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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt de uitwerking van de enquête die Wijkraad St. Jacob in de zomer van 2020 heeft verspreid
in haar werkgebied. Met het motto “Samen zetten wij ons in voor een wijk waar het goed wonen is”
heeft de wijkraad het initiatief genomen om informatie en ervaringen op te halen bij de mensen
waar wij ons voor inzetten, namelijk de bewoners in ons prachtige stadsdeel.
Ruim duizend huishoudens in de wijken Hammerveld, Roerdelta en Voorstad St. Jacob hebben de
uitgebreide vragenlijst ontvangen om de wijkraad kenbaar te maken welke zaken voor hun van
belang zijn. De wijkraad is aan de slag gegaan met het verwerken van de grote hoeveelheid
informatie, ideeën en opmerkingen die is gedeeld door de buurtgenoten en dit rapport is daarvan
het resultaat.
Bij deze willen wij graag onze dank uitspreken voor eenieder die heeft bijgedragen aan de opzet en
uitvoering van de enquête en natuurlijk aan alle wijkbewoners die de moeite hebben genomen om
de vragenlijst in te vullen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Wijkraad St. Jacob
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Inleiding
Wijkraad
In het kader van bestuurlijke vernieuwing zijn door de gemeente Roermond verschillende wijkraden
aangesteld, om burgers uit bepaalde stadsdelen de mogelijkheid te geven om mee te beslissen over
de besteding van publieke gelden. Wijkraad St. Jacob kent een geschiedenis die inmiddels vijf
decennia omspant. De wijkraad bestaat uit betrokken vrijwilligers die zelf hebben aangeboden om de
belangen van de bewoners uit de wijken Hammerveld, Roerdelta en Voorstad Sint Jacob te
behartigen. Wijkraad St. Jacob heeft als doelstelling om ketenpartners zoals de gemeente en
projectontwikkelaars gevraagd en soms ongevraagd te adviseren en dient graag als klankbord voor
thema’s die het welzijn van de bewoners uit ons werkgebied raken. Op onderstaande plattegrond
wordt ons werkgebied weergegeven.
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Aanleiding
Wijkraad St. Jacob heeft als doelstelling om als zelfstandig en autonoom orgaan de belangen van
bewoners te behartigen. Afgelopen jaren is er voornamelijk aanbod gestuurd gewerkt, waarbij wij als
wijkraad in actie kwamen nadat wij waren benaderd door een buurtbewoner met een signaal. Op
deze manier hebben wij samen met ketenpartners mooie resultaten gerealiseerd, zoals het
verbeteren van het voetpad over de dijk in Hammerveld en het verbeteren van de wegbelijning in
Voorstad St. Jacob.
Maar wat leeft er nu echt in de wijk? Dat was een vraag waarin wij ons graag verder wilden
verdiepen, om in de toekomst nog beter aan te kunnen sluiten bij de wensen van bewoners in ons
prachtige stadsdeel. Om een beter antwoord te krijgen op deze vraag hebben wij een uitgebreide
enquête opgesteld en deze verspreid onder de circa duizend brievenbussen die ons werkgebied telde
in 2020. Bewoners werden bevraagd over een veelheid van onderwerpen die allemaal betrekking
hebben op het wonen en leven in Hammerveld, Roerdelta en de Voorstad.
Als wijkraad voelen wij ons verantwoordelijk voor de hoeveelheid informatie die de respondenten
met ons hebben gedeeld. Een zorgvuldige analyse van deze gegevens stond bij ons voorop. Vanwege
verschillende ontwikkelingen die nauw samenhangen met veranderingen die de samenstelling van
het bestuur heeft ondergaan en natuurlijk de coronapandemie die de hele wereld in zijn greep had
sinds voorjaar 2020 heeft de analyse veel langer op zich laten wachten dan vooraf gehoopt. Mogelijk
zijn de antwoorden die zijn verwerkt daardoor niet meer volledig accuraat in 2022, maar wij zijn van
mening dat de enquête voor een groot gedeelte uit tijdloze onderwerpen bestaat. De gegevens uit
2020 vormen ook een goed uitgangspunt voor een eventuele enquête in de toekomst, om te
onderzoeken hoe de tevredenheid van respondenten zich heeft ontwikkeld over bepaalde
onderwerpen. Ook binnen Roermond hebben zich veranderingen voorgedaan, waaronder de
vernieuwde werkwijzen binnen de gemeente en de samenstelling van een nieuw college na de
verkiezingen in voorjaar 2022.

Werkwijze en bevindingen
Er zijn zo’n duizend huishoudens benaderd met het verzoek om de enquête (zie bijlage 1) in te vullen
en om mensen extra aan te moedigen te reageren, stelden wij een heerlijke Christoffelvlaai in het
vooruitzicht die werd verloot onder iedere vijftig respondenten.
De resultaten zijn systematisch verwerkt volgens de methode van Ben Baarda, waarbij antwoorden
op open vragen werden gecodeerd en gelabeld, zodat de resultaten onderling goed konden worden
vergeleken. Daarnaast hebben wij ook bij een aantal stellingen vastgelegd hoe belangrijk het thema
is voor de respondent. Dit is zichtbaar in de grafieken in het verwerkingsrapport. Via een
informatieverzoek bij het bestuur van Wijkraad St. Jacob zijn de resultaten op te vragen. Uiteraard
wordt hierbij de privacy van alle respondenten geborgd en zijn de resultaten niet terug te leiden op
individueel niveau.
Of het aan de Christoffelvlaai lag of aan de betrokkenheid van de bewoners uit Hammerveld,
Roerdelta en Voorstad weten wij niet, maar we hebben maar liefst 241 reacties ontvangen. Veel
respondenten hebben aangegeven de enquête een goed initiatief te vinden en wij denken dat wij
ons als wijkraad hiermee ook beter zichtbaar hebben gemaakt in de wijk. Nog beter: de overgrote
meerderheid van de respondenten waardeert de wijk met een hele ruime voldoende. Deze en meer
cijfers zijn terug te vinden in de rapportage, voorzien van figuren om de gegevens inzichtelijk te
maken.
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Rapport
Gegevens respondenten

Figuur 1: leeftijdsopbouw totale aantal respondenten in absolute aantallen
De bovenstaande grafiek geeft inzicht in de leeftijdsopbouw van het aantal respondenten
woonachtig in het hele werkgebied van Wijkraad St. Jacob. Hierbij valt op dat de leeftijdscategorie
van 60 jaar en ouder ruim is vertegenwoordig ten opzichte van de jongere leeftijdscategorieën.
De ruime vertegenwoordiging van de oudere leeftijdscategorieën kan verschillende oorzaken
hebben. Het zou daadwerkelijk zo kunnen zijn dat er meer ouderen woonachtig zijn in werkgebied
van Wijkraad St. Jacob dan jongeren, maar mogelijk speelt ook de factor tijd en dan met name “vrije
tijd” een rol. De kans is aannemelijk dat een gepensioneerde buurtgenoot meer tijd heeft om de
uitgebreide enquête in te vullen dan een drukbezette werknemer of iemand uit een gezin met jonge
kinderen.

Figuur 2: leeftijdsopbouw totale aantal respondenten uitgesplitst naar wijk in absolute aantallen
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De bovenstaande figuur weergeeft hoe de verschillende leeftijdscategorieën zijn verdeeld over de
wijken Hammerveld, Roerdelta en Voorstad. De lijnen van deze figuur komen grotendeels overheen
met de bevindingen uit figuur 1, waarbij moet worden opgemerkt dat in Roerdelta zowel relatief veel
jonge bewoners als zestigerplussers wonen.
De oorzaak hiervan kan worden gezocht in het feit dat de projectontwikkelaar die de afgelopen jaren
deze wijk heeft ontwikkeld zich duidelijk heeft gericht op twee doelgroepen: starters/jonge gezinnen
en levensloopbestendig wonen voor mensen in hun derde levensfase. Bij de oranje lijn van
Hammerveld kan een soortgelijke trend worden opgemerkt. Dat is op zich niet vreemd, want
Hammerveld is in de jaren ’90 ook projectmatig ontwikkeld.

Figuur 3: gemiddelde leeftijd respondenten totaal en uitgesplitst op wijkniveau
In het bovenstaande staafdiagram is de gemiddelde leeftijd van de respondenten zichtbaar. Bij de
gele staaf van de wijk Voorstad is te zien dat de gemiddelde leeftijd enkele jaren hoger ligt. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat er in de Voorstad meer tachtigplussers wonen dan in de andere
wijken. Zou de heilzame bries langs de Maasboulevard het geheim zijn van de gezegende leeftijd van
deze bewoners?

Figuur 4: jaren woonachtig in wijk in absolute aantallen
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In figuur 4 is zichtbaar dat ongeveer de helft van de respondenten korter dan tien jaar woonachtig is
in een van de bevraagde wijken. Een aanzienlijk gedeelte van de bewoners dat tussen de twintig en
de dertig jaar vertoeft in de wijk, woont in Hammerveld. Ongetwijfeld tevreden bewoners van het
eerste (of tweede uur), afgaande op de latere gegeven antwoorden in de enquête.
In de Voorstad zijn er enkele bijzondere uitschieters naar boven, met bewoners die al ruim zestig of
zeventig jaar wonen in het prachtige oudste deel van de wijk.

Figuur 5: jaren woonachtig in wijk uitgesplitst op wijkniveau
In figuur 5 wordt een onderverdeling van het aantal jaren woonachtig in de wijk op buurtniveau
weergegeven. Hierbij valt op dat er haast geen bewoners zijn die al langer dan dertig jaar wonen in
Roerdelta of Hammerveld. Dat heeft te maken met de relatief jonge leeftijd van beide wijken,
waarbij de kanttekening dient te worden gemaakt dat de Molenweg die ook tot Roerdelta behoort
en enkele monumentale panden op Steeleiland, wel al sinds het begin van de twintigste bewoond
zijn.
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Figuur 6: samenstelling huishoudens in absolute aantallen

Figuur 7: samenstelling huishoudens in absolute aantallen uitgesplitst op wijkniveau
In de stapeldiagrammen van figuur 6 en 7 wordt getoond hoe de huishoudens zijn samengesteld per
wijk. Een aanzienlijk deel van de respondenten vormt een meer persoonshuishouden zonder
kinderen. Alleen in de Voorstad hebben ook personen de enquête ingevuld die niet zozeer een
huishouden vormen, als wel een bedrijf vertegenwoordigen. In de aan het centrum grenzende
Voorstad is dan ook meer bedrijvigheid dan in Hammerveld of Roerdelta, die beide echte
woonwijken zijn.
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Gegevens waardering en eigen inbreng

Figuur 8: sterkste punten wijk volgens wijkbewoners in absolute aantallen, totaal en uitgesplitst op
wijkniveau
In deze grafiek worden de sterkste punten van de wijk thematisch weergegeven. Vrijwel iedere
respondent ziet de uitstraling van de wijk als sterk punt en ook de ligging, de sociale sfeer en de
groene ruimte worden geroemd. Respondenten omschrijven de deelgebieden met de volgende
steekwoorden: modern, authentiek en saamhorigheid. Dat klinkt als een prachtige mix van nieuw en
oud, met de mensen als sociaal cement om de delen van de wijk met elkaar te verbinden.
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Figuur 9: zwakste punten wijk volgens wijkbewoners in absolute aantallen, totaal en uitgesplitst op
wijkniveau.
In figuur 9 worden de meest genoemde zwakke punten van de wijk volgens de respondenten
weergegeven en uitgesplitst naar wijkniveau. Complimenten zijn natuurlijk altijd mooi om te krijgen,
maar de ervaren zwakke punten zijn natuurlijk de echte verbeterpunten, waar de wijkraad en andere
partners van kunnen leren. Op de genoemde thema’s wordt verder ingezoomd in de onderstaande
figuren.
Het is opvallend dat het merendeel van de genoemde thema’s zich afspeelt in de openbare ruimte.
Zowel verkeersveiligheid, als overlast en parkeren worden vaak genoemd als zwakke punten van de
wijk. Bij verkeersveiligheid worden (te) snelle auto’s en hard rijden bijvoorbeeld genoemd als zorg.
Bij overlast vallen vooral de thema’s geluidsoverlast en overlast van huisdieren op. Geluidsoverlast
kan volgens de respondenten worden veroorzaakt door hangjongeren, buren of horeca. Ook overlast
van honden en katten wordt regelmatig genoemd. Hierbij gaat het zowel loslopende huisdieren in de
vrije ruimte, als om ervaren geluidshinder door blaffende honden en uitwerpselen op straat en in
tuinen. Volgens de enquête zijn het echter niet alleen huisdieren die hun behoefte doen in openbare
omgeving, want ook “urineren tegen gevel” wordt verschillende keren genoemd als bron van
overlast.
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Figuur 10: zwakste punt verkeersveiligheid uitgesplitst in aandachtspunten in absolute aantallen
Een aanzienlijk deel van de ervaren verkeersoverlast gaat over hard rijden en over verkeersdrukte.
Ook de situatie bij de basisscholen wordt genoemd. De enquête is in 2020 afgenomen en inmiddels is
de oversteekplaats bij Basisschool De Steenen Brug aangepast. Hier is een signaalverhoogde
oversteekplaats van gemaakt om mogelijk te maken dat voetgangers (schoolkinderen) veilig de
basisschool kunnen bereiken via een voetgangers oversteek.
Er zijn nog meer signalen afgegeven over een verkeersveilige inrichting. Verkeersveiligheid en
toegankelijkheid zijn belangrijke thema’s voor de wijkraad en op een aantal plaatsen in de wijk,
waaronder de straat Voorstad St. Jacob, is bijvoorbeeld wegbelijning vernieuwd om een veiligere
verkeerssituatie te creëren.
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Figuur 11: zwakste punt overlast uitgesplitst in aandachtspunten in absolute aantallen
Een deel van de respondenten heeft aangegeven overlast te ervaren in de woonomgeving. Deze
overlast wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door rondslingerend afval. Ook geluidsoverlast wordt als
hinderlijk ervaren, bijvoorbeeld veroorzaakt door horecabezoekers, hangjongeren of feesten.
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Figuur 12: zwakste punt parkeren uitgesplitst in aandachtspunten in absolute aantallen
Niet alleen het rijdende verkeer roept ergernis op bij buurtgenoten, ook stilstaand blik wordt door
sommige respondenten ervaren als zwak punt van de wijk. Mensen geven aan dat er onvoldoende
parkeerruimte is in de wijk, dat er parkeerovertredingen worden begaan zoals parkeren op een plek
voor vergunninghouders of in groenstroken en ook de hoeveelheid toeristen die hun auto in de wijk
parkeert wordt door een aantal respondenten als een minder sterk punt ervaren.

Figuur 13: zwakste punt openbare voorzieningen uitgesplitst in aandachtspunten in absolute
aantallen
De onderwerpen die door de respondenten worden genoemd als zwakke punten in de openbare
ruimte, verschillen sterk per deelgebied. In ieder geval klinkt er een duidelijke roep om meer
afvalbakken en hondenpoepbakken.
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Figuur 14: zwakste punt overlast huisdieren uitgesplitst in aandachtspunten in absolute aantallen
Een aanzienlijk deel van de respondenten geeft aan overlast door huisdieren te ervaren. Het gaat
hierbij met name om rondslingerende uitwerpselen en loslopende honden.
Onder het mom van beter een goede buur dan een verre vriend: neem zakjes mee als u uw
viervoeter uitlaat om de openbare ruimte plezierig te houden voor iedereen en controleer of de
hond los mag lopen. In sommige gedeelten van de wijk, zoals de groenstrook langs de Maas voor de
Rode Brug bij Hammerveld, mag de hond alleen los in bepaalde seizoenen.
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Figuur 15: zwakste punt overlast veiligheid uitgesplitst in aandachtspunten in absolute aantallen
In de wijk worden ook zorgen over veiligheid uitgesproken. Met name bewoners van de Voorstad
geven aan dat zij hinder ervaren van druggerelateerde problemen. Denk hierbij aan handel of gebruik
in de openbare ruimte. Ondanks deze opmerkingen, waarderen veel buurtbewoners het gevoel van
veiligheid met een ruime voldoende. Respondenten hebben in de enquête ook aangegeven dat zij
veel belang hechten aan hun gevoel van veiligheid.
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Scores en belangrijkheid

Figuur 16: totale scores naar thema gesorteerd op belangrijkheid uitgedrukt in rapportcijfers op een
schaal van 1 tot 10
In de bovenstaande figuur worden de totale scores per thema getoond, waarbij de blauwe kolom
staat voor hoe belangrijk een thema is voor de respondenten en de oranje kolom het rapportcijfer
toont (waarbij 1 staat voor heel slecht en 10 voor zeer goed).
Deze totaalscores bevestigen het beeld dat de afzonderlijke diagrammen tonen over bijvoorbeeld
veiligheidsgevoel in de wijk, verkeer en overlast door dieren.
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Figuur 17: thema “gevoel van veiligheid” uitgedrukt in rapportcijfers op een schaal van 1 tot 10 in
totaal en uitgesplitst op wijkniveau
Respondenten uit alle deelgebieden geven aan een sterk veiligheidsgevoel te hebben in de wijk en dit
een belangrijk onderwerp te vinden. De verschillende deelgebieden ontlopen elkaar nauwelijks als
het aankomt op de ervaren veiligheid.

Figuur 18: thema “verkeersveiligheid” uitgedrukt in rapportcijfers op een schaal van 1 tot 10 in totaal
en uitgesplitst op wijkniveau
Verkeersveiligheid komt er in vergelijking met het algemene veiligheidsgevoel een stuk bekaaider
vanaf in de verschillende wijkdelen, hoewel respondenten uit alle delen wel aangeven dit een
belangrijk onderwerp te vinden. Inmiddels zijn er op een aantal plaatsen in de wijk al verbeteringen
doorgevoerd om de verkeersveiligheid te verhogen en de verkeershinder te verlagen.

Figuur 19: thema “groene ruimte” uitgedrukt in rapportcijfers op een schaal van 1 tot 10 in totaal en
uitgesplitst op wijkniveau
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Respondenten in de verschillende wijkdelen geven aan redelijk tevreden te zijn over de groene
ruimte in de wijk en dit onderwerp scoort als rapportcijfer een 7-. Dit is een thema waar over het
algemeen wel veel waarde aan wordt gehecht door buurtbewoners. De afgelopen jaren is er dan ook
gelukkig meer groen gerealiseerd in het werkgebied van Wijkraad St. Jacob en zijn voorheen
braakliggende stukjes terrein rondom de bouwplaatsen van Roerdelta ook beplant.

Figuur 20: thema “indruk van uw straat” uitgedrukt in rapportcijfers op een schaal van 1 tot 10 in
totaal en uitgesplitst op wijkniveau

Figuur 21: thema “indruk van de wijk” uitgedrukt in rapportcijfers op een schaal van 1 tot 10 in totaal
en uitgesplitst op wijkniveau
In figuur 20 en 21 wordt getoond hoe de indruk van wijkbewoners is van hun eigen straat en van de
wijk als geheel. Bijzonder om te zien dat de wijk als geheel net wat hoger wordt gewaardeerd dan de
eigen straat!
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Figuur 22: thema “openbare voorzieningen” uitgedrukt in rapportcijfers op een schaal van 1 tot 10 in
totaal en uitgesplitst op wijkniveau
De openbare voorzieningen in Hammerveld, Roerdelta en Voorstad worden met een 7 beoordeeld.
Aandachtspunten van respondenten gaan bijvoorbeeld over de loopafstand van huis naar de
brievenbus of de bushalte en de wens voor extra zitplekken in het straatbeeld. Ook geven
respondenten aan een supermarkt of een snackbar te missen in de wijk en één respondent geeft aan
dat hij of zij zich zorgen maakt over de toegang tot voorzieningen in de toekomstige uitbreidingen
van Roerdelta.

Figuur 23: thema “toegankelijkheid van/in de wijk” uitgedrukt in rapportcijfers op een schaal van 1
tot 10 in totaal en uitgesplitst op wijkniveau
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Figuur 24: thema “parkeren” uitgedrukt in rapportcijfers op een schaal van 1 tot 10 in totaal en
uitgesplitst op wijkniveau

Figuur 25: thema “hoeveel overlast van anderen” uitgedrukt in rapportcijfers op een schaal van 1 tot
10 in totaal en uitgesplitst op wijkniveau
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Figuur 26: thema “speelvoorzieningen” uitgedrukt in rapportcijfers op een schaal van 1 tot 10 in
totaal en uitgesplitst op wijkniveau
De speelvoorzieningen worden in alle delen van de wijk redelijk gewaardeerd. Zowel Hammerveld als
Roerdelta en Voorstad zijn dan ook toebedeeld met minimaal één speeltuintje waar het fijn toeven is
voor kinderen en hun (groot)ouders.

Figuur 27: thema “hoeveel overlast van huisdieren” uitgedrukt in rapportcijfers op een schaal van 1
tot 10 in totaal en uitgesplitst op wijkniveau
De rapportcijfers voor de ervaren hoeveelheid overlast van huisdieren vertekenen een beetje door
de exacte vraagstelling in de enquête. Over het algemeen kan worden gesteld dat overlast van
huisdieren een minder zwaarwegend thema is voor de respondenten en dat de bewoners van de
verschillende wijken enige mate van hinder ervaren.
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Verenigingsleven en activiteiten

Figuur 28: bekendheid met verenigingen in absolute aantallen onder totale groep respondenten

Figuur 29: gemist verenigingsleven in absolute aantallen onder totale groep respondenten
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Figuur 30: bezoek aan activiteiten in absolute aantallen onder totale groep respondenten

Figuur 31: ontbrekende activiteiten in absolute aantallen onder totale groep respondenten
Bovenstaande figuren tonen dat een gedeelte van de respondenten activiteiten mist in de wijk en
met name een buurtfeest of buurtbarbecue zou worden gewaardeerd als initiatief. Ook kleine
culturele activiteiten zoals concerten of theater worden genoemd. In 2021 hebben enkele bewoners
deelgenomen aan het landelijke initiatief “Struinen in de Tuinen” waarbij de hele dag gratis
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voorstellingen werden gegeven in de achtertuinen van particulieren. Dit was een geslaagd
evenement wat absoluut smaakt naar meer.
Een aantal respondenten geeft aan lid te zijn van de lokale buurtvereniging “Het Witte Kerkje” en
ook deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door deze vereniging. Verder wordt cultureel
centrum ECI gelegen in het hart van Roerdelta ook bezocht door een deel van de respondenten.
Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan geen verenigingsleven te missen in de wijk. Een
enkeling geeft aan toch behoefte te hebben aan bepaalde verenigingen, hierbij wordt onder andere
koorzang, biljart en denksport genoemd.

Figuur 32: aantal respondenten met lidmaatschap van een vereniging als percentage van totaal
aantal respondenten
Het overgrote deel van de respondenten is momenteel niet actief bij een vereniging als lid of
vrijwilliger. De meeste buurtbewoners zijn wel bekend met één of meerdere verenigingen of
initiatieven in de wijk om anderen te ontmoeten en te ontspannen.
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Figuur 33: percentage respondenten dat aangeeft wel/niet te willen dat de wijkraad in gesprek gaat
over fitness toestellen of geen mening heeft over dit onderwerp.
In 2020 is de wijkraad benaderd door een commerciële aanbieder van fitnesstoestellen voor in de
buitenruimte. Om draagvlak te peilen onder bewoners voor een duurzame en vitale
ontmoetingsplaats om in de buitenruimte kracht en conditie te trainen, is hierover een extra vraag
toegevoegd aan de enquête. Uiteindelijk is er besloten om als wijkraad niet in gesprek te gaan met
deze leverancier, omdat wij als wijkraad niet het mandaat te hebben om te beslissen over de
invulling van de openbare ruimte. Wij hebben de leverancier geadviseerd om over dit onderwerp in
gesprek te gaan met de gemeente.
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Bijlage 1: Opzet enquête
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