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Voorwoord 
 
Voor u ligt het derde wijkboek over het Sluitersveld. 
 
Regelmatig wordt er informatie verstrekt over wijken en buurten in Almelo. Er blijkt behoefte aan het gestructureerd 
aanbieden van informatie over wijken en buurten.  
 
In de wijkboeken staan gegevens die alleen over de betreffende wijk gaan.  
 
In tabellen met standstatistieken, de stand die steeds op een datum de situatie weergeeft, wordt de stand, tenzij anders 
wordt aangegeven, steeds op 1 januari van dat betreffende jaar gegeven. Met andere woorden, daar waar 2008 staat 
wordt de stand op 1 januari van 2008 bedoeld. Daar waar gegevens uit enquêtes komen wordt steeds de enquête die in 
het betreffende jaar gehouden is bedoeld. Dit is vooral in hoofdstuk 5 het geval waarbij uitkomsten van de diverse 
peilingen uit het onderzoek leefbaarheid en veiligheid worden gepresenteerd.  
 
Hoofdstuk 1, de inleiding, geeft een algemene karakteristiek van de wijk.  
 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op aspecten van de bevolking, zoals aantal inwoners, leeftijdsverdeling, burgerlijke staat 
en gezinssamenstelling, etniciteit, nationaliteit en gemiddelde woningbezetting. Verder komen daar vertrek en vestiging 
aan de orde.  
  
Hoofdstuk 3 geeft de sociaal-economische positie weer van de wijkbewoners. Aan de orde komen opleidingsniveau, 
inkomen, werkloosheid en uitkeringen. 
 
Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de woningvoorraad op de punten bouwjaar van de woningen, bouwwijze (gestapeld/niet 
gestapeld), economische waarde van de woningen (woz-waarde), eigendomssituatie (huur/koop)en woonduur. 
 
In hoofdstuk 5 wordt uitgebreid ingegaan op uitkomsten uit de bevolkingsonderzoeken ‘Leefbaarheid en veiligheid’ die 
sinds 1997 om de twee jaar worden gehouden. Dit onderzoek, dat gehouden wordt in het kader van het 
Grotestedenbeleid, levert per wijk indicatoren op. Deze indicatoren zijn opgenomen in dit hoofdstuk. Voor een 
uitgebreide rapportage hierover wordt verwezen naar de rapporten 'Leefbaarheid en veiligheid' en de bijbehorende 
bijlagen. 
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1. INLEIDING  
 
De wijk Sluitersveld ligt in het noordoosten van Almelo. Van oudsher is het een katholieke nederzetting, net buiten 
Almelo, langs de Ootmarsumsestraat. Langs het kanaal staan ruime woningen met diepe voortuinen. Daarnaast is er de 
grote uitbreiding van kort na de oorlog, voornamelijk in de vorm van flats in de buurten 1302 en1303. Het gaat dan om 
huurwoningen van St. Joseph, de woningcorporatie die ook van oudsher haar ’roots’  heeft in deze wijk. Het 
hoofdkantoor van deze corporatie is nog steeds in deze wijk, aan de Heetveldsweg, gevestigd.  
In de Rumerslanden (buurt 1302) heeft in de periode 1980-1990 aan de Chiel Dethmerstraat vervangende nieuwbouw 
plaats gevonden. Recenter zijn de portiekflats aan de Sluitersveldssingel gerenoveerd en aan de buitenzijde van een 
nieuw aanzicht voorzien. De Markgraven, buurt 1301, kenmerkt zich als een luxe woonwijk, in twee fasen gebouwd en 
beter bekend als Markgraven I en Markgraven II. Op het Hedemanterrein is een nieuwe woonbuurt gebouwd met 
diverse winkels aan het Eskerplein. In deze wijk is ook ‘Het Sportpark’ gevestigd met tal van sportmogelijkheden zoals 
zwemmen, wandklauteren, korfballen en tennissen. 
 
Aanvankelijk omvatte het Sluitersveld het gehele gebied ten noorden van het kanaal en ten oosten van de Van 
Rechteren Limpurgsingel. In 1975 is de wijk gesplitst in Sluitersveld en Schelfhorst, waarbij de Sluitersveldssingel de 
nieuwe begrenzing aan de noordzijde vormt. Alleen voor buurt 1309 loopt de grens langs de westzijde van het Lateraal 
Kanaal. 
 
Het volgende kaartje laat het oppervlak en het aantal inwoners van het Sluitersveld zien van de verschillende CBS-
buurten. Het Sluitersveld heeft een oppervlakte van 469,7 ha. 
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2. BEVOLKING 
 
Op 1 januari 2008 wonen er 5.849 mensen in de wijk. Het aantal inwoners per hectare, de bevolkingsdichtheid, komt 
daarmee op 12,5. De volgende tabel laat de ontwikkeling van het aantal inwoners en het aantal woningen zien. 

 
Bevolking en woningvoorraad Sluitersveld 

Jaar Aantal 
inwoners 

Aantal 
woningen 

Gemiddelde 
woningbezetting 

1980 6404 2157 3 

1985 5726 2170 2,6 

1990 4949 2070 2,4 

1995 4820 2062 2,3 

1999 5222 2264 2,3 

2000 5224 2306 2,3 

2001 5224 2294 2,3 

2002 5131 2296 2,2 

2003 5144 2372 2,2 

2004 5394 2444 2,2 

2005 5560 2515 2,2 

2006 5563 2606 2,1 

2007 5784 2617 2,2 

2008 5849 2681 2,2 

Tabel 1 
 
Het aantal bewoners is vanaf 2003 gestegen. De stijging heeft te maken met de nieuwbouw in de buurt Markgraven en  
op het Hedemanterrein. Ook het aantal woning is vanaf 2003 gestegen. 
 
Interessant is te zien hoe de leeftijdsopbouw van deze wijk is en hoe het aantal mannen en vrouwen zich tot elkaar 
verhoudt. Daarvoor is de bevolkingspiramide gemaakt. 
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De bevolkingspiramide geeft een stabiel blijvende situatie weer, waarin vrouwen in de hogere leeftijdsgroepen (vanaf 70 
jaar) oververtegenwoordigd zijn. In groep 40-44-jarigen zijn de mannen oververtegenwoordigd.  
 
Voor het onderwijs is het interessant te bezien hoeveel 0-3 jarigen, 4 t/m 12 jarigen en 13 t/m 19-jarigen er zijn en hoe 
zich dat verhoudt tot Almelo. Daarom worden de cijfers ervan in de volgende tabel gepresenteerd. 
 
Leeftijdstabel ten behoeve van het onderwijs 
 

Jaar Aantal 0-3-
jarigen 

Aantal 4-
12-jarigen 

Aantal 13-
19-jarigen 

Totaal  

1999 261 532 436 1229 
2002 271 525 430 1226 
2003 269 565 419 1253 
2004 309 593 457 1359 
2005 323 632 471 1426 
2006 333 639 445 1417 
2007 334 645 428 1407 
2008 319 661 440 1420 

Tabel 2 
 
Opvallend is het aantal 0-3-jarigen in het jaar 2008 iets is gedaald en het aantal 4-19-jarigen is gestegen. 
 
Bevolking naar leeftijd 
 

Leeftijd 2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
0-4 6,4 6,6 6,9 7,2 7,4 7,2 6,8 

5-9 5,6 6,0 6,3 6,4 5,5 6,3 6,4 

10-14 5,8 5,8 5,9 6,1 5,9 5,5 5,7 

15-19 6,1 5,9 6,1 5,9 5,7 7,6 5,3 

20-24 8,2 7,9 7,7 7,9 7,5 7,6 7,1 

25-29 7,3 6,8 6,5 6,7 7,0 7,0 7,4 

30-34 7,5 7,4 7,3 7,0 7,0 6,7 6,5 

35-39 7,9 8,3 8,3 8,3 7,8 7,6 7,2 

40-44 7,1 6,9 7,2 7,5 7,6 7,7 8,1 

45-49 6,6 7,1 7,5 7,4 7,3 6,8 6,8 

50-54 7,3 6,8 6,7 6,0 6,3 6,5 7,0 

55-59 6,8 7,0 6,9 6,8 6,9 6,6 6,2 

60-64 5,8 5,7 5,6 5,7 5,4 6,0 6,2 

65-69 4,0 4,3 4,2 4,1 4,5 4,9 4,8 

70-74 3,3 3,1 3,1 3,1 3,2 3,5 3,8 

75-79 2,6 2,5 2,3 2,3 2,3 2,6 2,3 

80-84 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,6 1,5 

85-89 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 

90-94 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

95-99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100 en ouder  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabel 3 

 
Het aandeel bewoners in de leeftijd van 40-44-jarigen is in de periode van 2002 tot 2008 toegenomen. Ook het aandeel 
bewoners in de leeftijd van 80 jaar en ouder neemt licht toe. Licht afgenomen is de bevolking in de leeftijdsgroepen van 
15 tot 40 jaar. 
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Burgerlijke staat 
De volgende tabel toont de verdeling van de burgerlijke staat van de inwoners van het Sluitersveld. 
 

Burgerlijke staat in % 
  2008 

gehuwd 39,5 

ongehuwd 48,5 

weduwe(naar) 4,8 

gescheiden 7,2 
Tabel 4 

 
Uit de tabel blijkt dat het grootste deel van de inwoners in het Sluitersveld, namelijk bijna 48,5%, ongehuwd is. Het 
aandeel gescheiden personen is groter dan het aandeel personen met de weduwstaat. 
 
Gezinssamenstelling 
Gekeken is of  inwoners wel of niet in gezinsverband wonen. In gezinsverband betekent: man + vrouw, man + vrouw + 
kind of man of vrouw + kind. Niet in gezinsverband zijn alleenstaanden en alleenwonenden. 
 

Gezinssamenstelling in % 

  2008 
In gezinsverband 71,7 

Niet in gezinsverband  28,3 
Tabel 5 

 
Ruim 71% van de inwoners van het Sluitersveld woont in gezinsverband. 
 
Etniciteit en nationaliteit 
 
Etniciteit 
De bevolking naar etniciteit wordt berekend op basis van de VNG-definitie, waarbij het geboorteland van de persoon en 
de ouders uitgangspunt is. 
 

Etniciteit in % 
  2008 
Nederlandse 
bevolking 80,6 

Overige bevolking 16,3 

Turkse bevolking 3,1 
Tabel 6 

 
Ruim 80% van de inwoners van het Sluitersveld is van Nederlandse afkomst. Daarnaast heeft ruim 16% een andere, 
maar niet een Turkse, etniciteit. 
 
Nationaliteit 
Bij deze berekening is de nationaliteit van een persoon uitgangspunt. 
 

Nationaliteit in % 
  2008 
Nederlandse bevolking  96,1 

Overige bevolking 3,2 

Turkse bevolking 0,7 
Tabel 7 

 
Op het Sluitersveld woont ruim 96% bewoners met een Nederlandse nationaliteit.  
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Gemiddelde woningbezetting 
 

Jaar Gemiddelde 
woningbezetting 

1980 3,0 

1985 2,6 

1990 2,4 

1995 2,3 

1999 2,3 

2000 2,3 

2001 2,3 

2002 2,2 

2003 2,2 

2004 2,2 

2005 2,2 

2006 2,1 

2007 2,2 

2008 2,2 

Tabel 8 
 

De gemiddelde woningbezetting is met 2.2 de laatste 7 jaar stabiel. 
 
Vestiging en vertrek 
Allereerst wordt ingegaan op vestiging van personen in de wijk en daarna op vertrek. 
 
Vestiging 
 

Vestiging in Sluitersveld naar herkomst in % 

Vestigers 2007  
Elders uit 
Almelo 53,7 

Binnen de wijk 19,7 

Buiten Almelo 26,6 
Tabel 9 

In 2007 vestigden zich 732 mensen in de wijk. Het is interessant te weten waar deze personen vandaan komen. Ruim 
53% van degenen die zich in het Sluitersveld vestigen komt uit andere wijken van Almelo. Daarnaast komt ruim 19% uit 
het Sluitersveld zelf. Van degenen die zich van buiten Almelo vestigen in het Sluitersveld komt 14,1% uit Twente, 2,7% 
uit Overijssel, 7,4% uit een andere woonplaats in Nederland, 1,2% uit het buitenland en van 1,2% is de herkomst 
onbekend. 

 
Vertrek 
Er zijn 700 mensen uit de wijk vertrokken. Waarheen vertrekken deze mensen? De volgende tabel geeft op deze vraag 
een antwoord. 
 

Vertrek uit Sluitersveld naar bestemming in % 

Vertrekkers 2007  
Elders in Almelo  46,3 

Binnen de wijk 20,6 

Buiten Almelo 33,1 
Tabel 10 

 
Het grootste deel van de bewoners dat verhuist vanuit het Sluitersveld, blijft in Almelo wonen. Een ander deel (20,6%) 
verhuist binnen de wijk. Van de ruim 33% van de inwoners die zich buiten Almelo vestigt, vertrekt 17,3% naar een 
andere gemeente in Twente, 2,4% vertrekt naar een gemeente in Overijssel, 10,1% vertrekt naar een andere gemeente 
in Nederland, 1,9% vertrekt naar het buitenland en van 1,4% van de inwoners is onbekend waar ze naartoe gaan. 
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3. SOCIAAL-ECONOMISCHE POSITIE 
 
Opleidingsniveau 
In de enquête ‘Leefbaarheid en veiligheid’ is gevraagd naar de hoogst voltooide opleiding. Op basis daarvan is het 
opleidingsniveau berekend. 
 

Opleidingsniveau in % 

  
Lager 
onderwijs Middelbaar onderwijs 

Hoger 
onderwijs 

Weet niet/wil 
niet zeggen 

Sluitersveld 2003 53,8 33,5 12,7 0,0 

Sluitersveld 2005 35,7 37,8 24,9 1,6 

Sluitersveld 2007 40,4 42,0 17,6 0,0 
Tabel 11 

 
Voor bovenstaande grafiek geldt het navolgende: 
Lager onderwijs =     Geen opleiding, lager onderwijs, basisonderwijs, LBO, VBO 
Middelbaar onderwijs =  MAVO, M(ULO), MBO,  
Hoger onderwijs =  HAVO, VWO, HBS, MMS HBO, WO 
 
Opvallend in de tabel is dat in het Sluitersveld van het jaar 2003 meer inwoners een middelbaar onderwijs hebben 
afgesloten. Het percentage inwoners met een lagere opleiding is in het jaar 2005 afgenomen maar daarna in het jaar 
2007 iets gestegen. 
 
Inkomen 
In de enquête ‘Leefbaarheid en veiligheid’ is aan de respondenten gevraagd tot welke inkomensklasse men zichzelf 
rekent. Het gaat dus om een subjectieve beleving van het inkomen door de respondenten zelf gegeven. In de 
berekening zijn mensen die deze vraag niet beantwoord hebben niet meegerekend. 
 

Inkomensniveau in % 
  Laag inkomen  Middelbaar inkomen  Hoog inkomen  Weet niet/wil niet zeggen  
Sluitersveld 2003 21,0 65,3 11,9 1,7 

Sluitersveld 2005 24,7 58,6 16,7 0,0 

Sluitersveld 2007 22,1 51,8 22,1 4,1 
Tabel 12 

 
De tabel laat zien dat het aandeel hogere inkomens is gegroeid. Het aandeel inwoners met een laag inkomen is echter 
niet veranderd.  
 
Werkloosheid 
Van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) worden gegevens over de werkloosheid verkregen.  
 

Werkloosheid in % 
2008 
10,2 

Tabel 13 
 
Uit tabel 13 blijkt dat op 1 januari 2008 de werkloosheid in het Sluitersveld ruim 10% is.  
 
Uitkeringen 
In de volgende grafiek is het aantal personen dat een uitkering ontvangt, gerelateerd aan de potentiële 
beroepsbevolking. Onder de potentiële beroepsbevolking worden alle personen in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar 
verstaan. 
 

Uitkeringen in % van 15-64-jarigen 
2008 

6,9 
Tabel 14 

 
Uit tabel 14 blijkt dat het percentage inwoners dat een uitkering ontvangt in het Sluitersveld bijna 7% is. 
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4. WONINGVOORRAAD  
 
Op 1 januari 2008 staan er 2586 woningen in het Sluitersveld. 
 
Bouwjaar 
 

Bouwjaar woningen in % 

  < 1945 1945-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000 > 
bouwjaar 
onbekend 

2008 12,5 38,3 3,4 9,3 4,2 10,9 16,3 5,0 
Tabel 15 

 
Uit tabel 15 blijkt dat in het Sluitersveld de meeste woningen zijn gebouwd in de periode 1945-1959. In de laatste jaren 
is er relatief veel nieuw gebouwd in de Markgraven II en op het Hedemanterrein. 
 
Bouwwijze 
 

Bouwwijze woningen 

  Gestapeld 
Niet-
gestapeld 

2008 32,0 68,0 
Tabel 16 

 
In het Sluitersveld staan veel niet-gestapelde woningen.  
 
Economische waarde  
Voor een gemakkelijke vergelijking is de economische waarde van de woningen in Almelo op 100 gesteld. Ten opzichte 
daarvan is er voor de wijk het Sluitersveld geïndexeerd. 
 

Economische waarde woningen 
2008 

108,1 
Tabel 17 

 
De economische waarde van woningen in het Sluitersveld ligt boven de gemiddelde waarde van de woningen in Almelo. 
Uit een gemaakte vergelijking met de gegevens uit de vorige wijk blijkt dat de economische waarde van de woningen 
enorm is toegenomen. Deze toename is toe te schrijven aan de bouw van luxe woningen in de  
Markgraven II en het Hedemanterrein. 
 
Eigendom woningen  
 

Eigendomsverhouding 
  2008 
huur  56,8 

koop 43,2 
Tabel 18 

 
Op het Sluitersveld zijn meer huur- dan koopwoningen. 
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5.  LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID  
 
In 1997 is in het kader van het Grotestedenbeleid een onderzoek gedaan naar de leefbaarheid en veiligheid in Almelo 
en wel op een zodanig niveau dat er uitspraken per wijk gedaan kunnen worden. In 1999, 2001, 2003, 2005 en 2007 is 
dit onderzoek herhaald. Daardoor kan bekeken worden of er veranderingen zijn, en zo ja, welke. Bij de analyse moet wel 
rekening gehouden worden met betrouwbaarheidsmarges.  
 
Individuele woonbeleving 
Er zijn twee indicatoren, namelijk de evaluatie van de eigen woning en het rapportcijfer voor de eigen woning. Met de 
eigen woning wordt de woning bedoeld waarin men op dat moment woont. De indicator evaluatie eigen woning is 
berekend aan de hand van enkele stellingen.  
 

Individuele woonbeleving 
Evaluatie eigen woning 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
7,1 7,8 7,3 7,4 7,3 7,8 

Tabel 19 
 
Uit tabel 19 blijkt dat inwoners van het Sluitersveld in de peilingen van 1999 en 2007 hun eigen woning positiever 
beoordelen dan in de andere jaren. 
 
Ook is een rapportcijfer voor de eigen woning gevraagd. Uit al deze rapportcijfers is een gemiddeld rapportcijfer 
berekend. 
 

Individuele woonbeleving 
Rapportcijfer eigen woning 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
7,1 7,9 7,8 7,9 7,8 8,1 

Tabel 20 
 
In het Sluitersveld is het rapportcijfer in het jaar 2007 hoger dan in het jaar 1997. Na de peiling van het jaar 1997 is het 
rapportcijfer gestegen en vanaf die tijd nagenoeg gelijk. 
 
De beleving van de wijk en buurt 
 
De fysieke kwaliteit van de woonomgeving 
Bij de beoordeling van de woonsituatie is de woonomgeving belangrijk. Ziet de woonomgeving er verzorgd uit?  
 

Fysieke kwaliteit woonomgeving 
Verloedering (10=gunstig/10=ongunstig) 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
3,4 2,6 2,9 3,2 3,0 1,8 

Tabel 21 
 
In het Sluitersveld oordeelt de bevolking in 2007 gunstiger op deze indicator dan in alle andere jaren.  
 
De sociale kwaliteit van de woonomgeving 
Om de sociale kwaliteit van de woonomgeving zjin er meerdere indicatoren berekend. Allereerst is er de indicator 
perceptie van de sociale kwaliteit van de woonomgeving. Deze indicator is berekend op basis van een drietal stellingen. 
Waarden lopen uiteen van 0 (slecht) tot 10 (goed). Vervolgens is voor buurtproblemen hier de indicator overlast. Overlast 
wordt gebaseerd op een aantal misdrijven of voorvallen die in de buurt kunnen voorkomen. Hier betekent een waarde 
dichtbij 0 gunstig en 10 ongunstig. De indicator algemene evaluatie van de buurt wordt weer berekend met vier 
stellingen. Hierbij is de waarde 0 negatief en 10 positief. Tot slot is er een rapportcijfer van 1 tot en met 10 gevraagd voor 
de woonomgeving. 
 

Sociale kwaliteit van de woonomgeving 
Perceptie van de sociale kwaliteit (0=slecht/10=goe d) 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
6,3 7,2 6,5 6,7 6,6 6,7 

Tabel 22 
 

Uit tabel 22 blijkt dat de sociale kwaliteit van de woonomgeving door de inwoners van het Sluitersveld in het jaar 1999 
iets positiever wordt beoordeeld dan in het jaar 1997. Vanaf het jaar 2001 is de waardering stabiel. 
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Overlast 
Voor de perceptie van de overlast is een indicator berekend met als basis een viertal voorvallen en misdrijven die in de 
buurt kunnen voorkomen. De waarden van de indicator lopen van 0 (gunstig) tot 10 (ongunstig). 
 

Sociale kwaliteit van de woonomgeving 
Overlast (0=gunstig/10=ongunstig) 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
1,9 1,6 2,0 2,3 2,0 1,3 

Tabel 23 
 

In het jaar 2007 ligt de waardering op deze indicator dicht bij nul en is dus positief. 
De waarde van de indicator overlast is ook het meest gunstig in de peiling van het jaar 2007. 
 
Algemene evaluatie eigen buurt 
Om een algemene evaluatie van de buurt te geven is op basis van een viertal stellingen de indicator ‘algemene evaluatie 
van de eigen buurt’ berekend. Hoe hoger de waarde is, hoe positiever men denkt over de eigen buurt.  
 

Sociale kwaliteit van de woonomgeving 
Algemene evaluatie buurt 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
7,2 7,6 7,2 7,4 7,4 7,7 

Tabel 24 
 

In het jaar 2007 komt de waardering voor de buurt uit op een 7,7. Dit is iets hoger dan in voorgaande peilingen, maar 
nagenoeg gelijk aan die van het jaar 1999. 
 
Rapportcijfer voor de woonomgeving 
Het rapportcijfer voor de woonomgeving is uitgedrukt in het rapportcijfer buurt.  
 

Sociale kwaliteit van de woonomgeving 
Rapportcijfer buurt 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
6,9 7,4 7,4 7,2 7,4 7,6 

Tabel 25 
 

Het rapportcijfer is in het Sluitersveld in de peiling van het jaar 2007 met een 7,6 ten opzichte van 1997 toegenomen met 
0,7 punt. 
  
Voorzieningen in de buurt 
Van acht voorzieningen in de buurt is gevraagd in welke mate men er tevreden over is. In alle tabellen die hierop 
betrekking hebben wordt steeds het percentage inwoners dat over de voorziening tevreden is, vermeld. 
 
Winkels voor dagelijkse boodschappen 
 

Voorzieningen in de buurt 
 Winkels voor dagelijkse boodschappen in % 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
95,9 97,5 92,7 96,6 96,8 97,7 

Tabel 26 
 
Bijna alle bewoners van het Sluitersveld zijn tevreden over de winkels voor de dagelijkse boodschappen. Het percentage 
is het hoogst in het jaar 2007. 
 
Speelmogelijkheden voor kinderen 
Gevraagd is hoe de speelmogelijkheden voor kinderen in de buurt beoordeeld worden. 
 

Voorzieningen in de buurt 
Speelmogelijkheden voor kinderen in % 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
28,0 28,1 46,5 53,5 51,8 52,7 

Tabel 27 
 
Iets meer dan de helft van de respondenten uit het Sluitersveld is tevreden over de speelmogelijkheden voor kinderen. 
De bewoners van het Sluitersveld zijn het meest tevreden over deze voorzieningen in het jaar 2003 en het minst 
tevreden in de eerste peiling, namelijk die van het jaar 1997. 
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Straatverlichting 
 

Voorzieningen in de buurt 
Straatverlichting in % 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 

85,7 79,8 85,9 80,2 85,6 84,0 
Tabel 28 

 
Van de respondenten is 84% in het jaar 2007 tevreden over de straatverlichting. Het percentage tevreden inwoners over 
de straatverlichting in het Sluitersveld is het hoogst in het jaar 2001 en laatst in het jaar 1999. Verschillen tussen de 
peilingen zijn niet significant. 
 
Groenvoorziening 

Voorzieningen in de buurt 
Groenvoorziening in % 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
58,3 68,8 70,7 67,3 71,8 84,6 

Tabel 29 
 
Het percentage voor de groenvoorziening op het Sluitersveld is zeer hoog in de peiling van het jaar 2007 ten opzichte 
van de peiling van het jaar 1997. 
 
Openbaar vervoer 
 

Voorzieningen in de buurt 
Openbaar vervoer in % 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
72,0 77,0 78,4 68,5 88,9 87,8 

Tabel 30 
 
In het jaar 2007 is 88% van de respondenten tevreden over het openbaar vervoer. Dit is significant meer dan in het jaar 
1997 en 2003 toen een lager deel van de respondenten tevreden was. Het percentage voor het openbaar vervoer op het 
Sluitersveld is het hoogst in de peiling van het jaar 2005 ten opzichte van de peiling van het jaar 2003. 
 
Onderhoud wegen en fietspaden 
 

Voorzieningen in de buurt 
Onderhoud wegen en fietspaden in % 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
62,5 63,0 67,7 57,3 72,8 64,6 

Tabel 31 
 

Het percentage tevreden inwoners over het onderhoud wegen en fietspaden is in het jaar 2007 65%. Dit is nagenoeg 
gelijk aan het percentage inwoners in de eerste peiling, die van het jaar 1997. Het hoogst is het percentage tevreden 
inwoners in het jaar 2005. 
 
Basisonderwijs 

Voorzieningen in de buurt 
Basisonderwijs in % 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 

91,7 88,9 82,3 89,0 100,0 95,8 
Tabel 32 

 
De bewoners van het Sluitersveld zijn zeer tevreden over het basisonderwijs. In de peiling van het jaar 2005 is de score 
zelfs 100%.  
 
Voorzieningen jongeren 
 

Voorzieningen in de buurt 
Voorzieningen jongeren in % 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
33,2 27,8 23,6 34,1 38,4 32,7 

Tabel 33 
 
In het jaar 2007 is éénderde van de bewoners tevreden over deze voorziening; nagenoeg gelijk aan het percentage in 
de eerste peiling. Het percentage tevreden inwoners is het hoogst in het jaar 2005 en het laagst in het jaar 2001. 
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Veiligheid 
Bij het thema veiligheid zijn er vragen gesteld over onveiligheidsgevoelens enerzijds en over slachtofferschap 
anderzijds. 
 
Veiligheidsgevoelens 
Bewoners is gevraagd of men zich wel eens onveilig voelt. De volgende tabel geeft het percentage burgers weer dat 
zich wel eens onveilig voelt. 
 

Veiligheid  
% burgers dat zich wel eens onveilig voelt 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
20,6 17,4 28,6 25,0 25,5 15,2 

Tabel 34 
 
Van de bewoners uit het Sluitersveld voelt 15% zich wel eens onveilig. Het percentage burgers dat zich wel eens 
onveilig voelt is het hoogst in de peiling van het jaar 2001 en het laagst in het jaar 2007. 
 
Vervolgens is aan degenen die zich onveilig voelen gevraagd of men zich dan onveilig voelt in de eigen woonbuurt. Er is 
dus gepeild op het totaal aantal personen dat zich wel eens onveilig voelt. 
 

Veiligheid 
% burgers dat zich wel eens onveilig voelt in de wo onbuurt 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 

15,6 11,7 16,6 13,1 16,6 5,8 
Tabel 35 

 
Van de bewoners van het Sluitersveld voelt 6% zich onveilig in eigen buurt in het jaar 2007. Dit is significant lager dan in 
het jaar 1997, 2001 en 2005. 
 
Slachtofferschap 
Van een aantal delicten is gevraagd of men er de laatste 12 maanden slachtoffer van is geworden. In de volgende 
tabellen wordt aangegeven hoeveel procent van de inwoners in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête slachtoffer 
van het delict zijn geweest.  
 
Inbraak 
Om het slachtofferschap ten gevolge van inbraak te berekenen zijn de antwoorden op twee vragen samengevoegd. Het 
gaat om de vragen die betrekking hebben op een poging tot inbraak en een daadwerkelijke inbraak. Uit deze 
samenvoeging van antwoorden is een percentage gegeven van bewoners die de afgelopen 12 maanden slachtoffer 
geweest zijn van inbraak. 
 

Veiligheid 
% dat slachtoffer is van inbraak 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
7,3 5,6 5,7 5,1 3,3 1,2 

Tabel 36 
 
In het jaar 2007 zegt 1% van de respondenten wel eens slachtoffer te zijn van inbraak. Het percentage slachtoffer van 
inbraak is aanzienlijk verminderd in de peiling van 2007 ten opzichte van de peiling van 1997. Dit is significant lager dan 
in het jaar 1997. Vanaf de 1e peiling is er sprake van een steeds verder dalende tendens. 

Autodelicten 
Voor de berekening van het percentage burgers dat in de 12 maanden voorafgaande aan de enquête slachtoffer is 
geworden van een autodelict zijn 3 vragen gebruikt. De vragen hadden betrekking op de diefstal van de auto, de diefstal 
vanaf de buitenkant van de auto en de diefstal uit de auto. 
 

Veiligheid 
% dat slachtoffer is van autodelicten 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
27,0 14,1 22,8 15,2 14,8 10,4 

Tabel 37 
 

Eén op de tien inwoners is in het jaar 2007 wel eens slachtoffer van autodelicten. Dit is aanzienlijk lager dan in het jaar 
1997 toen 27% van de bevolking aangaf hiervan slachtoffer te zijn geweest. Er is een neerwaartse trend te zien, met 
alleen een piek in het jaar 2001. 
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Fietsendiefstal 
Veiligheid 

% dat slachtoffer is van fietsendiefstal 
1997 1999 2001 2003 2005 2007 
13,8 15,4 15,7 9,2 12,5 8,5 

Tabel 38 
 

Van de respondenten is 8,5% wel eens slachtoffer van diefstal van de fiets. In het jaar 2001 was het percentage 
slachtoffers het hoogst en in het jaar 2007 het laagst. 
 
Gewelddelicten 
Voor het berekenen van het percentage inwoners dat de laatste maanden voorafgaand aan de enquête slachtoffer is 
geweest van gewelddelicten, zijn enkele vragen samengevoegd. Het gaat om vragen als diefstal portemonnee of tasje of 
andere diefstal en om bedreigingen en mishandeling. 

Veiligheid 
% dat slachtoffer is van gewelddelicten 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
5,0 6,1 6,3 2,3 4,8 5,4 

Tabel 39 
 
Uit tabel 39 blijkt dat het percentage slachtoffer van gewelddelicten in de peiling van 2001 het hoogst is ten opzichte van 
de peiling van 2003. 
 
Vernielingen 

Veiligheid 
% dat slachtoffer is van vernielingen 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
7,2 11,3 9,3 8,4 10,0 4,9 

Tabel 40 
 
Het percentage bewoners dat slachtoffer is van vernielingen op het Sluitersveld fluctueert in de peilingen, maar is altijd 
lager dan 12%. Het laagste percentage slachtoffers is in het jaar 2007 en het hoogste in het jaar 1999. Verschillen 
tussen de hoogste en de laagste waarden zijn significant. 
 
Perceptie van buurtproblemen 
Bij perceptie van buurtproblemen gaat het erom of mensen denken dat het probleem voorkomt. Er is een lijst met 
voorvallen die in een buurt kunnen voorkomen voorgelegd aan degenen die geënquêteerd zijn. Uit deze lijst zijn 
voorvallen geselecteerd die tot kengetallen zijn omgerekend. Het gaat om de kengetallen voor vermogensdelicten en 
dreiging. 
 
Vermogensdelicten 
Voor de indicator ‘vermogensdelicten’ zijn de voorvallen die betrekking hebben op diefstal van(af) de auto en van de 
fiets, beschadiging of vernieling aan auto’s en inbraak in woningen geselecteerd. Hierbij is er omgerekend naar een 10-
punts schaal waarbij 0 gunstig en 10 ongunstig betekent. 

 
Buurtproblemen 

Vermogensdelicten (0=gunstig/10=ongunstig) 
1997 1999 2001 2003 2005 2007 

2,8 1,8 2,1 2,5 2,2 1,4 
Tabel 41 

 
De waarde van de indicator vermogensdelicten is met 1,4 het meest gunstigst in de peiling van het jaar 2007. De 
waarde geeft in alle peilingen een gunstige score, dicht bij nul, aan. Het meest ongunstig was de situatie in het jaar 1997 
toen de waarde van deze indicator op 2,8 lag. 
 
Dreiging 
Voor het buurtprobleem dreiging is een indicator berekend die gebaseerd is op de volgende voorvallen die kunnen 
voorkomen: bedreiging, dronken mensen op straat, vrouwen en mannen die op straat lastig worden gevallen, 
geweldsdelicten, tasjesroof en drugsoverlast. 

Buurtproblemen 
Dreiging (0=gunstig/10=ongunstig) 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
0,6 0,5 0,7 1,0 0,8 0,3 

Tabel 42 
 

De waarde van de indicator dreiging ligt in alle jaren dicht bij de waarde nul. Dit houdt in dat dreiging weinih ervaren 
wordt. 
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Trots, zelfrespect en vertrouwen 
In de enquête zijn enkele vragen over trots, zelfrespect en vertrouwen gesteld ten aanzien van de eigen woonbuurt en 
van de stad Almelo. 
 
Medeverantwoordelijk voor de buurt 
In de volgende tabel wordt in percentages uitgedrukt hoeveel inwoners zich medeverantwoordelijk en niet-
medeverantwoordelijk voor de buurt voelen. 
 

Trots/zelfrespect/vertrouwen 
Medeverantwoordelijk buurt in % 

  1997 1999 2001 2003 2005 2007 
verantwoordelijk 78,3 87,7 84,4 82,2 90,0 88,9 

niet verantwoordelijk  21,7 12,3 15,6 17,8 10,0 11,1 
Tabel 43 

 
Bijna 90% van de bewoners van het Sluitersveld voelt zich in het jaar 2007 medeverantwoordelijk voor de buurt. 
 
Gehechtheid 
De mate van gehechtheid zegt ook iets over hoe bewoners de eigen woonbuurt ervaren.  
 

Trots/zelfrespect/vertrouwen 
% burgers dat (zeer) gehecht is aan de buurt 

  1997 1999 2001 2003 2005 2007 
gehecht 72,2 71,2 81,3 77,3 84,7 71,8 
niet 
gehecht 27,8 28,8 18,7 22,7 15,3 28,2 

Tabel 44 
 
In het jaar 2007 zegt bijna driekwart van de ondervraagden zich gehecht te voelen aan de buurt. Dit is meer dan 10% 
lager dan in het jaar 2005 toen het percentage burgers dat zich gehecht voelt aan de buurt het hoogst was. Deze daling 
is significant. Het percentage is nagenoeg gelijk aan die van het jaar 1997 en 1999. 
 
Verwachte ontwikkelingen van de buurt 
In de enquête is gevraagd of men verwacht dat de buurt gelijk zal blijven of voor- of achteruit zal gaan. 
 

Trots/zelfrespect/vertrouwen 
Verwachte ontwikkeling van de buurt in % 

  1997 1999 2001 2003 2005 2007 

buurt vooruit 29,7 33,6 41,0 30,6 38,8 29,4 
buurt 
achteruit 29,1 19,7 16,8 23,1 19,4 17,5 

Tabel 45 
 
In het jaar 2007 denkt bijna éénderde deel van de ondervraagden dat de buurt vooruit zal gaan. Dit percentage is 
nagenoeg identiek aan dat van het jaar 1997, maar fors lager dan het percentage in het jaar 2005. 
 
Beleving van de stad 
Er zijn ook vragen over de beleving van de stad gesteld. 
 
Mate van gehechtheid aan de woonplaats 
Naast de gehechtheid aan de eigen woonbuurt, zijn ook vragen gesteld over de gehechtheid aan de woonplaats.  
 

Trots/zelfrespect/vertrouwen 
% burgers dat (zeer) gehecht is aan de woonplaats 

  1997 1999 2001 2003 2005 2007 
gehecht 73,8 69,5 73,6 66,5 70,2 57,3 
niet 
gehecht 26,2 30,5 26,4 33,5 29,8 42,7 

Tabel 46 
 
Van de bewoners van het Sluitersveld geeft bijna 60% aan gehecht te zijn aan de woonplaats. Dit is aanzienlijk minder 
dan in het jaar 2005 toen ruim 70%  zich gehecht voelde aan Almelo. In het jaar 1999 en 2001 voelt bijna driekwart van 
de inwoners van het Sluitersveld zich gehecht aan Almelo. 
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Verwachte ontwikkeling van de woonplaats 
Naast de gehechtheid aan de eigen woonbuurt, zijn ook vragen gesteld over de verwachte ontwikkelingen van de 
woonplaats.  
 

Trots/zelfrespect/vertrouwen 
% Verwachte ontwikkeling van de woonplaats 

  1997 1999 2001 2003 2005 2007 
vooruit 46,0 41,6 52,8 50,0 63,3 66,3 

achteruit 19,7 20,4 27,3 19,1 18,4 10,5 
Tabel 47 

 
In het jaar 2007 denkt tweederde van de bevolking van het Sluitersveld dat Almelo zich positief zal ontwikkelen. Dit 
percentage is aanzienlijk hoger dan de percentages in de peilingen van het jaar 1997 tot en met 2003. 
 
Gemiddelde rapportcijfers van een aantal zaken in de buurt 
Van enkele zaken is in gevraagd een rapportcijfer te geven.  
 
Voorzieningen 

 
Gemiddeld rapportcijfer 

Voorzieningen in de buurt 
1997 1999 2001 2003 2005 2007 

7,9 8,7 7,0 6,9 7,3 7,5 
Tabel 48 

 
Het gemiddelde rapportcijfer voor de voorzieningen in de buurt is in de peiling van 1999 het hoogst en het laagst in het 
jaar 2003. Het cijfer is ten opzichte van de peiling van het jaar 2003 iets omhoog gegaan, maar heeft nog niet de 
waardering van het jaar 1997 geëvenaard. 
 
Leefbaarheid 
 

Gemiddeld rapportcijfer 
Leefbaarheid in de buurt 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
8,6 7,7 7,3 7,1 7,3 7,7 

Tabel 49 
 
In het Sluitersveld ligt het gemiddelde rapportcijfer voor de leefbaarheid in de buurt in het jaar 2007 op een 7,7. Het 
rapportcijfer is in de eerste peiling met een 8,6 het hoogst en het laagst in het jaar 2003 (7,1). 
 
Veiligheid 
 

Gemiddeld rapportcijfer 
Veiligheid in de buurt 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
6,8 7,3 7,2 6,8 7,2 7,6 

Tabel 50 
 
Het gemiddelde rapportcijfer voor veiligheid in het Sluitersveld is het hoogst in het jaar 2007. Het laagst is het 
rapportcijfer (6,8) in het jaar 1997 en 2003. 
 
Mensen 
 

Gemiddeld rapportcijfer 
Mensen in de buurt 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 
8,8 8,3 7,4 7,2 7,5 7,7 

Tabel 51 
 

Voor de mensen in de buurt geeft men in het jaar 2007 een 7,7 als rapportcijfer. Het gemiddelde rapportcijfer voor 
mensen in de buurt is met een 8,8 het hoogst in de peiling van het jaar 1997. De ontwikkeling in de rapportcijfers geeft 
eerst een daling aan, maar vanaf het jaar 2003 stijgt het rapportcijfer weer. 
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Sfeer 
Gemiddeld rapportcijfer 

Sfeer in de buurt 
1997 1999 2001 2003 2005 2007 

8,6 7,8 7,2 7,1 7,4 7,5 
Tabel 52 

 
Voor de sfeer in de buurt geeft men in het jaar 2007 een 7,5. Het gemiddelde rapportcijfer voor de sfeer in de buurt is  
met een 8,7 het hoogst in het jaar 1997. Aanvankelijk daalt het cijfer om vanaf het jaar 2003 weer licht te stijgen. 
 
Buurtproblemen 
De grootste buurtproblemen in het Sluitersveld zijn: beschadiging/vernieling aan auto’s/diefstal vanaf auto’s, 
geluidsoverlast (niet door verkeer), rommel op straat, hondenpoep op straat, parkeeroverlast, agressief verkeersgedrag, 
geluidsoverlast en te hard rijden. In de volgende tabellen is het resultaat zichtbaar gemaakt. 
 

Buurtproblemen 
Beschadiging/vernieling aan auto’s/diefstal vanaf a uto’s in % 

  
komt vaak 
voor 

komt 
soms voor  

komt 
(bijna) 
nooit voor 

weet 
niet/geen 
mening 

1997 16,6 29,9 53,5   

1999 10,3 24,7 64,9   

2001 14,5 23,7 61,8   

2003 22,4 23,0 54,6   

2005 13,8 27,1 59,1   

2007 8,7 14,4 74,9 2,1 
Tabel 53 

 
Het buurtprobleem beschadiging/vernieling aan auto’s/diefstal komt volgens driekwart van de bewoners bijna nooit voor 
in het jaar 2007 in het Sluitersveld. 
 

 
Buurtproblemen 

Geluidsoverlast (niet door verkeer) in % 

  
komt vaak 
voor 

komt 
soms voor  

komt 
(bijna) 
nooit voor 

1997 15,3 15,3 69,4 

1999 9,4 14,4 76,2 

2001 16,1 17,7 66,1 

2003 17,5 18,1 64,4 

2005 12,4 24,9 62,7 

2007 7,7 14,9 77,4 
Tabel 54 

 
In het jaar 2007 komt volgens driekwart van de respondenten geluidsoverlast niet voor in de buurt. 
Het buurtprobleem geluidsoverlast (niet door verkeer) komt het meest vaak voor in de peiling van het jaar 2003. 
 

Buurtproblemen 
Rommel op straat in %  

  
komt vaak 
voor 

komt 
soms voor  

komt 
(bijna) 
nooit voor 

1997 27,1 28,8 44,1 

1999 16,7 30,6 52,8 

2001 25,4 24,4 50,3 

2003 33,1 18,5 48,3 

2005 15,5 23,0 61,5 

2007 13,8 14,4 71,8 
Tabel 55 

 
Het buurtprobleem rommel op straat komt het meest vaak voor in de peiling van 2003 op het Sluitersveld. In het jaar 
2007 komt rommel op straat volgens 72% ondervraagden (bijna) nooit voor. De cijfers van het jaar 2007 zijn voor deze 
indicator het meest gunstig van alle peilingen. 
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Buurtproblemen 
Hondenpoep op straat in % 

  
komt vaak 
voor 

komt 
soms voor  

komt 
(bijna) 
nooit voor 

1997 42,0 24,3 33,7 

1999 34,3 28,7 37,0 

2001 36,5 21,4 42,2 

2003 43,5 19,2 37,3 

2005 41,1 29,7 29,2 

2007 28,6 21,9 49,5 
Tabel 56 

 
Het buurtprobleem hondenpoep op straat is een van de grootste buurtproblemen van de wijk Sluitersveld. Het 
buurtprobleem komt het meest vaak voor in de peiling van 2003 en het minst in het jaar 2007.  
 

Buurtproblemen 
Parkeeroverlast in % 

  
komt vaak 
voor 

komt 
soms voor  

komt 
(bijna) 
nooit voor 

weet 
niet/geen 
mening 

1997 10,4 19,5 70,1   

1999 14,9 17,7 67,4   

2001 18,8 14,6 66,7   

2003 15,6 23,7 60,7   

2005 7,5 24,2 68,3   

2007 8,2 17,5 71,6 2,6 
Tabel 57 

 
Parkeeroverlast komt het meest vaak voor het jaar 2001. Ruim 70% van de ondervraagden in het jaar 2007 zegt dat dit 
buurtprobleem (bijna) nooit voorkomt. 

 
Buurtproblemen 

Agressief verkeersgedrag in % 

  
komt vaak 
voor 

komt 
soms voor  

komt 
(bijna) 
nooit voor 

1997 13,6 23,1 63,3 

1999 15,0 19,4 65,6 

2001 15,6 16,1 68,2 

2003 17,6 20,5 61,9 

2005 15,6 25,8 58,6 

2007 4,1 15,9 80,0 
Tabel 58 

 
Tachtig % van de ondervraagden in het jaar 2007 vindt dat agressief verkeersgedrag (bijna) nooit voorkomt in de buurt. 
Het meest vaak voor komt agressief verkeersgedrag voor in het jaar 2003. Er is een gunstige ontwikkeling waar te 
nemen. 
 

Buurtproblemen 
Geluidsoverlast door verkeer in % 

  
komt vaak 
voor 

komt 
soms voor  

komt 
(bijna) 
nooit voor 

1997 10,8 18,0 71,3 

1999 13,7 17,6 68,7 

2001 14,5 16,6 68,9 

2003 12,4 21,3 66,3 

2005 13,9 19,3 66,8 

2007 11,8 7,2 81,0 
Tabel 59 
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Geluidsoverlast door verkeer komt het meest vaak voor in de peiling van het jaar 2001 ten opzichte van de peiling van 
het jaar 1997. Het percentage is na de peiling van het jaar 2001 iets gedaald, daarna iets gestegen en daarna weer iets 
gedaald. Wat deze indicator betreft is de ontwikkeling gunstig. 

 
Buurtproblemen 

Te hard rijden in % 

  
komt vaak 
voor 

komt 
soms voor  

komt 
(bijna) 
nooit voor 

1997 35,5 29,0 35,5 

1999 37,2 28,3 34,4 

2001 46,9 19,8 33,3 

2003 50,3 19,8 29,9 

2005 35,7 34,1 30,3 

2007 23,6 30,3 46,2 
Tabel 60 

 
Te hard rijden is een van de grootste buurtproblemen in de wijk Sluitersveld. Het komt het meest vaak voor in het jaar 
2003 en het minst vaak voor in het jaar 2007. Dit is een gunstige ontwikkeling in de wijk. 

 
Top 5 buurtproblemen Sluitersveld 

  1997 1999 2001 2003 2005 2007 
Hondenpoep op straat 1 2 2 2 1 1 

Te hard rijden 2 1 1 1 2 2 

Rommel op straat             

Beschadiging/vernieling aan auto's             
en diefstal vanaf auto's  4 4 5 4 4 4 

Geluidsoverlast (niet door verkeer) 5 5 4 5 5 5 
Tabel 61 

 
Opvallend in tabel 61 is dat ‘te hard rijden’ in de jaren 1999 tot en met 2003 op de eerste plaats staat. Hondenpoep op 
straat staat in de jaren 2005 en 2007 op de eerste plaats. 
 
Maatschappelijke participatie 
Aan de enquête leefbaarheid en veiligheid is een vragenblok toegevoegd met enkele vragen over maatschappelijke 
participatie. De vragen zijn het eerst gesteld in 2001. De volgende tabellen geven een overzicht van de deelname aan 
sport, uitgaan, vrijwilligerswerk en hobby’s in de wijk Sluitersveld. 
 

Maatschappelijke participatie 
Deelname aan sport in % 

  ja nee 

weet 
niet/geen 
mening 

2001 41,1 58,9 0,0 

2003 46,9 53,1 0,0 

2005 47,3 52,7 0,0 

2007 53,1 46,4 0,5 
Tabel 62 

 
De bewoners van het Sluitersveld doen meer aan sport in het jaar 2007 dan in het jaar 2001. Dit is een vooruitgang. 
 

Maatschappelijke participatie 
Deelname aan uitgaan in % 

  ja nee 

weet 
niet/geen 
mening 

2001 68,8 31,3 0,0 

2003 59,3 40,7 0,0 

2005 70,3 29,7 0,0 

2007 71,1 28,4 0,5 
Tabel 63 

 
Bewoners van het Sluitersveld gaan veel uit. Het hoogste percentage uitgaan is het jaar 2007 en het laagst in het jaar 
2003. 
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Maatschappelijke participatie 
Deelname aan vrijwilligerswerk in % 

  ja nee 

weet 
niet/geen 
mening 

2001 38,0 62,0 0,0 

2003 14,9 85,1 0,0 

2005 35,7 64,3 0,0 

2007 30,9 68,6 0,5 
Tabel 64 

 
Bijna éénderde deel van de ondervraagden doet aan vrijwilligerswerk in het jaar 2001 en het minst in het jaar 2003. 
  

Maatschappelijke participatie 
Deelname aan hobby’s in % 

  ja nee 

weet 
niet/geen 
mening 

2001 46,4 53,6 0,0 

2003 48,6 50,8 0,6 

2005 57,3 42,7 0,0 

2007 56,1 43,4 0,5 
Tabel 65 

 
Meer dan de helft van de respondenten doen in het jaar 2005 en 2007 aan één of meerdere hobby’s. 
 


