u bijvoorbeeld veel geluiden 

van buren. 

D: Criterium: Isolatie van de woning 

Toelichting: De isolatie van de woning is de mate waarin warmte binnen de woning wordt 

vastgehouden. Als u de isolatie positief beoordeelt, geeft u aan dat u vindt dat de woning 

voldoende warmte vasthoudt. 

E: Criterium: Indeling van de woning 

Toelichting: De indeling van de woning is eigenlijk de bouw van de binnenkant. Het kan het 

trappenhuis zijn, de keuken, badkamer en zelfs de plaatsing van stopcontacten en kabel TV. 

Als u tevreden bent met de indeling, geeft u een positief oordeel. 
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F: Criterium: Plaatsing van de woning 

Toelichting: Onder de plaatsing van de woning wordt verstaan de plaats die de woning in de 

buurt heeft met bijbehorende gevolgen. Te denken valt aan hoekhuizen, maar ook aan (de 

hoeveelheid) zonlicht dat (op een bepaalde tijd) naar binnen schijnt. Een negatief oordeel 

geeft aan dat u de plaatsing van uw huis in de wijk ongunstig vindt. 

Buitenshuis 

G: Criterium: Parkeergelegenheid in de wijk 

Toelichting: Onder de parkeergelegenheid in de wijk wordt verstaan de mogelijkheid om uw 

fiets of auto te kunnen parkeren. Ook kan gedacht worden aan eventueel bezoek. Als u van 

mening bent dat er voldoende parkeermogelijkheden zijn, geeft u het criterium een positief 

oordeel. 

H: Criterium: Groen in de wijk 

Toelichting: Onder het groen in de wijk worden grasvelden, bomen, struiken en planten 

verstaan. Bent u van mening dat er onvoldoende groen in uw wijk is, dan geeft u het 

criterium een negatief oordeel. 

I: Criterium: Overige voorzieningen in de wijk 

Toelichting: Onder overige voorzieningen worden vooral de persoonsgebonden 

voorzieningen verstaan. U kunt denken aan kinderspeelplaatsen, jeugdhonken, wijkcentra, 

kroegen, recreatiemogelijkheden en zelfs supermarkten. Als u vindt dat er voldoende 

voorzieningen voor u in de wijk zijn, geeft u dit criterium een positief oordeel. 

J: Criterium: Aanzicht van de buurt 

Toelichting: Het aanzien van de buurt heeft betrekking op de uitstraling en de bouw van de 

huizen. Als u de buurt mooi vindt – denk aan de bouwstijl, open ruimtes, infrastructuur -, 

dan geeft u een positief oordeel. 

K: Criterium: Mogelijkheid tot vertegenwoordigen van de wijk 

Toelichting: De mogelijkheid tot vertegenwoordigen van de wijk houdt in dat u inspraak kunt 

hebben in de besluitvorming in uw buurt. Als u vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn 

om inspraak te hebben in de besluitvorming in uw buurt, dan geeft u het criterium een 

positief oordeel. 
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Buurtbetrokkenheid 

L: Criterium: Sociale contacten in de wijk 

Toelichting: Als u tevreden bent met de kwaliteit en het aantal sociale contacten – 

gesprekken met de buren, buurtfeesten -  in uw buurt, geeft u het criterium een positief 

oordeel. 

M: Criterium: Gevoel van veiligheid in de wijk 

Toelichting: Als u een veilig gevoel – geen criminaliteit -  heeft in uw wijk, geeft u een 

positief oordeel. 

N: Criterium: Overlast in de wijk 

Toelichting: Als u geen overlast – bijvoorbeeld geluidsoverlast -  in de wijk ervaart, geeft u 

een positief oordeel. 

O: Criterium: Vervuiling van de wijk 

Toelichting: Als u geen vervuiling – bijvoorbeeld rondslingerend afval -  in de wijk 

waarneemt, geeft u een positief oordeel. 

Bijlage 2: Toelichting belangrijkheid 

In de vragenlijst wordt bij ieder criterium gevraagd hoe belangrijk u het vindt. 

Hoe belangrijk vindt u ……?  

Onbelangrijk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer belangrijk 

 
Wanneer u invult dat u het criterium belangrijk vindt, zal het zwaarder meewegen in de 
beoordeling van uw vragenlijst. Het geeft aan waar u belang aan hecht. Wanneer u weinig 
geeft om parkeergelegenheid in de wijk, geeft u de belangrijkheid een lage score. Wanneer u 
het belangrijk vindt dat er veel bomen in uw wijk staan, geeft u het criterium Groen in de 
wijk een hoge belangrijkheid.  


