Leefomgeving & Schiphol
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Gooise
Meren Spreekt’ en eind 2018 een onderzoek heeft plaatsgevonden over uw
leegomgeving en Schiphol. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij
enkele belangrijke resultaten met u en stellen we u op de hoogte van het vervolg.

Inleiding
Voor dit onderzoek zijn de 2.427 leden van het inwonerspanel uitgenodigd, daarnaast hebben 8.186
inwoners per brief een uitnodiging ontvangen om mee te doen. De mensen die een brief hebben
ontvangen zijn aselect geselecteerd uit de Basisregistratie Personen van de gemeente. In totaal hebben
2.410 inwoners deelgenomen aan het onderzoek. Het onderzoek is statistisch betrouwbaar en nauwkeurig
en representatief over woonplaats, geslacht en leeftijd.

Woonomgeving
Ontwikkeling buurt de afgelopen twee jaar:
Rapportcijfer
leefbaarheid:

7,3
Tevreden over
woonomgeving

80%

vooruit gegaan (12%)

hetzelfde gebleven (48%)

achteruit gegaan (35%)

weet ik niet (5%)

Beoordelingen woonomgeving:
Winkels dagelijkse boodschappen voldoende nabij

85%

Voldoende groen

82%

Weinig tot geen dingen kapot

77%

Buurt is schoon

61%

Bestrating goed begaanbaar

61%

Goede bereikbaarheid OV

60%
59%

Openbaar groen goed onderhouden

58%

Basisonderwijs voldoende nabij
Voldoende parkeergelegenheid

51%

Overlast
Meest ervaren soorten overlast:

52%

37%

26%

(voornamelijk Muiden en
Muiderberg)

24% ervaart deze vaak

Ernstig bezorgd over gezondheid
als gevolg van:

Ernstige geluidshinder:

20%

Onveilige verkeerssituaties
in de buurt:

13%

16%

12%

Schiphol
Staat positief tegenover de groei van Schiphol
Meer overlast ervaren van Schiphol dan twee jaar geleden
Staat in het algemeen positief tegenover Schiphol
Vindt Schiphol van waarde voor de regio

30%
47%
62%
73%

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?
De uitkomsten van het onderzoek zijn zeer waardevol voor de gemeente (op
www.gooisemerenspreekt.nl vindt u het volledige onderzoeksrapport met alle resultaten). De gemeente
gebruikt deze resultaten om te bepalen wat extra aandacht nodig heeft om de leefbaarheid op peil te
houden. In gesprekken met andere partijen, zoals Schiphol, andere gemeenten en de Rijksoverheid
worden de uitkomsten van dit onderzoek ingebracht. Zo weten ook deze partijen hoe de inwoners van
Gooise Meren bijvoorbeeld denken over Schiphol of de A1 en de invloed die zij hebben op hun
leefomgeving en welzijn.
De gemeente is bovendien van plan om 6 juni een bijeenkomst over leefbaarheid te organiseren. De
gemeente gaat dan graag met de inwoners in gesprek over de uitkomsten van dit onderzoek. Het is de
bedoeling om samen met inwoners voor de onderwerpen die in de gehele gemeente spelen een Actieplan
Leefbaarheid op te stellen. Daarin wordt bepaald wat de leefbaarheid beïnvloedt en als eerste moet
worden aangepakt. Dingen die heel specifiek zijn voor bepaalde plekken in de gemeente worden
aangepakt via het zogenaamde wijk- en kerngericht werken.

