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Tijdens het project Hart Leusderkwartier heeft de gemeente in nauw overleg met
bewoners verschillende werkzaamheden uitgevoerd. De gemeente heeft onderzocht wat
omwonenden vonden van het project zelf, de behaalde resultaten en het
communicatieproces. In oktober 2019 vulden 76 bewoners (21%) hiervoor een vragenlijst
in. Vanwege de lage respons moeten de resultaten met de nodige voorzichtigheid
geïnterpreteerd worden. Het kan zijn dat vooral bewoners met een sterke mening
hebben meegedaan aan het onderzoek. Hiermee kunnen we de resultaten helaas niet
als maatgevend beschouwen voor hoe de bewoners van het gebied het project hebben
ervaren.
Vrijwel alle respondenten hebben de berichtgeving van de gemeente gevolgd en een derde
heeft aan één of meerdere participatiegroepen deelgenomen. De meeste respondenten
zijn positief over de mogelijkheid van bewonersparticipatie. Tegelijkertijd vindt een
groot deel dat hun mening onvoldoende vertegenwoordigd is door de participatiegroepen,
of twijfelt hierover.
De meeste respondenten vinden dat ze voldoende geïnformeerd zijn over de inhoud en
planning van het project, maar de informatie over veranderingen werd wisselend ervaren.
Ook over of de informatie van de gemeente duidelijk was verschillen de meningen.
De meningen over of de gemeente haar afspraken is nagekomen, lopen sterk uiteen: een
derde vindt van niet, een bijna even grote groep vindt van wel. In de toelichting geven de
respondenten die hier ontevreden over zijn, onder andere, aan dat afspraken zonder
overleg werden teruggedraaid en er veel wisselingen in de projectleiding waren, zonder
een goede overdracht.
Twee op de vijf respondenten vinden dat de werkzaamheden qua planning niet goed op
elkaar aansloten. Ongeveer de helft van alle respondenten is tevreden over het
eindresultaat, en ruim een derde is (zeer) ontevreden. Respondenten die aan de
participatiegroepen hebben deelgenomen zijn niet positiever, soms zelfs negatiever, in
hun oordeel dan degenen die hier niet aan hebben deelgenomen.

Aanleiding & opzet
Project Hart Leusderkwartier is een project waarbij diverse zaken in de fysieke inrichting
zijn aangepakt. Dit gebeurde in de afgelopen vier jaar (sinds 2015), in nauw overleg met
bewoners. Het projectgebied wordt gevormd door de straten Woestijgerweg-DaltonstraatEverard Meijsterweg en kruispunt Leusderweg-Van Campenstraat. In het project werden
verschillende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder de vernieuwing van ondergrondse
leidingen en riolering, het opnieuw bestraten en het kappen en opnieuw beplanten van
bomen. De gemeente heeft onderzocht hoe bewoners oordelen over het project zelf, de
behaalde resultaten en vooral over het communicatieproces.
Onderzoek & Statistiek (O&S) stuurde in oktober 2019 alle hoofdbewoners in het
projectgebied (355 adressen) een uitnodigingsbrief om aan een digitale vragenlijst deel te
nemen. Een week later verstuurden we een herinneringsbrief. Uiteindelijk hebben 76
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bewoners de vragenlijst ingevuld, een respons van 21%. Vanwege de lage respons moeten
de resultaten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Het kan zijn dat
vooral bewoners met een sterke mening (positief of negatief) hebben meegedaan aan het
onderzoek. Hiermee kunnen we de resultaten helaas niet als maatgevend beschouwen voor
hoe de bewoners van het gebied het project hebben ervaren. Bovendien hebben, vanwege
het lage absolute aantal respondenten, individuele personen een vrij grote invloed op het
percentage. Daarom noemen we in dit rapport zowel de absolute aantallen als de
percentages.

Resultaten
Vanwege de lage respons moeten de resultaten met de nodige voorzichtigheid
geïnterpreteerd worden. Bovendien kan het zijn dat vooral bewoners met een sterke
mening hebben meegedaan aan het onderzoek. Hiermee kunnen we de resultaten
helaas niet als maatgevend beschouwen voor hoe de bewoners van het gebied het
project hebben ervaren.

Een derde nam deel aan participatiegroep(en)
Van de respondenten hebben 68 mensen (89%) de berichten van de gemeente over de
werkzaamheden van het project Hart Leusderkwartier gevolgd (bijvoorbeeld via brieven,
via sociale media of andere kanalen). 24 respondenten (32%) namen ook deel aan één of
meerdere participatiegroepen.

Meesten positief over mogelijkheid bewonersparticipatie…
Twee derde van de respondenten (51 mensen) wist van de participatiegroepen en dat ze
daaraan deel konden nemen (tabel 1). Verreweg de meeste respondenten (64 mensen,
84%) vinden het goed dat deze participatiegroepen zijn georganiseerd.

…maar groot deel vindt mening onvoldoende vertegenwoordigd of twijfelt
hierover
Er is ook gevraagd of mensen denken dat hun mening, door henzelf of anderen, voldoende
vertegenwoordigd is door de participatiegroepen. Een derde vindt van wel. Dit zijn zowel
mensen die zelf aan een participatiegroep hebben deelgenomen als mensen die dit niet
hebben gedaan. Als we ‘neutraal’ hier opvatten als een twijfel, dan weten 37
respondenten (48%) niet of hun mening voldoende vertegenwoordigd is. Dit zijn vooral
mensen die zelf niet aan een participatiegroep hebben deelgenomen. 13 mensen (17%)
vinden dat hun mening onvoldoende vertegenwoordigd is. Van deze 13 ontevreden mensen
zaten er vijf zelf in een participatiegroep.

3

Tabel 1

Mening van respondenten over de participatiegroepen
Helemaal
eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal
oneens

Weet
niet

ik was op de hoogte van de
participatiegroepen en de
optie om daar aan deel te
nemen
mijn mening is, door
mijzelf of anderen,
voldoende
vertegenwoordigd in de
participatiegroepen

15 (20%)

36 (47%)

6 (8%)

9 (12%)

4 (5%)

6 (8%)

5 (7%)

21 (28%)

23 (30%)

9 (12%)

4 (5%)

14 (18%)

ik vind het goed dat er
participatiegroepen zijn
georganiseerd als
onderdeel van het project

23 (30%)

41 (54%)

9 (12%)

0 (0%)

1 (1%)

2 (3%)

Bron: O&S

Meesten voldoende geïnformeerd over inhoud en planning…
53 respondenten (69%) waren het (helemaal) eens met de stelling dat zij voldoende
geïnformeerd zijn over de inhoud van het project (tabel 2). Ook over de informatie rondom
de planning van het project is het merendeel positief (51 respondenten, 68%).

…maar informatie over veranderingen en duidelijkheid wisselend ervaren
De verstrekte informatie over veranderingen tijdens het project was voor 28 respondenten
voldoende (37%). Voor een bijna even groot aantal (26 mensen) was deze informatie
onvoldoende (34%). Wat betreft de duidelijkheid van de informatie van de gemeente is het
beeld wat positiever: 43 respondenten (57%) zijn hier positief over, terwijl 19
respondenten (een kwart) de berichtgeving onvoldoende duidelijk vond.
Tabel 2

Mening van respondenten over de communicatie rondom het project
Helemaal
eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal
oneens

Weet
niet

ik ben voldoende
geïnformeerd over de
inhoud van het project

14 (18%)

39 (51%)

14 (18%)

6 (8%)

2 (3%)

1 (1%)

ik ben voldoende
geïnformeerd over de
planning van het project

8 (11%)

43 (57%)

14 (18%)

7 (9%)

4 (5%)

0 (0%)

ik ben voldoende
geïnformeerd over de
veranderingen tijdens het
project

3 (4%)

25 (33%)

18 (24%)

16
(21%)

10 (13%)

4 (5%)

ik vond de informatie van
de gemeente over het
project duidelijk

5 (7%)

38 (50%)

14 (18%)

15
(20%)

4 (5%)

0 (0%)

Vanwege verschillen in afronding tellen de percentages niet altijd op tot exact 100%.
Bron: O&S
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Meningen over nakomen van afspraken lopen sterk uiteen
25 deelnemers aan het onderzoek vinden dat de gemeente haar afspraken niet is
nagekomen (tabel 3). Dat is ongeveer een derde. Een bijna even grote groep (24 mensen)
vindt dat de gemeente deze wel is nagekomen en nog eens een derde is hier neutraal in.
Als we enkel kijken naar de 24 deelnemers aan de participatiegroepen, is een meerderheid
van hen hier ontevreden over (elf ontevreden, vijf tevreden, acht neutraal). Van de
respondenten die niet hebben deelgenomen aan participatiegroepen is juist een groter
deel tevreden dan ontevreden.
Uiteenlopende redenen voor ontevredenheid over nakomen afspraken
Aan degenen die vonden dat de gemeente haar afspraken (helemaal) niet is nagekomen, is
gevraagd om hun mening toe te lichten. Er werden verschillende redenen genoemd.
Redenen, onder andere, terugkwamen zijn:
 De oorspronkelijke plannen, zoals afgesproken tijdens de bewonersparticipatie, zijn
later zonder overleg gewijzigd. (bijvoorbeeld afspraken over eenrichtingsverkeer).
 Er waren veel wisselingen in projectleiding, zonder goede overdracht.
 De straten zien er nu minder mooi uit dan afgesproken (qua bomen/groen).

Ter illustratie: enkele uitspraken van respondenten

“In het besluit van 2008 was overeengekomen, dat er in de Everard Meijsterweg/
Daltonstraat eenrichtingverkeer zou komen met vrij liggende fietspaden. Dit is zonder
voldoende openheid teruggedraaid tot twee-richting verkeer en fiets-gedoogstroken.”
“Ik ben betrokken geweest bij de eerste plannen. Toen de plannen tot uitvoer
moesten komen kwamen er plotseling veel bezwaren bij de gemeente binnen en zijn
daardoor de oorspronkelijke plannen niet uitgevoerd.”
“Projectleiders wisselden erg veel, er was geen overdracht of communicatie tussen
de projectleiders.[…]”
“Toen wij ons huis kochten was besloten door de gemeenteraad dat de Daltonstraat
eenrichtingverkeer zou worden. En daarmee een stuk minder druk. Dat was voor ons
doorslaggevend om ons huis te kopen. Vervolgens werd dit doodleuk weer
teruggedraaid. Ook had in mijn visie deze straat altijd 30 km per uur moeten worden
(woonstraat met veel fietsers).”
“Tijdens vergaderingen met belanghebbenden en participatiegroepen zijn afspraken
gemaakt en de tekeningen goedgekeurd. Maar deze zijn eenzijdig en zonder overleg
gewijzigd door de gemeente.[…]”
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Twee op de vijf vinden dat werkzaamheden qua planning niet goed aansloten
Met de stelling dat de verschillende werkzaamheden in de wijk qua planning goed op
elkaar aansloten, is een groot deel het oneens (30 respondenten, 39%). Hierbij valt op dat
zowel respondenten die deelnamen aan een participatiegroep, als mensen die niet
deelnamen, ontevreden zijn. Verder antwoordt een vrij grote groep neutraal. Ongeveer
een kwart was er wel tevreden over.
Helft tevreden over eindresultaat, ruim een derde (zeer) ontevreden
Over het eindresultaat lijken de meeste mensen iets positiever: 38 respondenten, de helft,
is er tevreden over. Maar ruim een derde is hier ontevreden (17 personen) of zelfs heel
ontevreden over (tien personen). Onder deze ontevreden bewoners zitten ook acht van de
24 deelnemers aan de participatiegroepen.
Tabel 3

Mening van respondenten over het proces van het project
Helemaal
eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal
oneens

Weet
niet

de gemeente is haar
afspraken nagekomen

4 (5%)

20 (26%)

23 (30%)

12 (16%)

4 (5%)

de verschillende
werkzaamheden in de wijk
sloten qua planning goed
op elkaar aan
ik ben tevreden over het
resultaat

4 (5%)

17 (22%)

20 (26%)

13
(17%)
20
(26%)

10 (13%)

5 (7%)

10 (13%)

28 (37%)

11 (15%)

17
(22%)

10 (13%)

0 (0%)

Vanwege verschillen in afronding tellen de percentages niet altijd op tot exact 100%.
Bron: O&S

Bijna twee derde respondenten noemt verbeterpunten
Bij de mogelijkheid om tips of verbeterpunten achter te laten hebben 50 van de 79
respondenten iets ingevuld. De tips gaan over veel verschillende zaken, waaronder de
zaken die op pagina 4/5 in bullets staan opgesomd (onder het kopje ‘uiteenlopende
redenen voor ontevredenheid over nakomen afspraken).
Andere tips gaan, onder andere, over:
 Betere afwerkingen, zoals kapotte stoeptegels
 Herziening maatregelen tegen een (te) hoge snelheid van het wegverkeer
 Aanpakken van nieuw ontstane gevaarlijke verkeerssituaties
 Te weinig of te kleine parkeervakken
 Een betere planning van het project (duurde te lang, was te chaotisch)
Sommige respondenten zien wel verbeterpunten, maar zijn ook blij met het eindresultaat.
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Ter illustratie: enkele uitspraken van respondenten

“De aannemer heeft een app waarin de voortgang en wijzigingen in het project
aangegeven zouden worden. Daar heeft de aannemer maar zeer beperkt van gebruik
gemaakt. Pas nadat ik er om gevraagd had is de aangepaste planning daar gepubliceerd.
Dit vind ik een gemiste kans […].”
“De straat is enorm opgeknapt, dat zeggen ook bezoekers. Heel netjes geworden […].”
“Het kruispunt Daltonstraat/Leusderweg is voor links-afslaand fietsverkeer
levensgevaarlijk. Zij worden, zowel links als rechts, door automobilisten gepasseerd. Er
zijn teveel parkeerplaatsen verdwenen. De snelheid moet naar 30km.”
“Er wordt nog steeds hard gereden in de Woestijgerweg, auto's remmen niet af voor
verkeersdrempels. Woestijgerweg is 30km-weg, maar de verkeersdrempels in de straat
en de verhogingen bij de kruispunten zijn (veel) lager dan in straten in de buurt.”
“Er is vrij veel schade ontstaan aan de stoep. Dat wordt tot het laatst bewaard om deze
te herstellen. Informatie daarover is er niet en bij zelf aan de bel trekken verloopt het
vrij moeizaam. De afgesproken werkzaamheden aan ons voortuinpad zijn nog niet naar
tevredenheid opgelost.”
“Informatie per perceel over werkzaamheden rondom huis vond ik beperkt.”

Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amersfoort

Stad met een hart
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