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Voorwoord Stads- en Wijkenquête 2019

Beste lezer,

Ik hoop dat u veel inzicht en informatie haalt uit deze 15 e editie van de 2-jaarlijkse Stads- en Wijkenquête van
de gemeente Leiden. Met het beantwoorden van ca. 150 vragen, verdeeld over twee vragenlijsten, leveren ca.
2.500 Leidenaren een schat aan informatie over hun gedrag, mening en ideeën. Dit is een mooie aanvulling op
informatie die data-analyse ons oplevert voor de gemeentelijke organisatie en de stad.
De coördinatie van dit onderzoek lag bij Beleidsonderzoek van de gemeente Leiden. Voor meer informatie kunt u
zich tot hen wenden via hun website met veel data: www.leidenincijfers.nl of via email: info@leidenincijfers.nl
Het veldwerk is uitgevoerd door Dimensus (Breda) en de rapportage door het Leids OnderzoeksKollektief.
Bij deze bedanken we de respondenten van harte en we wensen de lezer veel leesplezier en nieuwe inzichten.

Thomas Andriessen, manager Concernstaf, Gemeente Leiden
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Leeswijzer Stads- en Wijkenquête 2019
• De Stads- en Wijkenquête wordt eens per 2 jaar gehouden. De onderzoeksverantwoording is aan het eind
van het rapport opgenomen.
• Er waren twee vragenlijsten: een Stadsenquête (uitkomsten op stadsniveau) en een Wijkenquête
(uitkomsten op wijkniveau). Deze zijn gecombineerd tot een rapportage.
• De resultaten zijn geclusterd tot hoofdstukken en sub-hoofdstukken. U kunt via de inhoudsopgave
door het document ‘klikken’.
• Elke sheet heeft een onderwerp, een opmerkelijk resultaat in de subtitel, een grafiek en een toelichting:
hierin wordt eerst kort beschreven wat in de grafiek staat, vervolgens soms extra informatie die niet
uit de grafiek te lezen is (zoals vergelijking in de tijd of naar achtergrondkenmerk).
• De rapportage is compact, gezien de omvang van het onderzoek. Dat betekent dat er ook veel informatie
is weggelaten. De focus ligt op de resultaten van 2019. Een vergelijking met eerdere jaren is wel gemaakt,
maar alleen in de grafieken weergegeven als er significante verschillen met de vorige meting(en) zijn.
• Ook is steeds gekeken of er verschillen waren naar achtergrondkenmerken (zoals opleiding en geslacht).
Als dit het geval was is het in de tekst genoemd. Bij opvallende verschillen is hier soms een grafiek van gemaakt.
• Als er in de tekst gemeld wordt dat er ‘een verschil is’ betreft dit altijd een significant verschil. Ook als er staat dat
er ‘geen verschil’ is betekent dit dat er geen significant verschil is. Het kan dus goed zijn dat er wel een verschil is
(soms zelfs zichtbaar), maar dat is dan niet significant.
• Er zijn tabellenboeken beschikbaar met alle uitkomsten. U kunt deze opvragen via info@leidenincijfers.nl.
Ook voor andere (verdiepende of aanvullende ) vragen kunt u hier terecht.
• Deze rapportage, de vragenlijsten en rapporten van eerdere jaren zijn beschikbaar via de Onderzoeksbank.
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Wijken in Leiden
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Wijken in Leiden
Leiden heeft tien wijken met in totaal 124.906 inwoners
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Bestuur en dienstverlening
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Dienstverlening van de gemeente: algemeen oordeel
Leidenaren geven gemiddeld een 7,4 voor de gemeentelijke dienstverlening, dit is hoger dan in 2017

12%

7%

10%

74%

69%

19%

21%

2017

2019

80%

Het gemiddelde rapportcijfer dat
men aan de totale gemeentelijke
dienst-verlening geeft is een 7,4.
Dit is hoger dan in 2017 (7,1).
Veel Leidenaren (45%) spreken zich niet
uit over het feit of de dienstverlening
beter of slechter is geworden het
afgelopen jaar. Van degenen die zich
hierover wel uitspreken vindt 69% dat
de dienstverlening van de gemeente
gelijk is gebleven, 21% vindt de dienstverlening beter geworden en 10% vindt
het slechter. Er zijn geen verschillen
met 2017.

8%
2015
Beter geworden

Gelijk gebleven

Minder geworden

Vindt u dat de dienstverlening van de gemeente, alles overziend, in het afgelopen jaar beter is
geworden, gelijk is gebleven of juist minder is geworden?

Stads- en Wijkenquête Leiden 2019

Nadere analyse laat zien dat
de achtergrondkenmerken geslacht,
leeftijd, huishoudensituatie, opleiding,
inkomen en dagelijkse hoofdbezigheid
geen samenhang vertonen met het
gegeven rapportcijfer voor de gemeentelijke dienstverlening.
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Dienstverlening van de gemeente: wie heeft contact gehad?
62% van de Leidenaren heeft de afgelopen twaalf maanden contact gehad met de gemeente, minder dan eerdere jaren

Leiden 2019

62%

Leiden 2017

73%

Leiden 2015

74%

16 t/m 29 jaar

51%

30 t/m 44 jaar

74%

45 t/m 64 jaar

68%

65 jaar of ouder

55%

Lager opgeleid

54%

Middelbaar opgeleid

Gepensioneerd

67%
44%
55%

Werkzoekend
Niet werkzoekend

71%
61%

Werkzaam
Heeft u in de afgelopen 12 maanden contact gehad met de gemeente? (% ja)

Stads- en Wijkenquête Leiden 2019

(N.B. Deze afname kan te maken hebben
met de plaats van deze vraag in de vragenlijst. In de vorige metingen is deze vraag niet
expliciet gesteld, maar verwerkt in een vraag
over hoe men in het afgelopen jaar contact
had gehad met de gemeente.)

52%

Hoger opgeleid
Student

In 2019 geeft 62% van de Leidenaren
aan contact te hebben gehad met de
gemeente. Dat is een afname ten
opzichte van de vorige meting.

67%

Nadere analyse laat zien dat de
dagelijkse hoofdbezigheid, opleiding en
leeftijd invloed hebben:
• Werkzoekenden hebben het meest
contact met de gemeente.
• Hoger opgeleiden hebben meer
contact.
• Jongeren en 65-plussers hebben
minder contact.
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Dienstverlening van de gemeente: waardering contactkanalen
Het contact met de gemeente dat via de balie verloopt wordt het beste gewaardeerd

Leiden

13%

Website

17%

Balie

Facebook, Twitter
(n=20)
Whatsapp (n=12)

22%

57%

21%

Telefonisch
Schriftelijk

63%

20%

7%2%

58%

4%

15%

45%

4%

18%

40%

61%
Uitstekend

Het contact dat men heeft gehad met
de balie van de gemeente wordt het
beste gewaardeerd (90% zegt goed of
uitstekend). Daarna volgt telefonisch
contact en het contact via de website.

17%

63%

12%

7%

69%

17%

Over het algemeen geeft 76% van
de Leidenaren een goede (63%) of
uitste-kende (13%) beoordeling voor
de dienstverlening van de gemeente.
Er is geen verschil met 2017.

3%

De waardering over Facebook, twitter
en WhatsApp is op te weinig respondenten gebaseerd om hierover een
betrouwbaar oordeel te kunnen geven.

27%
Goed

Matig

Slecht

Hoe beoordeelt u het contact dat u heeft gehad met de gemeente?

Stads- en Wijkenquête Leiden 2019
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Dienstverlening van de gemeente: waardering contactmomenten
Het contact met de gemeente scoort het hoogst op het aspect klantvriendelijkheid en correctheid / deskundig personeel

De dienstverlening van de gemeente
is door de Leidenaren beoordeeld op
vier aspecten.
De dienstverlening scoort het hoogst op
klantvriendelijkheid: 90% beoordeelt de
klantvriendelijkheid als goed (71%) of
uitstekend (19%). Het aspect
correctheid/ deskundigheid van het
personeel scoort bij 87% uitstekend of
goed en duidelijkheid/juistheid van de
informatie bij 75%.
De totale doorlooptijd wordt door 73%
goed (57%) of uitstekend (16%)
beoordeeld, door 18% matig en door
9% slecht.
De meningen verschillen niet van 2017.

Klantvriendelijkheid

19%

71%

Correctheid /
deskundigheid personeel

15%

Duidelijkheid /
juistheid van informatie

15%

60%

Totale doorlooptijd /
snelheid van afhandeling

16%

57%

8%

72%

Uitstekend

Goed

13%

20%

18%

Matig

9%

Slecht

En hoe beoordeelt u het contact met de gemeente op de volgende aspecten?

Stads- en Wijkenquête Leiden 2019
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Dienstverlening van de gemeente: voorkeurswijze van het contact
Men neemt het liefst contact op met de gemeente Leiden via de website. Ook steeds meer voor een verhuizing en paspoort.

Aan de respondenten zijn zeven
situaties voorgelegd. Er is per situatie
gevraagd hoe men dat het liefst zou
regelen.
Voor het doorgeven van een verhuizing (72%) en voor het maken van een
afspraak voor paspoort of rijbewijs
(71%) is de website van de gemeente
veruit favoriet. Ook voor het maken
van een afspraak om grofvuil op te
halen (59%), het aanvragen van een
vergunning (59%) en het vragen van
informatie over bestemmingsplannen
(57%) gebruikt de meerderheid van de
Leidenaren bij voorkeur de website.
Het melden van een kapotte stoeptegel of lantaarnpaal willen relatief veel
mensen doen via WhatsApp (10%).
Sociale media (Facebook, twitter,
WhatsApp) spelen bij de andere zes
onderwerpen nog een bescheiden rol.
Post wordt nauwelijks meer gebruikt
als contactkanaal.

Stads- en Wijkenquête Leiden 2019

Melden kapotte
stoeptegel
Afspraak maken
voor paspoort

29%
16%

Afspraak maken om
grofvuil op te halen
Aanvragen van
een vergunning

9%

18%
29%
14%

6%

Doorgeven van een
verhuizing

12%

8%

Balie

10%

59%
12%

Informatie over
bestemmingsplannen

10%
71%

30%

Klacht doorgeven of
bezwaar maken

Telefonisch

48%

Website

6%

6%

59%

10%

49%

5% 7%

57%

8%

14%

72%
Facebook,twitter

WhatsApp

6%
Post

Geen voorkeur

Op welke manier neemt u het liefst contact op met de gemeente bij de volgende situaties?
Er zijn verschillen gevonden bij het melden van een kapotte stoeptegel: in 2019 gebruikt
men hiervoor minder graag de telefoon dan in 2017. Voor het maken van een afspraak voor
een paspoort of rijbewijs gebruiken in 2019 meer mensen het liefst de website. Hetzelfde
geldt voor het doorgeven van een verhuizing. Telefonisch een afspraak maken om grofvuil
op te halen heeft in 2019 minder vaak de voorkeur dan in 2017.
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Internet: gebruik
93% van de Leidenaren gebruikt internet dagelijks, van de 16- t/m 29-jarigen is dit 100%

Leiden

De meeste Leidenaren gebruiken het
internet intensief: 93% maakt hier
dagelijks gebruik van. Nog eens 3%
wekelijks of meermalen per week. 2%
gebruikt nooit internet.

93%

16 t/m 29 jaar

100%

30 t/m 44 jaar

99%

45 t/m 64 jaar

Hoewel de gebruiksintensiteit iedere
meting verder toeneemt, zijn er geen
verschillen tussen 2019 en 2017.

93%

65 jaar of ouder

73%

Lager opgeleid

12%

70%

Middelbaar opgeleid

6%

9%

12% [WAARDE]11%
94%

Hoger opgeleid

98%
Dagelijks

Wekelijks of meerdere keren per week

Minder vaak

Nooit

Er zijn wel verschillen in 2019 naar
leeftijd en opleiding:
• Leidenaren onder de 45 jaar geven
aan elke dag internet te gebruiken.
Van de 65-plussers gebruikt 9%
internet nooit.
• Van de lager opgeleiden gebruikt
70% dagelijks internet en 11% niet,
een verschil met de hoger
opgeleiden, van wie 98% dagelijks
internet gebruikt.

Hoe vaak maakt u gebruik van internet? Dit kan thuis, op het werk, op school of elders zijn.

Stads- en Wijkenquête Leiden 2019
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Internet: beschikt over een DigiD
95% van de Leidenaren beschikt over een DigiD. Dat zijn minder vaak ouderen en lager opgeleiden.

Leiden

95%

16 t/m 29 jaar

97%

30 t/m 44 jaar

95% van de Leidenaren zegt over een
DigiD te beschikken. Dit percentage
stabiliseert t.o.v. 2017, maar nam vanaf
2011 steeds toe: 78% in 2011 en 86%
in 2013.

99%

45 t/m 64 jaar

96%

65 jaar of ouder

87%

Lager opgeleid

7% 6%

80%

Middelbaar opgeleid

12%

65-plussers en lager opgeleiden
be-schikken minder vaak over een
DigiD. Wat verder opvalt is dat deze
groepen ook vaker niet weten of ze
een DigiD hebben.

9%

96%

Hoger opgeleid

99%
Ja

Nee

Weet niet

Heeft u een DigiD?

Stads- en Wijkenquête Leiden 2019
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Internet: oordeel over digitaal zaken doen met de overheid
Leidenaren zijn digitaal zaken doen met de overheid minder moeilijk gaan vinden; grote verschillen per doelgroep

Leiden 2019
Leiden 2017

16 t/m 29 jaar
30 t/m 44 jaar
45 t/m 64 jaar

12%

8%

16%

6%

8%

Middelbaar opgeleid
Hoger opgeleid

28%

67%

14%

72%

10%
24%

19%

13%

21%

12%

9%

7%

59%

10%

32%

8%

48%

18%

13%

Lager opgeleid

62%

9%

8% 5%

65 jaar of ouder

18%

45%

17%
57%

17%

68%
6

7

8 of hoger

Hoe moeilijk of makkelijk vindt u het om zaken met de overheid (bijvoorbeeld de gemeente) te regelen
via het internet?

Stads- en Wijkenquête Leiden 2019

Wanneer we kijken naar de gegeven
rapportcijfers dan geeft 62% van de
respondenten een 8 of hoger.

39%

20%

5 of lager

Aan de respondenten werd gevraagd
om een rapportcijfer te geven voor hoe
moeilijk of gemakkelijk men het vindt
om zaken met de overheid via internet
te regelen. Hierbij stond een 1 voor
‘heel moeilijk‘ en een 10 voor ‘heel
makkelijk’.
In 2019 scoort men gemiddeld een 7,7.
Dit is hoger dan in 2017 (7,1).

Jongeren geven vaker een hoger cijfer
(gem. 8,1) dan ouderen (6,7) en hoger
opgeleiden geven vaker een hoger cijfer
dan lager opgeleiden (m.a.w. lager
opgeleiden vinden zichzelf minder
digitaalvaardig dan de anderen: ze
geven zichzelf een 6,5).
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Internet: hulp van anderen nodig?
Vooral mensen die minder digitaal vaardig zijn, krijgen hulp bij het regelen van overheidszaken via internet

46%

Nee, dit doe ik alleen

Nee, ik krijg geen hulp maar zou dit wel
willen

74%

3%
1%

5 of lager
36%

Ja, ik krijg soms hulp van iemand anders

Ja, ik krijg altijd hulp van iemand anders

21%

15%
4%

Allen

Van alle Leidenaren (blauwe balkjes)
heeft 74% geen hulp van anderen bij
het regelen van overheidszaken via
internet.
Een kwart geeft aan altijd (4%) of soms
(21%) hulp te krijgen bij het regelen van
overheidszaken via internet. 1% krijgt
geen hulp maar zou dat wel willen.
Vergeleken met 2017 zijn er geen
verschillen.
Voor Leidenaren die minder digivaardig
zijn (die zichzelf een vijf of lager gaven
op de vraag “hoe moeilijk of makkelijk
vindt u het om zaken met de overheid
te regelen via het internet?”) geeft meer
dan de helft (54%) aan dat ze hulp
krijgen van anderen of dat ze hulp
zouden willen. Dit ziet u in de oranje
balkjes.

Krijgt u wel eens hulp van anderen bij het regelen van zaken via het internet?

Stads- en Wijkenquête Leiden 2019
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Sociale media: gebruik
Van de sociale media wordt WhatsApp het meest gebruikt

WhatsApp

84%

9%

WhatsApp
88%

Facebook

45%

35%

9% 12%

Facebook
54%

Instagram

27%

59%

9%

Instagram
33%

LinkedIn

13%

17%

47%

23%

2015
2017

LinkedIn
30%
Twitter

8%

77%

12%

Dagelijks

2019

Wekelijks

Soms

Hoe vaak maakt u gebruik van de volgende sociale media?

Nooit

Twitter
11%
Maakt minimaal eenmaal in de week gebruik van sociale media.

93% van de Leidenaren maakt wel eens gebruik van één of meer sociale media. In 2017 ging het om 73%. ( N.B. Wat hier meespeelt is dat
YouTube in de vraag vervangen is door WhatsApp).

84% van de Leidenaren gebruikt WhatsApp dagelijks en 4% wekelijks. 45% van de Leidenaren gebruikt Facebook dagelijks en 9%
wekelijks. Instagram en LinkedIn worden vaker gebruikt dan in 2017. Twitter wordt door één op de tien Leidenaren minimaal eenmaal in
de week gebruikt.

Stads- en Wijkenquête Leiden 2019
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Sociale media: activiteiten van de gemeente
40% van de Leidenaren weet dat de gemeente actief is op Facebook en 19% volgt de gemeente op Facebook

Ik weet dat de
gemeente actief is
op…

40%

Het is interessant om
de gemeente te
volgen op…

24%

Ik volg de gemeente
daadwerkelijk op…

19%

Facebook

Stads- en Wijkenquête Leiden 2019

14%

6%

5%

8%

5%

8%

5% 4%

Bijna een kwart van de Leidenaren lijkt
of vindt het interessant om de
gemeente te volgen op Facebook.
Voor de andere sociale media vindt
minder dan 10% van de Leidenaren
het interessant om de gemeente
daarop te volgen.

5% 3%

4%

Twitter

LinkedIn

Instagram

WhatsApp

40% van de Leidenaren weet dat de
gemeente actief is op Facebook.
14% weet dat de gemeente actief is
op Twitter. Het feit dat de gemeente
actief is op LinkedIn, Instagram,
Whats-App en Buurboek is bij minder
dan 10% van de Leidenaren bekend.

Buurboek

Op dit moment geeft 19% van de
Leidenaren aan de gemeente
daadwerkelijk te volgen op Facebook.
De volgers op de andere vijf social
media kanalen ligt onder de vijf
procent.
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Website van de gemeente: bezoekers
66% van de Leidenaren heeft de afgelopen 12 maanden de website van de gemeente bezocht; relatief veel werkzoekenden

Leiden 2019
Leiden 2017

75%

Leiden 2015

79%

16 t/m 29 jaar

63%

30 t/m 44 jaar

85%

45 t/m 64 jaar
65 jaar of ouder
Lager opgeleid

71%

34%
62%

Hoger opgeleid

75%

Student

60%
38%

Werkzoekend
Niet werkzoekend

84%
61%

Werkzaam

Heeft u in de afgelopen 12 maanden de website van de gemeente bezocht?

Stads- en Wijkenquête Leiden 2019

74%

Een statistische vergelijking met 2017 is
niet te maken door de veranderde
vraagstelling (in 2017: ‘Heeft u de

website wel eens bezocht?”) .

38%

Middelbaar opgeleid

Gepensioneerd

66% van de Leidenaren geeft aan de
website van de gemeente in de
afgelopen 12 maanden te hebben
bezocht.

66%

Nadere analyse laat zien dat
Leidenaren in de leeftijdsgroep 30-44
jaar vaker (85%) dan de andere drie
leeftijdsgroepen in de afgelopen twaalf
maanden de website bezocht hebben.
Ook de hoger opgeleiden bezoeken
vaker de website dan lager opgeleiden
(75% versus 34%). Tenslotte is ook de
dagelijkse hoofdbezigheid van de
respondenten van belang: 84% van de
werkzoekenden heeft in de afgelopen
twaalf maanden de website bezocht.
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Website van de gemeente: zaken digitaal regelen
49% van de Leidenaren heeft de afgelopen 12 maanden wel eens iets geregeld via de gemeentewebsite

Leiden 2019

Lager opgeleid

49% van de Leidenaren zegt
wel eens iets geregeld te
hebben via de website van
de gemeente, zoals bv. een
afspraak maken of iets
aanvragen.

49%

26%

Middelbaar opgeleid

43%

Hoger opgeleid

16 t/m 29 jaar

42%

30 t/m 44 jaar

64%

45 t/m 64 jaar
65 jaar of ouder

Lager opgeleiden regelen
veel minder vaak iets via de
website dan hoger
opgeleiden

59%

59%
29%

Ook leeftijd speelt een rol.
Van de 65-plussers regelt
een veel kleiner aandeel wel
eens iets via de website dan
in de andere
leeftijdsgroepen.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens iets geregeld via de website van de gemeente ?

Stads- en Wijkenquête Leiden 2019
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Website van de gemeente: zaken digitaal regelen
De helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen twaalf maanden iets geregeld via de website van de gemeente

Wel iets geregeld 2019

49%

Niet nodig

65%

Ik bel liever

18%

Ik vond de informatie onvoldoende

7%

Ik kom liever zelf langs

6%

Te ingewikkeld

5%

Geprobeerd. maar het lukte niet
Niet aan gedacht
Ik heb geen DigiD
Andere reden

3%
1%
1%
6%

Heeft u in de afgelopen twaalf maanden al eens iets geregeld via de website van de gemeente? Zo niet, waarom?

49% van de Leidenaren geeft aan in de afgelopen twaalf maanden iets geregeld te hebben via de website. Dit is driekwart van degenen
die de website heeft bezocht.
Aan degenen die niets geregeld hebben via de website is gevraagd naar de redenen hiervoor. De meeste respondenten geven als reden
op dat het niet nodig was om iets te regelen op de website (65%). Bijna een op de vijf respondenten gaf aan liever te bellen. De overige
genoemde redenen komen sporadisch voor.
Een statistische vergelijking met 2017 is niet zinvol omdat in 2019 is gevraagd of men het afgelopen jaar de website heeft bezocht en in
2017 of men ooit de website heeft bezocht
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Website van de gemeente: ervaringen
82% is tevreden over het aanvragen van een nieuw paspoort of rijbewijs via de website

Afspraak maken voor een nieuw
paspoort of rijbewijs

52%

82%

Parkeerzaken (parkeerkaart voor
bezoekers, aanvraag
parkeervergunning, ontheffing)

37%
71%

Afspraak maken om grofvuil,
groenafval op te laten halen

23%
79%
17%

Doorgeven van een verhuizing

72%

Melden van schade in openbare
ruimte
Aanvragen van een uitreksel
uit het bevolkingsregister
Aanvragen van een bouwvergunning

Aan degenen die de afgelopen 12
maanden iets geregeld hebben via de
website is gevraagd wat dit dan was en
of het naar wens ging.

9%
71%
6%
96%
2%

In de afgelopen 12 maanden via de website geregeld

56%

Het ging naar wens

Wat heeft u in de afgelopen 12 maanden via de website van de gemeente geregeld, en ging dit naar
wens?
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52% van hen heeft via de website een
afspraak voor een nieuw paspoort of
rijbewijs gemaakt. Van alle Leidenaren
is dit ongeveer een kwart. Dat verliep
voor 82% van hen naar wens.
37% heeft een parkeerkaart
aangevraagd. Dit verliep voor 71% van
hen naar wens.
Weinig mensen vroegen een uittreksel
uit het bevolkingsregister aan, voor
degenen die dat wel deden verliep dat
voor 96% naar wens.
Het (digitaal) aanvragen van een
bouwvergunning kwam nauwelijks voor
onder de respondenten;
Een statistische vergelijking met 2017 is
niet zinvol door een verandering in de
vraagstelling.
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Website van de gemeente: gezocht maar niet gevonden
32% van de bezoekers van de website heeft wel eens iets niet gevonden

Leiden

32%

Werkzaam

37%

Niet werkzoekend

42%

Werkzoekend

14%

Gepensioneerd
Student/scholier

30%
7%

Heeft u wel eens iets gezocht op de website van de gemeente, maar niet kunnen vinden?

32% van de bezoekers aan de website van de gemeente heeft wel eens iets op de website gezocht maar niet gevonden. Uit de 108
toelichtingen kwam veelvuldig naar voren: informatie over parkeerbeleid en –vergunningen.
Nadere analyse wijst uit dat alleen het achtergrondkenmerk dagelijkse hoofdbezigheid samenhangt met deze vraag: studenten en
scholieren geven het minst vaak aan dat ze iets niet hebben kunnen vinden.
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Website van de gemeente: ‘chatten’ met de gemeente
47% van de Leidenaren is geïnteresseerd om te ‘chatten’ met de gemeente op de website

Leiden

47%

32%

16 t/m 29 jaar

55%

30 t/m 44 jaar

55%

45 t/m 64 jaar
65 jaar of ouder

Lager opgeleid
Middelbaar opgeleid
Hoger opgeleid

21%

27%
19%

44%

26%

31%

23%

25%

60%

29%

17%

43%
33%

47%

29%
Nee

Nadere analyse laat zien dat lager
opgeleiden minder interesse tonen in
chatten met de gemeente dan hoger of
middelbaar opgeleiden (29% versus
47% en 56%).

Ook Leidenaren boven de 45 (en vooral
65) jaar zijn minder geïnteresseerd in
chatten met de gemeente.

28%

56%

Ja

17%

47% van de Leidenaren heeft interesse
om te gaan ‘chatten’ met de gemeente,
21% weet dit nog niet en 32% is hierin
niet geïnteresseerd.

12%

24%

Weet niet

Als u op de website van de gemeente zou kunnen ‘chatten’ met de gemeente zou u daar dan gebruik
van maken?
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Gemeente-informatie: ontvangst van de Stadskrant
57% ontvangt het Leids Nieuwsblad en de Stadskrant

Leiden

57%

Binnenstad-Zuid

30%

21%

Binnenstad-Noord

46%
37%

Station/Boerhaave

5%

18%
8%

33%

60%

Mors

12%

33%

55%

Bos- en Gasthuis

21%
5%

29%

57%

Roodenburg

12%
46%

49%

Leiden-noord

4% 9%

7% 5%

28%

68%

9%
23%

7%

Merenwijk

78%

16%

4%

Stevenshof

76%

20%

3%

Ja

Nee, ('nee-nee' sticker)

Nee, (maar bekijk hem wel)

Anders

57% van de Leidenaren geeft aan het
Leids Nieuwsblad met de Stadskrant
te ontvangen. 30% van de Leidenaren
ontvangt geen Stadskrant omdat ze
een ‘nee-nee’ sticker op hun
brievenbus hebben. 4% ontvangt de
Stadskrant niet maar leest deze wel en
9% geeft iets anders op.
Er is een groot verschil per wijk. Van de
Leidenaren die in Binnenstad-Zuid
wonen krijgt 21% de Stadskrant.
Van de Leidenaren die in de Merenwijk
of Stevenshof wonen krijgt bijna 80%
de Stadskrant.

Voor een deel wordt dit verschil
verklaard door het hoge percentage
‘nee-nee’ stickers in de binnenstad en
het lage percentage in de Merenwijk
en de Stevenshof.

Ontvang u het Leids Nieuwsblad met de Stadskrant?
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Gemeente-informatie: lezen van de Stadskrant
43% van de ontvangers leest de Stadskrant bijna wekelijks, jongeren veel minder vaak dan ouderen

Leiden

16 t/m 29 jaar

43%

8%

30 t/m 44 jaar

33%

30%

62%

32%

44%

45 t/m 64 jaar

52%

65 jaar of ouder

24%
37%

74%

Lager opgeleid
40%

Hoger opgeleid

39%

(Bijna) altijd

11%
23%

58%

Middelbaar opgeleid

Aan de Leidenaren die de Stadskrant
ontvangen of op een andere manier
zien, is gevraagd hoe vaak men de
Stadskrant leest.

24%

30%
35%

Soms

13%
25%

33%

3%

43% geeft aan de Stadskrant (bijna)
altijd te lezen, 33% leest hem soms en
24% leest de Stadskrant nooit. Dit is
vergelijkbaar met 2017.
Er zijn verschillen te zien bij de
opleiding van de respondenten en hun
leeftijd:
• Lager opgeleiden lezen de Stadskrant vaker dan hoger opgeleiden.
• 65-plussers lezen de Stadskrant
vaker dan jongeren.

28%

Nooit

Hoe vaak leest u de Stadskrant?
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Gemeente-informatie: beoordeling Stadskrant
De inhoud krijgt een 7,1, de lay-out een 7,0 en de leesbaarheid van de artikelen een 7,3

Aan de respondenten die de Stadskrant
lezen, is gevraagd deze op drie aspecten
met een rapportcijfer te beoordelen.
De respondenten geven het hoogste
rapportcijfer voor de leesbaarheid van de
artikelen in de Stadskrant (gemiddeld een
7,3), gevolgd door de inhoud (7,1) en de
vormgeving (7,0).

7,1

7,3

7,0

Vergeleken met 2017 zijn de gegeven
rapportcijfers nu hoger.

65-plussers en lager opgeleiden geven
hogere cijfers:
 voor de inhoud een 7,3
 voor de lay-out een 7,2 resp. 7,1
 voor de leesbaarheid 7,4.

De inhoud/onderwerpen

De vormgeving
2013

2017

De leesbaarheid van de artikelen
2019

Kunt u een rapportcijfer geven aan de Stadskrant voor de …..?
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Gemeente-informatie: Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief
8% van de Leidenaren is geabonneerd op Stadsnieuws

Leiden

Man
Vrouw

8%

92%

10%

Nadere analyse leert dat hoger
opgeleiden hier vaker op zijn
geabonneerd dan lager opgeleiden.
Hetzelfde geldt voor mannen en
ouderen: 12% van de 65-plussers is op
Stadsnieuws geabonneerd tegen 2%
van de jongeren.

90%

6%

94%

16 t/m 29 jaar

98%

30 t/m 44 jaar

8%

45 t/m 64 jaar

11%

89%

65 jaar of ouder

12%

88%

Lager opgeleid

8% van de Leidenaren is geabonneerd
op Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief
van de gemeente Leiden.

92%

5%

De respondenten die op Stadsnieuws
geabonneerd zijn hebben deze
gemeente-informatie beoordeeld op
een aantal aspecten. Ze geven het
hoogste rapportcijfer voor de
leesbaarheid van de artikelen (7,5),
gevolgd door de vormgeving (7,4) en
de inhoud (7,3).

96%

Middelbaar opgeleid

8%

92%

Hoger opgeleid

8%

92%
Ja

Nee

Heeft u zich geabonneerd op Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden?
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Gemeente-informatie: voorkeuren Leidenaren
De meeste Leidenaren geven nog de voorkeur aan een bewonersbrief voor gemeenteinformatie

Officiële
gemeenteberichten

17%

Subsidie- en
financiële regelingen

16%

Brede informatie
over mijn buurt

Werkzaamheden/
onderhoud in de
buurt

19%

6%

8%

15%

57%

26%

5%

37%

4%

37%

4% 10%

24%

72%

13%

6%

6% 5%

Stadskrant

Digitaal

Bewonersbrief

WhatsApp

Sociale media

Geen interesse

Er zijn vier onderwerpen genoemd met
de vraag hoe men daar het liefst over
geïnformeerd wil worden door de
gemeente.
Over alle vier de soorten van gemeenteinformatie wil de Leidenaar het liefst
geïnformeerd worden via een brief.
Social media wordt als voorkeurkanaal
relatief vaak genoemd bij het verstrekken van brede informatie over de buurt
(maar nog altijd maar door 10%).
65-plussers en lager opgeleiden geven
vaker dan anderen aan via een
bewonersbrief of de Stadskrant
geïnformeerd te willen worden.
Mannen hebben relatief vaker dan
vrouwen een voorkeur voor informatie
via WhatsApp en digitaal.

Hoe wilt u het liefst geïnformeerd worden door de gemeente?
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Meedenken met de stad: initiatief bij bewoners
20% van de Leidenaren is in de afgelopen twee jaar actief betrokken bij een wijk-, buurt-of stadsinitiatief

Leiden

20%

80%
Man

2015

Vrouw

2017
2019

16 t/m 29 jaar

23%
17%
12%

30 t/m 44 jaar

20%

45 t/m 64 jaar

9%
Nee

Ja, via
een andere
weg

4%
Ja, via een
initiatief
van mijzelf

7%
Ja, via de
wijk- of
buurtvereniging

Bent u de afgelopen twee jaar wel eens actief betrokken geweest bij een
dergelijk initiatief van uzelf, vanuit de buurt of stad?

27%

65 jaar of ouder
Lager opgeleid

Middelbaar opgeleid
Hoger opgeleid

23%
13%
18%
23%

Bent u de afgelopen twee jaar wel eens actief betrokken geweest bij een
initiatief georganiseerd door uzelf, vanuit de buurt of stad.

20% van de Leidenaren geeft aan de laatste twee jaar betrokken te zijn geweest bij een initiatief dat ze zelf georganiseerd hebben
of vanuit de buurt of stad. Dit is een toename t.o.v. 2017 (13%). Op de vraag welk initiatief dat was, gaven 316 Leidenaren een toelichting:
variërend van “Straatfeest” en “Straat barbecue” tot “Nieuwe speeltoestellen voor de deur op het pleintje” .
Aan deze groep is gevraagd of men vond dat de gemeente voldoende ondersteuning heeft geboden om de initiatieven te realiseren.
32% van deze groep geeft hierop een positief antwoord, 22% een negatief antwoord, terwijl 45% aangeeft het niet te weten.
De participatiegraad is hoger onder mannen, hoger opgeleiden en onder personen in de leeftijdsgroep 45 t/m 64 jaar.

Stads- en Wijkenquête Leiden 2019

30

Meedenken met de stad: initiatief bij de gemeente
31% van de inwoners van Leiden dacht mee over de stad, een afname t.o.v. 2017

Minimaal één keer met de gemeente meegedacht

31%

Gereageerd op plannen van de gemeente
(inspraak)

18%

Meegedacht met de gemeente over de openbare
ruimte

16%
2015

Meegedacht in de voorbereiding van nieuwe
plannen van de gemeente

15%

2019

Contact gezocht met een raadslid, wethouder of
burgemeester (bijv. via brief, email of telefoon)
Een raadscommissie bezocht en daar ingesproken
Op een andere manier met de gemeente
meegedacht

2017

31% van de Leidenaren heeft in de
afgelopen twee jaar minimaal één keer
met de gemeente meegedacht. Dit is lager
dan in 2017 toen 34% van de Leidenaren
mini-maal een keer met de gemeente
meegedacht.
Reageren op plannen van de gemeente
(18%), meedenken over de openbare
ruimte (16%) en meedenken in de
voorbereiding van nieuwe plannen (15%)
zijn in deze meting de meest voorkomende
manieren waarop Leidenaren meedenken
op initiatief van of via de gemeente.

10%

3%

5%

Heeft u in de afgelopen twee jaar wel eens…. ?
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Meedenken met de stad: heeft de gemeente naar u geluisterd?
32% van de inwoners van Leiden geeft aan dat de gemeente geluisterd heeft

Heeft de
gemeente naar
u geluisterd?

Heeft de
gemeente iets
met u inbreng
gedaan?

Heeft het u
opgeleverd wat
u wilde?

32%

35%

25%

Aan de Leidenaren die in de afgelopen
twee jaar op één of meerdere manieren
met de gemeente meedachten, is
gevraagd hoe ze hierop terugkeken.
Van deze groep geeft 32% aan dat de
gemeente naar hen geluisterd heeft.
37% is van mening dat de gemeente
niets met hun inbreng heeft gedaan.

24%

37%

23%

32%

46%

Ja

Nee

46% geeft aan dat hun meedenken niet
heeft opgeleverd wat men wilde.

25%

Weet niet

Heeft de gemeente toen naar u geluisterd of er iets mee gedaan? (excl. % het loopt nog)
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Meedenken met de stad: voorkeuren bewoners
40% wil het liefst digitaal een bijdrage leveren aan een initiatief van de gemeente of buurt, dit zijn vaker jongeren

Leiden

16 t/m 29 jaar
30 t/m 44 jaar

20%

12%
17%
26%

65 jaar of ouder

26%

Lager opgeleid

16%

Middelbaar opgeleid

16%

13%

6%

48%

45 t/m 64 jaar

Hoger opgeleid

40%

8%

9%
51%

9%

37%

9%

9%

15%
20%

27%

26%

25%

38%

23%

23%

14%

18%

14%

21%

38%

7%

15%

48%

Op een bijeenkomst

Digitaal

Via een papieren formulier

Ik ben niet geïnteresseerd

25%

5% 10%

14%

Via social media

Wat vindt u een prettige manier om uw bijdrage te leveren aan een initiatief van de gemeente of uw
buurt?
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Er is gevraagd of men wil meedenken
met de stad en zo ja, wat men de
prettigste manier vindt om een bijdrage
te leveren aan een initiatief in de
gemeente of buurt. 40% van de
Leidenaren geeft aan digitaal een
bijdrage te willen leveren en 20% doet
dit bij voorkeur op een bijeenkomst.
21% is niet geïnteresseerd om een
bijdrage te leveren.
De interesse om een bijdrage te leveren
varieert naar leeftijd en opleiding: van de
65-plussers is 74% geïnteresseerd om
een bijdrage te leveren, van Leidenaren in
de leeftijd van 30 tot en met 44 jaar is dit
85%. Jongeren willen vaker een digitale
bijdrage leveren.
Hoger opgeleiden zijn vaker geïnteresseerd in het leveren van een bijdrage
(86%) dan lager opgeleiden (62%) en
willen dit vaker digitaal doen (48%) dan
lager opgeleiden.
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Meedenken met de stad: bekendheid met subsidies en platform
Mensen die hebben meegedacht met de gemeente kennen vaker de subsidie Wijkinitiatieven

25%
24%

Subsidie Wijkinitiatieven

34%
48%

12%
15%

Subsidie Participatie & Ontmoeting

15%
21%
Alle Leidenaren

www.voorjebuurt.nl ( een platform om geld
in te zamelen, crowdfunding)

9%
9%

Hebben alleen meegedacht met de gemeente
Hebben alleen op eigen initiatief iets gedaan

10%
15%

Hebben op beide manieren geparticipeerd

Bent u ermee bekend dat de gemeente de volgende faciliteiten biedt?

Vaker deelnemen aan initiatieven van de wijk of gemeente leidt tot een grotere bekendheid met de gemeentelijke faciliteiten op dit
gebied: subsidies en een website. Van alle Leidenaren kent 25% de subsidie wijkinitiatieven. Van de Leidenaren die in de afgelopen twee
jaar wel eens actief betrokken geweest zijn bij een initiatief en minimaal een keer met de gemeente hebben meegedacht, kent 48% de
subsidie Wijkinitiatieven. 21% van deze groep kent de Subsidie Participatie & Ontmoeting en 15% kent de website www.voorjebuurt.nl
(crowdfunding).
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College van B & W en gemeenteraad
Inwoners van Leiden weten slecht of burgemeester en wethouders hun beloften waar maken

43% van de inwoners vindt dat de
gemeente goed wordt bestuurd,
28% voelt zich vertegenwoordigd door
de gemeenteraad en 20% is het er mee
eens dat het college van B&W de
beloften waar maakt.
Wat verder opvalt zijn de hoge percentages ‘neutraal’ en ‘geen mening’ bij
elke stelling. Met name bij de stelling of
burgemeester en wethouders hun
beloften waarmaken geeft 36% aan dat
ze hier geen mening over heeft en is
34% hierover neutraal.
De meningen over het college van B&W
en de gemeenteraad zijn vergelijkbaar
met die in 2017.
10% van de Leidenaren zegt het
afgelopen jaar contact gezocht te
hebben met een raadslid, wethouder of
met de burgemeester.
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De gemeente wordt goed
bestuurd

Ik voel mij vertegenwoordigd
door de gemeenteraad

Burgemeester en wethouders
maken hun beloften waar

43%

28%

28%

20%

(Helemaal) eens

32%

34%

Neutraal

9%

16%

10%

(Helemaal) oneens

21%

25%

36%

Geen mening

Leidenaren die het (helemaal) eens, neutraal of (helemaal) oneens is of geen mening heeft over
stellingen over het gemeenbestuur.
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Leefbaarheid en voorzieningen
•

Waardering van de buurt

•

Waardering schoolgebouwen en sportvoorzieningen

•

Onderhoud van de buurt

•

Meeuwenoverlast

•

Hondenoverlast

•

Mogelijke problemen in de buurt (illegaliteit)
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Waardering van de buurt: rapportcijfer woongenot
Leidenaren geven gemiddeld een 8,0 voor het woongenot in hun buurt; 65-plussers scoren het hoogst

Binnenstad-Zuid
Binnenstad-Noord

8,5
7,9

Station/Boerhaave
Leiden-Noord

8,1
7,6

Roodenburg
Bos- en Gasthuis
Mors
Merenwijk
Stevenshof

Leiden

Het woongenot is voor alle Leidenaren
hoog, gemiddeld een 8,0. In 2017 lag
het rapportcijfer op hetzelfde niveau.
Er zijn geen significante verschillen
tussen 2017 en 2019.

8,3
7,7
7,9
8,1
7,8

8,0

2019

We zien in 2019 wel verschillen tussen
de wijken: bewoners van de wijken
Binnenstad-Zuid en Roodenburg geven
gemiddeld het hoogste rapportcijfer
(8,5 en 8,3), terwijl in Leiden-Noord
bewoners gemiddeld een wat lagere
beoordeling geven (7,6).
We zien verder verschillen voor het
woongenot naar leeftijd, opleiding,
woonhuissituatie en huishoudtype:
• 65-plussers geven het hoogste cijfer.
• Hoger opgeleiden geven een hogere
waardering.
• Mensen met een koopwoning
scoren hoger.
• Alleenstaanden geven lagere cijfers.

Hoe prettig vindt u het om in uw buurt te wonen?
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Waardering van de buurt: rapportcijfer woongenot
74% van de Leidenaren geeft als rapportcijfer een 8 of hoger voor het woongenot in hun buurt

Binnenstad-Zuid

9%

89%

Binnenstad-Noord

19%

Station/Boerhaave
Leiden-Noord

18%

Mors
Merenwijk

26%

63%

17%
7%

7%

5% 7%
4%

Stevenshof

Leiden

77%

5% 6%

Roodenburg
Bos- en Gasthuis

74%

80%

17%

70%

20%

69%

11%

7%

4%

81%
23%

66%

18%

Bijna driekwart van de Leidenaren vindt
het heel prettig in de buurt waar ze
wonen. Zij geven als rapportcijfer een 8
of hoger voor hun woongenot.
4% van de Leidenaren is hierover minder
te spreken en geeft als cijfer een 5 of
lager.
Inwoners in Leiden-Noord (63%) en de
Stevenshof (66%) geven minder vaak als
rapportcijfer een 8 of hoger voor hun
woongenot.
De Binnenstad-Zuid scoort positiever
dan de wijken Leiden-Noord, Stevenshof,
Mors en Bos- en Gasthuis. En ook
Roodenburg scoort positiever dan
Leiden-Noord en Bos- en Gasthuis.

74%
5 of lager

6

7

8 of hoger

Hoe prettig vindt u het om in uw buurt te wonen?
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Waardering schoolgebouwen: rapportcijfers
De kwaliteit van de schoolgebouwen krijgt een ruime voldoende. De basisscholen in de Merenwijk scoren het laagst.

De kwaliteit van schoolgebouwen in
Leiden krijgt ook in 2019 een ruime
voldoende van de ouders van
schoolgaande kinderen:
• Een 7,6 voor de schoolgebouwen
voor het voortgezet onderwijs.
• Een 7,3 voor het basisonderwijs.
• Een 7,4 voor het speciaal onderwijs.

7,6

7,3

7,4

(er zijn maar 26 ouders die hiervoor een cijfer
konden geven)

2015

De waardering verschilt niet van de
waardering in 2017.

2017
2019

Er is wel een verschil gevonden bij de
beoordelingen van de basisscholen naar
wijk: de ouders in de Merenwijk geven
gemiddeld een 6,1 voor de basisscholen
en de ouders in Roodenburg en Bos-en
Gasthuis gemiddeld een 8,1.
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Scholen voor voortgezet
onderwijs

Scholen voor basionderwijs

Scholen voor speciaal
onderwijs (n=26)

Als u of uw kinderen in Leiden naar een basisschool of middelbare school gaan, willen we graag weten
hoe u de schoolgebouwen waardeert
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Waardering sportvoorzieningen: rapportcijfers
Het aantal en de kwaliteit van de sportvoorzieningen in Leiden wordt met een ruime voldoende beoordeeld

7,3

7,0

De rapportcijfers verschillen niet van
2017.

2015

Wanneer we de rapportcijfers beter
bekijken, dan zien we dat 10% een vijf
of lager geeft voor de hoeveelheid
sportvoorzieningen en 9% een vijf of
lager voor de kwaliteit ervan.

2017
2019

Hoeveelheid sportvoorzieningen in Leiden

Gebruikers van sportvoorzieningen in
Leiden beoordelen zowel de
hoeveelheid sportvoorzieningen (7,3)
als ook de kwaliteit ervan (7,0) met een
ruime voldoende.

Kwaliteit sportvoorzieningen in Leiden

Nadere analyse laat zien dat 48%
enthousiast is (geeft een acht of hoger)
over de hoeveelheid voorzieningen en
38% over de kwaliteit van de Leidse
sportvoorzieningen.

Indien u of iemand uit uw huishouden in Leiden sport, kunt u dan een rapportcijfer geven voor de
hoeveelheid en de kwaliteit van de sportvoorzieningen en -gebouwen in Leiden?
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Onderhoud van de buurt: netheid algemeen
Meer Leidenaren dan in 2017 zeggen helemaal geen last te hebben van drijfvuil, onkruid en hondenpoep

Drijfvuil 2019

38%

Drijfvuil 2017

25%

Onkruid 2019

Hondenpoep 2017

Zwerfvuil 2017

12%
Helemaal niet

8%

19%

47%

24%

45%
Een beetje

8%

13%

48%

15%

6%

18%
46%

20%

8%

16%

51%
33%

7%

18%
43%

24%

Hondenpoep 2019

15%

50%
35%

Onkruid 2017

Zwerfvuil 2019

40%

14%

27%
Behoorlijk wat

14%

16%
(Zeer) Ernstig

In hoeverre ervaart u in uw eigen buurt overlast van …..

78% van de Leidenaren geeft in 2019 aan dat er geen of hooguit een beetje drijfvuil aanwezig is in de buurt. 79% zegt dit ook over
hondenpoep en 78% over onkruid. Zwerfvuil komt vaker voor: 38% geeft aan dat men hiervan behoorlijk wat of in (zeer) ernstige mate
overlast ervaart.
In vergelijking met 2017 zijn er in 2019 relatief meer Leidenaren die zeggen helemaal geen last te ervaren van drijfvuil, onkruid of
hondenpoep.
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Onderhoud van de buurt: openbare ruimte in de buurt
Een dikke meerderheid van de Leidenaren beoordeelt het onderhoud van de openbare ruimte als uitstekend/goed

Onderhoud van het groen

74%

20%

Onderhoud van straten en wegen

68%

23%

Onderhoud van watergangen

67%

26%

Onderhoud van straatmeubilair 2019

66%

Uitstekend/goed

27%

Matig

6%

9%

7%

8%

Slecht

Wat vindt u van het onderhoud door de gemeente in uw buurt?

74% van de Leidenaren vindt in 2019 het onderhoud van het groen door de gemeente uitstekend of goed. Ongeveer twee derde heeft
dit zelfde oordeel over het onderhoud van straten en wegen, de watergangen en het straatmeubilair. De percentages verschillen niet
met 2017.
Wel zien we dat lager opgeleiden en 65-plussers zich over het algemeen negatiever uitlaten over het onderhoud van de openbare ruimte
in hun buurt.
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Onderhoud van de buurt: openbare ruimte naar wijk
Inwoners van Leiden-Noord beoordelen het onderhoud van groen, watergangen en straatmeubilair het slechtst

Er zijn verschillen tussen de wijken voor wat betreft de beoordeling van het onderhoud van het groen, de watergangen en het straatmeubilair. Het onderhoud aan de wegen wordt overal min of meer gelijk beoordeeld (zie ook het schema):
- onderhoud van het groen wordt het slechtst beoordeeld in Leiden-Noord en Bos- en Gasthuis. Het best wordt dit beoordeeld in de
wijken Binnenstad-Zuid, Binnenstad–Noord en Station/Boerhaave;
- onderhoud van de watergangen wordt het slechts beoordeeld in Leiden-Noord en Bos- en Gasthuis. Het best wordt dit beoordeeld in
Roodenburg en de Binnenstad–Noord;
- onderhoud van het straatmeubilair wordt het slechts beoordeeld in de wijken Stevenshof en Leiden-Noord. Het best wordt dit
beoordeeld in Roodenburg, Binnenstad–Noord en Bos- en Gasthuis.

Hiernaast staat een overzicht van
de verschillende wijken. Het
gaat steeds om het samengestelde
percentage “matig” en “slecht”.

Groen

Watergangen

Wegen

Straatmeubilair

26%

Stevenshof

16%
23%
23%
31%
25%
31%
26%
24%
28%

35%

27%
31%
34%
35%
29%
29%
29%
36%
38%

32%
31%
32%
40%
27%
31%
38%
34%
55%

Leiden

26%

33%

32%

35%

Binnenstad-Zuid
Binnenstad-Noord
Boerhaave/ Station
Leiden-Noord
Roodenburg
Bos- en Gasthuis
Mors
Merenwijk
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25%
32%
43%

24%
42%
30%
35%
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Onderhoud van de buurt: rapportcijfer openbare ruimte
Leidenaren geven gemiddeld een 7,1 voor het onderhoud van de openbare ruimte in de eigen buurt

Binnenstad-Zuid

7,3

Binnenstad-Noord

7,2

Station/Boerhaave

7,2

Leiden-Noord

6,8

Roodenburg
Bos- en Gasthuis

7,2
7,0

Mors

7,1

Merenwijk

7,1

Stevenshof

Leiden

6,8

7,1

Welk rapportcijfer geeft u de gemeente voor het onderhoud van de openbare ruimte in uw
buurt?
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Het gemiddelde rapportcijfer dat de
Leidenaar geeft voor het onderhoud van
de openbare ruimte in de eigen buurt is
een 7,1. Dit is vergelijkbaar met 2017.
Ook de cijfers in de wijken verschillen niet
tussen 2017 en 2019.
Het rapportcijfer dat inwoners in 2019
geven, hangt samen met hun oordeel over
het onderhoud van het groen in hun buurt.
Respondenten die het onderhoud van het
groen als matig of slecht beoordelen geven
gemiddeld een 4,6.
Aan de andere kant geldt dat respondenten die zowel het onderhoud van het
groen, van de wegen en van het
straatmeubilair met uitstekend of goed
beoordeelden, gemiddeld een 7,9 geven
voor het onderhoud van de openbare
ruimte.
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Onderhoud van de buurt: afval dat er niet hoort te staan
33% van de Leidenaren zegt dat er minstens wekelijks afval in hun buurt staat dat er niet hoort te staan

Binnenstad-Zuid

14%

39%

47%

Binnenstad-Noord

12%

41%

47%

Station/Boerhaave
Leiden-Noord
Roodenburg
Bos- en Gasthuis
Mors

17%
13%

Leiden 2019

37%

47%
48%

21%

25%

46%

25%

Vergeleken met 2017 is dit percentage
niet veranderd.

40%

27%

Merenwijk
Stevenshof

46%

Een derde van de Leidenaren geeft aan
dat er wekelijks of vaker afval in de
buurt staat dat er niet hoort.

33%

46%
38%

29%
44%

26%

19%

52%

22%

46%
Niet

Maandelijks of minder vaak

21%

Tussen de wijken zijn wel verschillen.
De wijken Binnenstad-Zuid en –Noord,
Station/Boerhaave en Leiden-Noord
verschillen van Roodenburg, Mors,
Merenwijk en de Stevenshof.
In de laatste vier wijken geeft een lager
percentage van de inwoners aan dat er
wekelijks of vaker afval staat dat er niet
hoort.

33%
wekelijks of vaker

Staat er bij u in de buurt wel eens afval dat er niet hoort, en zo ja hoe vaak komt dit voor?
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Onderhoud van de buurt: afval dat er niet hoort te staan
Er staat vooral afval bij ondergrondse containers voor restafval. In 2019 komt dit vaker voor dan in 2017.

Grofvuil

Bij ondergrondse containers
voor restafval

52%

Restafval

47%

2017

Op een plek zonder
afvalcontainers

60%

23%

2019
Papier

Glas

30%

22%

Wat voor soort afval is het meestal dat verkeerd wordt neergezet?

Bij bovengrondse containers
voor restafval

Bij containers voor
gescheiden afval

18%

30%

Waar komt dit voor?

Vooral grofvuil en restafval wordt op plaatsen gezet waar het niet hoort te staan. Waar wordt dit dan neergezet? Dit blijkt voornamelijk
(60%) neer te worden gezet bij ondergrondse containers voor restafval. Dit gebeurt vaker dan in 2017 bij ondergrondse containers voor
restafval en minder vaak bij bovengrondse containers voor restafval en bij plekken zonder afvalcontainers.
We zien in 2019 dat afval vooral bij ondergrondse containers voor restafval geplaatst wordt in Binnenstad-Zuid en veel minder in Station/
Boerhaave. Bij bovengrondse containers voor restafval gebeurt dat vooral in Station/Boerhaave en veel minder in de Binnenstad-Noord.
Bij containers voor gescheiden afval gebeurt dat vooral in de Merenwijk.
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Onderhoud van de buurt: afval dat er niet hoort te staan
50% van de Leidenaren geeft aan dat de locatie van containers er meestal schoon uitziet, dit is minder dan in 2017

Binnenstad-Zuid

55%

39%

5%

Binnenstad-Noord

54%

42%

5%

Station/Boerhaave

55%

39%

6%

Leiden-Noord

44%

Roodenburg

57%

Bos- en Gasthuis
Mors

Leiden 2019
Leiden 2017

45%

45%

49%

49%
35%

8%
36%

51%

Merenwijk
Stevenshof

48%

53%

4%
6%

Er is een verschil tussen 2019 en 2017. In
2019 geven procentueel minder Leidenaren aan dat de locatie van containers
er meestal schoon uitziet (zoals op het
eerste plaatje).

50%
58%

50%

6%

De locatie van containers ziet er bij 50%
van de Leidenaren meestal schoon uit
zoals op het eerste plaatje. 45% van de
Leidenaren zegt dat de situatie meestal is
zoals op het middelste plaatje: beperkte
bijplaatsing van afval dat er niet thuis
hoort. Bij 5% van de Leidenaren is
meestal de derde situatie het geval.

7%

45%
39%

Tussen de wijken onderling zijn in 2019
geen verschillen aangetroffen.

5%
8%

Hoe ziet de locatie van containers bij u in de buurt er meestal uit?
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Meeuwen: merkt u wel eens iets van meeuwen?
65% merkt wel eens iets van meeuwen in de buurt

Binnenstad-Zuid
Binnenstad-Noord

75%

Station/Boerhaave

68%

Leiden-Noord

Er zijn geen verschillen met 2017, met
uitzondering van de wijk BinnenstadNoord. Hier zien we een verschil ten
opzichte van 2017. Het percentage
inwoners dat iets merkt van meeuwen
in hun buurt is in 2019 toegenomen.

76%

Roodenburg

68%

Bos- en Gasthuis

76%

Mors
Merenwijk

In 2019 geeft op de vraag: ‘merkt u wel
eens iets van meeuwen bij u in de
buurt 65% een positief antwoord, 9%
een negatief antwoord; 27% zegt nee
en vorig jaar ook niet.

55%

62%
39%

Stevenshof

2017

52%

2019
Leiden

In 2019 zijn er wel verschillen tussen de
wijken. In de Merenwijk geeft men aan
het minste last te hebben van
meeuwen (61% heeft geen last). In de
wijken Leiden-Noord, Bos- en Gasthuis
en Binnenstad-Noord merkt driekwart
van de inwoners iets van meeuwen.

65%

Merkt u wel eens iets van meeuwen bij u in de buurt? (% ja)
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Meeuwen: merkt u hier meer of minder van?
25% merkt in 2019 minder van de meeuwen dan in 2018, 15% juist meer

Binnenstad-Zuid
Binnenstad-Noord

14%
18%

54%

Het percentage inwoners dat dit jaar
minder van meeuwen merkt dan vorig
jaar is 25%. Het percentage dat aangeeft
meer van de meeuwen te merken is 15%.
60% merkt geen verandering op in vergelijking met vorig jaar.

32%

52%

31%

Station/Boerhaave

13%

Leiden-Noord

13%

62%

25%

Roodenburg

14%

60%

26%

Bos- en Gasthuis

15%

Mors

15%

Merenwijk

18%

Stevenshof

18%

Leiden 2019

15%

meer dan vorig jaar

54%

33%

70%

61%

15%

25%

51%

31%
65%

60%

evenveel

17%

Er zijn geen verschillen met 2017, met
uitzondering van de wijk BinnenstadNoord. Het percentage inwoners in de
Binnenstad-Noord dat dit jaar minder
merkt van meeuwen is afgenomen.
In 2019 zijn geen verschillen tussen de
wijken.

25%

minder dan vorig jaar

Merkt u hier dit jaar meer, evenveel of minder van dan vorig jaar?
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Meeuwen: welke overlast heeft u?
13% van de Leidenaren heeft last van kapotte vuilniszakken door meeuwen (23% in 2015)

Het geluid van meeuwen
20%

Meeuwen op het dak van uw
huis

15%

Kapotte vuilniszakken,
rommel op straat door
meeuwen

Vergeleken met 2017 zijn er geen
significante verschillen.

13%
2015

Meeuwen die mensen
aanvallen

2017
6%

Leidenaren hebben in 2019 vooral last
van het geluid van meeuwen (20%),
gevolgd door meeuwen op het dak van
hun huis (15%) en kapotte vuilniszakken
of rotzooi op straat door de meeuwen
(13%). 6% heeft veel last van meeuwen
die mensen aanvallen.

Vergeleken met 2015 is er een significante afname te zien in het percentage
mensen dat zegt veel last te hebben
van door meeuwen veroorzaakte
kapotte vuilniszakken of rotzooi op
straat.

2019

Heeft u zelf in uw eigen buurt last van de volgende vier soorten meeuwenoverlast? (% van alle
Leidenaren)
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Meeuwen: overlast naar wijk
Inwoners in de Merenwijk ervaren nauwelijks overlast van meeuwen

Binnenstad-Zuid

Binnenstad-Noord

37%

Station/Boerhaave

28%

Leiden-Noord

35%

Roodenburg

25%

Bos- en Gasthuis

43%

Mors

Merenwijk
Stevenshof

Leiden

Van alle Leidenaren geeft 28% aan
minimaal één keer veel last te hebben
gehad van de vier eerder genoemde
onderwerpen van overlast door
meeuwen in hun buurt (te weten:
het geluid, de aanwezigheid, kapotte
vuilniszaken of meeuwen die mensen
aanvallen).

27%

19%
2017
7%
2019

20%

28%

Veel last van meeuwen naar wijk (*gebaseerd op minimaal één keer veel last door meeuwen bij eerder
genoemde soorten overlast)

Stads- en Wijkenquête Leiden 2019

Er zijn geen significante verschillen met
2017, met uitzondering van de wijken
Stevenshof en Binnenstad-Noord waar
relatief meer inwoners aangeven
minimaal één keer veel last te hebben
van meeuwen in hun buurt.
In 2019 zijn er wel verschillen tussen
de wijken. In de Merenwijk zegt men
het minst last te hebben van meeuwen.
In de wijken Bos- en Gasthuis, Binnenstad-Noord en Leiden-Noord heeft
meer dan een derde van de inwoners
minimaal één keer veel last.
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Honden: geen last van loslopende honden in de eigen buurt
82% heeft de afgelopen 12 maanden geen last gehad van loslopende honden in de eigen buurt, dit is meer dan in 2017

Binnenstad-Zuid

87%

Binnenstad-Noord

89%

Station/Boerhaave

88%

Leiden-Noord

80%

Roodenburg

83%

Mors
Merenwijk
Stevenshof

Vergeleken met 2017 heeft in 2019
een kleiner deel van de Leidenaren
last van loslopende honden in de buurt.
Op wijkniveau zijn tussen de twee
metingen geen verschillen te zien.

85%

Bos- en Gasthuis

84%
74%
68%
2017
2019

Leiden

82%

Heeft u de afgelopen 12 maanden last gehad van loslopende honden in de eigen buurt? Het
gaat hier niet om hondenpoep, maar om de honden zelf? (% geen last)
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82% van de Leidenaren zegt het afgelopen jaar geen last te hebben gehad
van loslopende honden in de eigen
buurt, 12% heeft hier een enkele keer
last van gehad en 6% heeft hier regelmatig last van.

Er zijn verschillen tussen de wijken. In
2019 geven relatief meer inwoners van
de wijk Stevenshof en Merenwijk aan
meer last te hebben van loslopende
honden dan de andere zeven wijken.
81% van de Leidenaren zegt het afgelopen jaar geen last te hebben gehad
van loslopende honden elders in Leiden.
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Mogelijke problemen in de buurt: illegale onderverhuur
17% van de inwoners van de Binnenstad vermoedt illegale onderverhuur in hun wijk

Binnenstad-Zuid

17%

Binnenstad-Noord

17%

Station/Boerhaave

13%

Leiden-Noord

13%

Roodenburg
Bos- en Gasthuis

6%

19%

35%

18%

Merenwijk

9%
4%

29%

37%

13%

15%

51%

22%

13%

24%

50%

14%

74%
58%

17%

(Helemaal) eens

13%
24%

52%
Neutraal

Over heel Leiden is 11% het (helemaal)
eens met de stelling “Ik vermoed in
mijn buurt illegale onderverhuur”, 52%
is het hiermee (helemaal) oneens, 17%
is neutraal en 21% heeft hierover geen
mening.

30%

63%

13%

11%

21%

56%

20%

12%

14%

Leiden

39%

17%

Mors

Stevenshof

23%

(Helemaal) oneens

21%

Het vermoeden dat er sprake is van
illegale onderverhuur verschilt per wijk.
Hierbij reageren de inwoners uit de
Stevenshof en Merenwijk anders (3%
tot 4% eens met deze stelling) dan de
inwoners van de wijken BinnenstadZuid en Binnenstad–Noord (17% eens),
Station/Boerhaave (13% eens) en de
Mors. (14% eens).
Deze vraag is in 2019 voor het eerst
gemeten.

Geen mening

Bent u het eens of oneens met de volgende stelling: ik vermoed in mijn buurt illegale onderverhuur?
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Mogelijke problemen in de buurt: wietplantages
De helft van de inwoners in Leiden-Noord zou het niet verbazen wanneer er een wietplantage in hun buurt wordt gevonden

Binnenstad-Zuid

23%

29%

Binnenstad-Noord
Station/Boerhaave

44%
25%

16%

Bos- en Gasthuis

16%
15%
19%

43%

Merenwijk

31%

Stevenshof

29%

Leiden

34%
(Helemaal) eens

7%
23%

54%

34%

Mors

9%

49%

51%
24%

5%

31%

19%

Leiden-Noord
Roodenburg

43%

8%
36%

18%
14%

18%
Neutraal

10%

37%
49%

22%

10%

36%

40%
(Helemaal) oneens

6%
13%

8%
Geen mening

Bent u het eens of oneens met de volgende stelling: het zou mij niet verbazen als er in mijn buurt een
wietplantage wordt aangetroffen?
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Over heel Leiden is 34% het (helemaal)
eens met de stelling “Het zou mij niet
verbazen als er in mijn buurt een
wietplantage wordt aangetroffen”, 40%
is het hiermee (helemaal) oneens, 18%
is neutraal en 8% heeft hierover geen
mening.
Het vermoeden dat er een wietplantage
wordt aangetroffen verschilt per wijk.
Er zijn verschillen tussen met name de
wijken Leiden-Noord, Mors en de
Binnenstad-Noord waar meer dan 40%
niet raar zou opkijken als in hun wijk
een wietplantage wordt aangetroffen.
In de wijken Binnenstad-Zuid, Station/
Boerhaave en Roodenburg is ongeveer
een kwart het (helemaal) eens met deze
stelling.
Deze vraag is in 2019 voor het eerst
gemeten.
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Mogelijke problemen in de buurt: overlast van verkamering
40% van de inwoners in Binnenstad-Zuid zegt dat er in hun buurt overlast is van huizen die ‘verkamerd’ zijn

Binnenstad-Zuid

40%

Binnenstad-Noord

20%

30%

Station/Boerhaave

21%

22%

Leiden-Noord
10%

Bos- en Gasthuis

11%

19%

14%

7%

44%

8%

61%

18%

Merenwijk

6% 8%

79%

Stevenshof

6%

71%

18%

16%

(Helemaal) eens

12%

60%

12%

7%

De overlast van ‘verkamering’ verschilt
per wijk. In de wijken Binnenstad-Zuid,
Binnenstad-Noord, Boerhaave/Station
en Leiden-Noord is meer overlast van
verkamering dan in de wijken Roodenburg, Bos- en Gasthuis, Merenwijk en
de Stevenshof.

12%

58%
Neutraal

Over heel Leiden is 18% het (helemaal)
eens met de stelling “In mijn buurt is
overlast van huizen die ‘verkamerd’
zijn”, 58% is het hiermee (helemaal)
oneens, 16% is neutraal en 8% heeft
hierover geen mening.

9%

69%

16%

18%

6%

52%

Mors

Leiden

5%

44%

18%

27%

Roodenburg

36%

(Helemaal) oneens

8%
Geen mening

De binnenstad van Leiden heeft meer
last van ‘verkamering’ dan de wijken die
aan de buitenranden van Leiden liggen.
Deze vraag is in 2019 voor het eerst
gemeten.

Bent u het eens of oneens met de volgende stelling: in mijn buurt is overlast van huizen die
‘verkamerd’ zijn?
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Mogelijke problemen in de buurt: onderhuur Airbnb
14% van de inwoners in Binnenstad-Zuid vindt dat er veel woningen in hun buurt worden onderverhuurd

Binnenstad-Zuid

14%

Binnenstad-Noord

11%

Station/Boerhaave

10%

Leiden-Noord

24%
23%

9%
14%

Bos- en Gasthuis

6%

12%

Mors

6%

37%

57%

19%

20%
26%
18%

75%

14%

13%

61%

17%

(Helemaal) eens

23%

53%
Neutraal

(Helemaal) oneens

24%

De onderverhuur van woningen met
bijvoorbeeld Airbnb verschilt per wijk.
Er zijn verschillen tussen de wijk
Binnenstad-Zuid en de wijken Bos- en
Gasthuis, Merenwijk en de Stevenshof:
- 14% van de inwoners van de wijk
Binnenstad-Zuid vermoedt dat er
veel woningen in hun wijk worden
onder-verhuurd.
- In de Merenwijk en de Stevenshof is
1% van de inwoners het (helemaal)
eens met deze stelling.

Geen mening

Bent u het eens of oneens met de volgende stelling: in mijn buurt worden veel woningen
onderverhuurd, bijv. via Airbnb.
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Over heel Leiden is 7% het (helemaal)
eens met de stelling “In mijn buurt
worden veel woningen onderverhuurd”,
53% is het hiermee (helemaal) oneens,
17% is neutraal en 24% heeft hierover
geen mening.

32%

57%

11%

7%

33%

61%

19%

Stevenshof

27%

56%

21%

5%

Leiden

33%

16%

Roodenburg

Merenwijk

35%

Deze vraag is in 2019 voor het eerst
gemeten.
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Mogelijke problemen in de buurt: vijf situaties
Van mogelijke problemen komt ‘zich asociaal gedragende mensen’ het meest voor. Dit geeft ook de meeste overlast.

Het dealen van drugs

24%

27%

Motorbendes

83%

Zich asociaal gedragende
mensen
Personen met verward
gedrag op straat

49%
15%

45%

41%

31%

Mensen met een extreme
of radicale overtuiging

54%

19%
41%

komt niet voor

Zich asociaal gedragende
mensen

11%

44%

43%

21%

70%

9%

15%

50%

Komt voor

Het dealen van drugs

weet niet

Hierboven staan vijf situaties die in de buurt kunnen voorkomen.
Komen ze in uw buurt voor?

Personen met verward
gedrag op straat
Mensen met een extreme
of radicale overtuiging

9%

20%
Veel last

59%

32%

54%
Een beetje last

Geen last

22%
Geen mening

Hierboven staan vijf situaties die in de buurt kunnen voorkomen. Zo ja,
hoeveel overlast heeft u hiervan?

Links is te zien hoe vaak sommige situaties zich voordoen in de buurt. Twee van de vijf genoemde situaties komen nauwelijks voor in de
buurt: motorbendes en mensen met een extreme of radicale overtuiging. De meest voorkomende situaties zijn zich asociaal gedragende
mensen en personen met verward gedrag op straat. Relatief veel mensen weten niet of het dealen van drugs en mensen met een extreme
of radicale overtuiging voorkomen.
Rechts staat de overlast die dit met zich meebrengt. Het gaat alleen om de mensen die hebben aangegeven dat de situatie voorkomt in
de buurt. Te zien is dat zich asociaal gedragende mensen veel en een beetje overlast veroorzaken (91%). Omdat motorbendes zo zelden
voorkomen zijn ze in dit overzicht weggelaten. Wat opvalt is dat mensen met een extreme of radicale overtuiging weinig voorkomen,
maar als ze voorkomen heeft 20% van de respondenten er veel last van.
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Mogelijke problemen in de buurt: vijf situaties naar wijk
In Binnenstad-Noord komen de vijf voorgelegde problemen het meest voor

Aan de respondenten zijn vijf mogelijke problemen voorgelegd (zie het schema). Tussen de wijken zien we dat de genoemde problemen
in verschillende mate voorkomen (zie ook het schema):
- dealen van drugs komt het vaakst voor in de Binnenstad-Noord en Leiden-Noord. Het minst vaak komt dit voor in de Stevenshof,
Roodenburg en Boerhaave/Station;
- zich asociaal gedragende mensen komen het vaakst voor in de Binnenstad-Noord, -Zuid en Leiden-Noord. Het minst vaak komt dit
voor in de Merenwijk, Roodenburg en Boerhaave/Station;
- personen met verward gedrag op straat komen het vaakst voor in de Binnenstad-Noord en -Zuid. Het minst vaak komt dit voor in de
Stevenshof en Merenwijk;
- mensen met een extreme overtuiging komen het vaakst voor in Leiden-Noord en de Binnenstad-Noord. Het minst vaak komt dit voor
in Mors en Bos-en Gasthuis.
Hiernaast staat een overzicht van
de verschillende wijken. In
Binnenstad-Noord en LeidenNoord komen alle problemen
(behalve motorbendes) relatief
vaak voor.
De ijken Roodenburg, Station/
Boerhaave, Merenwijk en
Stevenshof kenmerken zich
door het relatief weinig
voorkomen van deze
problemen.
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Dealen van

Zich asociaal gedragende Personen met verward

Mensen met een extreme

drugs

Motorbendes

mensen

gedrag op straat

ovetuiging

Binnenstad-Zuid

23%

2%

56%

48%

5%

Binnenstad-Noord

38%

1%

61%

56%

7%

Station/ Boerhaave

17%

1%

33%

34%

4%

Leiden-Noord

33%

1%

56%

37%

9%

Roodenburg

17%

1%

33%

23%

4%

Bos- en Gasthuis

23%

2%

37%

24%

3%

Mors

27%

3%

46%

34%

3%

Merenwijk

20%

1%

32%

14%

6%

Stevenshof

17%

1%

49%

12%

5%

Leiden

24%

1%

44%

31%

5%
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Mogelijke problemen in de buurt: welk gevoel roept het op?
Het meest voorkomende gevoel dat Leidenaren hebben over de genoemde situaties is er een van bezorgdheid

Ik maak me er zorgen over

33%

Het maakt me boos

27%

Het doet me niks

Het maakt me bang

Iets anders

17%

10%

14%

De meeste Leidenaren die minimaal
een van de vijf situaties in hun buurt
tegenkomen, maken zich hierover
zorgen (33%) of maken zich er boos
over (27%). Bij 10% van deze mensen
maakt de situatie hen bang. 17% doet
het niks
Andere gevoelens die deze situaties bij
de Leidenaren oproepen zijn:
– irritatie
– machteloosheid
– vervelend
– onveilig.
Deze vraag is in 2019 voor het eerst
gemeten.

Als u bij een of meer van de vijf situaties ‘ja’ heeft ingevuld, wat is dan het belangrijkste gevoel dat dit
bij u oproept?
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Economie en mobiliteit
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Winkelen: aankoopplaats van artikelen
Aankopen via internet verder gestegen, aankopen in de binnenstad verder gedaald

2015

54%

2017

7%

45%

2019

40%
Binnenstad van Leiden

8%

11%
Ander winkelcentrum in Leiden

10%

16%

10%

10%
Elders inde Leidse regio

18%

15%
Buiten de Leidse regio

13%

19%

24%
Via internet

We willen graag van een aantal winkelartikelen weten waar u deze meestal koopt. (kleding en schoenen; meubelen, gordijnen en woninginterieur; grote
elektrische apparatuur; kleine elektrische apparatuur; drogisterij- en parfumerie-artikelen; boeken; cd’s en dvd’s; computers, telefoons;
gezelligheidswinkelen zonder koopdoel)

Minder dan de helft (40%) van de voorgelegde winkelartikelen wordt meestal in de binnenstad van Leiden gekocht. Daarnaast gaat 21%
van de Leidenaren voor deze artikelen meestal elders in Leiden of in de regio Holland Rijnland winkelen. 24% van deze artikelen wordt
meestal via internet gekocht en 15% buiten de regio. Hoewel er geen verschillen zijn tussen 2017en 2019 zien we twee duidelijke
tendensen: het percentage artikelen dat meestal via internet wordt gekocht neemt toe, en deze toename gaat met name ten kosten van
de aankopen in de binnenstad van Leiden.
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Winkelen: aankoopplaats van artikelen
Leidenaren gaan overwegend naar de binnenstad voor ‘gezelligheidswinkelen’

Gezelligheidswinkelen

63%

Drogisterij- en
parfumerieartikelen

55%

Kleding en
schoenen

6%

46%

Kleine elektrische
apparatuur

10%

32%

Computers,
telefoons

11%

29%

Grotere elektriscche
apparatuur

5%

24%
15%
Binnenstad van Leiden

7%
13%

21%
28%

52%

Boeken, cd's
en dvd's

Meubelen, gordijnen
en woninginterieur

5%

7%

6%

6%

14%

8%

37%

11%

33%

13%

46%

16%

20%

25%

Ander winkelcentrum in Leiden

3%
23%

3% 4%

12%

3%

33%
35%

Elders in de Leidse regio

Buiten de Leidse regio

12%
Via internet

Kunt u aangeven in welke stad of in welk winkelcentrum u deze artikelen meestal koopt?

Er zijn grote verschillen in aankoopplaats tussen de verschillende groepen winkelartikelen. Meer dan de helft van de Leidenaren gaat voor
drogisterijartikelen en voor kleding en schoenen naar de binnenstad. Ook boeken, cd’s en dvd’s worden door relatief veel Leidenaren in
de binnenstad gekocht. Als men voor de gezelligheid gaat winkelen gebeurt dat relatief vaak (63%) in de binnenstad. Computers,
telefoons, boeken, cd’s en dvd’s koopt men relatief vaak via internet. Meubelen bijvoorbeeld worden relatief vaak elders in de Leidse
regio gekocht.
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Binnenstad: bezoek met de auto
Vier van de vijf Leidenaren met een auto gebruikt deze auto zelden of nooit om naar de binnenstad te gaan

79%

2015

2017

45%

41%

2019
8%

Altijd/regelmatig

14%

12%

Soms

Zelden of nooit

Minder dan 5
minuten

5 tot 10 minuten

Meer dan 10 minuten

Als u naar de binnenstad gaat, hoe vaak gaat u dan met de auto? Hoeveel tijd kost het u gemiddeld om een parkeerplaats in de binnenstad te vinden?

Aan Leidenaren die over een auto beschikken is gevraagd hoe vaak men per auto naar de binnenstad gaat. 8% gaat altijd of regelmatig
met de auto naar de binnenstad, terwijl 79% dat zelden of nooit doet. Omdat deze vraag voor het eerst zo is gesteld, is er geen
vergelijking met eerdere metingen mogelijk.
Van degenen die wel eens met de auto de binnenstad bezoeken, heeft 86% binnen tien minuten een parkeerplaats gevonden.
14% geeft aan daar meer dan 10 minuten voor nodig te hebben. Vergeleken met 2017 zien we hierin geen verschillen.
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Binnenstad: toegankelijkheid voor voetgangers
Voetgangers ervaren meer hinder van fietsers en fietsen in de binnenstad

Auto's of bussen die
gevaarlijk dicht
langsrijden

34%

Geparkeerde fietsen

33%

Fietsers in het
voetgangersgebied

29%

Slechte bestrating

33% zegt hinder te ervaren van
geparkeerde fietsen en 29% van
fietsen in het voetgangersgebied.
Dit is beide meer dan in 2017.
Van slechte bestrating ondervindt 15%
regelmatig tot vaak hinder, 14% van
niveauverschillen (stoepen e.d.) en 8%
van uitgestalde reclameborden. Dit is
alle drie vergelijkbaar met 2017.

15%

Niveauverschillen
(stoepen e.d.)
Uitgestalde
reclameborden

Een derde van de voetgangers zegt
regelmatig tot vaak hinder te
ondervinden van auto’s of bussen die
gevaarlijk dicht langsrijden. Dit is niet
verschillend met 2017.

14%

8%
2017

2019

In hoeverre ondervindt u in de binnenstad van Leiden als voetganger regelmatig tot vaak hinder van
de volgende zaken?
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Mobiliteit: bezit personenauto
70% van de Leidenaren beschikt over een auto

Eén personenauto (eigen of lease)

52%

Meerdere personenauto's (eigen of lease)

Deelt een auto

70% van de Leidenaren beschikt over een
auto: 52% heeft één auto, 15% heeft meer
auto’s en 3% deelt een auto met een
ander huishouden, heeft een abonnement
op een deelauto of beschikt op een
andere wijze over een auto. 30% van de
Leidse huishoudens heeft geen auto. Deze
percentages zijn vergelijkbaar met 2017.

15%

1%
2017

Abonnement op een deelauto

Beschikt nog op andere wijze over een auto
(bijv. Snapcar)

Geen auto

2019
1%

1%

30%

Beschikt u of uw huishouden over één of meer personenauto’s?
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Het bezit van een auto verschilt per wijk.
In de wijken Stevenshof en Merenwijk
beschikken meer dan acht van de tien
huishoudens over één of meer personenauto’s. In de wijken Mors, Bos- en
Gasthuis en Roodenburg is dit zeven van
de tien huishoudens.
Aan de andere kant van het spectrum
bevinden zich de wijken Binnenstad-Zuid
(47% één of meer personenauto’s),
Binnenstad-Noord (53%) en Boerhaave/
Station (57%).
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Mobiliteit: bezit vervoermiddelen
Meer dan de helft van de Leidenaren beschikt over een fiets, een personenauto of een OV abonnement

Fiets

87%

Personenauto

70%

Abonnement OV

53%

Electrische fiets
Bromfiets of scooter
Snorscooter
Motor
Speedbike
Bakfiets
Scootmobiel
Anders

10%
3%
3%
3%
1%
2%
2%

1%

2017
2019

Bijna iedere Leidenaar beschikt over
een fiets. 70% beschikt over een auto
en 53% over een abonnement voor
het OV (OV-chipkaart). De verschillen
met 2017 zijn alleen significant voor
wat betreft het abonnement op het
openbaar vervoer. (Deze toename
kan ook debet zijn aan het feit dat
men in 2017 niet aan de OVchipkaart dacht als zijnde een
abonnement op het OV en in 2019
wel).
Het aandeel elektrische fiets ligt op
10%. Dit is niet verschillend van 2017.
De andere vervoermiddelen zijn
slechts bij een beperkte groep
aanwezig (1% tot 3%).
Degenen die iets anders invullen (1%)
noemen voornamelijk de regiotaxi.

Over welke andere vervoermiddelen of -abonnementen beschikt uzelf?
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Mobiliteit: gebruik van de fiets
67% van de Leidenaren maakt (vrijwel) dagelijks gebruik van de fiets. Het gebruik van de fiets stabiliseert.

(Vrijwel) dagelijks
67%
Wekelijks
19%
Eens per maand

2015

2%

2017

Enkele malen per jaar
2%

(Vrijwel) nooit,
wel een fiets

2019

2%

Geen fiets
8%
Hoe vaak maakt u gebruik van de fiets ?

Het gebruik van de fiets stabiliseert. Twee derde van de Leidenaren gebruikt deze (vrijwel) dagelijks en 19% gebruikt deze wekelijks.
Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de vorige metingen.
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Mobiliteit : gebruiksdoel van de vervoermiddelen
De fiets is voor veel bestemmingen in Leiden het meest gebruikte vervoermiddel

De binnenstad
bezoeken

63%

Studie, opleiding
of cursus

4%

60%

Dagelijkse
boodschappen

11%

51%

Naar het werk

17%

39%

Fiets

Auto/motor

4% 3%

24%

Elektrische fiets

22%

4%

4%

4%

Brommer/(snor)scooter

4%

22%

26%

3%

28%

Te voet

OV

Kunt u aangeven welk vervoermiddel u meestal gebruikt om het grootste deel van de afstand af te leggen naar de volgende bestemmingen?

Om de binnenstad te bezoeken, naar de studie, opleiding of cursus te gaan en voor de dagelijkse boodschappen gebruikt meer dan 50%
van de Leidenaren meestal de fiets. Het openbaar vervoer wordt vooral gebruikt om naar het werk te gaan. De auto wordt in een kwart
van de gevallen gebruikt om naar het werk te gaan. Voor de dagelijkse boodschappen gebruikt 17% meestal de auto.

Waar precies de activiteit plaatsvindt – binnen of buiten Leiden - heeft een groot effect op de gekozen modaliteit: wanneer de activiteit
buiten Leiden plaatsvindt, pakt men vaker de auto of het OV en minder vaak de fiets. Voor werk binnen Leiden pakt 76% de fiets.
Voor werk buiten Leiden pakt 8% de fiets, 36% de auto en 45% het OV.
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Mobiliteit: fietsparkeren
De mogelijkheden om de fiets te stallen bij Leiden Centraal station worden het slechtst gewaardeerd

Woonbuurt 2017

18%

Woonbuurt 2019

Binnenstad 2017
Binnenstad 2019

54%

26%

18%
49%

9%

17%

51%

13%

8%

37%

Centraal Station
2019

8%

37%

Uitstekend

10%
27%

33%

Matig

6%

22%

36%

Goed

8%

30%

54%

Centraal Station
2017

11%

20%

75% van de Leidenaren beoordeelt de
mogelijkheden om de fiets te stallen in
de eigen woonbuurt als uitstekend of
goed. 67% geeft hetzelfde oordeel over
de fietsenstalling in de binnenstad. Over
de mogelijkheden om de fiets te stallen
bij het station Leiden Centraal zijn de
meningen minder positief. Slechts 45%
beoordeelt dit als uitstekend of goed .
55% van de Leidenaren vindt de
parkeermogelijkheden bij het station
Leiden Centraal matig of slecht.
Er zijn geen verschillen tussen 2017 en
2019 met uitzondering van de toename
van 18% naar 26% uitstekend bij de
beoordeling van de fietsenstallingen in
de eigen woonbuurt.

Slecht

Hoe beoordeelt u de mogelijkheden om de fiets te stallen in de binnenstad van Leiden, bij het Centraal
Station en in uw woonbuurt?
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Mobiliteit: veilig in het verkeer in Leiden
83% van de Leidenaren voelt zich veilig in Leiden in het verkeer. Inwoners van de Merenwijk het meest.

Leiden

83%

12%

5%

Binnenstad-Zuid

89%

9%

Binnenstad-Noord

88%

10%

Station/Boerhaave

80%

Leiden-Noord

79%

Roodenburg

8%
10%

83%

Merenwijk

16%
10%

89%

Stevenshof

8%

79%

Altijd/meestal
Voelt u zich in Leiden veilig in het verkeer?
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18%

74%

Mors

Er zijn geen verschillen gevonden
tus-sen jongeren en ouderen.

20%

89%

Bos- en Gasthuis

Acht op de tien Leidenaren voelt zich
altijd of meestal veilig in het verkeer.
Slechts 5% van de Leidenaren voelt zich
nooit veilig in het verkeer.

18%

Soms

Nooit

6%

Op wijkniveau zijn er wel verschillen.
Leidenaren uit Bos- en Gasthuis zeggen
zich minder veiliger te voelen in het
verkeer in Leiden dan Leidenaren
woonachtig in de Merenwijk.: van de
eerste groep zegt 74% zich altijd of
meestal veilig te voelen in het verkeer
in Leiden. Van de inwoners van
Merenwijk zegt 89% altijd of meestal
veilig te voelen in het verkeer in Leiden.
Tussen mannen en vrouwen zijn ook
verschillen. Vrouwen voelen zich iets
minder veilig in het verkeer in Leiden
dan mannen.
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Parkeren in de wijk: autobezit en parkeergelegenheid
70% van de Leidse huishoudens heeft minimaal één auto, parkeren gebeurt vooral op straat

Leiden

Binnenstad-Zuid
Binnenstad-Noord
Station/Boerhaave
Leiden-Noord
Roodenburg
Bos- en Gasthuis
Mors

70%

72%

2015

47%

2017

53%

2019

57%

24%

66%
75%

3%

3%

3%

72%
Op straat

70%

Merenwijk
Stevenshof
Beschikt u of uw huishouden over één of meer personenauto’s?

86%
89%

Op eigen
Privéplek op
terrein bij huis openbare weg
(garage/oprit)
(door de
gemeente
toegewezen)

In een
openbare
garage
(niet bij het
huis)

Anders

Waar staat uw auto meestal geparkeerd als u thuis bent?

70% van de Leidse huishoudens heeft één of meer personenauto’s. Het autobezit is het hoogst in de wijken Stevenshof en Merenwijk.
Huishoudens in de Binnenstad beschikken het minst vaak over een personenauto.
Aan de Leidenaren die beschikken over een eigen personenauto is gevraagd naar de plaats waar de auto meestal geparkeerd staat bij
het huis. Bij de meerderheid (72%) gebeurt dit op straat, net als in voorgaande jaren. Bijna een kwart van de Leidenaren parkeert de auto
op eigen terrein bij huis. Er zijn geen verschillen tussen 2019 en 2017.
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Parkeren in de wijk: beoordeling parkeermogelijkheden
Bewoners zijn positiever over parkeermogelijkheden voor zichzelf dan voor bezoekers

Eigen parkeermogelijkheden

Parkeermogelijkheden
voor bezoekers

38%

25%

31%

32%

Goed

Voldoende

18%

22%

Matig

13%

21%

Slecht

Hoe beoordeelt u de mogelijkheden om in de nabijheid van uw huis te parkeren voor uzelf en voor bezoekers?

69% van de Leidenaren met een auto vindt de parkeermogelijkheden voor zichzelf goed of voldoende. 31% vindt dit matig of slecht.
Dit is vergelijkbaar met 2017.
De mogelijkheden voor bezoekers om te parkeren worden slechter gewaardeerd: 43% vindt de mogelijkheden voor bezoekers om in de
nabijheid van het huis te parkeren matig of slecht. Er zijn ook hier geen verschillen tussen de twee metingen.
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Parkeren in de wijk: eigen parkeermogelijkheden naar wijk
Bewoners van de Binnenstad en de Stevenshof zijn het meest negatief over de parkeermogelijkheden voor zichzelf

Leiden 2019

Binnenstad-Zuid
Binnenstad-Noord

38%

31%

19%

24%

17%

18%

31%

32%

Station/Boerhaave

26%

28%

52%

26%

Leiden-Noord

43%

35%

Roodenburg

43%

33%

Bos- en Gasthuis

42%

Mors

43%

Merenwijk
Stevenshof

Goed

20%

7%
12%

8%

21%

30%

Voldoende

16%

16%

35%

27%

23%

11%

30%

49%
25%

13%

Er zijn verschillen in 2019 per wijk wat
betreft de mogelijkheden om zelf bij
het eigen huis te parkeren.
Bewoners van de wijken BinnenstadZuid, Binnenstad–Noord en de
Stevenshof zijn het meest negatief
over de eigen parkeer-mogelijkheden.
Bewoners van Station/Boerhaave en
de Merenwijk zijn het meest positief
over de eigen parkeermogelijkheden.

8%

14%

8%

14%

7%

29%

Matig

Slecht

Hoe beoordeelt u de mogelijkheden om in de nabijheid van uw huis te parkeren voor uzelf?
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Parkeren in de wijk: parkeermogelijkheden bezoekers naar wijk
Bewoners in de Binnenstad en de Stevenshof zijn ook meest negatief over de parkeermogelijkheden voor bezoekers

Leiden 2019

Binnenstad-Zuid
Binnenstad-Noord

25%

9%

18%

16%

Roodenburg

Stevenshof

39%
27%

36%

22%
38%

30%

15%

36%
24%

23%

18%

Voldoende

17%
25%

36%

12%
22%

23%
28%

32%

Goed

19%
17%

39%

19%

29%

33%

25%

Mors

21%

35%

36%

Bos- en Gasthuis

Merenwijk

23%

28%

Station/Boerhaave
Leiden-noord

32%

10%
17%

Er zijn verschillen tussen de wijken wat
betreft de mogelijkheden voor
bezoekers om te parkeren.
We zien eenzelfde patroon als bij de
eigen parkeermogelijkheden.
Bewoners van de wijken BinnenstadZuid, Binnenstad–Noord en van de
Stevenshof zijn het meest negatief
over de parkeermogelijkheden voor
hun bezoekers.
Bewoners van Bos-en Gasthuis en
Station/Boerhaave zijn het meest
positief over de parkeermogelijkheden van hun bezoekers.

12%

39%

Matig

Slecht

Hoe beoordeelt u de mogelijkheden om in de nabijheid van uw huis te parkeren voor bezoekers?
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Duurzaamheid
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•

Duurzaamheidsmaatregelen

•

Afvalinzameling
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Duurzaamheid: aardgasvrij Leiden
61% van de Leidenaren is bekend met het voornemen om alle Leidse huizen in 2050 aardgasvrij te maken

Leiden

61%

Koopwoning
Huurwoning

16 t/m 29 jaar
30 t/m 44 jaar
45 t/m 64 jaar
65 jaar of ouder

66%
54%

52%
57%
68%
69%

Bent u bekend met het voornemen van de gemeente Leiden om alle Leidse woningen in 2050 aardgasvrij te maken?

Bijna tweederde van de Leidenaren is bekend met het voornemen van de gemeente om in 2050 alle Leidse huizen aardgasvrij te maken.
Jongeren zijn minder goed op de hoogte van dit voornemen dan ouderen en Leidenaren die in een huurwoning wonen zijn minder goed
op de hoogte van dit voornemen dan Leidenaren met een koopwoning.
Het inkomen en de opleiding van de respondenten en hun huishoudtype zijn niet van invloed op de bekendheid met dit voornemen.
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Duurzaamheid: maatregelen aan de woning
Het percentage Leidenaren met zonnepanelen op eigen dak is bijna verdubbeld ten opzichte van 2017

Dubbel glas

52%

Isolatiemateriaal in
muren

30%

Isolatie van het dak
Minder tegels in de tuin
dan voorheen

Zonnepanelen op
eigen dak
Groene zoden op
het dak

3%
8%

28%

15%

5%
6%

Ja

23%

17%

42%
33%

48%
Gebeurt binnenkort

33%
39%

32%

8%

29%

27%

7%

17%

14%

Serieus van plan

28%

40%
Misschien later

Niet van plan

N.v.t.

Heeft u de onderstaande maatregelen genomen of heeft u daar plannen voor?

Van de Leidenaren heeft 52% dubbel glas in hun woning, bij 1% gebeurt dat binnenkort en 1% is dit serieus van plan. Het bezit van
zonnepanelen is in twee jaar tijd bijna verdubbeld: in 2017 gaf 8% hierop een positief antwoord en in 2019 15%. Overigens blijkt uit
registratiegegevens dat 7% van de Leidse woningen zonnepanelen heeft. Isolatiemateriaal in muren (30%) en isolatie van het dak (28%)
worden ook vaak genoemd als duurzaamheidsmaatregel die men heeft genomen. Deze percentages verschillen niet van 2017. Groene
zoden op het dak komt minder vaak voor. Als vanwege het soort woning of eigendom ervan een maatregel niet mogelijk is, kon men
‘n.v.t’ aankruisen.
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Duurzaamheid: maatregelen aan de woning naar achtergrondkenmerken
Leidenaren met een koopwoning en hoog inkomen nemen de meeste duurzaamheidsmaatregelen

Leiden

Koopwoning
Huurwoning

1,8

0,6

16 t/m 29 jaar

1,3

30 t/m 44 jaar

1,7

45 t/m 64 jaar
65 jaar of ouder

Ink. <2400 euro
Ink. tussen
2400 en 3500 euro

1,3

Gemiddeld aantal
maatregelen dat men
heeft genomen

0,7

0,7
0,9

Ink. >3500 euro

Hoeveel van de zes maatregelen heeft men genomen?
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Leidenaren hebben gemiddeld 1,2 van de
zes voorgelegde duurzaamheidsmaatregelen genomen. Het betreft: dubbel
glas, isolatie van muren, isolatie van dak,
groene zoden op het dak, minder tegels in
de tuin of zonnepanelen.

1,2

2,0

Interessante verschillen zien we naar
leeftijd, woonsituatie en inkomen:
- Leidenaren tussen de 30 en 45 jaar
nemen de meeste maatregelen.
- Leidenaren die in een huurwoning
wonen, nemen minder maatregelen dan
Leidenaren die in een koopwoning
wonen.
- Leidenaren met een hoger inkomen
nemen meer maatregelen.
Een gezamenlijke analyse laat zien dat de
twee belangrijkste achtergrondkenmerken
zijn: de woonsituatie en het maandelijks
huishoudinkomen. Leidenaren met hoge
inkomens die in een koopwoning wonen,
hebben gemiddeld 2,1 maatregelen
genomen.
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Duurzaamheid: woning nog duurzamer maken
Vooral Leidenaren tot 45 jaar, hoger opgeleiden en middeninkomens willen hun woning nog duurzamer maken

Leiden

56% van alle Leidenaren wilt de woning
in de toekomst nog duurzamer maken.

56%

16 t/m 29 jaar

62%

30 t/m 44 jaar

68%

45 t/m 64 jaar

52%

65 jaar of ouder

34%

Lager opgeleid

34%

Middelbaar opgeleid

53%

Hoger opgeleid

Ink. <2400 euro

Ink. tussen
2400 en 3500 euro
Ink. >3500 euro

Relevante verschillen hierin zijn:
- Leeftijd: Leidenaren tot 45 jaar
zeggen meer te willen doen dan
45-plussers.
- Opleiding: hoger opgeleiden willen
vaker de woning duurzamer maken
dan degenen die lager zijn opgeleid.
- Inkomen: middeninkomens en hoger
zijn vaker bereid meer te doen.

62%

47%
65%
60%

Opvallend is dat de woonsituatie hier
geen significant verband laat zien:
degenen die in een koopwoning wonen
zijn evenveel bereid hun woning nog
duurzamer te maken dan degenen die in
een huurwoning wonen.

Zou u uw woning (nog) duurzamer willen maken?
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Duurzaamheid: waarom woning niet duurzamer maken
Leidenaren in een huurwoning willen wel maar kunnen de woning niet verder verduurzamen

Ik kan daarover niet beslissen

38%

Mijn woning is duurzaam genoeg

29%

Ik vind het te duur

17%

Ik heb er te weinig kennis van

10%

Ik wacht af tot er een
financiele regeling komt

10%

Ik vind het niet nodig
Andere reden

6%
11%

Waarom zou u uw woning niet duurzamer willen maken? (% van de mensen die aangaven hun woning niet duurzamer te willen maken)

Aan Leidenaren die aangaven hun woning niet nog duurzamer te willen maken, is gevraagd om een toelichting. Het blijkt dat het niet
hebben van beslissingsbevoegdheid – ik kan daarover niet beslissen - hiervoor het belangrijkste obstakel is. Bijna alle mensen die in een
huurwoning wonen, geven deze reden op. De tweede reden – mijn woning is duurzaam genoeg – werd gegeven door mensen die
gemiddeld 2 van de 6 duurzaamheidsmaatregelen hadden genomen. Dit zijn dus Leidenaren die relatief al veel doen. De kosten – ik vind
het te duur – werd door 17% van de mensen als reden genoemd.
Als andere reden werd veelvuldig genoemd dat men zichzelf te oud vond, dat men ging verhuizen of dat men in een Rijksmonument
woont waarin weinig kan worden verduurzaamd.
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Duurzaamheid: bekendheid met stimuleringsmaatregelen
82% van de Leidenaren kent noch de website van Ga Goed, noch het bouwloket, noch de wijkambassadeur

Website www.Gagoed.nl

9%

91%

Het Duurzaam Bouwloket

11%

89%

De Wijkambassadeurs

12%

88%

Ja

nee

Kent u …?

Een duidelijke minderheid van de Leidenaren is op de hoogte van de mogelijkheden die de gemeente biedt om mensen te helpen bij het
verduurzamen van de woning. 82% van de Leidenaren kent geen van de drie geboden mogelijkheden, 4% kent ze alle drie.
Er is een verband met het aantal duurzaamheidsmaatregelen die men heeft genomen: hoe meer maatregelen men heeft genomen,
des te bekender zijn de stimuleringsmaatregelen. Van de Leidenaren die niets hebben gedaan aan de woning kent 89% geen van de drie
stimuleringsmaatregelen van de gemeente. Van de Leidenaren die 5 of 6 maatregelen hebben genomen kent 56% minimaal één van de
geboden mogelijkheden.
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Afvalinzameling: (vrijwel) altijd afval scheiden
Het scheiden van GFT-afval blijft achter bij de andere afvalvormen

Glas

89%

Papier

84%

Kleding, textiel

79%

Elektrische
apparaten

79%

Klein chemisch
afval (kca)
GFT-afval (groente,
fruit en tuinafval)

75%

% (Vrijwel) altijd 2015
% (Vrijwel) altijd 2017

35%

% (Vrijwel) altijd 2019

Hoe vaak scheidt u het volgende huishoudelijk afval?

Glas (89%) wordt – net als in 2017 en 2015 - het vaakst gescheiden van de rest van het afval. Maar ook papier, kleding, elektrische apparaten en klein chemisch afval worden door 84% tot 75% van de Leidenaren in 2019 (vrijwel) altijd gescheiden ingeleverd. GFT-afval wordt
veel minder gescheiden aangeleverd (35%). Het is ook voor lang niet alle Leidenaren mogelijk om GFT gescheiden aan te leveren (zie
volgende pagina). Er zijn geen verschillen met 2017.
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Afvalinzameling: frequentie afval scheiden
Een derde van de Leidenaren geeft aan GFT-afval niet gescheiden te kunnen aanleveren

Glas

89%

Papier

6%

84%

7%

Kleding, textiel

79%

10%

Elektrische apparaten

79%

11%

Klein chemisch
afval (kca)
GFT-afval (groente,
fruit en tuinafval)

75%

35%
(Vrijwel) altijd

10%

12%
Soms

Nooit

18%
Kan niet gescheiden worden aangeboden*

2%

5%

5%

5% 4% 3%

4%

2% 3%

5%

4%

6%

34%
Anders / N.v.t.

Hoe vaak scheidt u het volgende huishoudelijk afval?

Glas wordt door 89% vrijwel altijd en door 6% soms gescheiden ingeleverd, 2% levert het nooit gescheiden in en 2% van de Leidenaren
geeft aan dat het niet gescheiden kan worden aangeboden.
GFT-afval wordt veel minder vaak (vrijwel) altijd gescheiden aangeleverd. Eén op de drie Leidenaren geeft aan dit niet gescheiden aan te
kunnen leveren. Met name inwoners van de Binnenstad-Zuid (62%), Bos- en Gasthuis (51%) en Binnenstad-Noord (49%) geven dit aan.
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Afvalinzameling: wie zijn de beste afvalscheiders?
De beste afvalscheiders zijn jongeren, Leidenaren met een koopwoning en samenwonenden

Leiden

24% van alle Leidenaren scheidt alle zes
afvalproducten (vrijwel) altijd.

24%

Samenwonend

29%

Alleenstaand

13%

Koopwoning
Huurwoning

34%
12%

16 t/m 29 jaar

36%

30 t/m 44 jaar

36%

45 t/m 64 jaar

65 jaar of ouder

21%

Er zijn verschillen naar leeftijd, woonsituatie, huishoudsituatie en de wijk
waarin men woont:
- Ouderen vanaf 45 jaar scheiden
minder dan jongeren.
- Leidenaren die in een huurwoning
wonen scheiden minder vaak alle zes
de afvalproducten.
- Alleenstaanden scheiden minder vaak
de afvalproducten.
- De wijken waarin men het beste zijn
of haar afval scheidt, zijn Stevenshof,
Roodenburg, Merenwijk en de Mors.
De samenstelling van de woningen
(huur, koop) in deze wijken zal hier
mede debet aan zijn.

10%

Percentage Leidenaren dat alle zes de afvalproducten (vrijwel) altijd scheidt
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Cultuur, sport en recreatie
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•

Cultuur

•

Erfgoed Leiden en omstreken

•

Sportbeoefening

•

Spelen en bewegen

•

Zwembaden

•

Groen en water
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Cultuur: welke voorstellingen zijn bezocht
Bijna 9 keer zijn de Leidenaren de afgelopen 12 maanden naar een voorstelling geweest en vaker in Leiden dan elders

Leiden

4,6

Film (in bioscoop of
filmhuis)
Concert: popmuziek,
wereldmuziek, jazz, blues

2,4
0,7

Festival
Toneelvoorstelling
Concert: klassieke muziek,
opera, operette, koor

1,1

8,6

3,5

0,3 0,7
0,4 0,6
0,3 0,5

Cabaretvoorstelling

0,5

Literaire bijeenkomst

Leidenaren hebben de afgelopen 12
maanden gemiddeld 8,6 keer een
voorstelling bezocht, waarvan 4,6 keer in
Leiden en 4,0 keer elders.
Leidenaren bezochten het vaakst de
bioscoop. Dit was de afgelopen 12
maanden gemiddeld 3,5 keer, waarvan
2,4 keer in Leiden en 1,1 keer elders.

1,2

0,5 0,8

Dance- of houseparty

In Leiden
Elders

Hierna volgen een concert (popmuziek,
wereldmuziek, blues) (1,2 keer) een
festival (0,8 keer) en een
toneelvoorstelling (0,7 keer).

0,3

Musicalvoorstelling

0,2

Ballet- of dansvoorstelling

0,2

Concert: harmonie,
fanfare, brassband

4,0

0,1

Kunt u aangeven hoe vaak u de volgende voorstellingen in de afgelopen 12 maanden heeft bezocht?
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De verhouding tussen Leiden of elders
valt in het voordeel uit van Leiden: van de
personen die in de afgelopen 12
maanden wel eens een voorstelling
bezochten, deed 56% dit namelijk vaker
in Leiden dan elders.
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Cultuur: aantal voorstellingen
Minder Leidenaren dan in 2017 hebben in de afgelopen twaalf maanden één of meer voorstellingen bezocht (73%)

33%

26%

29%

20%

36%

16%

26%

32%

8%
14%

25%

19%

15%

13%
22%

15%

22%

21%

28%

24%
26%

24%

17%

27%

Leiden 2017 Leiden 2019
Geen cultuurbezoek

30%

22%
55%

24%

24%
32%

18%

23%

24%

16 t/m 29
jaar

30 t/m 44
jaar

45 t/m 64
jaar

1 t/m 5 voorstellingen

60%

36%

17%
65 jaar of
ouder

6 t/m 11 voorstellingen

Lager
opgeleid

Middelbaar
opgeleid

Hoger
opgeleid

12 of meer voorstellingen

Kunt u aangeven hoe vaak u de volgende voorstellingen in de afgelopen 12 maanden heeft bezocht?

73% van de Leidenaren bezocht de afgelopen twaalf maanden één of meer voorstellingen. 29% van de Leidenaren bezocht in die periode
12 of meer voorstellingen. Dit is een afname t.o.v. 2017 toen 83% één of meer voorstellingen had bezocht.
Met name personen van 65 jaar of ouder (55%) en laagopgeleiden (60%) bezochten relatief vaak geen enkele voorstelling. Van de jongeren
en hoger opgeleiden bezocht meer dan 80% de afgelopen twaalf maanden één of meer voorstellingen.
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Cultuur: kunstzinnige activiteiten
42% van de Leidenaren is de afgelopen twaalf maanden kunstzinnig actief geweest, vooral jongeren en hoger opgeleiden

Leiden
16 t/m 29 jaar
30 t/m 44 jaar
45 t/m 64 jaar
65 jaar of ouder
Lager opgeleid
Mddelbaar opgeleid
Hoger opgeleid
Ink. <2400 euro
Ink. tussen 2400-3500 euro
Ink. >3500 euro

58%

21%

45%

22%

22%

34%

56%

24%
63%

22%
71%

15%

72%

18%

63%

18%

51%

24%

58%
53%
60%
Geen kunstzinnige activiteit

20%
15%
13%

17%
21%

25%
26%
27%

1 activiteit

11%

20%
26%

13%

2 of meer activiteiten

Hoeveel kunstzinnige activiteiten heeft u de afgelopen 12 maanden beoefend?

42% van de Leidenaren beoefende de afgelopen 12 maanden één of meerdere kunstzinnige activiteiten. Het percentage Leidenaren dat
kunstzinnig actief is hangt samen met opleiding, leeftijd en inkomen:
• Hoger opgeleiden (49%) beoefenen vaker één of meerdere kunstzinnige activiteiten dan lager opgeleiden (28%).
• Jongeren van 16 t/m 29 jaar (55%) beoefenen vaker één of meerdere kunstzinnige activiteiten dan 65-plussers (29%).
• Leidenaren met een midden inkomen (47%) beoefenen vaker één of meerdere kunstzinnige activiteiten dan mensen met een hoger
inkomen (40%).
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Cultuur: aard van de kunstzinnige activiteit
Muziek maken en zingen is favoriet; de meeste kunstzinnige activiteiten worden individueel beoefend

Muziekinstrument bespelen, zingen
Tekenen, schilderen,grafisch werk

4%

4%

3%

2%

Fotografie, film

11%

12%

Dansen, toneelspelen

5%
7%

22%
15%

14%

4%

Verhalen, gedichten schrijven

9%
8%

Alleen georganiseerd
Georganiseerd en individueel
Alleen individueel

Werken met textiel

1% 1%

Websites ontwerpen

1% 1%

Beeldhouwen, pottenbakken, sieraden
maken

2%

Muziek maken op de computer

15%

3%

4%
4%

6%
7%

3%
3%

Welke van de volgende kunstzinnige activiteiten heeft u de afgelopen 12 maanden beoefend in georganiseerd verband (cursus of vereniging) en/of
individueel?

Leidenaren die zelf een kunstzinnige activiteit beoefenen spelen met name een muziekinstrument of zingen (22%), gevolgd door tekenen
en schilderen (15%). Het minst wordt genoemd ‘beeldhouwen, pottenbakken, sieraden maken’ (3%) en ‘muziek maken op de computer’
(3%). Zowel een muziekinstrument bespelen en zingen als dansen en toneelspelen worden relatief vaak in georganiseerd verband gedaan.
De overige activiteiten beoefent men voornamelijk individueel.
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Erfgoed: interesse en contact
Ruim een kwart van de Leidenaren heeft in de afgelopen twee jaar contact gehad met Erfgoed Leiden en Omstreken

78% van de Leidenaren zegt interesse
te hebben in het cultureel erfgoed van
Leiden en omgeving. Dit is niet
verschillend van 2017.
28% van de Leidenaren heeft de
afgelopen twee jaar contact gehad
met Erfgoed Leiden en Omstreken.

Leiden

28%
78%

Lager opgeleid

63%

Middelbaar opgeleid

70%

Hoger opgeleid

86%

Ink. <2400 euro

In 2017 hing de interesse en het contact
vooral samen met de leeftijd en het
geslacht van de Leidenaar. Dat is nu niet
het geval. We zien nu dat personen die
hoger zijn opgeleid en personen met
een midden of hoger inkomen meer
interesse in het cultureel erfgoed van
Leiden zeggen te hebben.
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74%

Ink. tussen 24003500 euro

82%

Ink. <2400 euro

83%

Heeft contact gehad met Erfgoed Leiden en Omstreken
Heeft interesse in cultureel erfgoed
Heeft u interesse in het cultureel erfgoed van Leiden en omgeving? Bent u de afgelopen twee jaar in
contact geweest met de gemeentelijke instelling Erfgoed Leiden en Omstreken?
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Erfgoed Leiden en Omstreken: hoe in contact en hoe op de hoogte gehouden worden?
Het contact met Erfgoed Leiden en Omstreken verloopt vooral via de website of via een cultureel evenement

Via de website
www.erfgoedleiden.nl

46%

Wil niet op de hoogte
worden gehouden

Via een cultureel
evenement in Leiden

45%

Via een digitale
nieuwsbrief

Via social media

24%

Via een bezoek
aan museum de Valk

19%

Via een bezoek
aan de vestiging
Doorverwezen door
de gemeente

12%

1%

Hoe bent u in contact gekomen met Erfgoed Leiden en Omstreken?

40%

19%

Via de media

14%

Maakt niet uit
op welke wijze

12%

Via sociale media

Via whatsapp

11%

1%

Wilt u op de hoogte gehouden worden over het culturele erfgoed van
Leiden en omstreken en zo ja, hoe?

Van de Leidenaren die in de afgelopen twee jaar in contact zijn geweest met de gemeentelijke instelling Erfgoed Leiden en Omstreken
hebben de meesten dat gedaan via een bezoek aan de website (46%) of via het bijwonen van een cultureel evenement in Leiden (45%).
De rechter grafiek laat zien dat degenen die op de hoogte willen worden gehouden over het culturele erfgoed van Leiden en omstreken,
dat het liefst via een digitale nieuwsbrief willen. Via whatsapp op de hoogte gehouden worden, scoort het laagst.
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Erfgoed: open Monumentendagen
25% van de Leidenaren heeft het afgelopen jaar de Open Monumentendagen in Leiden bezocht

16 t/m 29 jaar

Via het programma in de
Stadskrant

25%

Leiden

Viavia/ van horen zeggen

14%
27%

30 t/m 44 jaar

28%

45 t/m 64 jaar

35%

65 jaar of ouder
30%

Lager opgeleid
Middelbaar opgeleid

Ink. tussen 2400-3500 euro
Ink. >3500 euro

26%

Via de website

24%

Via het Leids Nieuwsblad

24%

Via social media

17%

16%
28%

Hoger opgeleid
Ink. <2400 euro

33%

19%
24%
31%

Heeft u in 2018 in Leiden de Open Monumentendagen bezocht? (% ja)

Via andere lokale media

16%

Via posters en MUPI’s

16%

Anders

9%

Hoe kwam u aan informatie over de Open Monumentendagen?

Een kwart van de Leidenaren bezocht in 2018 de Open Monumentendagen. Net als in 2017 zijn er verschillen naar leeftijd, opleiding en
inkomen: 65-plussers, lager en hoger opgeleiden en mensen met hogere inkomens hebben vaker dan gemiddeld het afgelopen jaar de
Open Monumentendagen in Leiden bezocht.
Bezoekers zijn op verschillende manieren aan informatie over het programma gekomen. De Stadskrant wordt het vaakst genoemd (33%),
maar ook via via/van horen zeggen (26%), via de website (24%) en via andere lokale media.
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Sportbeoefening: aantal keer per jaar
69% van de Leidenaren sport minimaal eens per maand, jongeren en hoog opgeleiden vaker

Leiden

16 t/m 29 jaar
30 t/m 44 jaar

26%

5%

18%
16%

45 t/m 64 jaar

8%
6%

31%
4% 5%

33%

21%

39%

7%

31%
14%

Ink. <2400 euro

22%

5%

6%
9%

< 12x per jaar

5%

12-51x per jaar

19%
25%

31%

Ongeveer elke week

Hoeveel keer heeft u in totaal in de afgelopen 12 maanden gesport?
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14%

Ongeveer een kwart van de Leidenaren
geeft aan dat hij of zij niet sport, 69% van
de Leidenaren sport minimaal eens per
maand, 35% sportte in het afgelopen jaar
tenminste twee keer per week.
Een vergelijking met eerdere metingen is
niet precies te maken door een
verandering in de antwoordcategorieën.

21%
31%
42%

11%

4% 5%
11%

28%

24%

26%

6%

33%
14%

7%

14%

37%

Ink. tussen
2400-3500 euro

Niet

15%

39%

59%

Middelbaar opgeleid

Ink. >3500 euro

35%

20%

42%

Lager opgeleid

Hoger opgeleid

23%

16%

31%

65 jaar of ouder

11%

28%
34%
38%

2x of vaker per week

Leeftijd, opleiding en inkomen laten een
significante samenhang zien met het wel
of niet sporten van Leidenaren:
• Mensen vanaf 45 jaar sporten vaker
niet dan personen onder de 45 jaar.
• Lager opgeleiden sporten ook vaker
niet.
• Tenslotte speelt het inkomen dat men
per maand ontvangt een rol. Mensen
met een inkomen lager dan 2400 euro
per maand sporten minder dan mensen
met hogere inkomens.
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Sportbeoefening: welke sport wordt het meest beoefend?
39% van alle Leidenaren doet aan fitness. Wandelen wint aan populariteit.

Fitness (individueel,
in een groep
(binnen of buiten))

39%

De top 5 is hetzelfde als in 2017, maar
wandelen heeft zwemmen qua populariteit
ingehaald.

Hardlopen (joggen)

25%

Wandelsport

15%

2015
2017

Zwemsport (excl. waterpolo)

2019

15%

Onder Leidenaren is fitness ook dit jaar weer
de populairste sport (39%). Daarna volgt
hardlopen (25%), wandelsport (15%)
zwemsport (15%), en wielrennen (15%).

De sporten die in 2019 op nummer zes tot en
met tien staan zijn:
• yoga (ook pilates en poweryoga)
• bowling
• schaatsen
• skiën/langlaufen/snowboarden
• tennis.

Wielrennen (toerfietsen)

15%

Welke sporten heeft u in de afgelopen 12 maanden gedaan?
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Sportbeoefening: op welke manier wordt de sport beoefend?
Leidenaren sporten zowel ongeorganiseerd als bij een sportvereniging of bij een andere sportaanbieder

Alleen, ongeorganiseerd

35%

Als lid van een
sportvereniging

31%

Als abonnee, klant, cursist
van een fitnescentrum of
andere (commerciele)
sportaanbieder

In groepsverband,
georganiseerd door
uzelf, familie, vrienden en/of
kenissen

32%

19%

Aan de Leidenaren is gevraagd om van de
sport die men het meest beoefent aan te
geven op welke wijze men deze sport
beoefent (georganiseerd of ongeorganiseerd). Men mocht maximaal twee
antwoorden geven.
Te zien is dat drie van de vier mogelijkheden ongeveer evenveel voorkomen.
Dit is niet zo vreemd omdat de meest
populaire sporten onder de Leidenaren
op een andere manier beoefend worden.
Fitnessen doet men bijvoorbeeld vooral als
abonnee van een fitnesscentrum,
hardlopen vaak alleen, terwijl wandelen of
toerfietsen vaak in ongeorganiseerd of in
groepsverband geschiedt.

Hoe heeft u deze sport beoefend?
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Sportbeoefening: beoordeling voorzieningen
55% van de Leidse huishoudens maakt gebruik van een sportvoorziening in Leiden

In Leiden

In de Leidse regio

Elders

7,3

55%

2015

20%

2015

2017

2017

2019

2019

5%

Niet

7,0

31%

Maakt u zelf, of iemand in uw huishouden, gebruik van een sport-voorziening in
of buiten Leiden, bijvoorbeeld een sportveld of sporthal of een zwembad?

Hoeveelheid sportvoorzieningen
in Leiden

Kwaliteit sportvoorzieningen in
Leiden

Indien u of iemand uit uw huishouden in Leiden sport, kunt u dan
een rapportcijfer geven voor de hoeveelheid en de kwaliteit van de
sportvoorzieningen en -gebouwen in Leiden?

55% van de Leidenaren geeft aan dat zij zelf, of iemand in het huishouden, gebruik maken van een sportvoorziening in Leiden, 20% geeft dit
aan voor een sportvoorziening in de Leidse regio en 5% elders.
Aan degenen die in Leiden sporten is gevraagd om de sportvoorzieningen te beoordelen. De hoeveelheid sportvoorzieningen in Leiden
(7,3) en de kwaliteit hiervan (7,0) worden beiden in 2019 met een ruime voldoende beoordeeld. De rapportcijfers zijn niet anders dan in
2017.
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Sportbeoefening: lichaamsbeweging
Steeds meer Leidenaren voldoen aan de combinorm voor bewegen

In de Stadsenquête meten we of mensen
voldoen aan een aantal beweegnormen.
Deze worden links onder de grafiek
toegelicht.*

Voldoet aan norm
gezond bewegen

65%

Te zien is dat 65% van de Leidenaren
voldoet aan de norm voor gezond bewegen.
42% van de Leidenaren is minimaal drie
dagen per week minstens 20 minuten zwaar
intensief lichamelijk actief en voldoet
daarmee aan de fitnorm. Bij elkaar genomen
voldoet 74% van de Leidenaren aan de
combinorm (norm gezond bewegen en/of
fitnorm). 26% voldoet aan geen van beide
normen.

2015
Voldoet aan
fitnorm

2017
42%

2019

Voldoet aan
combinorm
74%

Hoeveel dagen per week heeft u tenminste 30 minuten per dag lichaamsbeweging die minstens even
inspannend is als stevig doorlopen of fietsen? (gezond bewegen norm)
Hoe vaak per week beoefent u inspannende sporten of zware lichamelijke activiteiten? Het gaat om
inspannende lichaamsbeweging die tenminste 20 minuten per keer duurt (fitnorm)
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Er zijn geen verschillen met 2017 met
uitzondering van de fitnorm (toename tot
42%). Wel is een duidelijke trend zichtbaar
door de jaren heen: steeds meer Leidenaren
voldoen aan een van beide normen.
* In opdracht van het min. van VWS is een
nieuwe beweegrichtlijn ontwikkeld. Bij de
volgende meting van de Stads-en
Wijkenquête wordt bekeken of en hoe we
dit meten.
97

Spelen en bewegen: oordeel buitenruimte
Een meerderheid van de Leidenaren vindt dat er in de buitenruimte voldoende mogelijkheden zijn om te bewegen

In mijn buurt is er in de
buitenruimte voldoende
mogelijkheid om te
sporten, bewegen of spelen
voor kinderen/jongeren

In mijn buurt is er in de
buitenruimte voldoende
mogelijkheid om te
sporten, bewegen of spelen
voor volwassenen

63%

53%

(Helemaal) eens

Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
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17%

23%

Neutraal

20%

24%

(Helemaal) oneens

De respondenten kregen twee stellingen voorgelegd of ze vonden dat er
voldoende mogelijkheden zijn voor
kinderen én voor volwassenen om in de
buitenruimte te sporten, bewegen of
spelen.
63% is het (helemaal) eens met de
stelling die gaat over kinderen en 53% is
het (helemaal) eens met de stelling die
gaat over volwassen.
Met de eerste stelling (over kinderen) is
70% van de ouders met kinderen onder
de 24 jaar het (helemaal) eens, tegen
59% van degenen zonder kinderen.
Ook leeftijd kent een verband met deze
stelling: 69% (helemaal) eens bij de 30
t/m 44-jarigen, tegen 58% bij de 19 t/m
29-jarigen.
Met de tweede stelling (over volwassenen) zijn hoger opgeleiden het vaker
(helemaal) eens dan lager opgeleiden.
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Spelen en bewegen: oordeel buitenruimte naar wijk
Inwoners van Binnenstad-Noord het minst positief over beide stellingen

Het blijkt dat het oordeel of er in de
buitenruimte voldoende
mogelijkheden zijn om te bewegen
(zowel voor volwassenen als voor
kinderen) verschilt per wijk.
Bij de stelling die gaat over de mogelijkheden voor kinderen/jongeren zijn
de bewoners van de wijken Binnenstad-Noord en Binnenstad–Zuid het
hier veel minder vaak (helemaal) mee
eens dan inwoners van de Merenwijk
(35% resp. 37% tegen 87%).
Bij de stelling die gaat over de
mogelijkheden voor volwassenen zijn
de bewoners van de wijk BinnenstadNoord het veel minder vaak mee
eens dan inwoners van de Merenwijk
(37% tegen 67%).

Binnenstad-Zuid
Binnenstad-Noord

Kinderen/jongeren

37%
54%
35%
37%
66%
64%

Station/Boerhaave
Leiden-Noord

68%
47%

Roodenburg

Bos- en Gasthuis
Mors

Volwassenen

58%
63%
51%
69%
50%
87%

Merenwijk

67%
76%

Stevenshof

Leiden

59%

63%
53%

Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? (% (helemaal) eens)
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Spelen en bewegen: oordeel speelvoorzieningen
Er zijn voldoende, veilige speelplekken in de buurt, maar de speelplekken van de gemeente zijn weinig uitdagend

Er zijn voldoende
speelmogelijkheden in de buurt

58%

De speelplekken in de buurt
zijn veilig

45%

Er is voldoende
informele speelruimte

De speelplekken van
de gemeente zijn uitdagend

(Helemaal) mee eens

13%

17%

43%

20%

Neutraal

18%

28%

17%

(Helemaal) mee oneens

17%

7%

22%

31%

16%

22%

35%

Geen mening

De respondenten kregen vier stellingen
voorgelegd over de inrichting van de
speelplekken voor kinderen in de buurt.
58% is van mening dat er voldoende
speelmogelijkheden zijn in de buurt, 45%
is van oordeel dat de speelplekken in de
buurt veilig zijn en 43% vindt dat er
voldoende informele speelruimte is in
de buurt.
Op de stelling: ‘de speelplekken van de
gemeente zijn uitdagend’ antwoordt 28%
neutraal en 20% is het (helemaal) eens
met deze stelling.
Een vergelijking met 2017 is weinig zinvol
omdat zowel de antwoordcategorieën
als de groep respondenten aan wie de
stel-lingen zijn voorgelegd anders zijn.

Wat vindt u van de speelplekken in uw buurt voor kinderen onder de 13 jaar?
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Zwembaden: bekendheid en gebruik
De drie zwembaden in Leiden zijn goed bekend; zwembad de Zijl werd het meest bezocht

77%
Kent het zwembad

77%
87%

Meer dan een kwart van de Leidenaren
(27%) geeft aan het afgelopen jaar zwembad de Zijl bezocht te hebben, 16%
bezocht de Vliet en 14% het Vijf Meibad.

27%
Is er het afgelopen jaar geweest

16%
14%

De Zijl

De Vliet
Is van plan het zwembad
het komend jaar te bezoeken

Gaat misschien het komend
jaar de zwembaden bezoeken

Het Vijf Meibad is het meest bekend bij
de Leidenaren (87%), gevolgd door
zwembad de Zijl en openluchtbad de Vliet
(beiden 77%).

23%

Vijf Meibad

18%
12%

24%
27%
20%

23% is zeker van plan om het komend
jaar zwembad de Zijl te bezoeken, 18%
zwembad de Vliet en 12% het Vijf
Meibad.
Ongeveer een kwart van de Leidenaren
geeft aan misschien komend jaar zwembad de Zijl te bezoeken (24%), voor de
Vliet ligt dit percentage op 27% en bij het
Vijf Meibad op 20%.

Leiden heeft drie openbare zwembaden. Kent u deze zwembaden en heeft u ze de afgelopen 12
maanden bezocht? Bent u van plan de zwembaden het komend jaar te bezoeken?
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Groen en water: waardering en overlast
De recreatieve kwaliteit van groen en water scoort binnen Leiden een 7,2 en in de omgeving een 7,8

7,8

7,2

2019

74%

13%

13%

2019
2017
2015

De recreatieve kwaliteit van het
groen en water in de stad Leiden

De recreatieve kwaliteit van het
groen en water in de omgeving van
Leiden

Kunt u de recreatieve waarde van het ’Groen en Water’ beoordelen met een
rapportcijfer?

Zelden of nooit

Soms

Regelmatig tot vaak

Hoe vaak ondervindt u overlast van recreatie op het water? (van de
mensen die aan of op het water wonen)

De recreatieve kwaliteit van de groen- en watergebieden in de stad Leiden en in de omgeving van Leiden worden beiden door de inwoners
met een ruime voldoende beoordeeld. De groen- en watergebieden in de Leidse omgeving scoren een 7,8 en in Leiden zelf een 7,2. Er zijn
geen verschillen met 2017.
Van de Leidenaren woont 30% aan of op het water. Van hen heeft 13% soms en 13% regelmatig tot vaak overlast van recreatie op het
water. Dit is vergelijkbaar met 2017. De Leidenaren die wel eens overlast ondervinden geven aan dat het vooral geluidsoverlast betreft
(61%).
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Wijkteams

Stads- en Wijkenquête Leiden 2019

•

Centrum voor Jeugd en Gezin

•

Sociaal wijkteam
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CJG: bekendheid
54% van de Leidenaren met kinderen, of die zelf jonger zijn dan 24 jaar, weet ongeveer wat het CJG doet

Leidenaren
met kinderen
(of zelf < 24 jr)

54%

13%

Kind: <4 jaar

84%

Kind: 4-12 jaar

85%

Kind: 12-18 jaar

13%
7%

73%

Kind: 18-24 jaar

Is zelf jonger
dan 24 jaar

33%

52%

17%

19%

13%
18%

8%

14%
30%

64%

Ja, en ik weet ook ongeveer wat het CJG doet
Ja, wel van gehoord maar ik weet niet wat het CJG doet
Nee, nooit van gehoord

54% van de Leidenaren met kinderen,
of zelf jonger dan 24 jaar, heeft wel
eens van het CJG gehoord en weet
ook wat het CJG ongeveer doet. 13%
zegt wel van het CJG gehoord te
hebben, maar niet te weten wat het
doet en 33% geeft aan nog nooit
gehoord te hebben van het CJG. Deze
percentages verschillen niet van 2017.
Ouders die minimaal één kind hebben
tussen de vier en twaalf jaar zijn het
beste bekend met het CJG (92%),
gevolgd door ouders met kinderen
onder de vier jaar (87%).
Bijna tweederde (64%) van de
‘jongeren’ (Leidenaren die zelf 24 jaar
of jonger zijn) geeft aan nog nooit
van het CJG te hebben gehoord.

Heeft u voor deze enquête wel eens van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gehoord? Zo ja,
wist u wat het CJG doet?
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CJG: bekendheid naar wijk
Inwoners van Roodenburg en de Mors zijn het beste bekend met het CJG

Hiernaast zijn de resultaten te zien
van de vraag of men voor deze
enquête wel eens gehoord had van
het CJG voor de negen wijken in
Leiden.
Er zijn verschillen tussen de wijken.
De twee wijken waar men het minst
bekend is met het CJG zijn Binnenstad-Zuid en Binnenstad-Noord (54%
resp. 43% van de bewoners met
kinderen, of zelf jonger dan 24 jaar,
heeft nog nooit gehoord van het
CJG).
In de wijken Roodenburg en Mors is
men het best bekend met het CJG:
75% resp. 77% van de bewoners met
kinderen, of zelf jonger dan 24 jaar,
geeft aan het CJG te kennen.

Binnenstad-Zuid

37%

Binnenstad-Noord

36%

Station/Boerhaave
Leiden-Noord

9%

54%

21%
50%

43%
17%

53%

33%

10%

37%

Roodenburg
Bos- en Gasthuis

16%
49%

Mors
Merenwijk
Stevenshof

Leidenaren met kinderen
(of zelf < 24 jr)

25%

14%

37%

70%
59%

56%

54%

8%
10%

23%
31%

19%

13%

25%

33%

Ja, en ik weet ook ongeveer wat het CJG doet
Ja, wel van gehoord maar ik weet niet wat het CJG doet
Nee, nooit van gehoord
Heeft u voor deze enquête wel eens van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gehoord? Zo ja, wist u
wat het CJG doet?
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CJG: contact met het CJG
Vooral ouders met kinderen onder de 4 jaar geven aan in de toekomst contact op te nemen met het CJG

Leidenaren met kinderen
(of zelf < 24 jr)

34%

Ja

Kind: <4 jaar

Kind: 18-24 jaar

18%

50%

Kind: 12-18 jaar

50%

28%

8%

21%

39%

72%

92%

Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens contact gehad met het
CJG?

Kind: <4 jaar

Kind: 4-12 jaar

Kind: 12-18 jaar

Kind: 18-24 jaar

Misschien

40%

37%

27%

Nee

23%

43%

22%

15%

40%

Ja

Nee

82%

Kind: 4-12 jaar

Leidenaren met kinderen
(of zelf < 24 jr)

66%

37%

26%

30%

41%

59%

Zou u in de toekomst (weer) contact met het CJG opnemen als u of uw
kind een vraag heeft over opgroeien en opvoeden?

Van de Leidenaren met kinderen (of zelf jonger dan 24 jaar) die het CJG kennen (67%), heeft 34% in de afgelopen 12 maanden wel eens
contact gehad met het CJG. Hoe jonger de kinderen, hoe meer contact er is geweest.
Van de Leidenaren met kinderen (of zelf jonger dan 24 jaar) die het CJG kennen (67%), geeft 21% aan in de toekomst bij vragen over
opgroeien of opvoeden zeker contact op te nemen met het CJG (39% doet dit misschien). Wederom geldt: hoe jonger de kinderen,
hoe vaker men van plan is om in de toekomst contact op te nemen.
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Sociaal wijkteam: bekendheid
Het Sociaal wijkteam wordt steeds bekender, met name onder vrouwen en 45-plussers

Leiden 2019

Leiden 2017
Leiden 2015

Man

37%
30%

30 t/m 44 jaar

63%

8%

30%

66%

10%
43%

21%

60%
11%

46%

12%
32%

45 t/m 64 jaar
65 jaar of ouder

66%
12%

49%
51%

48% van de Leidenaren heeft wel
eens gehoord van het Sociaal
wijkteam; de meerderheid hiervan
weet ook waarvoor het Sociaal
wijkteam bedoeld is. Ten opzichte
van 2017 gaat het om een toename.

52%

8%

26%

Vrouw

16 t/m 29 jaar

11%

56%
9%
8%

41%
40%

Er zijn in deze meting verder verschillen gevonden naar geslacht en leeftijd, namelijk:
• Vouwen zijn beter op de hoogte
van het Sociaal wijkteam dan
mannen.
• Ouderen (45-plussers) zijn beter
op de hoogte van het Sociaal
wijkteam dan Leidenaren jonger
dan 45 jaar.

Ja, en ik weet ongeveer waar het voor bedoeld is
Ja, maar ik weet niet waar het voor bedoeld is
Nee
Heeft u voor deze enquête wel eens gehoord van het sociaal wijkteam en zo ja, wist u waar het voor
bedoeld is?
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Sociaal wijkteam: bekendheid naar wijk
Inwoners van Merenwijk zijn het meest bekend met het Sociaal wijkteam

Hiernaast zijn de resultaten te zien
van de vraag of men voor deze
enquête wel eens gehoord had van
het Sociaal wijkteam voor de negen
wijken in Leiden.
Er zijn verschillen tussen de wijken.
Inwoners van de Merenwijk zijn het
best op de hoogte van het Sociaal
wijkteam: 47% weet ongeveer waar
het Sociaal wijkteam voor bedoeld
is en 12% kent het Sociaal wijkteam
maar weet niet waarvoor het bedoeld
is.
Inwoners van de wijk BinnenstadZuid zijn het slechtst op de hoogte:
hier weet 27% ongeveer waar het
Sociaal wijkteam voor bedoeld is en
kent 6% het Sociaal wijkteam maar
weet niet waarvoor het bedoeld is.

Binnenstad-Zuid

27%

Binnenstad-Noord

28%

Station/Boerhaave

6%
14%

26%

Bos- en Gasthuis
Mors
Merenwijk
Stevenshof

Leiden

58%

13%

Leiden-Noord
Roodenburg

67%

42%

61%
10%

40%

48%

12%

30%

48%

12%
42%

57%
10%

47%
41%

12%
10%

37%

49%

11%

41%
50%

52%

Ja, en ik weet ongeveer waar het voor bedoeld is
Ja, maar ik weet niet waar het voor bedoeld is
Nee
Heeft u voor deze enquête wel eens gehoord van het sociaal wijkteam en zo ja, wist u waar het voor
bedoeld is?
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Sociaal wijkteam: contact
Vooral ouderen en lager opgeleiden geven aan in de toekomst contact op te nemen met het Sociaal wijkteam

Leiden

12%

88%

Ja
16 t/m 29 jaar 5%
9%

45 t/m 64 jaar

14%

65 jaar of ouder

Lager opgeleid
Middelbaar opgeleid
Hoger opgeleid

19%

22%
17%
8%

15%

Nee
95%

30 t/m 44 jaar

Leiden

91%
86%
81%

78%
83%
92%

Heeft u de afgelopen twaalf maanden wel eens contact gehad met het
sociaal wijkteam?

49%
Ja

16 t/m 29 jaar

9%

30 t/m 44 jaar

10%

45 t/m 64 jaar

36%

Misschien
47%

20%

65 jaar of ouder

27%

Lager opgeleid

25%

Nee
44%

51%

39%

50%
47%

43%

30%
26%

32%

Middelbaar opgeleid

14%

50%

36%

Hoger opgeleid

14%

49%

36%

Zou u in de toekomst (weer) contact opnemen met het sociaal wijkteam
als u een vraag heeft over zorg, Wmo, wonen e.d.?

Van de Leidenaren die wel eens gehoord hebben van een Sociaal wijkteam (48%), heeft 12% in de afgelopen 12 maanden wel eens contact
gehad met het Sociaal wijkteam. Vooral ouderen (65+) en laag opgeleiden geven aan dat ze contact hebben gehad.
Van de Leidenaren die wel eens gehoord hebben van een Sociaal wijkteam (48%), geeft 15% aan in de toekomst bij vragen over zaken als
zorg en Wmo contact op te nemen met een sociaal wijkteam (49% doet dit misschien). Wederom zijn het de ouderen (65+) en laag
opgeleiden die het vaakst dit voornemen aangeven.
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Sociaal wijkteam: contact naar wijk
Inwoners van Leiden-Noord en Stevenshof hebben het vaakst contact gehad met een Sociaal wijkteam

Hiernaast zijn de resultaten te zien
van de vraag of men in de afgelopen
twaalf maanden wel eens contact
gehad heeft met het Sociaal wijkteam
voor de negen wijken in Leiden.
Er zijn verschillen tussen de wijken.
Inwoners van Leiden-Noord (19%) en
Stevenshof (18%) hebben in de
afgelopen twaalf maanden het vaakst
contact gehad met een Sociaal
wijkteam.
Inwoners van Station/Boerhaave (0%)
en Roodenburg (5%) hebben in de
afgelopen twaalf maanden (bijna)
geen contact gehad met een Sociaal
wijkteam.

Binnenstad-Zuid

Binnenstad-Noord

9%

91%

11%

89%

Station/Boerhaave

100%

Leiden-Noord
Roodenburg
Bos- en Gasthuis

19%

81%

5%

95%
16%

84%

Mors

13%

87%

Merenwijk

12%

88%

Stevenshof

Leiden

18%

82%

12%

88%
Ja

Nee

Heeft u de afgelopen twaalf maanden wel eens contact gehad met het sociaal wijkteam?
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Sociale binding en participatie
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Vrijwilligerswerk: omvang vrijwilligerswerk
40% van de Leidenaren doet vrijwilligerswerk; hoger opgeleiden vaker en 65-plussers relatief meer uur

40% van de Leidenaren verricht vrijwilligerswerk; 7% doet dat voor vijf uur of
meer per week. 12% doet dit twee tot vijf
uur per week en 18% doet dit minder
dan twee uur per week.
Nadere analyse laat zien dat de 30- t/m
44-jarigen en 65-plussers vaker vrijwilligerswerk doen dan de andere twee
leeftijdsgroepen. 65-plussers doen vaker
meer dan vijf uur per week vrijwilligerswerk.
Hoger opgeleiden (44%) zijn vaker actief
als vrijwilliger dan middelbaar- (37%) en
lager opgeleiden (30%).

Leiden

18%

12%

16 t/m 29 jaar

18%

10%

30 t/m 44 jaar

24%

45 t/m 64 jaar
65 jaar en ouder

Lager opgeleid
Middelbaar opgeleid

Hoger opgeleid

6%

13%

8%

14%

7%

15%

4%

3% 4%
6%

9%

21%

Minder dan twee uur per week
Vanaf vijf uur per week

5%
7%
14%

42%

3% 39%

15%

9%

40%

3% 37%

11%

17%

10%

7%

6%

43%

30%
5%

37%
6%

3% 44%

Twee tot vijf uur per week
Sterk wisselend

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan vrijwilligerswerk?
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Vrijwilligerswerk: naar wijk
Meer dan de helft van de inwoners van de Merenwijk besteedt tijd aan vrijwilligerswerk

51%
44%

41%
3%
9%

12%

4%

38%
3%

45%

45%

3%

5%

6%

8%

7%

33%
27%

16%

11%

10%

11%

18%

BinnenstadZuid

18%

BinnenstadNoord

16%

Station/
Boerhaave

Sterk wisselend

26%
16%

10%
LeidenNoord

Roodenburg

Vanaf vijf uur per week

Bos- en
Gasthuis

3%

33%
16%

8%
11%

40%

9%

7%

2%
7%

4%

6%

7%

5%
4%

12%

12%
22%

21%
13%

Mors

Twee tot vijf uur per week

Merenwijk

Stevenshof

18%

Leiden

Minder dan twee uur per week

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan vrijwilligerswerk?

Het percentage Leidenaren dat vrijwilligerswerk doet verschilt per wijk. De wijken met relatief de meeste vrijwilligers zijn de Merenwijk,
Roodenburg en Mors. De wijken met relatief de minste vrijwilligers zijn Leiden-Noord, Stevenshof en Bos- en Gasthuis.
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Vrijwilligerswerk: soort organisatie
30% van de vrijwilligers (12% van de Leidenaren) doet vrijwilligerswerk bij een sportvereniging

44%

30%

19%
13%

12%

12%

5%

5%

Sportvereniging

18%

Zorg en dienstverlening Kerkelijke organisatie e.d.

Van de vrijwilligers

8%

6%
2%

School, onderwijs

Buurtvereniging

Andere organisatie

Van alle Leidenaren

Doet u vrijwilligerswerk, en zo ja waar doet u dat dan?

Vrijwilligers zijn bij veel verschillende soorten organisaties actief. 30% geeft aan actief te zijn bij een sportvereniging, 12% bij een
organisatie voor zorg- en dienstverlening, 13% bij een kerkelijke of levensbeschouwelijke organisaties, 19% bij scholen en 6% bij
buurtverenigingen. Als andere organisaties worden onder andere genoemd culturele organisaties, dierenasiel, muziekverenigingen,
studentenvereniging, wereldwinkel en vluchtelingenwerk.
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Vrijwilligerswerk: erkenning vrijwilligers
De meeste vrijwilligers voelen zich voldoende erkend en ondersteund als vrijwilliger

Ik voel me als vrijwilliger
voldoende erkend

68%

18%

7% 8%

De meeste vrijwilligers voelen zich
voldoende erkend als vrijwilliger (68%).
60% van de vrijwilligers voelt zich
bovendien voldoende ondersteund
als vrijwilliger.
Er is geen verband aangetroffen tussen
de beoordeling van deze stellingen
en het aantal uur per week dat men
besteedt aan vrijwilligerswerk.

Ik voel me als vrijwilliger
voldoende ondersteund

60%

(Helemaal) mee eens

Neutraal

24%

(Helemaal) mee oneens

8%

9%

Geen mening

Bent u het eens of oneens met de bovenstaande stellingen?
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Vrijwilligerswerk: bekendheid organisaties
Vrijwilligers kennen vooral iDoe als organisatie voor vrijwilligers

38% van de vrijwilligers in Leiden kent
minimaal één van de vier voorgelegde
organisaties.
De vrijwilligers zijn het beste bekend
met iDoe (28%), gevolgd door BUUV
(17%), Stichting Present (13%) en Hulp
in Praktijk (6%). Vergeleken met 2017
zijn er geen significante verschillen.

28%

17%
13%

6%

iDoe

BUUV

St. Present
2015

2017

Hulp in Praktijk

Aan de vrijwilligers is gevraagd of ze in
de afgelopen twaalf maanden gebruik
hebben gemaakt van de vier voorgelegde organisaties. Van de vrijwilligers
heeft 6% gebruik gemaakt van iDoe,
3% van de Stichting Present, 1% van
BUUV en 1% van Hulp in Praktijk.
8% van de vrijwilligers heeft minimaal
een van de organisaties gebruikt.

2019

Welke organisaties die zich inzetten voor vrijwilligers kent u?
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Mantelzorg: sinds wanneer verleent men zorg
17% van de Leidenaren verleent mantelzorg, vaak mensen vanaf 45 jaar, en doorgaans al langer dan 3 maanden

17% van de Leidenaren zorgt voor
iemand in zijn of haar omgeving die
langdurig ziek / hulpbehoevend is of
een beperking heeft. Dit noemen wij
mantelzorg. Dit percentage is
vergelijkbaar met 2017. 2% doet het
korter dan 3 maanden en 15% doet dat
al langer dan 3 maanden. Van degenen
die mantelzorg verlenen doet 90% dat
dus al langer dan 3 maanden.
Nadere analyse laat zien dat Leidenaren
boven de 44 jaar dit vaker doen dan
degenen die jonger dan 45 jaar zijn.
Wanneer we kijken naar de dagelijkse
hoofdbezigheid van Leidenaren zien we
dat gepensioneerden en mensen die
geen werk hebben en dit ook niet
zoeken vaker voor iemand anders
zorgen. Van de groep
studenten/scholieren is 5%
mantelzorger.
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Leiden

2%

16 t/m 29 jaar

2%

30 t/m 44 jaar

2%

45 t/m 64 jaar

2%

65 jaar of ouder

2%

Student/scholier 1% 4%
Gepensioneerd
Werkzoekend

15%

5%

17%

7%

8%

10%
25%

Niet werkzoekend

2%

Werkzaam

2%

22%

24%

22%

24%

5%

2%
4%

27%

12%

16%
22%

14%
Ja <3 maanden

24%
16%
Ja >3 maanden

Zorgt u voor iemand in uw omgeving die langdurig ziek of hulpbehoevend is of een beperking heeft?
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Mantelzorg: hoeveel uur verleent men zorg
17% van de Leidenaren zorgt voor iemand in zijn omgeving, 4% doet dit acht uur per week of meer

Leiden

16 t/m 29 jaar

4%

2%

4%

3%

30 t/m 44 jaar

5%

45 t/m 64 jaar

6%

65 jaar en ouder

5%

3%

4%

Aan de Leidenaren die voor iemand in
zijn of haar omgeving zorgen die
langdurig ziek / hulpbehoevend is of
een beperking heeft, is gevraagd
hoeveel uur ze dat gemiddeld doen.
Van de Leidenaren verleent 4% 8 of
meer uur per week mantelzorg (van

17%

7%
2%

10%
10%

8%

6%

6%

7%

6%

27%

24%
Af en toe

Lager opgeleid

2%

7%

7%

Middelbaar opgeleid

4%

5%

4%

Hoger opgeleid

4%

6%

3%

Student/scholier

17%
6%

Minder dan 8 uur
per week
8 of meer uur per
week
Wel mantelzorg,
uren onbekend

19%

15%

2% 2% 5%

Gepensioneerd

4%

Werkzoekend

3%

Niet werkzoekend

4%

Werkzaam

4%

8%

6%

8%
5%
6%

3%
7%
3%

6%
16%
8%

3%

16%

Hoeveel uur mantelzorg geeft of gaf u gemiddeld per week?
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24%

24%

degenen die dit minder dan 3 maanden doen is
dit percentage 3% en van degenen die meer dan
3 maanden doen is dit 24%).

Mantelzorgers zijn relatief vaak ouder
dan 45 jaar. Middelbaar en lager
opgeleiden verlenen relatief vaker
mantelzorg dan hoger opgeleiden.
Bij de lager opgeleiden gaat het
vaker om 8 uur of meer in de week.
Wanneer we kijken naar de dagelijkse
hoofdbezig-heid van Leidenaren zien we
dat gepensioneerden en mensen die
geen werk hebben en dit ook niet
zoeken vaker voor iemand anders
zorgen.
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Mantelzorg: belasting
27% van de mantelzorgers voelt zich (tamelijk) zwaar belast. Dit zijn met name mantelzorgers die veel uren maken.

27% van de mantelzorgers geeft aan
tamelijk zwaar tot heel zwaar belast
te zijn.

2019

73%

24%

3%

De groep die zich tamelijk of zeer
zwaar belast voelt lijkt te zijn toegenomen ten opzichte van voorgaande
metingen. (Echter vanwege een andere
indeling van de antwoordcategorieën kan
dit vermoeden niet getoetst worden).

Er is een verband tussen het aantal uur
mantelzorg per week dat men geeft en
de belasting die men hierover ervaart.
Zo is 49% van de respondenten die
8 uur of meer per week mantelzorg
verleent tamelijk zwaar tot heel zwaar
belast tegen 19% van de groep
respondenten die minder dan 8 uur
per week mantelzorg verleent.

Minder dan 8 uur per
week

8 uur of meer per
week

81%

51%

Niet of een beetje belast

19%

39%

Tamelijk zwaar belast

10%

Heel zwaar belast

Sommige mensen voelen zich als mantelzorger erg belast, voor anderen geldt dat minder. In welke
mate voelt u zich belast als mantelzorger?
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Mantelzorg: erkenning mantelzorgers
Een op de drie mantelzorgers geeft aan te weten waar ze als mantelzorger in Leiden ondersteuning kan krijgen

Mijn werkgever/school
weet dat ik mantelzorger ben.

Mijn werkgever/school houdt er
rekening mee dat ik mantelzorger ben.

42%

44%

23%

53%

Mijn familie/vrienden
weten dat ik mantelzorger ben.

24%

87%

Mijn familie/vrienden houden er
rekening mee dat ik mantelzorger ben.

8% 6%

66%

Ik weet waar ik als mantelzorger in Leiden
ondersteuning of informatie kan krijgen.
Ik vind de bestaande ondersteuning van
mantelzorgers in Leiden voldoende.

14%

33%

14%

15%

Ja, mee eens

18%

49%

17%

18%

71%

Nee, niet mee eens

42% van de werkgevers/scholen is op
de hoogte van het feit dat iemand een
mantelzorger is. Minder dan een kwart
van de werkgevers/scholen houdt er
(volgens de mantelzorgers) ook rekening mee. Familie doet dit veel vaker.
Een derde van de mantelzorgers geeft
aan te weten waar ze als mantelzorger
in Leiden ondersteuning of informatie
kunnen krijgen. Bijna de helft van de
mantelzorgers geeft aan dit niet te
weten.
Op de stelling dat de ondersteuning
voor mantelzorgers in Leiden voldoende is, geeft bijna driekwart van
de mantelzorgers aan hierover geen
mening te hebben, 14% onderschrijft
deze stelling en 15% niet.

Geen mening

Bent u het eens of oneens met de bovenstaande stellingen?
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Mantelzorg: bekendheid mantelzorgorganisaties
68% van de mantelzorgers in Leiden kent één of meer van de voorgelegde vijf organisaties

68%

In de vorige meting is voor het eerst de
vraag opgenomen hoe bekend
mantelzorgers uit Leiden zijn met de
verschillende organisaties die zich
inzetten voor mantelzorgers. Deze
vraag is in 2019 herhaald en uitgebreid
met ‘Ondersteuning SWT’.

2019

61%

2017

51%
De huidige kennis verschilt niet van de
kennis in 2017 (m.u.v. EVA en LVVM):
68% van de mantelzorgers geeft aan
een van de vijf organisaties te kennen.

25%

20%
15%

Kent minimaal
een van deze
organisaties

Libertas

Radius

Ondersteuning
Sociaal Wijkteam

EVA

LVVM

Van de mantelzorgers geeft 61% aan
Libertas te kennen (7% geeft aan
gebruik gemaakt te hebben van deze
organisatie), 51% kent Radius (6%
gebruik), 25% de ondersteuning van het
sociaal wijkteam, (2% gebruik), 20%
geeft aan EVA te kennen (5% gebruik)
en 15% kent de LVVM (0% gebruik).

Er zijn verschillende organisaties die zich inzetten voor mantelzorgers. Welke kent u?
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Betrokkenheid bij de buurt: ken uw buren
83% van de Leidenaren kent een paar of veel mensen in de buurt

34% van de Leidenaren zegt veel mensen
in de eigen buurt te kennen, 49% kent
een paar mensen in de buurt. 17% zegt
weinig of geen mensen in de buurt te
kennen. Er zijn geen verschillen met
2017.
De resultaten verschillen naar leeftijd,
huishoudsituatie, opleiding en inkomen:
• Ouderen in de leeftijd van 45 jaar of
ouder kennen vaker veel of een paar
mensen in de buurt dan jongeren.
• Samenwonenden kennen vaker veel
of een paar mensen in de buurt dan
alleenstaanden.
• Lager opgeleiden kennen vaker veel
of een paar mensen in de buurt dan
hoog opgeleiden.
• Huishoudens met hogere inkomens
geven vaker aan veel of een paar
mensen in de buurt te kennen.

Leiden
16 t/m 29 jaar
30 t/m 44 jaar

34%

49%

14%

50%
55%

45 t/m 64 jaar

49%
48%
23%

Samenwonend

Ink. <2400 euro

53%

25%

24%

39%

14%

51%
46%
50%

7%
16%
20%

52%

35%

Ink >3500 euro

6%

48%

38%
30%

5%

46%

42%

Middelbaar opgeleid

Ink. 2400-3500 euro

15%

46%

38%

Lager opgeleid
Hoger opgeleid

36%

30%

65 jaar en ouder
Alleenstaand

17%

23%
50%
49%

16%
12%

Ik ken veel mensen in de buurt
Ik ken een paar mensen in de buurt
Ik ken weinig of geen mensen in de buurt
Hoeveel mensen in uw buurt kent u?
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Betrokkenheid bij de buurt: ken uw buren naar wijk
In de wijken Merenwijk en Stevenshof kennen inwoners elkaar beter dan in de andere wijken

Binnenstad-Zuid
Binnenstad-Noord

26%
23%

Station/Boerhaave
Leiden-Noord

56%
53%

30%

Roodenburg
Bos- en Gasthuis
Mors

Leiden

18%

48%

38%

24%
49%

30%

13%

47%

24%

37%

Merenwijk
Stevenshof

24%

52%

27%

12%
50%

42%

40%

34%

In Leiden kent 17% van de inwoners
weinig of geen mensen in de buurt.
Dit verschilt naar wijk.

18%

52%

49%

8%

In drie wijken kent bijna een kwart van
de inwoners weinig of geen mensen in
de buurt. Dit zijn de wijken BinnenstadNoord, Leiden-Noord en Bos-en
Gasthuis.
In de wijken Merenwijk en Stevenshof
ken men vaker mensen in de buurt:; 8%
kent weinig of geen mensen in de buurt.

8%

17%

Ik ken veeI mensen in de buurt

Ik ken een paar mensen in de buurt
Ik ken weinig of geen mensen in de buurt
Hoeveel mensen in uw buurt kent u?
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Betrokkenheid bij de buurt: bij hoeveel mensen betrokken?
25% van de Leidenaren voelt zich bij de meeste mensen of bij bijna iedereen in de buurt betrokken

Op de vraag of men zich betrokken
voelt bij de mensen in de buurt waren
verschillende antwoordcategorieën
mogelijk (zie de grafiek).
25% van de Leidenaren voelt zich bij de
meeste mensen of zelfs bij iedereen in
de buurt betrokken.
14% van de Leidenaren daarentegen
voelt zich bij bijna niemand in de buurt
betrokken en 19% bij de meesten niet.
Deze percentages zijn vergelijkbaar met
de resultaten in 2017.

14%

4%

Bij bijna iedereen

21%

Bij de meeste mensen wel
Bij sommige wel, sommige niet

19%

Bij de meeste mensen niet
Bij bijna niemand

42%

Voelt u zich betrokken bij de mensen die in uw buurt wonen?
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Betrokkenheid bij de buurt naar kenmerken
Jongeren en Leidenaren met een laag inkomen zijn minder betrokken bij mensen in de buurt

Leiden
16 t/m 29 jaar
30 t/m 44 jaar

25%
9%

21%

49%

38%
44%

40%

24%

27%

Ink. >3500 euro

27%

30%
52%

26%

Ink. 2400-3500 euro

12%
41%

31%

20%

17%

50%

26%

Lager opgeleid

Ink. <2400 euro

28%

38%

Samenwonend

Hoger opgeleid

63%
47%

34%

65 jaar en ouder

Middelbaar opgeleid

33%

28%
25%

45 t/m 64 jaar

Alleenstaand

42%

17%

35%

41%

35%

37%

Er zijn verschillen gevonden naar leeftijd,
huishoudsituatie, opleiding en inkomen:
• Leidenaren in de leeftijd van 45 jaar of
ouder voelen zich meer betrokken bij
de mensen die in de buurt wonen.
• Samenwonenden voelen zich meer
betrokken bij de mensen die in de
buurt wonen dan alleenstaanden.
• Lager opgeleiden voelen zich meer
betrokken bij de mensen die in de
buurt wonen.
• Huishoudens met midden- en hogere
inkomens voelen zich meer betrokken
bij de mensen die in de buurt wonen.

43%
44%

47%

30%

25%

Bij bijna iedereen/bij de meeste mensen wel
Bij sommige wel, sommige niet
Bij bijna niemand/bij de meeste mensen niet
Voelt u zich betrokken bij de mensen die in uw buurt wonen?
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Betrokkenheid bij de buurt: betrokkenheid naar wijk
Leidenaren die in de Merenwijk wonen voelen zich meer betrokken bij de mensen in de buurt

Binnenstad-Zuid

18%

41%

Binnenstad-Noord

20%

Station/Boerhaave

21%

Leiden-Noord
Roodenburg
Bos- en Gasthuis
Mors

Leiden

46%

36%

43%

39%

28%
23%
28%

Merenwijk
Stevenshof

34%

25%

37%
45%

28%

42%
40%

33%
50%

27%

De betrokkenheid is het grootst in de
Merenwijk en het laagst in BinnenstadZuid, Binnenstad-Noord en Station/
Boerhaave.

35%

31%

25%

De mate waarin Leidenaren zich
betrokken voelen bij de mensen die in
de eigen buurt wonen verschilt per wijk.

41%

48%

42%

19%
25%

33%

Bij bijna iedereen/bij de meeste mensen wel
Bij sommige wel, sommige niet
Bij bijna niemand/ bij de meeste mensen niet
Voelt u zich betrokken bij mensen die in uw buurt wonen?
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Betrokkenheid bij de buurt: mensen met problemen
19% van de Leidenaren kent mensen in de buurt die problemen hebben

Leiden

11%

16 t/m 29 jaar

8%

30 t/m 44 jaar

7%

6%

12%

12%

Ink <2400 euro

Ink >3500 euro

15%

15%

65 jaar en ouder

9%

13%
9%
8%
ja, een aantal

27%
22%

8%

9%
7%

19% van de Leidenaren kent mensen in
de buurt die problemen hebben: 8%
kent één persoon die problemen heeft
en11% kent een aantal buurtgenoten
die problemen hebben.

19%

13%

7%

45 t/m 64 jaar

Ink. 2400- 3500 euro

8%

Er zijn verschillen gevonden naar
leeftijd en inkomen:
• Ouderen in de leeftijd van 45 jaar of
ouder kennen meer mensen in de
buurt met problemen.
• Huishoudens met hogere inkomens
kennen minder mensen in de buurt
met problemen.

21%
18%

15%
ja, één persoon

Kent u mensen in de buurt die problemen hebben, bijv. eenzaamheid of financiële problemen?
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Betrokkenheid bij de buurt: aandacht
81% van de Leidenaren die mensen in de buurt kent met problemen, heeft deze personen aandacht gegeven

Het gaat in deze grafiek om Leidenaren
die aangeven mensen in de buurt te
kennen die problemen hebben (19%).
17%

19%

Ja, vaak

Ja, af en toe

Nee, (bijna) nooit

64%

Van hen zegt 64% de afgelopen 12
maanden af en toe aandacht gegeven
te hebben aan buurtbewoners met
problemen, en 17% geeft aan dit vaak
te hebben gedaan. 19% gaf (bijna)
nooit aandacht.
(N.B. Door een andere vraagstelling in 2017 is
een statische vergelijking niet zinvol.)

Nadere analyse laat zien dat Leidenaren die aangeven mantelzorg te
geven, vaker aandacht geven aan
buurtbewoners met problemen dan
Leidenaren die geen mantelzorg geven
(90% ‘vaak’ en ‘af en toe‘ tegen 76%).

Heeft u de afgelopen 12 maanden aandacht gegeven aan buurtbewoners met problemen?
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Betrokkenheid bij de buurt: ondersteuning en contact met buren
Leidenaren zijn er voor elkaar als het nodig is, meedoen met activiteiten doet maar een deel van de bewoners

Als ik wat langer weg ben van huis is er
iemand in de buurt die een oogje in het zeil
houdt

45%

Als er iets vervelends gebeurt in mijn leven,
kan ik bij iemand uit de buurt terecht

Als er iets wordt georganiseerd in de buurt
dan ga ik daar naartoe

21%

12%

(Bijna) altijd

22%

22%

17%

15%

24%

Meestal wel

8%

12%

18%

Soms wel, soms niet

8%

17%

30%

30%

Meestal niet

(Bijna) nooit

Kunt u aangeven wat op u van toepassing is?

Bij 67% van de Leidenaren houden buurtbewoners (meestal) een oogje in het zeil als iemand langer van huis is. 43% van de Leidenaren
kan bij iemand in de buurt terecht als er iets vervelends gebeurt. 29% geeft aan naar activiteiten te gaan die in de buurt worden
georganiseerd.

16- tot 29-jarigen, alleenstaanden en mensen met een lager inkomen geven vaker een negatief oordeel op bovenstaande stellingen.
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Betrokkenheid bij de buurt: een oogje in het zeil houden
Inwoners van Roodenburg, Stevenshof en de Merenwijk houden het vaakst een oogje in het zeil bij elkander

Binnenstad-Zuid
Binnenstad-Noord

25%
20%

Station/Boerhaave

23%

39%

Bos- en Gasthuis

27%

Mors

26%

Merenwijk
Stevenshof

61%

Leiden

29%

67% van de Leidenaren (bijna) altijd
of meestal wel van toepassing.

Eens met stelling 3

Stelling 2: “Als er iets vervelends

georganiseerd in de buurt dan ga ik
daar naartoe” is voor 29% van de
78%

53%

79%

47%

43%

43% van de Leidenaren (bijna) altijd
of meestal wel van toepassing.
Stelling 3: “Als er iets wordt

67%

40%

41%
22%

60%

39%

van huis is er iemand in de buurt die
een oogje in het zeil houdt” is voor

gebeurt in mijn leven, kan ik bij
iemand uit de buurt terecht” is voor
79%

50%

Stelling 1: “Als ik wat langer weg ben

Eens met stelling 2

61%

43%

37%

Roodenburg

Eens met stelling 1

57%

35%

27%

Leiden-Noord

59%

41%

67%

Leidenaren (bijna) altijd of meestal wel
van toepassing.
De mate waarin deze uitspraken van
toepassing zijn, verschilt per wijk. De
inwoners van Roodenburg, Stevenshof
en de Merenwijk scoren bijvoorbeeld
het hoogst op uitspraak 1.

Kunt u aangeven in hoeverre de volgende uitspraak op u van toepassing is?
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Betrokkenheid bij de buurt: voldoende plekken om elkaar te zien
44% van de Leidenaren is van mening dat er voldoende plekken zijn om buurtgenoten te ontmoeten

Leiden

44%

Binnenstad-Zuid

37%

Binnenstad-Noord

38%

32%

36%

45%
38%

Mors

37%

(Helemaal) mee eens

16%

61%

Bos- en Gasthuis

Stevenshof

31%

56%

Leiden-Noord

Merenwijk

26%

32%

Station/Boerhaave

Roodenburg

23%

28%
21%

29%

26%

34%

28%

43%

43%
49%

Niet mee eens, niet mee oneens

18%

20%

41%

16%

36%

16%

44% van de Leidenaren is van mening
dat er voldoende plekken in de buurt
zijn om buurtbewoners te ontmoeten,
23% vindt dat dit niet het geval is. Deze
percentages zijn vergelijkbaar met 2017.
Meer dan de helft van de bewoners van
de wijken Leiden-Noord (61%) en
Station/Boerhaave (56%) vindt dat er
voldoende plekken in hun buurt zijn om
buurtbewoners te ontmoeten.
Bewoners van de wijken BinnenstadZuid (37%), Binnenstad-Noord (38%),
Bos- en Gasthuis (38%) en Mors (37%)
vinden juist minder vaak dat er
voldoende plekken in hun buurt zijn om
buurtbewoners te ontmoeten.

(Helemaal) mee oneens

Bent u het eens of oneens bent met de stelling: ”Er zijn voldoende plekken of mogelijkheden in de
buurt om buurtbewoners te ontmoeten.”
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Betrokkenheid bij de buurt: voor elkaar klaar staan
40% van de Leidenaren is van mening dat buurtbewoners altijd voor elkaar klaar staan, 17% vindt van niet

Leiden

Binnenstad-Zuid
Binnenstad-Noord

40%

28%

(Helemaal) mee eens

30%

44%

36%

18%

39%
46%
36%

43%

44%
50%

Niet mee eens, niet mee oneens

13%
19%

49%

35%

22%

39%

47%

Mors

Stevenshof

27%

48%

Roodenburg

Merenwijk

22%

49%

Station/Boerhaave

Bos- en Gasthuis

17%

50%

24%

Leiden-Noord

43%

15%

40% van de Leidenaren is van mening
dat buurtbewoners altijd voor elkaar
klaar staan, 17% denkt dat dit niet het
geval is. Dit is niet verschillend van 2017.
Bewoners van Binnenstad-Noord (24%),
en Binnenstad-Zuid (28%), zijn minder
vaak van mening dat buurtbewoners
altijd voor elkaar klaarstaan.
Bijna de helft van de bewoners van Mors
(49%) en Station/ Boerhaave (48%) vindt
dat buurtbewoners altijd voor elkaar
klaarstaan.

13%
15%

(Helemaal) mee oneens

Bent u het eens of oneens bent met de stelling: ”In mijn buurt staan buurtbewoners altijd voor elkaar
klaar.”
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Actief in de buurt: activiteiten en bereidheid
De bereidheid om actief te zijn in de buurt is afhankelijk van het soort activiteit; 32% maakt nu al de straat schoon

26% van de Leidenaren geeft aan al te
helpen bij buurtpreventie en 29% wil dit
doen. 32% maakt nu al de straat schoon
en nog eens 15% wil dit wel doen. 15%
ondersteunt buurtgenoten die hulp
nodig hebben en 29% wil dit wel doen.
Ook de bereidheid om mee te denken
over nieuwe voorzieningen in de buurt
zoals groen- en speelvoorzieningen en
het onderhoud van het openbaar groen
in de buurt is groot.
49% geeft aan één van de genoemde
activiteiten al te doen.
De percentages verschillen niet van 2017.
Voor een aantal activiteiten is minder
interesse en draagvlak, namelijk voor:
- het beheer van een buurthuis;
- onderhoud van speelvoorzieningen;
- organiseren van activiteiten in een
buurthuis.

Helpen bij
buurtpreventie

26%

Schoonmaken
van de straat
Ondersteunen
buurtgenoten

Meedenken nieuwe
voorzieningen
Onderhoud
openbaar groen
Organiseren van
activiteiten in een buurthuis
Speelvoorzieningen
onderhouden

29%

32%

15%

6%

9%

45%

15%

53%

29%

56%

32%

62%

22%

8%

70%

89%

8%

91%

Beheren van
een buurthuis

96%
Doe ik al

Doe ik niet, maar wil ik wel

Wil ik niet

Welke van de volgende buurtactiviteiten doet u al of zou u willen doen?
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Actief in de buurt: naar achtergrondkenmerken
Vooral ouderen, hogere inkomens, samenwonenden en Leidenaren met een koopwoning zijn actief in de buurt

49% van de Leidenaren zegt minimaal
één van de voorgelegde activiteiten
(zie de vorige sheet) al te doen.

Leiden

16 t/m 29 jaar

Dit zijn relatief vaak Leidenaren die 45
jaar of ouder zijn, mensen die met een
ander persoon samenwonen, in een
koopwoning wonen en een hoog of
middeninkomen hebben.

49%

27%

30 t/m 44 jaar

53%

45 t/m 64 jaar

63%

65 jaar of ouder

Alleenstaand

57%

36%

Samenwonend

Huurwoning

53%

34%

Koopwoning

Ink. <2400 euro
Ink. 2400-3500 euro
Ink. >3500 euro

60%

38%
52%
56%

Heeft minimaal een keer ”ja, doe ik al “ geantwoord op de eerder genoemde buurtactiviteiten.
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Actief in de buurt: per wijk
Inwoners van de Merenwijk zijn het meest actief in de buurt

Leiden

49%

Binnenstad-Zuid

48%

Binnenstad-Noord

44%

Station/Boerhaave

44%

Leiden-Noord

47%

Roodenburg
Bos- en Gasthuis
Mors
Merenwijk
Stevenshof

De mate waarin inwoners actief zijn
in hun buurt verschilt per wijk.
De inwoners van de Merenwijk scoren
het hoogst op de voorgelegde
activiteiten: 56% doet minimaal een
van de acht buurtactiviteiten.
De inwoners van Bos- en Gasthuis
scoren het minst (41%).

53%
41%
50%
56%
53%

Heeft minimaal een keer ”ja, doe ik al “ geantwoord op de eerder genoemde buurtactiviteiten.
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Contacten: hoeveelheid sociale contacten
15% van de Leidenaren heeft behoefte aan meer sociale contacten. Vooral jongeren, alleenstaanden en lagere inkomens.

Leiden

85%

16 t/m 29 jaar

15%

81%

30 t/m 44 jaar

19%

85%

15%

45 t/m 64 jaar

88%

12%

65 jaar of ouder

90%

10%

Alleenstaand

80%

Samenwonend

20%

87%

Ink. <2400 euro

13%

81%

19%

Ink. 2400-3500 euro

88%

12%

Ink. >3500 euro

89%

12%

Voldoende sociale contacten

85% van de Leidenaren geeft aan dat men
voldoende sociale contacten heeft, 15%
zou meer contacten willen hebben.
Deze percentages verschillen niet van
2017.
Nadere analyse laat zien dat hoe jonger
men is, hoe vaker men aangeeft behoefte
te hebben aan meer sociale contacten.
Ook alleenstaanden en Leidenaren met
een lager inkomen geven vaker aan
behoefte te hebben aan meer sociale
contacten.
Er zijn geen verschillen naar wijk.

Behoefte aan meer sociale contacten

Heeft u voldoende sociale contacten of heeft u behoefte aan meer?
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Eenzaamheid: leeftijd en huishoudensituatie
Leidenaren die alleen wonen zijn eenzamer; dit geldt voor alle leeftijdsgroepen

Leiden, alleenstaand

38%

Leiden, samenwonend

19%

16-29 jr: alleenstaand

48%

16-29 jr: samenwonend

28%

30-44 jr: alleenstaand

28%

30-44 jr: samenwonenbd

8%

33%

7%

15%

65+: aleenstaand

65+: samenwonend

6%

Nadere analyse (waarbij meerdere
achtergrondskenmerken tegelijk worden
meegenomen) laat zien dat met name
de huishoudsituatie bepalend is voor het
feit of men zich wel of niet eenzaam
voelt.

16%

45-64 jr: alleenstaand
45-64 jr: samenwonend

Van alle Leidenaren voelt 73% zich
(bijna) nooit eenzaam, 24% soms en 3%
regelmatig/vaak.

7%

35%

De grafiek hiernaast laat zien dat in alle
vier de leeftijdscategorieën alleenstaanden vaker eenzaam zijn dan
degenen die samenwonen.

6%

11%
soms eenzaam

regelmatig / vaak eenzaam

Eenzaamheid naar leeftijd en huishoudsituatie
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Zelfredzaamheid: een gelukkig mens
De meeste Leidenaren vinden zichzelf een gelukkig mens

Leiden
Allenstaand
Samenwonend
Opleiding laag
Opleiding middelbaar
Opleiding hoog
Werkzaam
Niet werkzoekend

6%
6%

20%

8%

24%

5%

21%

11%

Gepensioneerd

6%

13%

28%

55%
73%

26%
7%

8%

7,9

66%

17%

61%

24%

71%

15%

81%
5 of lager

6

7

7,7
7,4
8,0

67%
23%

7,7
8,0

72%
15%

7%

Ink. 2400-3500 euro

Ink > 3500 euro

75%

19%

Student/scholier

7,8

63%

18%

7,6
8,0

66%

25%

5%

Werkzoekend

Ink < 2400 euro

74%

5% 7%
5%

7,9

61%

19%

8% 5%

6%

71%

7,8

7,6
8,0
8,2

Leidenaren geven zichzelf een 7,9 op
de vraag in hoeverre ze zichzelf
gelukkig vinden: 3% geeft zichzelf een
5 of lager en 71% geeft een 8 of hoger.
De verdeling van de rapportcijfers
verschilt per huishoudenssituatie,
opleiding, dagelijkse hoofdbezigheid
en inkomen:
• Leidenaren die samenwonen geven
hogere rapportcijfers (8,0
gemiddeld).
• Leidenaren die hoger zijn opgeleid
geven hogere rapportcijfers. (8,0
gemiddeld).
• Werkenden geven hogere rapportcijfers dan werkzoekenden. (7,9
versus 7,4).
• Huishoudens met hogere inkomens
geven hogere rapportcijfers (8,2
gemiddeld).

8 of hoger

Kunt u op een schaal van 1 t/m 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt?
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Zelfredzaamheid: in het dagelijkse leven
24% van de Leidenaren heeft in het dagelijks leven enkele tot veel problemen met hun lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid

21%

Geestelijke gezondheid

3%

15%

Onderhouden contacten

2% 17%

14%

Administratie / financiën

2% 16%

13%

2% 15%

Overige huishoudelijke taken

10%

2% 12%

De opvoeding van uw kinderen *

10%

10%

Het lopen, zitten en gaan staan

6%

2% 8%

Boodschappen doen

6%

7%

Wassen, aankleden, e.d.

3%

24%

Enkele problemen
Veel problemen

24% van de Leidenaren ondervindt in
het dagelijks leven wel eens problemen
met de lichamelijke gezondheid. 17%
heeft problemen met de geestelijke
gezondheid en 16% met het aangaan
en onderhouden van sociale contacten.
Met de administratie heeft 15% van de
Leidenaren in het dagelijks leven
problemen en met de huishoudelijke
taken 12%.
Met wassen en aankleden kan men zich
het beste redden: 3% heeft daar
problemen mee.

3%

Kunt u zich in het dagelijks leven goed redden als het gaat om ….
* Bij de vraag over opvoeding gaat het om mensen met kinderen onder de 24 jaar
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Zelfredzaamheid: problemen in het dagelijkse leven
Vergeleken met 2017 hebben meer Leidenaren in 2019 in het dagelijks leven ‘enkele tot veel problemen’

Lichamelijke gezondheid 2019

24%

Lichamelijke gezondheid 2017

16%

Geestelijke gezondheid 2019
Geestelijke gezondheid 2017

17%
11%

Onderhouden contacten 2019
Onderhouden contacten 2017

16%

15%
9%

Overige huishoudelijke taken 2019
Overige huishoudelijke taken 2017

In 2019 is de frequentie waarin deze
activiteiten ‘enkele tot veel problemen’
opleveren wel toegenomen. M.a.w.
vergeleken met 2017 hebben nu meer
Leidenaren in het dagelijks leven last
van de eerste vijf problemen.

10%

Administratie / financiën 2019
Administratie / financiën 2017

De top vijf van meest voorkomende
dagelijkse bezigheden die problemen
opleveren, komt overeen met 2017.

12%
8%

% dat aangeeft veel of enkele problemen te ondervinden op dit gebied
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Zelfredzaamheid: in het dagelijkse leven
Alleenstaanden, lager opgeleiden en 65-plussers ondervinden de meeste problemen in het dagelijkse leven

Het is denkbaar dat sommige mensen
veel verschillende problemen hebben
en anderen wellicht geen enkel
probleem. Daarom is van de eerder
genoemde 9 mogelijke problemen
gekeken hoe vaak ze voorkwamen:
– 93% van de Leidenaren geeft aan
dat geen van de negen activiteiten
hen veel problemen oplevert.
– 6% geeft aan bij 1 t/m 3 activiteit
veel problemen te ervaren.
– 1% van de Leidenaren ervaart bij 4
of meer van de negen activiteiten
veel problemen.

Leiden

6%

16 t/m 29 jaar

96%

30 t/m 44 jaar

96%

45 t/m 64 jaar
65 jaar of ouder

4%
3%

95%
86%

Alleenstaand

4%
11%

91%

Samenwonend

Lager opgeleid

65-plussers ondervinden vaker veel
problemen in het dagelijks leven dan
jongeren. Hetzelfde geldt voor
alleenstaanden en lager opgeleiden.

93%

3%

7%

2%

95%

86%

Middelbaar opgeleid
Hoger opgeleid

5%

11%
92%

0%

3%
7%

96%

3%

Geen enkele keer veel problemen
1 t/m 3 keer veel problemen
4 keer of vaker veel problemen
Aantal keer dat men veel problemen ervaart.
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Zelfredzaamheid: terugvallen op naasten voor hulp
Leidenaren kunnen vooral terugvallen op familie en vrienden als er hulp of zorg nodig is

Vrienden / kennissen

67%

Professionele
hulpverleners

41%

Familie

54%

79%

Mensen in de buurt

Vrijwilligers bij
organisaties

28%

23%

9%

60%

Ja, zeker

30%

7%

Relatief veel mensen zijn niet zeker of ze
hulp kunnen krijgen van mensen in de
buurt (48% geeft aan waarschijnlijk wel)
en 30% gaat ervan uit dat dit niet kan.
Ook t.a.v. vrijwilligers bij organisaties
(60% waarschijnlijk wel) en professionele
hulpverleners (54% waarschijnlijk wel)
weten veel Leidenaren niet zeker of men
van hen hulp of zorg kan verwachten als
men die nodig heeft.

31%

Waarschijnlijk wel

Wanneer u hulp of zorg nodig heeft, kunt u die dan krijgen van…
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6%

15%

48%

5%

79% van de Leidenaren kan zeker terugvallen op familie als er hulp of zorg
nodig is en 67% op vrienden of
kennissen. 23% geeft aan dat men zeker
kan terug-vallen op mensen in de buurt.

Nee

65-plussers kunnen minder vaak terugvallen op hun familie of vrienden (16%
kan dit niet). Lager opgeleiden kunnen
minder vaak terugvallen op vrienden en
kennissen (13% niet).
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Zelfredzaamheid: terugvallen op mensen in de buurt
In Merenwijk en Roodenburg denkt 80% voor hulp (waarschijnlijk) wel terug te kunnen vallen op buurtbewoners

23%

31%

30%

20%

20%
32%

33%

41%

40%

28%

47%

53%

55%
53%

54%

60%

43%

Geen hulp
van buren

Waarschijnlijk
hulp van
buren

30%

48%

38%

15%

15%

BinnenstadZuid

BinnenstadNoord

22%

Station/
Boerhaave

17%
LeidenNoord

27%

27%

27%

Roodenburg

Bos- en
Gasthuis

Mors

21%

Merenwijk

30%

Stevenshof

Zeker hulp
van buren

23%

Leiden

Leidenaren die kunnen terugvallen op mensen in de buurt, naar wijk.

De mate waarin men terug kan vallen op mensen in de buurt verschilt per wijk. Bewoners van Binnenstad-Noord verwachten het minst
vaak dat ze terug kunnen vallen op mensen in de buurt (47% zegt geen hulp van buren te verwachten). 80% van de bewoners in de
Merenwijk en Roodenburg verwachten (waarschijnlijk) wel dat ze terug kunnen vallen op mensen in de buurt.
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Financiële situatie
•
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Financiële situatie: rondkomen van het huishoudinkomen
2% van de Leidenaren geeft aan niet rond te kunnen komen van het totale huishoudinkomen

66%

25%
10%
2006

73%

19%

68%

68%

65%

23%

24%

28%

8%

9%

7%

2007

2008

2009

Kan niet rondkomen *

61%

62%

29%

31%

67%

25%

77%

77%

18%

21%

6%

9%

8%

8%

5%

2010

2011

2013

2015

2017

Kan net rondkomen

2019

Kan (zeer) gemakkelijk rondkomen

Hoe moeilijk of gemakkelijk kan uw huishouden rondkomen van het totale huishoudinkomen?

* Tot 2017 was er sprake van vijf antwoordcategorieën (van zeer moeilijk tot zeer makkelijk). In 2019 zijn hier vier categorieën van overgebleven (komt niet rond, komt net
rond en komt (zeer) gemakkelijk rond).

2% van de Leidenaren geeft aan dat ze niet rond kunnen komen van het totale huishoudinkomen. Nog eens 21% redt het net en 77% van
de Leidenaren komt (zeer) gemakkelijk rond van het totale huishoudinkomen. Hoewel er in 2019 sprake is van andere antwoordcategorieën, lijken deze resultaten niet veel anders dan in 2017.
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Financiële situatie: rondkomen naar wijk
In de wijk Leiden-Noord geven huishoudens vaker aan niet rond te komen van het totale huishoudinkomen

77%

75%

79%

22%

24%

20%

71%
86%

25%
4%

Binnenstad
-Zuid

Binnenstad
-Noord

Station
/Boerhaave

LeidenNoord

Kan niet rondkomen

75%

73%

22%

27%

Bos- en
Gasthuis

Mors

13%
Roodenburg

Kan net rondkomen

80%

80%

77%

19%

20%

21%

Merenwijk

Stevenshof

Leiden

Kan (zeer) gemakkelijk rondkomen

Hoe moeilijk of gemakkelijk kan uw huishouden rondkomen van het totale huishoudinkomen?

Er zijn verschillen tussen twee wijken voor wat betreft het rond kunnen komen van het totale huishoudinkomen, namelijk Leiden-Noord
en Roodenburg. Leiden-Noord is de wijk waar 71% van de inwoners aangeven (zeer) gemakkelijk rond te kunnen komen van het totale
huishoudinkomen en Roodenburg is de wijk waar 86% van de inwoners aangeven (zeer) gemakkelijk rond te kunnen komen van hun
totale huishoudinkomen.
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Financiële situatie: rondkomen in 2019 naar achtergrondkenmerken
Alleenstaanden hebben meer moeite om rond te komen van hun inkomen

59%
77%

71%

Leiden

82%

84%

35%

16%

15%
Lager
opgeleid

Middelbaar
opgeleid

Hoger
opgeleid

Kan niet rondkomen

86%

Alleenstaand

97%

44%

34%

27%

21%

52%

63%

Samenwonend

Kan net rondkomen

14%
Ink.< 2400 Ink. tussen
euro
2400 -3500
euro

Ink.>3500
euro

Kan (zeer) gemakkelijk rondkomen

Hoe moeilijk of gemakkelijk kan uw huishouden rondkomen van het totale huishoudinkomen?

Er is een verband tussen de hoogte van de opleiding en het feit of men wel of niet rond kan komen: 6% van de lager opgeleiden kan in
2019 niet rondkomen tegen 1% van de hoger opgeleiden.
Wat het type huishouden betreft, geeft 34% van de alleenstaanden aan net rond te kunnen komen van het maandelijkse totale
huishoudinkomen tegen 16% van de samenwonenden.
Van de laagste inkomensgroep zegt 4% niet rond te kunnen komen en geeft 44% aan het net te redden
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Financiele situatie: verandering in het afgelopen jaar
Bij 26% van de Leidse huishoudens is de financiële situatie verbeterd ten opzichte van 2017

37%
26%
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17%

19%
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16%
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22%

2009

20%
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22%
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16%

15%

2017
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21%
35%
2013
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Verbeterd

Is de financiële situatie van uw huishouden in de afgelopen twaalf maanden verbeterd, gelijk gebleven of verslechterd?

Voor 26% van de Leidse huishoudens is de financiële situatie het afgelopen jaar verbeterd. Daarnaast geeft 15% aan dat er juist sprake is
van een verslechtering van de situatie. Het verschil tussen het percentage verbetering en verslechtering is positief (+11 procentpunten).
Dat wil zeggen dat meer huishoudens aangeven dat hun financiële situatie de afgelopen 12 maanden is verbeterd. Vergeleken met 2017
zijn er geen veranderingen.
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Financiele situatie: verandering in het afgelopen jaar naar wijk
De financiële situatie is het sterkst verslechterd in de Stevenshof

33%

30%

30%

29%

23%

26%

25%

26%

22%
16%

15%
Binnenstad-Zuid

12%
18%
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14%

11%

15%

15%

12%
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Leiden
Noord

Roodenburg

Bos- en
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Mors

Merenwijk

Stevenshof

Leiden

Verbeterd

Is de financiële situatie van uw huishouden in de afgelopen twaalf maanden verbeterd, gelijk gebleven of verslechterd?

Er zijn twee wijken die anders scoren dan de andere wijken in Leiden voor wat betreft de verandering in de financiële situatie in de
afgelopen twaalf maanden. Het zijn Leiden-Noord en de Stevenshof. De wijk Leiden-Noord kent een groot positief verschil (+16 procentpunten) in vergelijking met de andere wijken. De wijk Stevenshof laat een negatief verschil zien tussen het percentage verbetering en
verslechtering (-5 procentpunten). In de andere acht wijken is er een positief eindresultaat.
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Financiele situatie: verandering naar achtergrondkenmerken
Werkzoekenden en gepensioneerden zijn relatief gezien vaker achteruit gegaan in hun financiële situatie

40%

35%

31%

26%

19%

15%
5%

15%

8%

15%

16%
25%

24%

11%

21%

19%
5%

16%

14%

36%

35%

3%

10%

7%
19%

25%

26%

12%
21%

16%

9%

37%

Leiden

16-29 30-44 45-64
jaar
jaar
jaar

65+
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Is de financiële situatie van uw huishouden in de afgelopen twaalf maanden verbeterd, gelijk gebleven of verslechterd?

Er is een samenhang tussen de leeftijd en opleiding en veranderingen in de financiele situatie. De groep 65-plussers (-20 procentpunten)
en de groep lager opgeleiden (-10 procentpunten) zijn er in de afgelopen twaalf maanden duidelijk op achteruit gaan. . Daarnaast zien
we de grootste achteruitgang bij de werkzoekenden (-34 procentpunten). In de groep met de laagste inkomens is het verschil tussen het
percentage verbetering en verslechtering -2 procentpunten, bij de groep hoogste inkomens is het verschil +25 procentpunten
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Financiële situatie: moet wel eens bezuinigen
22% van de Leidse huishoudens moet wel eens bezuinigen; 63% van de werkzoekenden

Leiden 2019
Leiden 2017
Alleenstaanden

83%

18%

Lager opgeleid
Hoger opgeleid

32%
27%
18%

Student/scholier

33%

Gepensioneerd

82%

Werkt < 12 uur
Werkt >12 uur

Ink. >3500 euro

Dit is opmerkelijk gezien het feit dat er
relatief gezien meer Leidenaren op
vooruit zijn gegaan dan achteruit (zie
de vorige sheet).

73%
82%
67%
85%
37%

63%
71%

29%
33%
17%

Ink. <2400 euro
Ink. tussen 2400-3500 euro

68%

15%

Werkzoekend
Niet werkzoekend

66%

34%

Samenwonend

Middelbaar opgeleid

22% van de Leidse huishoudens geeft
aan wel eens te moeten bezuinigen op
eten of kleding of te wachten met het
betalen van de vaste lasten en andere
rekeningen. 78% zegt dat niet te doen.
Dit percentage is verschillend van 2017.

78%

22%
17%

68%
83%
57%

43%
85%

15%
7%

93%
Ja

Nee

Het huishoudenstype laat verschillen
zien. Zo bezuinigt 34% van de alleenstaanden wel eens, tegen 18% van
degenen die samenwonen.
De groep Leidenaren met een lage
opleiding, werkzoekenden en de groep
met de laagste inkomens geven aan dat
ze vaker wel eens moeten bezuinigen.

Moet u wel eens bezuinigen op eten of kleding, of wachten met het betalen van de vaste lasten en
andere rekeningen?
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Financiële situatie: achterstand in betalingen
3% van de Leidse huishoudens heeft een achterstand in de betalingen; dit zijn relatief vaak werkzoekenden

Leiden 2019
Allenstaand

97%
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94%

Samenwonend
Lager opgeleid
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94%
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88%
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Dit percentage verschilt niet van 2017.

99%

Student/scholier

97%
8%

92%

Ink. tussen 2400-3500 euro

100%

Ink. >3500 euro

100%
Ja

3% van de Leidse huishoudens heeft in
de afgelopen twaalf maanden een
achterstand in de betalingen van de
vaste lasten opgelopen, of bij de
aflossing van een lening (inclusief
eventuele hypotheeklasten).

Nee

Verschillen zien we naar:
- Huishoudenstype: 6% van de alleenstaanden heeft een achterstand.
- Opleiding: 8% van de lager opgeleiden heeft een achterstand.
- Dagelijkse hoofdbezigheid: 12% van
de werkzoekenden heeft een
betalingsachterstand.
- Inkomen: 8% van de groep met de
laagste inkomens geeft aan een
achterstand te hebben in de
betalingen.

Is er in de afgelopen twaalf maanden in uw huishouden sprake van een achterstand in de betalingen
van uw vaste lasten, of bij de aflossing van een lening?
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Werk en studie
73% van de Leidenaren in de leeftijd van 16 t/m 64 jaar heeft betaald werk, 5% is werkzoekend
Leiden
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15%
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15%
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3% 5%
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Werk en studie van de Leidenaren, naar leeftijdsgroep en opleidingsniveau in 2019 (exclusief 65-plussers)

In de enquete is gevraagd naar werk, studie en opleidingsniveau. Wanneer deze worden gecombineerd levert dat het volgende beeld op:
70% van de Leidenaren van 16 t/m 64 jaar heeft een betaalde baan van tenminste 12 uur per week. Nog eens 3% werkt minder dan 12 uur
per week (zonder erbij te studeren). 12% werkt niet en studeert ook niet, 7% is wel op zoek naar werk. 15% van de Leidenaren is student of
scholier.
De werksituatie verschilt naar leeftijd en opleiding. Gekeken naar leeftijd is het percentage werkenden het hoogst in de categorie 30 t/m
44 jaar (92%). Van de hoger opgeleiden heeft 81% betaald werk van tenminste 12 uur per week, van de middelbaar opgeleiden is dat 54%
en van de lager opgeleiden 46%. Het percentage werkzoekenden is het hoogst onder de lager opgeleiden (18%).
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Onderzoeksverantwoording
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Onderzoeksmethode (1)
Zowel schriftelijk, via internet als telefonisch; 8.888 Leidenaren zijn uitgenodigd om mee te doen

•

Tweejaarlijks wordt een peiling gehouden onder Leidse inwoners over actuele gemeentelijke beleidsonderwerpen. Voor sommige
onderwerpen volstaat het stadsniveau, voor andere onderwerpen zijn betrouwbare uitkomsten op wijkniveau wenselijk: vandaar een
Stads- en Wijkenquête. Het onderzoek van deze meting is uitgevoerd in het voorjaar van 2019. De Leidenaren in het onderzoek konden
naar keuze de vragenlijst schriftelijk of online invullen. De schriftelijke vragenlijst is met de uitnodiging meegestuurd. Net als in 2017 is
aansluitend een telefonische enquêteronde gehouden onder degenen die nog niet hadden gereageerd.

•

In totaal zijn 8.888 Leidenaren uitgenodigd, daarvan hebben 2.396 mensen meegedaan: respons 27%.
Voor de Stadsenquête zijn 2.050 Leidenaren uitgenodigd, waarvan er 578 hebben meegedaan: respons 28%.
Voor de Wijkenquête werden 6.838 Leidenaren uitgenodigd, waarvan er 1.818 meededen: respons 27%.
De respons is lager dan in 2017, toen 33% respondeerde. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. De bereidwilligheid om deel te nemen
aan enquêteonderzoek is de laatste jaren afgenomen. We weten dat bepaalde groepen meer responderen dan andere. Voor een deel
kunnen we daarvoor corrigeren (zie hieronder), voor een deel kan dit niet. Dit zet de representativiteit onder druk. Aangezien deze bias
een constante door de tijd heen is is een onderzoek als dit vooral interessant in de vergelijking door de tijd en tussen groepen.

•

De respons is gewogen naar drie variabelen: geslacht, leeftijd en wijk (negen Leidse wijken omdat Boerhaave en Station samen zijn
genomen). In de rapportage zijn de gewogen uitkomsten opgenomen. Door de gehanteerde herweging zijn de uitkomsten van het
onderzoek representatief voor de kenmerken geslacht, leeftijd en wijk. Noot hierbij is dat een volledig representatieve steekproef niet
mogelijk is omdat de steekproef dan op alle denkbare kenmerken gelijk moet zijn aan de populatie. Er zal altijd sprake zijn van onderof oververtegenwoordiging van bepaalde doelgroepen.

•

Van de totale respons is 56% via een schriftelijke vragenlijst verkregen, 37% via een digitale vragenlijst (online) en 7% via telefonisch
nabellen. Bij de oorspronkelijke keuze tussen papier en digitaal kiest 57% voor papier en 43% voor digitaal. Deze voorkeur is
vergelijkbaar met 2017.
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Onderzoeksmethode (2)
Zowel schriftelijk, via internet als telefonisch; 8.888 Leidenaren zijn uitgenodigd om mee te doen

•

Omdat geen enkele steekproef een exacte afspiegeling is van de bevolking wordt een marge berekend rondom de gevonden
uitkomsten. Binnen deze marge valt de werkelijke waarde voor de totale bevolking. Hierbij wordt doorgaans uitgegaan van 95%betrouwbaarheid. In de rapportage worden deze marges omwille van de leesbaarheid niet weergegeven.

•

De rapportages bevatten de belangrijkste uitkomsten. Verschillen tussen de meting van 2017 en 2019 zijn getoetst op significantie.
Wanner er significante verschillen zijn, wordt dit vermeld. Voor meer informatie kunt u terecht bij info@leidenincijfers.nl .
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Respons
Van alle uitgenodigde Leidenaren heeft 27% meegedaan

Leiden
Mannen

15%
11%

Vrouwen
16 t/m 29 jaar
30 t/m 44 jaar

10%
11%

18%

8%
11%

45 t/m 64 jaar

14%

10%
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Binnenstad-Noord

12%

10%

Bos- en Gasthuis
Mors

13%
11%

14%

10%
9%

32%
26%

10%

19%

26%
10%

17%

9%

Papier
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26%
22%

18%
15%

23%

12%

Internet

44%

Voor de verschillende leeftijdsgroepen
varieerde de respons van 16% (van de 16tot en met 29-jarigen) tot 44% (voor de
Leidenaren van 65 jaar en ouder).

Bij de wijken was de respons het hoogst in
de Merenwijk en Roodenburg. In de
Binnenstad-Zuid, Binnenstad-Noord en
Leiden-Noord was de respons het laagst.

22%

9%

Merenwijk

Stevenshof

36%

31%
12%

Roodenburg

23%

19%

Binnenstad-Zuid

Leiden-Noord

29%

16%
11%

65 jaar of ouder

Station/Boerhaave

24%
9%

7%

Van alle uitgenodigde Leidenaren heeft
27% meegedaan. In 2017 was dit 33%.
Hiernaast staan de responspercentages
van de drie kenmer-ken waarop is
herwogen.

27%

31%
29%

Telefonisch

Meer dan de helft van de respondenten
vulde de enquête op papier in (56%). Dit
percentage varieerde van 48% in de
jongste leeftijdsgroep tot 70% van de 65plussers. Verder valt op dat van de
vrouwen die meededen een groter
percentage de enquête op papier invulde
dan van de mannen.
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Vragenlijsten
De vragenlijsten bevatten samen 31 verschillende inhoudelijke onderwerpen

Er is met twee vragenlijsten gewerkt: een Wijkenquête met vragen waarvoor veel respondenten nodig waren om uitspraken op wijkniveau
te doen. Hieraan hebben 1.818 Leidenaren meegewerkt. En een Stadsenquête om betrouwbare resultaten op het niveau van Leiden als
geheel te krijgen. Hieraan hebben 578 Leidenaren meegewerkt. Hieronder staan de onderwerpen die in de twee vragenlijsten aan de orde
zijn gekomen. In de Stadsenquête ging het om 13 verschillende onderwerpen met in totaal 65 vragen. In de Wijkenquête ging het om 20
onderwerpen met in totaal 89 vragen.
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Indicatoren uit de Stads- en Wijkenquête in Programmabegroting 2019
Beleidsterrein

Omschrijving

1A Bestuur
1A Bestuur
1B Dienstverlening
4D parkeren
5A Verharde openbare ruimte
5A Verharde openbare ruimte
5A Verharde openbare ruimte
5A Verharde openbare ruimte
5A Verharde openbare ruimte
5A Verharde openbare ruimte
5A Verharde openbare ruimte
5B Openbaar water
5B Openbaar water
5C Openbaar groen
5C Openbaar groen
7D Onderwijshuisvesting
8A Cultuur
8A Cultuur
8A Cultuur
8A Cultuur
8A Cultuur
8A Cultuur
8B Cultureel erfgoed
8C Sport
8C Sport
8C Sport
8D Recreatie
9A Sociale binding en participatie
9A Sociale binding en participatie
9A Sociale binding en participatie
9A Sociale binding en participatie
9B Preventie
9B Preventie

% inwoners dat het eens is met de stelling 'Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad'
% inwoners dat het eens is met de stelling 'De gemeente wordt goed bestuurd'
% Leidenaren dat de dienstverlening in het algemeen als goed of uitstekend beoordeelt
% autobezitters dat parkeermogelijkheden in openbare ruimte bij huis met goed of voldoende beoordeelt
Rapportcijfer onderhoud openbare ruimte
% inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' zwerfvuil ervaart
% inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' hondenpoep ervaart
% inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' onkruid ervaart
% inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' drijfvuil ervaart
% inwoners dat het onderhoud van straten en wegen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt
% inwoners dat het onderhoud van straatmeubilair als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt
% inwoners dat het onderhoud van watergangen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt
Rapportcijfer door Leidenaren voor de recreatieve kwaliteit van groen en water in Leiden
% inwoners dat het onderhoud van groen als 'uitstekend' of 'goed' beoordeelt
Rapportcijfer door Leidenaren voor de recreatieve kwaliteit van groen en water in de omgeving van Leiden
Rapportcijfer inwoners voor de kwaliteit van schoolgebouwen
% Leidenaren dat per jaar minimaal één culturele voorstelling of voorziening bezoekt
Rapportcijfer van Leidenaren voor de kwaliteit van concerten en voorstellingen
Rapportcijfer van Leidenaren voor de variatie in het aanbod van concerten en voorstellingen
% Leidenaren dat vindt dat er genoeg te beleven valt in de binnenstad van Leiden
Rapportcijfer voor de levendigheid van de binnenstad
% Leidenaren dat actief participeert in kunst en cultuur
% Leidenaren met belangstelling voor cultureel erfgoed
Rapportcijfer Leidenaren voor kwantiteit sportvoorzieningen
Rapportcijfer Leidenaren voor kwaliteit sportvoorzieningen
% volwassen Leidenaren dat voldoet aan de norm gezond bewegen
Rapportcijfer levendigheid van de stad door Leidenaren
% Leidenaren dat vrijwilligerswerk doet
% inwoners dat kan terugvallen op mensen in de buurt als men hulp nodig heeft
% inwoners - heb ik gedaan of ben ik toe bereid: "het ondersteunen van buurtgenoten die hulp nodig hebben"
% inwoners dat mantelzorg verleent
% inwoners dat zich kan redden in het dagelijks leven
% mantelzorgers dat zich tamelijk zwaar, zeer zwaar tot overbelast voelt

Voor realisatiewaarden en meer info: www.leidenincijfers.nl
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