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Samenvatting Bewonersonderzoek Sparrenburg 

De afgelopen twee jaar is, in de wijk Sparrenburg, gewerkt aan de herinrichting/revitalisering van 

de Heihoeven, Maaslandhoeven en Bremhoeven. 

Door middel van een vragenlijst is aan de bewoners gevraagd wat zij vonden van de communicatie 

rondom de herinrichting van hun wijk, hoe zij het verloop van de werkzaamheden hebben ervaren 

en wat zij vinden van het eindresultaat. 

 

Voor 82% van de mensen was het duidelijk bij wie men terecht kon met vragen  

De bewoners zijn op verschillende manieren geïnformeerd over de werkzaamheden en planning. 

De bewoners gaven aan het vaakst door bewonersbrieven op de hoogte te zijn gehouden. Er 

werden ook bewonersavonden georganiseerd waar de bewoners doorgaans (zeer) tevreden over 

waren. Ook de WhatsApp-groep van de aannemer werd gewaardeerd. En de informatie op de 

website was goed te vinden. 

 

De bewoners geven gemiddeld het rapportcijfer 7,5 voor de communicatie over de herinrichting 

 

Er is wel overlast ervaren, maar velen vonden dat dat erbij hoorde 

De overlast die werd ervaren was voornamelijk: 

 Dat de bereikbaarheid van de eigen woning slecht was. 

 Dat het echt veel te lang heeft geduurd, terwijl er vaak niemand aan het werk was. 

 Het vele verkeer, de parkeerproblemen en het lawaai. 

Wat had er (nog meer) gedaan kunnen worden om de overlast te beperken? 

 Het had beter georganiseerd kunnen worden, en wat sneller; het stond soms wekenlang stil 

 Er had meer personeel ingezet kunnen worden 

 Of er voor zorgen dat het huis aan 1 kant te bereiken was 

 Maar velen zeiden dat er niets aan gedaan had kunnen worden. 

 

59% van de bewoners zegt dat er (veel) rekening met hen is gehouden. 15% zegt dat er weinig 

rekening is gehouden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. 

79% van de bewoners zegt dat het contact met de aannemer goed verliep. 

 

De bewoners geven gemiddeld het rapportcijfer 7,7 voor de uitvoering van de werkzaamheden 

 

Velen vinden het eindresultaat er goed uitzien 

82% vindt de buurt (sterk) verbeterd na de herinrichting. 5% vindt het (helemaal) niet verbeterd. 

 

Hieronder enkele opmerkingen die gemaakt zijn over onderdelen van de herinrichting. In de bijlage 

is het volledige overzicht opgenomen. 

 

Het verkeer 

Er wordt meer overlast ervaren door het verkeer. ‘Hopelijk wordt dit nog aangepakt door een extra 

uitgang te maken’. En ‘bij de bocht bij de Heihoeven graag een spiegel, zodat je kunt zien of er een 

auto aankomt’. ‘Er is nog een verbeterslag te halen bij de veiligheid. Snelheid terug naar 15km/uur.’ 

En ‘wat verkeersdrempels in verband met spelende kinderen’. Ook vinden sommigen dat er te 

weinig parkeerplaatsen zijn.  

 

Het groen 

‘Het groen is verdroogd, het had beter besproeid moeten worden’, of ‘het slaat niet aan’. ‘Het groen 

mag wel wat beter gesnoeid of onderhouden worden’. ‘Er mag nog wel wat groen bij’. ‘Er hadden 

nog wel wat meer bomen weg gekund’. Maar ook: ‘het groen is verbeterd’ en ‘blij met de pluktuin’. 
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De bestrating 

Het hergebruik van de straatstenen vinden diverse bewoners niet goed. Want; ‘het staat rommelig’, 

‘we moeten er de komende 20 jaar mee doen’, ‘we hebben nu al een kapotte betrating’. Er zijn 

diepe goten/geulen midden in de straat, dit is moeilijk voor fietsers. Er zijn er die vinden dat het 

straatwerk er rommeliger uitziet dan voor de werkzaamheden, ‘zonde van de kosten’, ‘nu rare 

bochten en scherpe randen’. Maar ook: ‘De bestrating is beter geworden’. 

 

De verlichting 

Ook over de verlichting zijn de meningen verdeeld. Zoals: ‘De verlichting m.n. bij het voetbalveldje 

is beperkt’. ‘Jammer dat er hoge en karakterloze lantaarnpalen zijn geplaatst.’ ‘De nieuwe 

verlichting geeft minder licht in de omgeving, de straling is naar beneden gericht.’ Maar ook; ‘De 

verlichting is een vooruitgang maar het zijn meer lichtmasten dan straatverlichting.’ ‘Blij met de 

hoeveelheid licht die de lantaarnpalen genereren.’ 

 

Het bewoners geven gemiddeld rapportcijfer 7,5 voor het totale project 



 

 5 

 

1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding en doel 

De afgelopen twee jaar is, in de wijk Sparrenburg, gewerkt aan de herinrichting/revitalisering van 

de Heihoeven, Maaslandhoeven en Bremhoeven. 

 

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De afdeling Beheer & Programmering is benieuwd wat 

bewoners van de communicatie rondom de herinrichting van hun wijk vonden, hoe zij het verloop 

van de werkzaamheden hebben ervaren en wat zij vinden van het eindresultaat. 

 

1.2 De enquête 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden via een digitale enquête onder circa 180 huishoudens in 

Sparrenburg. Alle huishoudens hebben een brief ontvangen met daarin een link naar de vragenlijst. 

De vragenlijst was alleen van toepassing op bewoners die langer dan een jaar op het adres 

woonden omdat zij het herinrichtingsproces hebben meegemaakt. In totaal hebben 63 bewoners de 

vragenlijst ingevuld. 

 

In deze rapportage is de vragenlijst uitgewerkt. Bij iedere grafiek is aangegeven door hoeveel 

personen deze vraag is ingevuld. (N= betekent het aantal personen dat de vraag heeft ingevuld) 

 

2. Communicatie en participatie 

De bewoners zijn op verschillende manieren geïnformeerd over de werkzaamheden en de planning 

van de herinrichting van de wijk. 

Gevraagd is hoe men op de hoogte werd gehouden over de herinrichting. 

 

Figuur 1: Op welke manier bent u op de hoogte gehouden over de herinrichting? (Meerdere 

antwoorden mogelijk) (N=63) 

 
 

Met name via bewonersbrieven werden de bewoners geïnformeerd over de werkzaamheden en 

planning van de herinrichting van de wijk (81%). Ook via de bewonersavonden werden veel 

bewoners geïnformeerd. De WhatsApp-groep van de aannemer was met 43% ook een 

veelgebruikte informatiebron. Iets minder vaak werd men geïnformeerd via de wijkmanager (19%).  
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De wijkraad, persoonlijk contact met de gemeente of via projectpagina Sparrenburg waren met 

13% ook een bron van informatievoorziening.  

Bij ‘anders, namelijk….’ gaf men aan geïnformeerd te zijn via mail of wijkmail, een brief, of 

straatcoördinator. 

 

2.1 De bewonersbrieven 

81% van de respondenten gaf aan via bewonersbrieven op de hoogte te zijn gehouden over de 

herinrichting. Gevraagd is of de brieven duidelijk waren, volledig waren en/of de brieven op het 

juiste moment kwamen. 

 

Figuur 2: Bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken. De bewonersbrieven: (N=50) 

 
 

Meeste bewoners (zeer) tevreden over de bewonersbrieven 

Voor de meeste mensen waren de bewonersbrieven duidelijk, volledig in de informatievoorziening 

en men vond dat de bewonersbrieven op het juiste moment werden bezorgd.  Slechts een enkeling 

was het hier (helemaal) niet mee eens. 

 

2.2 De bewonersavonden 

Aan de mensen die de bewonersavonden hebben bezocht (56% van de respondenten) is gevraagd 

of ze deze bewonersavonden zinvol vonden, of ze duidelijke informatie gaven, op het juist moment 

kwamen en/of ze voldoende gelegenheid boden om meningen te geven en ideeën aan te dragen. 

 

Figuur 3: Bent u het eens of oneens over de volgende uitspraken? De bewonersavonden…(N=35) 

 

Zoals te zien is in figuur 3, zijn de meeste mensen doorgaans (zeer) tevreden over de 

bewonersavonden. Slechts een enkeling vond het niet zinvol, vond het geen duidelijke informatie 

geven, of vond dat het onvoldoende gelegenheid bood om meningen te geven of ideeën aan te 

dragen. 
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2.3 De WhatsApp-groep van de aannemer 

43% van de respondenten geeft aan gebruik te hebben gemaakt van de WhatsApp-groep van de 

aannemer.  

 

Er is een viertal stellingen voorgelegd aan de mensen die de WhatsApp-groep hebben gebruikt en 

gevraagd of men het eens of niet eens is met deze stellingen. (N=27) 

De WhatsApp-groep van de aannemer: 

Helemaal 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Niet 
eens/ 
niet 

oneens 

Oneens 
Helemaal 

mee 
oneens 

Weet  
niet/geen 
mening 

Was onmisbaar 30% 37% 22% 4% 7%  

Zorgde voor actuele informatie 52% 33% 7% 4% 4%  

Was makkelijk in gebruik 56% 30% 7%  7%  

Zorgde voor onderlinge discussie 30% 19% 37% 7%  7% 

 

De WhatsApp-groep van de aannemer werd over het algemeen zeer gewaardeerd.  

67% is het (helemaal) eens met de stelling dat de WhatsApp-groep onmisbaar was. Dat de 

WhatsApp-groep voor actuele informatie zorgde, daar was 85% het (helemaal) mee eens. 86% 

vond de app makkelijk in het gebruik en 49% is het (helemaal) eens met de stelling dat de 

WhatsApp-groep voor onderlinge discussie zorgde. 

 

2.4 Het bezoeken van projectpagina www.s-hertogenbosch.nl/sparrenburg  

Aan degenen voor wie de projectpagina van Sparrenburg hebben bezocht (15% van de 

respondenten) is gevraagd hoe vaak ze deze hebben bezocht in de afgelopen 2 jaar. Het 

merendeel van de mensen die de website hebben bezocht gaven aan deze 2 tot 5 keer bezocht te 

hebben. Allen gaven aan de informatie op de projectpagina goed te hebben kunnen vinden. 

 

2.5 Persoonlijk contact met de gemeente 

In totaal gaven 8 respondenten aan persoonlijk contact te hebben gehad met de gemeente. Ze 

hebben contact gehad met de projectleider of de toezichthouder of met beiden en 1 persoon gaf 

aan dat de contacten verliepen via mail, telefonisch en via de app (geen groepsapp). 

 

 De respondenten die te maken hebben gehad met de projectleider waren hier doorgaans 

heel tevreden over. 

 Maar weinig respondenten hebben contact gehad met de toezichthouder. Ook zij waren 

doorgaans tevreden. Een enkeling soms niet. 

 

2.6 Vragen over het project  

Er waren diverse medewerkers van de gemeente betrokken bij de herinrichting van de buurt. Was 

het duidelijk waar men met welke vragen over het project terecht kon? 
 

Figuur 4: Was het voor u duidelijk waar u met welke vragen over het project terecht kon? (N=62) 

 
 

Voor het merendeel van de mensen was het duidelijk bij wie men terecht kon voor vragen. 

Voor 82% was het duidelijk waar men terecht kon met de vragen, voor 18% was het onduidelijk. 

http://www.s-hertogenbosch.nl/sparrenburg
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Aan degenen die het niet duidelijk vonden is gevraagd wat er niet duidelijk was. Voor welke vragen 

wist men niet waar men terecht kon? 

 

Men kon niet terecht bij vragen over: 

 Het verkeer in de wijk 

 Wie er verantwoordelijk was, bij wie kan ik terecht. (Van kastje naar muur) 

 De bezwaren die ik had; er werd alleen naar bepaalde mensen geluisterd 

 Planning en gevolgen van renovatie van riolering 

 Mogelijkheid oplaadpalen voor elektrische auto’s of uitbreiding aantal bankjes 

 ‘Voor mij zou het handig zijn geweest als er een overzicht was met betrokkenen en bij wie 

je voor wat terecht kunt.’ 

 

2.7 Rapportcijfer communicatie over de herinrichting 

Er is gevraagde een rapportcijfer te geven aan de gemeente voor de communicatie over de 

herinrichting. 

 

De bewoners geven gemiddeld het rapportcijfer 7,5 voor de communicatie  

 

Welk rapportcijfer geeft u de gemeente voor de communicatie over de herinrichting? (N=62) 

Rapportcijfer % respondenten die 

dit rapportcijfer gaven 

2 2% 

5 3% 

6 16% 

7 27% 

8 27% 

9 19% 

10 5% 

 

 

2.8 Opmerkingen en tips over de communicatie 

 

Hieronder staan enkele tips die bewoners hebben gegeven over de communicatie. 
 

 Bewoners er meer bij betrekken, ook van aanliggende percelen. 

 Beter luisteren. Het was door elkaar spreken en elkaar hier en daar tegenspreken. 
 

 Ook communiceren per e-mail. 

 De groepsapp werd voor andere doeleinden gebruikt, dit gaf ergernis en afhakers. 

 Zorg voor 1 aanspreekpunt. 

 Ook als het moeilijk wordt in contact blijven. 
 

 Overleg ook met milieudienst en brandweer. Waar moeten de containers geplaatst worden, 

kunnen de hulpdiensten bij de woningen komen. 

 ‘Heb de problemen zelf op moeten lossen, was fijn geweest als de gemeente dit over 

genomen had, dat is ook de opdrachtgever.’ 
 

 De auto’s geparkeerd in de straten is een bron van ergernis. 

 Er rijdt te veel verkeer door de straten, er was een mogelijkheid voor een tweede extra 

ontsluiting. Dit voorstel is genegeerd door de ambtenaar. 
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 Er heeft een discussie plaatsgevonden betreffende het verwijderen van bomen. Hier heb ik 

nooit meer iets over gehoord. 

 Beplanting nogal zielig en karig. Contact gehad met buurtambassadeur hierover, maar er is 

nooit op gereageerd. 

 Groenvoorziening heeft veel geleden onder de droogte. 

 Gemeente had iets harder op mogen treden tegen bewoners die per sé een boom achter 

hun tuin wilden behouden. 
 

 Dat sommige dingen konden en sommige dingen werden genegeerd. 

 Doen wat je zegt en wat je belooft. 

 Veel onduidelijkheden tijdens het rioolwater probleem. 
 

Maar er werd ook door diverse bewoners aangegeven dat ze zeer tevreden waren over de 

communicatie over de herinrichting. 

 

3. Werkzaamheden 

De herinrichting heeft in totaal ongeveer 2 jaar geduurd. Tijdens de herinrichting zijn er 

verschillende werkzaamheden uitgevoerd. De rijbaan en het trottoir zijn opnieuw bestraat, de 

lantaarnpalen zijn vervangen, speelbakken zijn opgeknapt, nieuw groen is aangeplant en 

rioolproblemen zijn opgelost.  

 

3.1 Overlast van werkzaamheden 

Gevraagd is hoe de bewoners de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden hebben ervaren. 
 

Ongeveer een kwart van de respondenten geeft aan behoorlijk overlast te hebben ervaren 
 

Figuur 5: In welke mate hebt u overlast ervaren door de werkzaamheden? (1=geen overlast en 

5=veel overlast) (N=61) 

 

De overlast die werd ervaren was voornamelijk: 

 Dat de bereikbaarheid van de eigen woning was slecht. 

 Dat het echt veel te lang heeft geduurd, terwijl er vaak niemand aan het werk was. 

 Het vele verkeer en het lawaai. 

 Maar ook werd er gezegd dat er wel overlast is ervaren, maar dat dat er gewoon bij hoort. 
 

Wat had er (nog meer) gedaan kunnen worden om de overlast te beperken? 

 Velen zeiden dat er niets aan gedaan had kunnen worden; dat het er gewoon bij hoort. 

 Maar ook dat het beter georganiseerd had kunnen worden, en wat sneller; het stond soms 

wekenlang stil. 

 Meer personeel inzetten. 

 Zorgen dat het huis aan 1 kant te bereiken was. 
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3.2 Contact met de aannemer tijdens de uitvoeringsperiode 

Er is een aantal vragen gesteld over het contact met de aannemer tijdens de uitvoeringsperiode, of 

dit contact goed verliep en wat er wel of niet goed ging. 

 

64% van de respondenten zegt contact te hebben gehad met de aannemer tijdens de 

uitvoeringsperiode. 36% heeft geen contact gehad. 

 

Aan de bewoners die contact hebben gehad met de aannemer tijdens de uitvoeringsperiode is 

gevraagd of het contact wel of niet goed is verlopen (N=39) 

Hoe verliep het contact met de aannemer? Goed Voldoende Matig 

Het contact met de aannemer verliep 79% 8% 13% 

 

Het contact met de aannemer verliep is de meeste gevallen goed.  

79% vond dat het contact met de aannemer goed verliep. 8% vond het contact voldoende en 13% 

vond dat het contact matig verliep. 

 

Wat was er prettig aan het contact met de aannemer? 

 De aannemer was goed bereikbaar 

 Hij is duidelijk, luistert goed, is toegankelijk, deskundig, reageert snel 

 Afspraken werden nagekomen 

 Problemen werden opgelost 

 De WhatsApp was makkelijk 

 Snelle reactie, korte lijntjes 

 

Waarom verliep het contact met de aannemer niet goed? 

 Als er meerdere vragen werden gesteld werd het gauw teveel 

 Er is niet gedaan wat beloofd is 

 

3.3 Is er rekening met u gehouden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? 

Gevraagd is of de bewoners het gevoel hebben gehad dat er rekening met hen is gehouden tijdens 

de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

Figuur 6: Heeft u het gevoel dat er rekening met u is gehouden tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden? (1=weinig rekening en 5= veel rekening) (N=61) 

 
 

59% van de respondenten vindt dat er veel of voldoende rekening is gehouden met hen. 15% vindt 

dat er weinig of matig rekening met hen is gehouden. 23% vond het niet veel of niet weinig. En 3% 

had hier geen mening over. 



 

 11 

 

3.4 Rapportcijfer voor de uitvoering van de werkzaamheden 

 

De bewoners geven gemiddeld rapportcijfer 7,7 voor de uitvoering van de werkzaamheden 

 

Welk rapportcijfer geeft u aan de uitvoering van de werkzaamheden? (N=61) 

Rapportcijfer % respondenten die dit 

rapportcijfer gaven 

2 2% 

5 7% 

6 8% 

7 13% 

8 49% 

9 15% 

10 7% 

 

 

3.5 Tips en opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden 

Enkele tips en opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden: 

 Het duurde te lang 

 Meer mensen aan het werk 

 De bestrating is niet goed 

 Betere groenvoorziening, verlichting 

 De overlast van de aanvoer van stenen verdelen 

 Plannen goed voorbereiden 

 Vervelend ergens steeds achteraan te moeten 

 Maar velen waren gewoon tevreden 

 

 

4. Eindresultaat 

 

4.1 Is het verbeterd in de buurt? 

Gevraagd is of de algehele situatie in de buurt verbeterd is na de herinrichting. 

 

Figuur 7: Vindt u dat de algehele situatie in uw buurt is verbeterd na de herinrichting? (N=61) 

 
 

Velen vinden het eindresultaat er goed uitzien 

82% vindt de buurt (sterk) verbeterd na de herinrichting. 5% vindt het (helemaal) niet verbeterd. 
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4.2 Opmerkingen over specifieke onderdelen van de herinrichting 

 

Hieronder enkele opmerkingen over specifieke onderdelen van de herinrichting: 

 

Het groen 

 Het groen is verdroogd, had meer besproeid moeten worden, het slaat niet aan 

 Het mag wel wat beter gesnoeid of onderhouden worden 

 Er hadden wel meer bomen weg gekund 

 Er mag nog wel wat meer groen 

 Blij met de pluktuin 

 Het groen is verbeterd 

 

De bestrating 

 Het hergebruik van de straatstenen vinden diverse mensen niet goed. Want; het staat 

rommelig, we moeten het er de komende 20 jaar mee doen, we hebben nu al een kapotte 

bestrating. 

 Bestrating en verlichting zijn beter geworden 

 Er zijn diepe goten/geulen midden in de straat, dit is moeilijk voor de fietsers 

 Het straatwerk ziet er rommeliger uit dan voor de werkzaamheden 

 Bestrating zonde van de kosten, het zag er mooi uit voorheen, nu rare bochten met 

scherpe randen, jammer. 

 

De verlichting 

 De verlichting m.n. bij het voetbalveldje is beperkt, hier graag iets aan verbeteren 

 Jammer dat er hoge en karakterloze lantaarnpalen zijn geplaatst 

 De nieuwe verlichting geeft minder licht in de omgeving, de straling is naar beneden gericht 

 Blij met de hoeveelheid licht die de lantaarnpalen genereren 

 De verlichting is een vooruitgang maar het zijn meer lichtmasten dan straatverlichting 

 

Riolering 

 Het rioleringsprobleem was het belangrijkste item 

 Rioleringsprobleem is door geldgebrek niet goed aangepakt 

 

Verkeer 

 Hoop dat de verkeersdrukte nog aangepakt gaat worden door een extra uitgang te maken 

 Ervaar nu meer overlast van het verkeer 

 Bij de bocht bij de Heihoeven graag een spiegel, want je kunt niet zien of er een auto 

aankomt 

 Wat verkeersdrempels i.v.m. spelende en fietsende kinderen en bewoners die te hard 

rijden. 

 Last van autolampen in de slaapkamer bij het inrijden bij de wijk door vrij hoge drempel 

 Er zijn te weinig parkeerplaatsen 

 Door de extra parkeerplaatsen diagonaal te maken waren er nu meer parkeerplaatsen 

geweest en is het makkelijker inrijden 

 Jammer dat parkeren bij sommige plekken aan beide kanten van de weg mogelijk is 

waardoor doorgang voor hulpdiensten toch wat lastig lijkt 

 Mogelijk was voorbereiding op t.z.t. oplaadpalen wel handig geweest. 

 

Overig 

 Het ziet er goed uit 
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4.3 Rapportcijfer voor het totale project 

 

De bewoners geven gemiddeld een 7,5 als rapportcijfer voor het totale project. 

 

Welk rapportcijfer geeft u voor het totale project (communicatie, uitvoering en resultaat)? (N=61) 

Rapportcijfer % respondenten die dit 

rapportcijfer gaven 

3 2% 

4 3% 

5 2% 

6 7% 

7 33% 

8 34% 

9 15% 

10 5% 

 

 

5. Tips en opmerkingen over de herinrichting  

 

Enkele opmerkingen die bewoners hebben gemaakt over de herinrichting zijn: 

 De parkeerplaatsen staan te vol, jammer dat er niet meer parkeerplaatsen zijn 

gerealiseerd. 

 Graag nog wat meer groen, en graag een beter onderhoud van het groen 

 Complimenten voor de projectleider, totale uitvoering is super, blij met goede communicatie 

met gemeente 

 Het is een verbetering van de buurt 

 Maar ook; het is geen verbetering van de buurt. Er zou beter toezicht gehouden moeten 

worden en beter nagedacht over het verleggen en /of toevoegen van paden en het 

aansluiten van het materiaal bij de verschillende gedeeltes 

 Er is nog een verbeterslag te halen bij de veiligheid. Bijvoorbeeld snelheid terug naar 15 

km/uur. 

 Betere aansturing, duidelijke afspraken maken tussen opdrachtnemer, opdrachtgevers en 

bewoners. 

 

6. Achtergrond van de bewoners 

Hoe lang woont u op dit adres? 

Hoeveel jaar % respondenten 

1 tot 2 jaar 3% 

2 tot 3 jaar 2% 

3 jaar of langer 95% 

(N=63) 

 

Leeftijdscategorie % respondenten 

leeftijdscategorie 

35-44 jaar 3% 

45-54 jaar 12% 

55-64 jaar 36% 

65 jaar en ouder 49% 

(N=61) 
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Straat % respondenten 

woont in straat 

Heihoeven 36% 

Maaslandhoeven 21% 

Bremhoeven 43% 

(N=61) 


