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      UITSLAG ENQUETE DE MEENTHOF (Bewoners) 

 
MAART 2013 

 
      Van de 107 formulieren zijn er  87 terugontvangen 

 
 

 
A.    WOONOMGEVING 
 
1. Heeft u zicht op het winkelcentrum? 
 
 
2. Woont u boven het winkelcentrum ? 
 
 
3. Wat is uw postcode (4 cijfers en 2 letters)? 
 

 
 
 
 
1.    ja………………. .75 
       nee……………...12 
2.    ja ………………..22 
       nee……………...65 
 
3.    Zie bijlage A 
 
 

4. Doet u de boodschappen in het winkelcentrum 
    De Meentof? 
 
  
B. ONVEILIGHEIDSGEVOELENS 
 
5. Deden zich de afgelopen twee jaren wel  eens 
    Situaties voor, waarbij u zich onveilig voelde ? 
 
 
 

4.    ja ……………..83 
       nee …………… 2 
       niet ingevuld ….2 
 
 
 
 
1.     ja regelmatig...........7 
2.     ja soms…………. .23 
3.     vrijwel nooit……. ..24 
4.     nooit…………….. .33 

6.  Waar was dit? 
 
 
 
 

1.  in de woning……………….2 
2.  bij uw woning………………8 
3.  in het winkelcentrum …....25 
4.  bij het winkelcentrum……19 
 

  
7.   Voelde u zich wel eens onveilig in de volgende 
      Situatie? 
 
 
8.   Waar deed zich dit voor? 
 
 
 
 
 
 
 
9.   Leven er bij u angstgevoelens door 
      bedreigingen ? 
 
 
10. Bent u weleens daadwerkelijk bedreigd in 
      of nabij het winkelcentrum? 
 
 
11. Is volgens u de kans om slachtoffer te worden 
      van een misdrijf in 2012 te opzicht  van 2011 
      toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven? 
 
 
 
12. Heeft u zelf maatregelen genomen om te  
      voorkomen dat u slachtoffer werd? 
 
13. Bij ja, kunt u aangegeven hoe? 

1.     ja, op weg naar het winkelcentrum……………….  13 
2.     ja, op weg naar huis vanaf het winkelcentrum…. . 13 
 
 
1.     bij de ingangen/uitgangen De Meenthof……..2 
2.     aan de achterkant ….........................................7 
3.     bij de parkeerplaatsen…………………………9 
4.     in portieken of onderdoorgangen……………..3 
5.     op slecht verlichte plekken…………………….6 
6.     anders, namelijk……  zie bijlage B……………. 
             
 
1.     ja…………5 
2.     nee……..79 
 
 
1.     nee………………………………81 
2.     ja, met lichamelijk geweld……...1 
3.     ja, met geestelijk geweld…….....1 
 
1.     die is toegenomen…………….14 
2.     die is gelijk gebleven………….23 
3.     die is afgenomen……………..... 0 
4.     weet niet………………………...44 
 
 
1.     ja…………………………………20 
2.     nee……………………………… 61 
 
1.     Zie Bijlage C……………… 
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C. Beheer  
   

14.   Bent u tevreden over het schoonmaken in 
        uw directe omgeving? 
 

 
1.     ja…………………23 
2.     niet helemaal….. 28 
3.     nee………………36 
 

15.   En bij het winkelcentrum?  
 

1.     ja…………………17 
2.     niet helemaal…...34 
3.     nee………….……35 
 

16.   Als u niet tevreden bent, waar ligt dit dan aan ? 
 
 
 
 
 
 

17.   Is er voldoende verlichting in en om uw omgeving? 
 
 
 

 
D. Overlast (vul in wat van toepassing is) 

 
Heeft u als bewoner in 2011-2012 overlast 

ondervonden door: 
 
 

18.  Fout of verkeerd geparkeerde fietsen/ 
bromfietsen/scooters? 

 
 

19.  Fietsen/bromfietsen bij de ingang van het 
winkelcentrum? 

 
 

20   Vervuiling van de directe omgeving van uw 
woning? 

 
 

21   Het gedrag van bepaalde mensen of van groepen 
mensen in of nabij het winkelcentrum? 

 
 
22.  Wat was de aard van de overlast? 
      (U mag meerdere antwoorden aankruisen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1      te weinig schoonmaakbeurten………………………….37 
2.     de kwaliteit van schoonmaak is onvoldoende...............19 
3.     herstel van kapotte dingen duurt te lang……………….20 
4.     anders, namelijk……Zie bijlage D……………………….... 
          
 
 
1.     ja……………………………………………………...61 
2.     wel aan de voorzijde, niet aan de achterzijde…...17 
3.     nee……………………………………………………. 5 
4.     anders: is teveel 
 
 
 
 
 
Erg veel     veel       een beetje    weinig      geen overlast 
 
 
 
 4                 14             10                 18                 39 
 
 
 
 4                  9             17                 17                  36 
 
 
 
18                22             22                  8                  13 
 
 
 
 9                 20             24                11                  18 
 
 
 
1.     rondhangen……………………………………52 
2.     vernieling………………………………………32 
3.     als klant bent u lastig gevallen………………...0 
4.     het winkelpersoneel werd lastig gevallen…....1 
5.     baldadigheid…………………………………...31 
6.     fietsen/skaten…………………………………  23 
7.     geluidsoverlast………………………………... 35 
8.     straatverkoop………………………………….....5 
9.     anders, nl………………zie Bijlage D.................... 
 
 
 
 
 
 
Bijlage  A 
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           Bijlage B 

Postcodes geënquêteerden: 
 
1241CL.........1x 
1241CN........8x 
1241CP.........8x 
1241CZ.........9x 
1241LG.........1x 
1241LZ.........1x 
1241VA........1x 
1241XG......14x 
1241XH......15x 
1241XL.........1x 
1241XM......16x 
1241XR........1x 
1241XS........1x 
1241XZ........7x 
 
85 
 
 
 
 
Vraag 8 ( waar deed zich dit voor) 
 
- achter op het plein achter de Bakker 
- in de doorgang fysiotherapie/garageboxen 
- onder overkapping va de winkel 
- bij de plastikcontainers 
- bij het bankje 
- bij de ABN/Hema 
- door hangjongeren met hun grote mond 
- met fietsers en scooters rijden in het centrum 
- ‘s avonds 
- paadje naast de Hema 
- ik woon pas een week in dit winkelcentrum 
- fietsen en scooters op het voetpad  en in de Meenthof 
- klappen gehad van glazenwasser. Hij mende recht van overpad te hebben 
- oversteken zeebrapad Kerklaan 
- auto’s rijden te hard op de Kerklaan. Kan er geen verhoging in de weg komen. 
  Kinderen moet de Kerklaan oversteken. Is erg gevaarlijk. 
- bij de bankjes 
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          Bijlage C 

 
Vraag 13,  (bij ja, kunt u aangeven hoe? 
 
- extra alert zijn 
- bepaalde delen winkelcentrum vermijden 
- zak-alarmapparaat 
- buitenverlichting 
- extra sloten en rolluiken 
- goede sloten 
- op spullen letten, kijken of er andere mensen zijn 
- let extra op mijn handtas 
- ’s avonds het winkelcentrum mijden 
- deur op slot, na 18.00 uur niet meer open doen 
- altijd buitenlampen aan 
- doe na 18.00 uur niet meer de deur open 
- voordeur is extra vergrendeld 
- jongeren in winkelcentrum, man en kinderen gaan na 1800 uur niet 
  meer naar winkelcentrum 
- gordijnen dicht 
- geld beter opgeborgen 
- ik ga na 18.00 niet meer winkelen en pinnen 
- andere route nemen (ipv langs de Hema) 
- geheim 
 

 
 
Als u niet tevreden bent, waar ligt dit dan aan: 
- ligt overval veen klein en groot zwerfvuil 
- bij sneeuw wordt er nagenoeg nooit opgeruimd 
- bij sneeuw wordt er nooit gestrooid in het centrum 
- tegels zijn lelijk 
- met name na het weekend veel vuil van hangjongeren (vaak) 
- veel rommel aan de achterzijde/buitenzijde 
- veel hondenpoep in plantsoen 
- plantsoenen zijn smerig, veel zwerfvuil 
- avond/nacht sloperij ? 
- omgeving woning vaak zwerfvuil 
- ook zwerfvuil in de tuinen 
- op garage dak ligt al lange tijd troep 
- veel zwerfvuil komt in mijn 
- parkeeroverlast bij oversteek Kerklaan 
- steeds auto’s voor onze deur. Graag gereserveerde plekken voor bewoners 
- spullen worden gedumpt en blijven soms dagen liggen 
- bij reconstructie zou hagen hoger zijn i.v.m. licht schijnsel van de auto’s ??? 
- bij laad- en losplaats komt veel troep vandaan 
 
 

          Bijlage D 
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                                     Bijzondere opmerkingen  
     
 
 
Zie bijlagen. 
 
Uitgeprint en bijgevoegd 


