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2 SAMENVATTING 

De visie die als een rode draad door het BuurtActiePlan Passart (2009-2014) loopt is empowerment 

(versterking van de eigen kracht) gericht op een vitale buurt met een krachtig leven voor haar inwoners. 

Om te kunnen bepalen of de doelen van het BuurtActiePlan worden gehaald,  wordt tweejaarlijks een 

burgeronderzoek uitgevoerd. Eind 2013 heeft het burgeronderzoek plaatsgevonden dat als eindmeting 

dient voor de evaluatie van de doelstellingen. Additioneel aan deze subjectieve cijfers zijn in de huidige 

rapportage objectieve cijfers gebruikt om de doelstellingen in kaart te brengen en te meten. Deze 

doelstellingen hebben betrekking op: 

 Demografie 

 Fysiek 

 Sociaal 

 Veiligheid 

 Werkgelegenheid en economie 

In de huidige rapportage wordt op basis van deze thema’s verslag gedaan van de resultaten. In onderstaan-

de tabellen wordt per thema de tijdsontwikkeling weergegeven (2009-2013). Hierbij wordt als vergelijking 

het gemiddelde verschil van Heerlen tussen 2009-2013 gehanteerd.  

Uit de resultaten van Passart blijkt dat de bevolking sterker groeit dan gemiddeld in Heerlen. Op fysiek 

gebied blijkt dat de verloedering en milieuoverlast in Passart bovengemiddeld zijn gedaald en de 

tevredenheid over het beheer en onderhoud is gestegen. De kwaliteit van de woonomgeving is 

daarentegen bovengemiddeld gedaald. Op sociaal gebied valt met name op dat de sociale cohesie gestegen 

is. Positief is verder dat op het gebied van veiligheid de onveiligheidsgevoelens in de buurt sterk gedaald 

zijn, terwijl deze in Heerlen stabiel gebleven zijn. De ervaren drugsoverlast is daarentegen in Passart wel 

toegenomen.  

In economisch opzicht valt op dat het aantal bijstandsgerechtigden in Passart relatief minder sterk gestegen 

is dan in Heerlen totaal.  

Demografie 

Indicator PASSART HEERLEN 

 
2009 2011 2013 

∆2009 - 

2013 

∆2009 - 

2013 

Bevolking, abs. 2398 2201 2107 -12,1% -0,7% 

Niet-westerse allochtonen, in % 10% 11% 11% +1% +1% 

Eenoudergezinnen, in % 11% 10% 11% 0% +1% 

NWW in de potentiële beroepsbevolking, in % 12% 12% 12% 0% 0% 
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Fysiek 

Indicator PASSART HEERLEN 

 
2009 2011 2013 

∆2009 - 

2013 

∆2009 - 

2013 

Gehechtheid buurt, in % 56% 48% 50% -6% -2% 

Verloedering, in schaalscore (0 t/m 10) 6,2 6,0 5,1 -1,1 -0,6 

Buurtoverlast, in schaalscore (0 t/m 10) 4,7 4,5 4,0 -0,7 -0,1 

Milieuoverlast, in schaalscore (0 t/m 10) 3,6 3,0 2,4 -1,2 -0,1 

Kwaliteit van de woonomgeving, in schaalscore 

(0 t/m 10) 
6,1 5,8 5,6 -0,5 -0,1 

Tevredenheid beheer & onderhoud, in 

schaalscore (0 t/m 10) 
6,0 5,5 6,3 +0,3 0 

Tevredenheid verkeersvoorzieningen, in 

schaalscore (0 t/m 10) 
6,4 6,2 6,4 0 +0,2 

 

Sociaal 

Indicator PASSART HEERLEN 

 
2009 2011 2013 

∆2009 - 

2013 

∆2009 - 

2013 

Zelfredzaamheid (schaalscore > 7,5), in % -- 71% 66% -5% -3% 

Sociale cohesie, in schaalscore (0 t/m 10) 5,0 5,1 5,2 +0,2 +0,1 

Eenzaamheid, in % 25% 27% 21% -4% -3% 

Negatieve gezondheidsbeleving, in % 35% 35% 40% +5% +1% 
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Veiligheid 

Indicator PASSART HEERLEN 

 
2009 2011 2013 

∆2009 - 

2013 

∆2009 - 

2013 

Onveiligheidsgevoelens in buurt, in % 60% 48% 46% -14% 0 

Ervaren drugsoverlast, in % 14% 14% 20% +6% 0 

Slachtofferschap, in % 48% 40% 45% -3% -4% 

 

Werkgelegenheid en Economie 

Indicator PASSART HEERLEN 

 
2009 2011 2013 

∆2009 - 

2013 

∆2009 - 

2013 

Betaald werk, in % 51% 48% 48% -3% +1% 

Laag opleidingsniveau, in % 50% 48% 40% -10% -7% 

Bijstandsgerechtigden, in % 13% 12,8% 13,2% +0,2% +1,3% 

Bedrijven, per 1.000 inwoners 33 33 36 +3 +5 
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3 INLEIDING 

Passart is een buurt in Heerlen-Noord met zo’n 2.500 inwoners. Het beeld in 2009 liet een buurt zien met 

bovengemiddelde achterstanden en problemen welke raken aan alle aspecten van het maatschappelijk 

leven: fysiek, sociaal en economisch. Inwoners voelden zich onveilig en veel mensen zaten werkloos thuis. 

Er was sprake van ernstige verloedering, vervuiling, agressie, verkeersoverlast en overlast van jongeren. 

Voor de ontwikkeling van het BuurtActiePlan voor de periode 2009-2014 wordt de buurt onderzocht en in 

kaart gebracht (Herstructurering in Heerlen Passart, 2009).  

In 2009 is de conclusie getrokken dat alleen een vernieuwende, integrale, meerjarige aanpak soelaas zou 

kunnen bieden. In samenspraak met alle betrokkenen is het Buurtactieplan Passart 2009-2014 (BAP) 

opgesteld: het fundament onder de nieuwe aanpak. Het plan is door het toenmalige ministerie van VROM 

in het kader van het Programma 40+ wijken positief beoordeeld. Dit heeft geleid tot facilitering in materiële 

en immateriële zin. In het BuurtActiePlan komen de drie pijlers van leefbaarheid op integrale wijze aan bod: 

fysiek, sociaal, economisch.  

In de huidige rapportage wordt op kwantitatieve wijze verslag gedaan van de ontwikkeling van fysieke, 

sociale, en economische aspecten van de buurt Passart in de periode 2009-2013.  

Om te kunnen bepalen of de gestelde  doelen worden gehaald wordt onder andere tweejaarlijks een 

burgeronderzoek uitgevoerd, waarin leefbaarheid en veiligheid in de buurt centraal staat. Dit burgeronder-

zoek meet op basis van vooraf geformuleerde indicatoren, die aan de hand van de doelstellingen zijn 

bepaald, de mening van inwoners van Passart. 

Het burgeronderzoek is uitgevoerd middels een schriftelijke vragenlijst onder de bewoners van Heerlen. In 

deze vragenlijst zijn de volgende thema’s aan de mensen voorgelegd: leefbaarheid, wonen, gezondheid, 

sport en vrije tijd, beheer en onderhoud en openbare orde en veiligheid. Dit onderzoek is eind 2013 in de 

vorm van een schriftelijke enquête afgenomen onder 450 personen in de buurt Passart (in Heerlen totaal: 

ca. 14.600). De steekproefomvang (450) per buurt is er op gericht om op buurtniveau betrouwbare 

uitspraken te kunnen doen. De vragenlijst is ingevuld en geretourneerd door 279 personen: een respons 

van 31%. De resultaten van het burgeronderzoek 2013, die in deze rapportage worden beschreven voor 

Passart met als referentie het gemiddelde van de gemeente Heerlen, dienen als follow-up meting (2009 is 

nulmeting). Dit betekent dat inzicht verschaft kan worden in trends en ontwikkelingen.  

3.1 LEESWIJZER 

Hieronder worden enkele punten toegelicht die van belang zijn bij het lezen en interpreteren van de in dit 

rapport gepresenteerde onderzoeksuitkomsten. Voor onderzoekstechnische (achtergrond-) informatie 

wordt verwezen naar de onderzoeksverantwoording in hoofdstuk 9. 

3.1.1 ALGEMEEN 

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op enquête-onderzoek, waarin inwoners van Passart over allerlei 

onderwerpen zijn bevraagd. Dit betekent dat niet per se de feitelijke situatie, maar de beleving/perceptie 

ervan door de burger in beeld is gebracht. Het gaat dus om opvattingen, meningen en gerapporteerd 

gedrag, of anders gezegd: de werkelijkheid gezien door de ogen van de burger.  
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Om een compleet beeld van de maatschappelijke realiteit te krijgen is het wenselijk om naast deze 

‘subjectieve’ informatie ook ‘objectieve’ informatie uit gegevensbronnen van bijvoorbeeld overheidsorga-

nisaties en maatschappelijke instellingen te verzamelen. Deze objectieve informatie is als een soort 

‘factsheet’ in het eerste hoofdstuk opgenomen. Op die manier kan getoetst worden in hoeverre de 

maatschappelijke realiteit zoals vastgelegd in registraties overeenkomt met de beleving ervan door de 

burger. Deze matching van subjectieve en objectieve informatie valt echter buiten het kader van dit 

rapport.  

3.1.2 OPBOUW RAPPORT 

Aan dit rapport ligt de volgende structuur ten grondslag: 

 Hoofdstukken 4: In dit hoofdstuk wordt een aantal kerncijfers weergegeven van de buurt  waar 

mogelijk onderverdeeld naar subbuurt.   

 Hoofdstuk 5 t/m 8 (Fysiek, Sociaal, Veiligheid, Werkgelegenheid en Economie).Deze hoofdstukken 

hebben betrekking op verschillende aspecten van het herstructureringsbeleid  

 Hoofdstuk 9 betreft de onderzoeksverantwoording.  

3.1.3 WEERGAVE ONDERZOEKSUITKOMSTEN 

Per thema of subthema wordt de informatie op hoofdlijnen weergegeven in de vorm van een grafiek of een 

tabel. Hierbij worden de uitkomsten op de volgende manieren gepresenteerd: 

 percentages 

 schaalscores 

 rapportcijfers. 

Voor een goede interpretatie van de onderzoeksuitkomsten moeten over het gebruik van deze 

uitkomstscores vooraf de volgende technische opmerkingen worden gemaakt.  

Percentages 

De berekening van percentages is gebaseerd op alle respondenten die een antwoord op de vraag gegeven 

hebben, inclusief ‘weet niet/geen mening’.  

Voor zover het tevredenheidspercentages betreft, is ervoor gekozen alleen het percentage ‘tevredenen’ 

weer te geven. Dit betekent echter niet dat het ‘ontbrekende’ restpercentage alleen betrekking heeft op 

personen die óntevreden zijn; aangezien bij de antwoordmogelijkheden ook de neutrale antwoordcatego-

rie ‘niet tevreden/niet ontevreden’ is opgenomen, bestaat de genoemde restcategorie zowel uit 

ontevreden respondenten als uit respondenten die tevreden noch ontevreden zijn. In een aantal gevallen is 

in de vragenlijst gewerkt met een zgn. vijfpuntsschaal.  

Dit betekent dat de respondenten bij het invullen van de vragenlijst behalve voor een ‘neutraal’ antwoord 

(bijv. ‘niet tevreden/niet ontevreden’) ook hebben kunnen kiezen voor de genuanceerde antwoordmoge-

lijkheden ‘tevreden’ en ‘zeer tevreden’, of ‘ontevreden’ en ‘zeer ontevreden’. Bij het weergeven van de 

antwoordpercentages in dit rapport zijn in die gevallen de twee categorieën ‘tevreden’ en ‘zeer tevreden’ 

samengevoegd tot één categorie, namelijk ‘(zeer) tevreden’. Op dezelfde manier zijn ook de andere in het 
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onderzoek voorkomende antwoordmogelijkheden ‘eens’ en ‘helemaal eens’ samengevoegd tot ‘(helemaal) 

eens’, ‘prettig’ en ‘zeer prettig’ tot ‘(zeer) prettig’, en ‘gehecht’ en ‘zeer gehecht’ tot ‘(zeer) gehecht’.  

Schaalscores 

Bij de berekening van schaalscores zijn de in de vragenlijst gegeven valide antwoorden omgerekend naar 

een schaal van 1 t/m 5 of 1 t/m 10, waarbij deze schaal een indicatie geeft van bijvoorbeeld de mate van 

tevredenheid over een onderwerp of de frequentie waarin een verschijnsel voorkomt.  

Rapportcijfers 

Incidenteel is in deze rapportage ook gebruik gemaakt van rapportcijfers. In die gevallen is de respondent 

gevraagd een waardeoordeel over een onderwerp te geven in de vorm van een cijfer dat loopt van 1 (= zeer 

slecht) t/m 10 (= zeer goed). Door de toegekende rapportcijfers van alle respondenten te middelen komt er 

een gemiddeld rapportcijfer tot stand dat een indicatie geeft van de waardering die de burger heeft voor 

een bepaald onderwerp. 
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4 KERNCIJFERS 

In dit eerste hoofdstuk wordt een aantal kerncijfers gepresenteerd dat uit verschillende registratiesys-

temen is gegenereerd, zoals het GBA1, BAG2, UVW WERKbedrijf en het RIO3. Deze cijfers schetsen een 

eerste beeld van Passart. 

4.1 DEMOGRAFISCHE CIJFERS 

Deze paragraaf geeft demografische cijfers voor Passart en Heerlen totaal weer. Hierbij wordt ingegaan op 

de bevolkingsontwikkeling, leeftijdsverdeling, huishoudenssamenstelling en – grootte, en etniciteit . Tabel 1 

geeft de bevolkingsomvang vanaf 2007 weer. 

Tabel 1: Bevolkingsomvang vanaf 2007 

Buurt 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Verschil 
(%) 
2007-
2014 

Passart 2492 2398 2232 2201 2183 2107 2073 -16,8% 

Heerlen totaal 90536 89385 89223 89216 89019 88731 88264 -2,5% 

Bron: Parkstadmonitor (www.parkstadmonitor.nl) 

 

De daling van het aantal inwoners in de periode 2004-2013 is zowel in Passart als in Heerlen totaal 

zichtbaar (tabel 1). De afname van het aantal inwoners is het sterkst in Passart (-16,8%). Deze sterke 

afname is voor een groot gedeelte toe te schrijven aan de sloop van woningen in de Laurierstraat (periode 

2009-2011). In onderstaande figuur wordt de bevolkingsontwikkeling vanaf 2007 grafisch weergegeven. 

Naast de bevolkingsontwikkeling van Passart wordt ook de ontwikkeling van de subbuurt Heerlerheide en 

de wijk Heerlerheide-Passart weergegeven. 

 

Figuur 1: Bevolkingsontwikkeling Passart 2007-2014 (peildatum: 1-1)

 

                                                                 

1 Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens. Vanaf 1-1-2014 de Basisregistratie Personen genaamd. 
2 Basisregistraties Adressen en Gebouwen. 
3 Regionaal Inkomensonderzoek. 
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Naast de huidige bevolkingsontwikkeling, is de toekomstige bevolkingsontwikkeling essentieel voor met 

name de woningbouwplanningen en het aanbod van voorzieningen. Tabel 2 geeft de bevolkingsprognose 

tot 2030 weer. Hierbij is het niet mogelijk om de bevolkingsontwikkeling voor Passart weer te geven. 

Vandaar dat de ontwikkeling voor Heerlerheide-Passart in zijn totaliteit hieronder weergegeven is. 

Tabel 2: Bevolkingsprognose Heerlerheide-Passart, 2008-2030 

Aantal 
inwoners 

2008 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2028 2030 
∆ 2014-

2030 

0 tot 5 jaar 246 244 221 225 225 220 210 200 190 -16% 

5 tot 10 jaar 259 231 239 233 215 210 205 200 200 -14% 

10 tot 15 jaar 297 261 241 261 245 215 205 205 205 -21% 

15 tot 20 jaar 315 309 288 262 275 245 215 210 205 -22% 

20 tot 25 jaar 314 333 331 326 305 260 235 210 200 -39% 

25 tot 30 jaar 284 266 263 268 280 275 235 225 210 -22% 

30 tot 35 jaar 233 277 268 250 250 270 265 240 230 -8% 

35 tot 40 jaar 368 259 222 214 260 250 270 265 265 24% 

40 tot 45 jaar 446 360 363 361 300 245 240 250 260 -28% 

45 tot 50 jaar 453 459 421 414 380 300 250 245 245 -41% 

50 tot 55 jaar 359 443 468 457 450 370 295 250 245 -46% 

55 tot 60 jaar 376 369 379 384 410 435 360 320 285 -26% 

60 tot 65 jaar 376 400 363 389 365 410 440 405 360 -7% 

65 tot 70 jaar 352 363 383 391 390 365 410 435 440 13% 

70 tot 75 jaar 348 341 329 341 360 375 355 380 400 17% 

75 tot 80 jaar 278 361 345 319 325 345 365 355 350 10% 

80 tot 85 jaar 191 224 231 260 255 255 270 285 285 10% 

85 tot 90 jaar 98 130 150 135 125 165 165 175 180 33% 

90 jaar of 
ouder 

30 43 49 43 55 65 90 90 95 121% 

TOTAAL 5623 5673 5554 5533 5.465 5.270 5.070 4.940 4.845 -12% 

Bron: Etil; Progneff 2012 

 

Uit tabel 2 blijkt dat voor Heerlerheide-Passart een bevolkingsdaling van 12% geprognosticeerd wordt in de 

periode 2014-2030. De sterkste daling zien we in de leeftijdsgroepen 50-55 jaar, 45-50 jaar, en 20-25 jaar. 

Een aanzienlijke stijging wordt verwacht voor de leeftijdsgroep 90 jaar en ouder (121%).  

In tabel 3 wordt de huidige verdeling van de leeftijdsgroepen voor Passart, en Heerlen totaal weergegeven. 

Tabel 3: Leeftijdsopbouw (aandeel inwoners, in % van het totaal), 1-1-2014 

Buurt 0-9 jaar 10-19 
jaar 

20-29 
jaar 

30-39 
jaar 

40-49 
jaar 

50-59 
jaar 

60-69 
jaar 

70-79 
jaar 

80-89 
jaar 

90 jaar 
en 
ouder 

Passart 10,2% 10,9% 10,6% 9,3% 15,5% 14,0% 13,8% 10,4% 4,9% 0,3% 
Heerlen totaal 8,5% 9,7% 12,2% 11,3% 14,4% 16,1% 13,3% 8,7% 4,8% 0,8% 
Bron: BRP 
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Uit tabel 3 blijkt dat in Passart relatief meer jongeren in de leeftijdscategorie 0 t/m 19 jaar wonen (21,1%) 

in vergelijking met Heerlen totaal (18,2%).  

De omvang van het gemiddelde huishouden is in Passart bovengemiddeld (1,93 t.o.v. 1,87). Tabel 4 laat dit 

zien. 

Tabel 4: Grootte van het huishouden (aantal personen), 1-1-2014 

Buurt Gemiddelde huishoudens grootte 
 2007 2009 2011 2014 
Passart 1,89 1,92 1,92 1,93 
Heerlen totaal 1,95 1,92 1,90 1,87 
Bron: Parkstadmonitor (www.parkstadmonitor.nl) 

Naast de grootte van het huishouden is het interessant om inzicht te verkrijgen in het aandeel eenouderge-

zinnen. Tabel 5 geeft dit weer.  

Tabel 5: Eenoudergezinnen, in % van het totaal aantal gezinnen 

Buurt Eenoudergezinnen 

 2007 2009 2011 2014 
Passart 10% 11% 10% 11% 
Heerlen totaal 7% 7% 8% 8% 
Bron: Parkstadmonitor (www.parkstadmonitor.nl) 

Uit tabel 5 blijkt dat in Passart relatief veel eenoudergezinnen wonen (11%) t.o.v. Heerlen totaal (8%). 

De etniciteit is bepaald op basis van de definitie van het CBS. Tabel 6 geeft het aandeel niet-westerse 

allochtonen weer. Onder niet-westers worden die personen verstaan die als herkomst een van de landen in 

Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije hebben. 

Tabel 6: Aandeel niet-westerse allochtonen, in %, peildatum 1-1 

Buurt Niet-westerse allochtonen 

 2007 2009 2011 2014 

Passart 10% 10% 11% 11% 

Heerlen totaal 7% 8% 8% 9% 

Bron: Parkstadmonitor (www.parkstadmonitor.nl) 

Uit tabel 6 blijkt dat het aandeel niet-westerse allochtonen in Passart relatief hoger is dan het Heerlense 

gemiddelde (11% t.o.v. 9% Heerlen totaal). 
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4.2 ECONOMISCHE CIJFERS 

In deze paragraaf wordt de werkloosheid (tabel 5) en het gemiddeld besteedbaar inkomen (tabel 6) 

besproken. 

Tabel 7: Werkloosheid (%)4 

Buurt 2007 2009 2011 2012 2013 

Passart 15% 12% 12% 11% 12% 

Heerlen totaal 9% 8% 8% 8% 8% 
Bron: Parkstadmonitor 2013 

De werkloosheid is sinds 2009 in Heerlen stabiel gebleven. Passart laat een lichte stijging zien (+1 

procentpunt). T.o.v. het Heerlense gemiddelde is de werkloosheid in Passart nog steeds hoger. 

Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen (op jaarbasis) ligt in Passart in 2011 met € 24.500,- duidelijk 

onder het gemiddelde van Heerlen totaal. 

Tabel 8: Gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen (*€1000) 

Buurt *€1000,- 

Passart 23,9 

Heerlen totaal 28,1 

Bron: RIO, 20115 

 

5 HET FYSIEKE ASPECT 

Dit hoofdstuk gaat over de wijze waarop de inwoners hun buurt als woon- en leefomgeving ervaren. De 

leefbaarheid van de buurt staat dus centraal. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 

 De gehechtheid aan de eigen buurt 

 Verloedering 

 Overlast in de buurt 

 Milieuoverlast in de buurt 

 Kwaliteit van de woonomgeving 

 Waardering woning 

 Beheer en onderhoud woonomgeving 

 Verkeersvoorzieningen 

 De tevredenheid over buurtvoorzieningen 

 

                                                                 

4 Aandeel niet-werkende werkzoekenden in procenten van de potentiële beroepsbevolking (UWV). 

5 De cijfers uit 2011 zijn de meest recente beschikbare cijfers uit het RIO (CBS). 
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5.1 GEHECHTHEID AAN DE EIGEN BUURT 

In het kader van wijk- of buurtgericht werken proberen de gemeente en maatschappelijke organisaties 

samen met de inwoners problemen in de buurten op te lossen. Een voorwaarde hiervoor is dat de mensen 

zich betrokken voelen bij hun directe woon- en leefomgeving. Om deze betrokkenheid te meten is de vraag 

gesteld in welke mate de inwoners zicht gehecht voelen aan hun buurt (figuur 2).  

Figuur 2: Gehechtheid aan de buurt (%) 

 

Bron: Burgeronderzoek  

 

5.2 VERLOEDERING 

De algemene kwaliteit van de woonomgeving wordt voor een deel bepaald door de fysieke kwaliteit. 

Hiermee wordt het aanzien van de bebouwde omgeving bedoeld. Ziet alles er verzorgd uit of is er sprake 

van verloedering? 

Om een indicatie te krijgen van de fysieke kwaliteit van de woonomgeving is de inwoners gevraagd om aan 

te geven in welke mate de volgende vier aspecten van verloedering naar eigen inschatting in de buurt 

voorkomen (Figuur 3): 

 Bekladding van muren en/of gebouwen 

 Vernieling van telefooncellen of bushokjes 

 Rommel op straat 

 Hondenpoep op straat 

De antwoordpercentages zijn omgerekend naar een schaalscore voor verloedering van 0 (= komt niet voor) 

t/m 10 (= komt heel vaak voor). 
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Figuur 3: Verloedering in de buurt, in schaalscores 

 

Bron: Burgeronderzoek  

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de verloedering in Passart in 2013 weliswaar nog boven het Heerlense 

gemiddelde ligt, doch dat deze aanzienlijk gedaald is t.o.v. 2011.  

 

5.3 BUURTOVERLAST 

Een tweede aspect van de sociale kwaliteit van de woonomgeving betreft de overlast die men in de eigen 

buurt ervaart. Deze overlast is gemeten door de inwoners in het burgeronderzoek te vragen in welke mate 

de volgende twee vormen van overlast naar eigen idee in de buurt voorkomen: 

- overlast van groepen jongeren 

- overlast door omwonenden. 

De antwoordpercentages zijn omgerekend naar een schaalscore voor overlast die loopt van 0 (= komt niet 

voor) t/m 10 (= komt heel vaak voor). 
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Figuur 4: Overlast in de buurt, in schaalscores 

 

Bron: Burgeronderzoek 2013 - 

Uit figuur 4 blijkt dat in Passart bovengemiddeld buurtoverlast ervaren wordt in vergelijking met Heerlen 

totaal. In Passart is de buurtoverlast significant gedaald, hetgeen vooral veroorzaakt wordt door een daling 

van de jongerenoverlast. (zie onderstaande tabel 9). 

Tabel 9: Buurtoverlast door groepen jongeren, in %  

 2009 2011 2013 

Passart 26% 25% 15% 

HEERLEN 17% 19% 14% 

Bron: Burgeronderzoek 

 

5.4 MILIEUOVERLAST 

In het burgeronderzoek is de inwoners gevraagd om aan te geven wat de belangrijkste vormen van milieu-

overlast in de eigen buurt zijn. Daarbij kon men een of meerdere hinderbronnen aankruisen binnen de 

volgende drie hoofdcategorieën: 

- geluidsoverlast 

- stankoverlast 

- andere milieu-overlast (o.a. zwerfvuil, hondenpoep, bodem- en waterverontreiniging). 

De antwoordpercentages zijn omgerekend naar één schaalscore voor milieu-overlast die loopt van 0 (= 

komt niet voor) t/m 10 (= komt heel vaak voor). Figuur 5 geeft dit weer. 

4,7

3,2

4,5

3,3

4

3,1

0 1 2 3 4 5

Passart

HEERLEN

2013

2011

2009



16 

 

Figuur 5: Milieuoverlast, in schaalscores 

 

Bron: Burgeronderzoek 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de ervaren milieuoverlast door de bewoners van Passart iets lager 

ervaren wordt dan in Heerlen totaal. 

 

5.5 KWALITEIT VAN DE WONING EN WOONOMGEVING 

Hoe waarderen de mensen het woon- en leefklimaat in hun buurt? Wonen ze er graag of niet? Om deze 

vragen te kunnen beantwoorden is de bewoners gevraagd om een rapportcijfer te geven voor hun buurt als 

woon- en leefomgeving (tabel 10).  

Tabel 10: Rapportcijfer  buurt als woon- en leefomgeving 

Buurt 2009 2011 2013 

Passart 7,2 7 7,5 
Heerlen totaal 7,6 7,6 7,7 
Bron: Burgeronderzoek 

De eigen woning wordt gemiddeld genomen door de bewoners van Passart vrijwel even hoog gewaardeerd 

als in Heerlen totaal. In Passart zijn bewoners de buurt als woon- en leefomgeving in 2013 beter gaan 

waarderen t.o.v. 2011. 

Daarnaast is gevraagd naar de kwaliteit van de woonomgeving. Hoe waarderen de inwoners de buurt 

als woon- en leefomgeving? Wonen ze er graag of niet? Om hier een beeld van te krijgen is de 

inwoners in het Burgeronderzoek Parkstad Limburg een aantal stellingen voorgelegd. Het gaat om de 

volgende leefbaarheidstellingen: 
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- De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen. 
- Het is vervelend om in deze buurt te wonen. 
- Als het maar enigszins mogelijk is ga ik uit deze buurt verhuizen. 
- Als je in deze buurt woont heb je het goed getroffen. 
- Het is prettig wonen in deze buurt. 

Vervolgens zijn de antwoorden op deze stellingen omgerekend naar een schaalscore voor de algemene 

kwaliteit van de woonomgeving die loopt van 0 (= zeer laag) t/m 10 (= zeer hoog)  

Figuur 6: Kwaliteit woonomgeving, in schaalscores 

 

Bron: Burgeronderzoek 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat inwoners in Passart de kwaliteit van de woonomgeving significant 

slechter beoordelen dan inwoners van Heerlen totaal. Tussen 2011 en 2013 is de waardering in Passart 

echter nauwelijks veranderd.  
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5.6 BEHEER EN ONDERHOUD 

In het burgeronderzoek is de inwoners een aantal aspecten van beheer en onderhoud voorgelegd, met de 

vraag om aan te geven of men hierover in de eigen buurt tevreden of ontevreden is. Deze aspecten hebben 

betrekking op de volgende vier beheer- en onderhoudcategorieën:  

- openbare weg 

- openbaar groen 

- openbare speelvoorzieningen 

- openbare straatverlichting. 

De antwoordpercentages zijn omgerekend naar één waarderingsscore voor beheer en onderhoud die loopt 

van 0 (= zeer laag) t/m 10 (= zeer hoog). Deze scores zijn weergegeven in figuur 7. 

 

Figuur 7: Tevredenheid over beheer en onderhoud, in schaalscores 

 

Bron: Burgeronderzoek 

De tevredenheid over het beheer en onderhoud is in Passart lager dan het Heerlense gemiddelde, doch is 

tussen 2011 en 2013 aanzienlijk gestegen.  
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5.7 VERKEERSVOORZIENINGEN 

De tevredenheid over het verkeer in de buurt is onderzocht door de inwoners in het burgeronderzoek te 

vragen of ze tevreden of ontevreden zijn over de volgende specifieke aspecten van verkeer in de eigen 

buurt: 

- verkeersdrukte op wegen en straten 

- verkeerssnelheid op wegen en straten 

- parkeergelegenheid 

- trottoirs en voetpaden 

- oversteekplaatsen voetgangers 

- veiligheid schoolroutes 

- fietsvoorzieningen 

- busverbindingen 

- voorrangsregelingen. 

De antwoordpercentages zijn omgerekend naar één waarderingsscore voor verkeersvoorzieningen die 

loopt van 0 (= zeer laag) t/m 10 (= zeer hoog). Zie figuur 8. 

 

Figuur 8: Tevredenheid verkeersvoorzieningen, in schaalscores 

 

Bron: Burgeronderzoek 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de inwoners van Passart de verkeersvoorzieningen voldoende 

waarderen. Er is nauwelijks verschil in waardering tussen de inwoners van Passart enerzijds en de 

waardering van de gemiddelde Heerlenaar anderzijds.  In Passart zijn de inwoners in 2013 t.o.v. 2011 de 

verkeersvoorzieningen beter gaan waarderen.  
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5.8 TEVREDENHEID BUURTVOORZIENINGEN 

De kwaliteit van de leefbaarheid van de buurt hangt voor een belangrijk deel samen met de 

waardering die de inwoners hebben voor de voorzieningen in hun directe woon- en leefomge-

ving.  

Om deze waardering in beeld te brengen is de mensen in het burgeronderzoek gevraagd in 

hoeverre ze tevreden of ontevreden zijn over de volgende buurtvoorzieningen: 

- aanbod winkels voor de dagelijkse boodschappen 

- bereikbaarheid winkels voor dagelijkse boodschappen 

- speelmogelijkheden voor kinderen 

- straatverlichting 

- groenvoorzieningen 

- openbaar vervoer 

- onderhoud van wegen en fietspaden 

- basisonderwijs 

- voorzieningen voor jongeren 

- parkeergelegenheid 

- sportgelegenheden 

- buurthuizen/gemeenschapshuizen. 

- kinderopvang/peuterspeelzaalwerk 

Tabel 11 laat zien welk aandeel van de inwoners van Passart en Heerlen totaal in 2013 (zeer) 

tevreden is over deze voorzieningen in de buurt. Hierbij wordt de ontwikkeling vanaf 2009 

weergegeven. De cijfers voor de subbuurt Passart kunnen niet worden weergegeven, vanwege 

de grotere betrouwbaarheidsmarges.  

Tabel 11: Tevredenheid over buurtvoorzieningen, in %  

 2009* 2011 2013 

 H-P H H-P H H-P H 
Tevreden over aanbod winkels dagelijkse 
boodschappen 

83% 73% 89% 75% 91% 73% 

Tevreden bereikbaarheid winkels dagelijkse 
boodschappen  

** ** ** ** 93% 78% 

Tevreden over speelmogelijkheden  33% 46% 31% 44% 53% 48% 

Tevreden over straatverlichting  78% 84% 75% 79% 77% 81% 

Tevreden over groenvoorziening 55% 70% 50% 61% 60% 67% 

Tevreden over openbaar vervoer 79% 74% 78% 72% 76% 72% 

Tevreden over onderhoud wegen   61% 45% 49% 57% 60% 

Tevreden over basisonderwijs 87% 85% 82% 81% 84% 83% 

Tevreden over jongerenvoorzieningen 16% 22% 18% 25% 27% 30% 

Tevreden over parkeergelegenheid 50% 51% 52% 51% 65% 53% 

Tevreden over sportgelegenheden 56% 56% 53% 58% 55% 55% 

Tevreden over buurthuizen  69% 55% 69% 55% 66% 53% 

Tevreden over kinderopvang/peuterspeelzalen ** ** ** ** 72% 65% 

* H-P: Heerlerheide-Passart; H: Heerlen totaal 

** cijfers niet beschikbaar voor 2009 en 2011 omdat deze niet gemeten zijn 
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Uit tabel 11 blijkt dat inwoners van Heerlerheide-Passart het meest tevreden zijn over het 

aanbod en de bereikbaarheid van winkels dagelijkse boodschappen, ook in vergelijking met het 

Heerlense gemiddelde.  

6 HET SOCIALE ASPECT 

In dit hoofdstuk wordt het sociale aspect van de herstructurering van Passart nader omschreven. De 

volgende elementen passeren daarbij de revue: 

 Zelfredzaamheid 

 Sociale cohesie 

 Eenzaamheid 

 Gezondheidsbeleving 

6.1 ZELFREDZAAMHEID 

Om een beeld te verkrijgen van de zelfredzaamheid van burgers, is in het burgeronderzoek  een aantal 

stellingen hierover opgenomen. Deze stellingen zijn: 

 Ik heb geen hulp van anderen nodig voor mijn dagelijkse verzorging 

 Ik kan het huishouden alleen af 

 Ik kom elke maand rond met mijn inkomen 

 Ik kan zelfstandig een bezoek brengen aan familie, vrienden of bekenden 

 Ik kan mij in het algemeen goed redden zonder hulp van anderen 

Voor de berekening van zelfredzaamheid zijn bovenstaande stellingen omgerekend naar een schaalscore 

van 0 (helemaal niet zelfredzaam) t/m 10 (volledig zelfredzaam). In de volgende figuur wordt weergegeven 

hoeveel procent van de burgers in 2013 minimaal een 7,5 scoren op de schaal zelfredzaamheid (zie figuur 

9). 
Figuur 9: Mate van zelfredzaamheid groter dan schaalscore 7,5 (%) 

 

Bron: Burgeronderzoek 2013  
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Uit figuur 9 blijkt dat de zelfredzaamheid in Passart onder het Heerlense gemiddelde ligt.  

 

6.2 SOCIALE COHESIE 

De kwaliteit van de woonomgeving heeft behalve een fysieke component ook een sociale component. Hoe 

gaan mensen in de buurt met elkaar om? Leeft men op een prettige manier samen of heeft men (over-)last 

van elkaar? Om deze vragen over de sociale kwaliteit te beantwoorden is in dit onderzoek  de sociale 

cohesie gemeten. 

De sociale cohesie is gemeten door te vragen in hoeverre men het eens is met de volgende stellingen: 

 De mensen gaan in de buurt op een prettige manier met elkaar om. 

 Ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is. 

 Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. 

 De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks. 

Hierbij hadden de respondenten vijf antwoordmogelijkheden: helemaal mee oneens, mee oneens, niet 

mee eens/ niet mee oneens, mee oneens en helemaal mee oneens. De scoreschaal loop van 1 t/m 10. Hoe 

hoger de score, des te hoger de sociale cohesie (figuur 10). 

Figuur 10: Schaalscore sociale cohesie in de buurt 

 
Bron: Burgeronderzoek  

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de sociale cohesie in Passart significant lager is dan in Heerlen totaal. 

Ondanks deze bevinding laat de sociale cohesie in Passart een stijgende lijn zien.  
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6.3 EENZAAMHEID 

Eenzaamheid kan gedefinieerd worden als het negatief ervaren verschil tussen de kwaliteit van de relaties 

die men onderhoudt en de relaties zoals men die voor zichzelf zou wensen (de Jong Gierveld, 1980). De 

gevolgen van langdurende eenzaamheid kunnen groot zijn. Zij bedreigt de gezondheidssituatie en de 

hieraan gerelateerde kwaliteit van leven. Aan de respondenten is de vraag gesteld of men zich weleens 

eenzaam voelt. Hiertoe had men de mogelijkheid om te kiezen uit de antwoordcategorieën: vaak, soms, 

zelden en nooit. Figuur 11 geeft weer hoeveel procent van de respondenten zich (vaak of soms) eenzaam 

voelt.  

Figuur 11: Eenzaamheid, in % 

 

Bron: Burgeronderzoek  

Uit bovenstaande figuur blijkt dat een op de vijf inwoners van Passart zich vaak/soms eenzaam voelen. Dit 

aandeel verschilt niet significant van het Heerlense gemiddelde (21%).  
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6.4 GEZONDHEIDSBELEVING 

Aan inwoners is gevraagd om een oordeel te geven over hun algemene gezondheid. Hierbij kon men kiezen 

uit de antwoordcategorieën: ‘uitstekend’, ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘matig’ en ‘slecht’. Figuur 12 geeft weer 

hoeveel procent van de inwoners de eigen gezondheid als ‘matig’ of ‘slecht’ ervaart.  

Figuur 12: Negatieve gezondheidsbeleving (in %) 

 

Bron: Burgeronderzoek  

Uit bovenstaande figuur blijkt dat inwoners van Passart hun eigen gezondheid als significant slechter 

ervaren dan de gemiddelde inwoner van Heerlen. Tussen 2009 en 2011 is de perceptie van de eigen 

gezondheid in Passsart verslechtert.  
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7 VEILIGHEID 

In dit hoofdstuk wordt informatie gepresenteerd over de veiligheid, en met name de beleving 

hiervan door de burger. Daarbij komen zowel subjectieve  als objectieve aspecten van veiligheid aan 

de orde. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 

 Onveiligheidsgevoelens in de buurt 

 Schaalscore ervaren drugsoverlast 

 Slachtofferschap 

7.1 ONVEILIGHEIDSGEVOELENS 

Voor het persoonlijk welzijn is het van belang dat men zich veilig voelt. Daarom is in het onderzoek 

gevraagd of men zich weleens onveilig voelt in de eigen woonbuurt. Figuur 13 laat zien hoeveel 

procent van de inwoners deze vraag bevestigend heeft beantwoord.  

Figuur 13: Onveiligheidsgevoelens in de buurt (%) 

 
Bron: Burgeronderzoek  

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de inwoners van Passart zich gemiddeld onveiliger voelen dan de 

inwoners van Heerlen totaal. Desondanks zijn de inwoners van Passart zich vanaf 2009 veiliger gaan 

voelen in hun eigen buurt. 
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7.2 ERVAREN DRUGSOVERLAST 

In welke mate ervaren inwoners overlast ten gevolge van drugs? Figuur 14 geeft het aandeel 

inwoners weer dat aangeeft dat drugsoverlast vaak voorkomt in de eigen buurt.  

Figuur14: Ervaren drugsoverlast, in % 

 

Bron: Burgeronderzoek 

Inwoners van Passart ervaren in 2013 frequenter overlast door drugs dan gemiddeld in Heerlen. 

Tussen 2011 en 2013 is de perceptie van drugsoverlast gestegen in met name Passart. 

 

7.3 SLACHTOFFERSCHAP 

Aan burgers is gevraagd of zij in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van een misdrijf. 

Hierbij gaat het om de volgende hoofdcategorieën: 

1. woninginbraak (diefstal uit woning of poging tot inbraak) 

2. autodelicten (diefstal uit de auto, diefstal vanaf de buitenkant van de auto, vernieling aan de 

auto)   

3. fietsendelicten (fietsendiefstal) 

4. vernieling (vernieling of beschadiging van persoonlijk bezit, bijvoorbeeld aan huis of tuin) 

5. geweldsmisdrijven (beroving met geweld, mishandeling, bedreiging met lichamelijk geweld). 

In figuur 15 wordt weergeven welk percentage van de bewoners aangeeft dat zij de afgelopen 12 

maanden slachtoffer geweest zijn van (minimaal) één van de voornoemde misdrijven. 
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Figuur15: Persoonlijk slachtofferschap totaal, in % 

 

Bron: Burgeronderzoek 

Uit figuur 15 blijkt dat het persoonlijk slachtofferschap in Passart significant hoger is dan in Heerlen 

totaal. Tussen 2011 en 2013 is het slachtofferschap in Passart gestegen.  

In de volgende figuren (figuur 16 t/m figuur 18) wordt het persoonlijk slachtofferschap uitgesplitst 

voor respectievelijk woninginbraak, vernieling en geweld. 

Figuur 16: Persoonlijk slachtofferschap woninginbraak, in % 

 
Bron: Burgeronderzoek  
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Figuur 17: Persoonlijk slachtofferschap vernieling, in % 

 

Bron: Burgeronderzoek  

 

Figuur18: Persoonlijk slachtofferschap geweld, in % 

 

Bron: Burgeronderzoek  

Uit bovenstaande figuren kan geconcludeerd worden dat inwoners van Passart zich vaker slachtoffer 

voelen van woninginbraak, vernieling en geweld dan Heerlen gemiddeld. Tussen 2011 en 2013 is het 

slachtofferschap van met name woninginbraak gestegen.  
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8 WERKGELEGENHEID EN ECONOMIE 

In dit hoofdstuk wordt informatie gepresenteerd over de economie en de werkgelegenheid. 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 

 Betaald werk 

 Opleidingsniveau 

 Bijstandsgerechtigden 

 Bedrijven 

8.1 BETAALD WERK 

Het hebben van een betaalde baan is een indicator van de sociaaleconomische positie van de 

inwoners. Om hiervan een beeld te krijgen is de vraag gesteld of men betaalde werkzaamheden voor 

12 uur of meer per week verricht. Figuur 19 geeft weer hoeveel procent van de inwoners geen 

betaalde baan heeft van 12 uur of meer per week., uitgedrukt in een percentage van de 18-65 

jarigen.  

Figuur19: Niet-Werkzame beroepsbevolking (%) 

 
Bron: Burgeronderzoek 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat bijna de helft van de inwoners van Passart geen betaald werk 

hebben. In Heerlen totaal is dit ruim een op de drie. Hierbij moet wel vermeld worden dat het gaat 

om subjectieve cijfers op basis van steekproefonderzoek. Een representatieve groep personen heeft 

zelf aangegeven geen betaald werk te hebben voor 12 uur of meer per week. Tabel 7 daarentegen 

geeft de objectieve (geregistreerde) cijfers van het UWV weer.  Ook hieruit blijkt dat in Passart 

relatief meer personen geen betaald werk hebben dan het gemiddelde in Heerlen.   
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8.2 OPLEIDINGSNIVEAU 

Het opleidingsniveau is een belangrijke indicator voor de sociaaleconomische structuur van de 

bevolking. Om een beeld van dit opleidingsniveau te krijgen is de inwoners gevraagd om aan te 

geven wat de hoogst genoten schoolopleiding is die met een diploma is afgerond. In onderstaande 

figuur staat per buurt het percentage burgers met een lage opleiding: Lager onderwijs (incl. lavo en 

vglo), Lager beroepsonderwijs (lts, lhno, etc.), Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo, 

mulo), uitgedrukt als percentage van de potentiële beroepsbevolking. 

Figuur20: Laag opleidingsniveau (%) 

 
Bron: Burgeronderzoek 

In Passart is het aandeel laag opgeleiden in de bevolking 40% en ligt daarmee boven het Heerlense 

gemiddelde. In de vorige paragraaf zagen we al dat in Passart ook een groter aandeel van de 

personen geen betaald werk heeft. Er is dan ook een positief correlationeel verband tussen 

opleidingsniveau en het hebben van betaald werk.  

 

8.3 BIJSTANDSGERECHTIGDEN 

Het aandeel algemene bijstandsuitkeringen heeft betrekking op het aantal uitkeringen aan 

huishoudens waarvan het oudste lid van het bijstandshuishouden jonger is dan 65 jaar, uitgedrukt in 

het percentage van de potentiële beroepsbevolking (15-65 jaar). In Passart worden relatief gezien de 

meeste bijstandsuitkeringen verstrekt. Zie figuur 21. 
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Figuur21: Aandeel algemene bijstandsuitkeringen, uitgedrukt in % van de potentiële beroepsbevolking 

 
Bron: WWB gemeente Heerlen 

Het aandeel bijstandsgerechtigden is in Passart aanzienlijk hoger dan in Heerlen gemiddeld.  

8.4 BEDRIJVEN 

Uit het Lisa Vestigingenregister is het aantal bedrijven per 1000 inwoners afgeleid (Figuur 22).  

Figuur 22: Aantal bedrijven per 1000 inwoners 

 
Bron: Lisa Vestigingenregister 

In Passart liggen per 1.000 inwoners aanzienlijk minder bedrijven dan gemiddeld in Heerlen.  
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9 ONDERZOEKSVERANTWOORDING 

Hieronder wordt de opzet van het burgeronderzoek (2013) en de verantwoording van de uitvoering 

beschreven. Aan de orde komen achtereenvolgens de onderzoeksmethode, steekproeftrekking, 

responsverantwoording, representativiteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid.  

9.1 ONDERZOEKSMETHODE 

Het burgeronderzoek is uitgevoerd in de vorm van een schriftelijke enquête. Deze enquête is 

gehouden onder een aselecte steekproef van inwoners van Heerlen. In het kader van de herstructu-

rering is een aantal buurten, zoals Passart, opgehoogd, waardoor het mogelijk wordt om uitspraken 

op het niveau van deze buurt te doen. Alleen personen van 18 jaar en ouder zijn aangeschreven 

(excl. verzorgings- en verpleegtehuizen).  

De personen die voor het onderzoek zijn geselecteerd, hebben per post een brief ontvangen met 

daarin een uitnodiging om deel te nemen aan het schriftelijk onderzoek (schriftelijke vragenlijst). 

Verzocht werd om deze enquête binnen 10 dagen in te vullen. Om de respons te verhogen is er na 10 

dagen schriftelijk gerappelleerd door middel van een schriftelijke vragenlijst en begeleidende brief 

van de gemeente Heerlen met het verzoek de vragenlijst in te vullen en binnen 10 dagen in een 

portvrije antwoordenveloppe te retourneren.  

Om de privacy te kunnen waarborgen zijn aan de respondenten geen naam- en adresgegevens 

gevraagd, behalve de postcode (nodig om de uitkomsten te kunnen herleiden naar gemeenten en 

buurten). Het veldwerk is uitgevoerd in oktober 2013. 

9.2 STEEKPROEFTREKKING 

In de onderzoeksopzet is uitgegaan van een aselecte gestratificeerde steekproef. Hierbij werd 

gestratificeerd naar buurt. Op basis van dit principe is in 2013 uit de Gemeentelijke Bevolkingsadmi-

nistratie van Heerlen een aselecte steekproef getrokken van 18 jaar en ouder. Gelet op de omvang 

en moeilijkheidsgraad van de vragenlijst is ervoor gekozen bewoners van verzorgings- of verpleegte-

huizen buiten de steekproeftrekking te laten.  

9.3 RESPONSVERANTWOORDING 

In totaal hebben uiteindelijk in Passart 279 personen de vragenlijst ingevuld, hetgeen een 

onderzoeksrespons van 31% betekent. Tabel 12 geeft een overzicht van de respons per buurt. 

Weergegeven is het aantal verzonden en geretourneerde vragenlijsten, en het daaruit resulterende 

responspercentage. 

Niet iedereen vult alle vragen van de vragenlijst in, zelfs als dit eigenlijk de bedoeling is. De respons 

per vraag kan dus lager uitvallen dan het aantal respondenten. Indien de respons op een vraag lager 

is dan 25 wordt de uitkomst op deze vraag niet meer gepresenteerd omdat dit onvoldoende is voor 

een betrouwbare uitspraak. 
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Tabel 12: Respons per buurt (aantal) 

Buurt Verzonden Retour Responspercentage 
Passart 450 130 28,9 
Heerlen totaal 14.617 4.976 34% 

 

9.4 REPRESENTATIVITEIT  

Bij enquête-onderzoek bestaat het risico dat bepaalde bevolkingsgroepen oververtegenwoordigd of 

ondervertegenwoordigd zijn in de responsgroep. In dat geval zijn de respondenten geen goede 

afspiegeling van de totale bevolking en is het onderzoek daarmee niet representatief. Ook in dit 

onderzoek was dit het geval. Na toetsing van de representativiteit op basis van geslacht en leeftijd, 

werden kleine afwijkingen geconstateerd. 

Om deze kleine afwijkingen naar geslacht en leeftijd te corrigeren heeft weging plaatsgevonden. Dit 

is een bij steekproefonderzoek gebruikelijke statistische techniek waarbij de onderzoeksgegevens 

(door middel van een vermenigvuldigingsfactor) zodanig worden gecorrigeerd dat de samenstelling 

van de responsgroep vrijwel exact gelijk is aan de feitelijke bevolkingssamenstelling. 
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