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Stadspeiling 2019
In deze factsheet worden de belangrijkste uitkomsten gepresenteerd over de beleving van de woonbuurt en de ervaren leefbaarheid en veiligheid in 2019.

Waar mogelijk is een vergelijking met de uitkomsten van de Stadspeiling in 2018 gemaakt.

70% geeft aan zich
nooit onveilig te
voelen. In 2018 liet
dit percentage een
dip zien met 61%, het
jaar daarvoor in 2017
was dit percentage
ook 70%.

Gouwenaars beoordelen hun buurt met een ruime
voldoende als plek om te wonen. 
De veiligheid in de buurt wordt gewaardeerd met
een voldoende. 
De meesten vinden Gouda een stad die de moeite
waard is om te bezoeken.
De gemiddelde cijfersvariëren licht over de jaren.

Ervaring woonbuurt

Tevredenheid voorzieningen in de buurt (in %)

Leefbaarheid

Buurt, leefbaarheid en veiligheid

Veiligheidsbeleving in eigen buurt

Rapportcijfers voor Gouda

nooit (70%) soms/zelden (22%)

vaak (4%) geen mening (4%)

7,5 6,6 7,6

37%

Verkeer en vervoer

(zeer) tevreden (52%)

neutraal (25%)

(zeer) ontevreden (22%)

weet niet (1%)

Overlast van buurtbewoners

1713
aantal respondenten

respons = 30%

68% ervaart geen overlast
van buurtbewoners. Dit
beeld is gunstiger dan vorig
jaar toen lag dit percentage
op 64%. Echter 9% ervaart
wel (heel) veel overlast
(2018: 11%).

Winkels voor dagelijkse boodschappen (tevredenheid in 2018: 84%)

Gezondheidsvoorzieningen (tevredenheid in 2018:83%)

Groenvoorzieningen (tevredenheid in 2018:66%)

Sportmogelijkheden (tevredenheid in 2018: 59%)

Speelplaatsen voor kinderen (tevredenheid in 2018: 51%)

Voorzieningen voor ouderen (tevredenheid in 2018: 16%)

Voorzieningen voor jongeren (tevredenheid in 2018: 13%)

2018: 65%

2018: 59%

2018: 7,7 2018: 6,7 2018: 7,7

(zeer) tevreden (35%)

neutraal (22%)

(zeer) ontevreden (41%)

weet niet (2%)

(zeer) tevreden (39%)

neutraal (24%)

(zeer) ontevreden (37%)

parkeergelegenheid voor
auto's: net als vorig jaar zijn
meer mensen ontevreden
dan tevreden over het aantal
parkeerplekken.

verkeersveiligheid:
in 2018 was 42%
(zeer) tevreden
over de
verkeersveiligheid
in 2019 is dit 39%.

fietsvoorzieningen: de
tevredenheid over
fietsvoorzieningen is
gestegen van 45% in
2018 naar 52% in 2019.

(zeer) tevreden (67%)

neutraal (19%)

(zeer) ontevreden (14%)

voetgangersvoorzieningen:
de tevredenheid over
voetgangersvoorzieningen
is gestegen van 63% in
2018 naar 67% in 2019.

95%
77%

63%

4%

13%
19%

1% 9%
11%

1% 8%

(zeer) tevreden neutraal

(zeer) ontevreden weet niet

per �ets per auto met
openbaar
vervoer
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Bereikbaarheid van uw woonbuurt

95% is (zeer) tevreden over de
bereikbaarheid van de
woonbuurt met defiets. Over
bereikbaarheid van de buurt
met het openbaar vervoer is
ruim 6 op de 10 (zeer) tevreden,
ongeveer 1 op de 10 is hierover
(zeer) ontevreden.

Verkeersveiligheid

69% vindt de
woonbuurt schoon

Bijna twee derde
(64%) vindt hun
buurt goed
onderhouden
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97%

2%

(zeer) tevreden (69%) neutraal (24%)

(zeer) ontevreden (4%) weet niet (3%)

38%
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24%

11%
65%
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19%

Stadspeiling 2019
In deze factsheet worden de belangrijkste uitkomsten gepresenteerd over aspecten binnen het sociaal domein. Hierbij gaat het over de contacten 

die mensen hebben in hun buurt, de sociale kracht van de inwoners, vrijwilligerswerk, mantelzorg en zorg, ondersteuning en advies.

Mantelzorgers

Bekendheid minimaregelingen (in %)

Drie op de tien inwoners
verricht wel eens
vrijwilligerswerk.
Gemiddeld besteden
zij 4,5 uur per week aan
vrijwilligerswerk. Dit
doen zij vooral op het
gebied van sport en
levensbeschouwing/
kerk.

Sociaal domein

heeft veel contact met
andere buurtbewoners

2018: 63%

weet wat er in de
buurt gebeurt

2018: 55%

geeft aan dat cultuurverschillen
geen problemen geven in de

buurt 2018: 58%

48%

52%

Contacten in de buurt

57%

Eerste hulp bij....

35% is bekend met de Sociaal Teams van 0 tot 100+, de bekendheid is groter dan in 2018 (31%).
Deze respondenten hebben bij verschillende onderwerpen aangegeven bij wie zij als eerste hulp
zouden gaan vragen. Voor problemen met  de fysieke- en geestelijke gezondheid is de huisarts
overwegend het primaire aanspreekpunt. Voor vragen over sociale contacten en gezinsrelaties
benadert men vooral andere mensen en is ook het sociaal team een eerste aanspreekpunt voor een
deel van de inwoners. Dit beeld is vergelijkbaar met vorig jaar.

lichamelijke gezondheid geestelijke gezondheid

sociale contacten gezinsrelaties

sociaal team

huisarts

anders

Deelname samenleving

geeft aan dat in zijn/haar
buurt buren altijd voor

elkaar klaarstaan 2018: 60%

56%
Bijna 70% is
(zeer) tevredenover
de mate
waarin hij/zij
meedoet aan de
samenleving. De
mening hierover is
vergelijkbaar met
vorig jaar.

3%

16% geeft aan mantelzorg te
verlenen. Wanneer we uitgaan
van mantelzorg verlenen voor
meer dan 8 uur per week en
reeds langer dan 3 maanden, dan
gaat het om 3% (in 2018 was dit
4%). Gemiddeld vindt men het
matig belastend (score van 5,0 op
schaal van 10). 

ik voel me prettig in de
straat waar ik woon

2018: 85%

82%

in mijn buurt word ik met
respect behandeld

2018: 79%

76%
65%

35%

Vrijwilligers

42%

58%

58% neemt o.a. deel aan de samenleving door
actief lidmaatschap van een vereniging of instelling.
Degenen die lid zijn van een vereniging/instelling
noemen het meest een sportvereniging (36%) of
een religieuze instelling (15%).

2018: 68%

2018: 30%2018: 58%

De meerderheid (82%)
voelt zich prettig in de

straat waar  men woont.
Op verschillende punten
lijkt het sociale contact in
de buurt echter wat terug

te lopen.

Bekendheid met de
Stadspas is gestegen.


