
                                                                       

 
 
 
Tevredenheid voorzieningenniveau licht gestegen 
De gemiddelde Nederlander beoordeelt de voorzieningen in de buurt van de eigen woning iets hoger dan een jaar 
geleden.  
 

Rotterdam – De gemiddelde Nederlander beoordeelt de  voorzieningen in zijn of haar woonomgeving 

gemiddeld met een 7,13. De score is licht gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2005 (7,02 ). 

De score voor de woonomgeving in totaal ligt daar r uim boven, namelijk op een 7,78. Men beoordeelt de 

omgeving in totaal duidelijk beter dan de onderligg ende elementen. Het geheel is in dit geval meer dan  de 

som der delen. Dit blijkt uit het Woonkennis Jaarra pport van USP Marketing Consultancy en Bouwkennis.  

 
 2e kwartaal 2005 Trend 2e kwartaal 2006 

Woonomgeving in totaal 7,78 -0,07 7,71 

Bereikbaarheid van de wijk 7,58 +0,05 7,63 

Buurtbewoners 7,38 -0,10 7,28 

Veiligheid in de buurt 7,17 +0,01 7,18 

Voorzieningen in de buurt 7,02 +0,11 7,13 

Netheid van de wijk 7,12 -0,04 7,08 

Bron: Woonkennis Jaarrapport 2006. 
 

 Veel voorzieningen zijn de laatste jaren verdwenen uit de wijken, denk aan de buurtsuper, de melkboer, het 

postkantoor etc. Er is echter een kentering merkbaar, mede ingegeven door de extramuralisering, oftewel het 

stimuleren om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit is niet mogelijk zonder een goed 

voorzieningenniveau in de directe omgeving van de woning. De laatste jaren is de aandacht voor het 

voorzieningenniveau in de woonomgeving dan ook weer sterk toegenomen. Het lijkt er op het eerste gezicht op  

dat de inspanningen vruchten af gaan werpen. De beoordeling van de voorzieningen in de buurt is licht gestegen.   

 

Er zijn echter een aantal kanttekeningen bij te plaatsen. Ten eerste zijn er duidelijke verschillen in leeftijd. De 

doelgroep onder de 35 jaar geeft gemiddeld een 7,27 aan het voorzieningenniveau, de groep tussen de 35 en 55 

jaar een 7,11. De groep boven de 55 jaar geeft een 7,06. Juist voor de groep senioren zijn voorzieningen in de 

omgeving extra belangrijk.  

 

Ten tweede: de voorzieningen in het algemeen scoren weliswaar net voldoende (boven de door USP gestelde 

norm van een 7,0), maar wanneer we inzoomen op een aantal voorzieningen in het bijzonder, dan is men iets 

minder positief. Over de ligging en de bereikbaarheid van scholen is men relatief tevreden in Nederland. Alle 

andere voorzieningen scoren echter onder de 7,0. Dit betekent dat deze zeker nog voor verbetering vatbaar zijn.  
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy 

Drs. Sandy van Marrewijk 

Telefoon: 010-2066900  

E-mail: marrewijk@usp-mc.nl  

Internet : www.usp-mc.nl of www.woonkennis.nl 

 

Over het Woonkennis Jaarrapport 

Het Woonkennis Jaarrapport een onderzoeksrapport over de woon en doe-het-zelfsector. Binnenkort verschijnt 

de eerste versie van het Woonkennis Jaarrapport. Dit rapport geeft een compleet overzicht van de belangrijkste 

ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de ontwikkelingen van de komende jaren in de woon en doe-het-zelf 

markt. In tegenstelling tot het Bouwkennis Jaarrapport richt dit rapport zich alleen op de woonsector. Het 

Woonkennis Jaarrapport bevat onder andere de volgende onderwerpen: bouwproductie en verwachtingen, 

economische ontwikkeling en de woonbarometer, bevolkingsontwikkeling, woon- en verhuiswensen, 

leefbaarheid, oriëntatie- en aankoopgedrag, klusgedrag en trends. Voor meer informatie over dit rapport mailt u 

met marrewijk@usp-mc.nl. 

 


