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Samenvatting en conclusies

In deze vierde meting van het imago van Zuidoost staan net als in de vorige metingen de
volgende vragen centraal:
 Wat is het imago van Zuidoost en verandert dit imago door de jaren heen?
 Waar is het beeld van Zuidoost op gebaseerd en wat zijn de beeldbepalende
plekken van Zuidoost?
 Hoe vaak komen Amsterdammers in Zuidoost, waar komen ze voor en verandert dit
door de tijd?
 Hoe aantrekkelijk wordt Zuidoost gevonden als woonplek?
Wat is het imago van Zuidoost?
De eerste spontane associatie die mensen hebben bij Zuidoost zegt veel over het imago
van Zuidoost. In 2010 waren de associaties van bewoners en Amsterdammers in
vergelijking met de metingen daarvoor diverser geworden, dat is ook in 2013 het geval.
Dit duidt erop dat het imago van Zuidoost steeds veelzijdiger wordt. Deels zijn de
associaties meer vergelijkbaar met die in 2006 en 2008, dan met 2010.
Bewoners zijn overwegend positief en noemen vooral de positieve omgeving, de
multiculturele samenleving en het thuis voelen. Bewoners noemen vaker dan in
voorgaande jaren de positieve omgeving en de multiculturele samenleving. Bewoners
associëren Zuidoost in 2013 minder vaak met criminaliteit/onveiligheid dan in 2010 en
2006 en evenveel als in 2008.
Forenzen zijn vaker positief in hun associaties dan negatief en noemen vooral de Bijlmer
(vaker dan in alle voorgaande jaren) en het multiculturele karakter van Zuidoost (even
vaal als in 2010, vaker dan in de jaren daarvoor). Daarnaast associëren zij Zuidoost vaak
met hun werk (vaker dan in 2010, evenveel als in de jaren daarvoor. Veiligheid en
criminaliteit worden iets minder vaak genoemd dan in 2010 en even vaak als in 2006 en
2008.
Amsterdammers zijn in 2013 positiever in hun associaties over Zuidoost dan in 2010,
maar nog steeds is een derde van de Amsterdammers negatief. Amsterdammers
associëren Zuidoost vooral met de Bijlmer, flats/hoogbouw, criminaliteit/veiligheid en het
multiculturele karakter van Zuidoost. De Bijlmer wordt door Amsterdammers vaker
genoemd dan in 2008 en 2010, en even vaak als in 2006. Criminaliteit wordt iets minder
genoemd dan in 2010 en ongeveer even vaak als in 2006.
Omdat in Amsterdam Zuidoost een gericht studentenhuisvestingsbeleid is gevoerd,
vormen studenten een nieuwe bewonersgroep. Zij zijn daarom toegevoegd als doelgroep
aan de enquête. Zij hebben vooral positieve associaties met het stadsdeel, zij noemen
vaak de multiculturele samenleving, de Bijlmer en positieve omgeving, maar ook
criminaliteit en onveiligheid. Amsterdamse studenten hebben met name neutrale
associaties en noemen vooral de Bijlmer, het multiculturele karakter van Zuidoost, flats en
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uitgaan. Amsterdamse studenten noemen minder vaak criminaliteit dan studenten uit
Zuidoost, maar noemen vaker de Bijlmer.
De associaties verschillen bijna niet naar herkomst, alleen bewoners met een nietwesterse achtergrond noemen vaker dat ze zich thuis voelen in Zuidoost dan bewoners
met een andere achtergrond. Daarnaast zijn bewoners met een niet-westerse achtergrond
positiever in hun associaties dan bewoners met een andere achtergrond. Tot slot zijn
jongere Amsterdammers iets positiever dan oudere Amsterdammers.
Alle doelgroepen vinden Zuidoost vooral een bereikbare woonstad. Bewoners vinden dit
het vaakst, forenzen het minst. Wellicht ervaren forenzen wel eens hinder wanneer zij met
het openbaar vervoer of met eigen vervoer naar hun werk in het stadsdeel gaan,
waardoor zij Zuidoost het minst bereikbaar vinden. Forenzen vinden Zuidoost vooral een
stad van zakelijke dienstverlening. Studenten uit Zuidoost vinden net als bewoners de
verschillende omschrijvingen (woonstad, bereikbare stad, winkelstad, etc.) meer bij
Zuidoost passen dan forenzen en Amsterdammers. Studenten die in Zuidoost wonen
vinden Zuidoost met name een extraverte cultuur- en kennisstad. Zij vinden dat ook veel
meer dan de andere doelgroepen. Amsterdamse studenten vinden Zuidoost vooral een
sportstad van Music en Dance.
Bewoners van niet-westerse herkomst vinden de meeste beschrijvingen iets meer van
toepassing op Zuidoost dan bewoners met een Nederlandse herkomst dat vinden.
Zuidoost wordt het minst gezien als uitgaanstad. Door de jaren heen zijn alle doelgroepen
de meeste beschrijvingen meer van toepassing gaan vinden op Zuidoost.
Ondanks dat de associaties met Zuidoost gevarieerder en positiever zijn geworden, wordt
criminaliteit nog steeds door alle doelgroepen als het belangrijkste probleem van Zuidoost
gezien. Alleen bewoners vinden de werkloosheid in 2013 een belangrijker probleem dan
de criminaliteit. Zowel bewoners, forenzen als Amsterdammers noemen criminaliteit als
belangrijkste probleem wel minder vaak dan in 2010 en gaat richting (forenzen) of is terug
op het niveau van 2006 en 2008 (bewoners en Amsterdammers). Werkloosheid wordt
door alle drie de doelgroepen juist vaker als probleem gezien dan in vorige metingen.
Bewoners van Nederlandse en westerse afkomst noemen vaker het onbegrip tussen
culturen als belangrijkste probleem dan bewoners van niet-westerse herkomst. Verder zijn
er geen verschillen tussen verschillende culturen.
Waar is het beeld dat mensen van Zuidoost hebben op gebaseerd?
In de voorgaande metingen baseerden Amsterdammers hun beeld van Zuidoost vooral op
de media. In 2013 baseren Amsterdammers voor het eerst hun beeld vaker op bezoeken
aan Zuidoost. Toch zegt nog ruim een kwart van de Amsterdammers dat zij hun beeld op
de media baseren, maar wel minder dan in de vorige metingen. Forenzen en bewoners
baseren net als in voorgaande jaren hun beeld voornamelijk op eigen ervaringen.
Wat zijn beeldbepalende kenmerken van Zuidoost?
Het Arenagebied en de Amsterdamse Poort zijn de meest beeldbepalende plekken in
Zuidoost. Bewoners noemen daarnaast ook de groengebieden in Zuidoost.
Amsterdammers en forenzen noemen ook vaak de Bijlmer. Er zijn op dit punt weinig
verschillen met voorgaande jaren.
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Hoe vaak komen Amsterdammers in Zuidoost?
Driekwart van de ondervraagde Amsterdammers is het afgelopen jaar in Zuidoost
geweest, vergelijkbaar met vorige metingen. Amsterdamse studenten en Amsterdammers
met een niet-westerse achtergrond komen het vaakst in Zuidoost. Amsterdammers komen
vooral naar Zuidoost om te winkelen. Zij gaan daarvoor voornamelijk naar de
Arenaboulevard, Amsterdamse Poort en de Ikea. Ook bezoek aan familie of vrienden is
een veelgenoemde reden om naar Zuidoost te komen. Amsterdamse studenten gaan er
ook vaak uit, bijvoorbeeld naar de film of een concert.
Forenzen bezoeken Zuidoost buiten het werk om vooral om er te winkelen. Daarnaast is
de meerderheid van de forenzen positief over de werkomgeving.
Hoe is de bereikbaarheid van Zuidoost?
De meerderheid van de respondenten vindt Zuidoost zowel met het openbaar vervoer als
met de auto goed bereikbaar. Bewoners vinden Zuidoost nog beter bereikbaar dan
respondenten die niet in Zuidoost wonen. Er zijn hierin geen verschillen met voorgaande
metingen.
Wie zouden er eventueel in Zuidoost willen wonen?
Ruim een vijfde van de respondenten zou wel in Zuidoost willen wonen. Dat is iets meer
dan in 2010 en evenveel als in de jaren daarvoor. Er zijn hierin geen verschillen tussen
verschillende herkomstgroepen. Respondenten zouden vooral in Zuidoost willen wonen
vanwege de ruime woningen, de ruimte, het vele groen en de betaalbaarheid.
Amsterdammers met een Nederlandse achtergrond zouden minder vaak in Zuidoost
willen wonen dan Amsterdammers met een niet-westerse achtergrond.
Driekwart van de respondenten zou niet in Zuidoost willen wonen. Belangrijke redenen
om niet in Zuidoost te willen wonen zijn de afstand tot het centrum, de onveiligheid en de
tevredenheid met de huidige woonplek. In 2010 werd de onveiligheid het vaakst genoemd
als reden om niet in Zuidoost te willen wonen, in 2013 is dat de afstand tot het centrum
(en dat was ook zo in 2008). Een onaantrekkelijke woonomgeving werd in 2006 het
vaakst genoemd als reden om niet in Zuidoost te willen wonen, deze reden wordt bij
iedere meting minder vaak gegeven.
De belangrijkste reden voor studenten om in Zuidoost te wonen is het aanbod van de
woonruimte. Vier op de tien studenten uit Zuidoost zouden na hun studie in Zuidoost
willen blijven wonen. De meeste studenten vinden dat een goede OV-verbinding in de
nacht het aantrekkelijk maakt om in Zuidoost te wonen. Tot slot vinden ook de meeste
studenten uit Zuidoost dat er voldoende cafés in de buurt zijn. Een kwart van de
studenten die in Zuidoost wonen doet daar vrijwilligerswerk.
Welke voorzieningen zijn belangrijk in Zuidoost?
Bewoners hechten het minste waarde aan cafés in Zuidoost, maar vinden winkels,
gezondheidszorg en openbaar het belangrijkst. Forenzen vinden vooral cafés belangrijk.
Er zijn weinig verschillen tussen bewoners van verschillende bevolkingsgroepen. Bij
bewoners en Amsterdammers zijn er hierin geen verschillen met voorgaande metingen,
forenzen daarentegen vinden in 2013 cafés belangrijker.
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Wat hopen mensen voor de toekomst van Zuidoost?
Gemiddeld vindt tweederde van alle respondenten dat Zuidoost als woongebied er op
vooruitgegaan is. Er zijn hierin geen verschillen tussen verschillende herkomstgroepen.
Bewoners en studenten uit Zuidoost vinden vaker dan andere doelgroepen dat Zuidoost
er als woongebied op achteruit is gegaan. Forenzen en Amsterdammers zien iets minder
achteruitgang dan in vorige metingen.
Bewoners willen in de toekomst vooral een bereikbare en leefbare woonstad. Daarnaast
vinden zij dat Zuidoost zich nog vooral moet ontwikkelingen als kennisstad, uitgaanstad
en winkelstad.
Er zijn veel verschillende suggesties voor wat er zou moeten worden toegevoegd aan
Zuidoost of wat er mist. Genoemd worden onder andere: meer en gevarieerdere winkels,
meer horecagelegenheden, meer activiteiten en gezelligheid.

Burgermonitor Zuidoost 2013
In de Amsterdamse Burgermonitor wordt ook aandacht besteed aan de stadsdelen. Uit de
1
analyse van Zuidoost komt naar voren dat een kwart van de bewoners uit Zuidoost vindt
dat het stadsdeelbestuur in Zuidoost slecht functioneert en eveneens een kwart vindt dat
het bestuur goed functioneert. Dat is vergelijkbaar met het Amsterdams gemiddelde.
Driekwart van de bewoners is tevreden over het contact met de stadsdeelambtenaren,
ook dit is gelijk aan het Amsterdams gemiddelde. In Zuidoost zijn bewoners meer bekend
met de stadsdeelwebsite dan gemiddeld (64% tegenover 53%). Tot slot voelt 62% van de
bewoners zich verbonden met de eigen buurt en de helft van de bewoners voelt zich
verbonden met het stadsdeel. Ook dit is vergelijkbaar met het Amsterdams gemiddelde.

1
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Inleiding en leeswijzer

De marketing van de gemeente vindt plaats vanuit het motto I Amsterdam. Het
Amsterdamse citymarketingbeleid vormde voor stadsdeel Zuidoost aanleiding om stil te
staan bij de eigen positie. Voor Zuidoost is daarbij niet het internationale, maar het
regionale perspectief relevant. Door middel van een consistent citymarketing programma
wil het stadsdeel:
 de bekendheid van Zuidoost bij de belangrijkste doelgroepen vergroten
 het imago van Zuidoost versterken
 de bezoekersstromen naar Zuidoost, in het bijzonder naar het centrumgebied de
2
Bijlmer, vergroten.
Een onderdeel van het citymarketing programma van Zuidoost vormt dit imago onderzoek,
dat inmiddels vier keer is uitgevoerd.

Doel en vraagstelling van het onderzoek
In 2006 heeft Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) voor het eerst het imago van
3
Stadsdeel Zuidoost onderzocht. Vragen die in het onderzoek aan de orde kwamen zijn :
 wat is het imago van Zuidoost?
 waarop is het beeld dat mensen van Zuidoost hebben gebaseerd?
 wat zijn beeldbepalende kenmerken van Zuidoost (bijvoorbeeld de Arena, Ikea, het
AMC)?
 welke voorzieningen, argumenten stimuleren of belemmeren mensen om in Zuidoost
te wonen, winkelen, werken of uit te gaan?
In 2008 is onderzocht of de activiteiten die in de twee tussenliggende jaren waren
4
uitgevoerd het beoogde effect hadden. Nagegaan werd of de bekendheid van Zuidoost
was toegenomen, of het imago van Zuidoost was versterkt en of de bezoekersstromen
naar Zuidoost waren toegenomen. Er bleek inderdaad sprake van enige verandering. Zo
bleek bijvoorbeeld dat de meerderheid van zowel bewoners, forenzen als
Amsterdammers van mening was dat het stadsdeel er op vooruit was gegaan, hoewel de
bewoners kritischer over de ontwikkelingen in Zuidoost waren dan beide andere groepen.
5

In 2010 is een derde meting uitgevoerd. Ook in deze meting werd een antwoord gezocht
op bovenstaande vragen. Uit deze meting bleek dat de associaties met het stadsdeel
gevarieerder geworden waren. Ruim de helft van alle onderzoeksgroepen was nog steeds
positief over de ontwikkelingen in Zuidoost en onder forenzen en bewoners was deze
groep groter geworden in vergelijking met 2008.
2

Parels van Zuidoost. Een citymarketingplan. Amsterdam, 2005.
O+S, Imago van Zuidoost, onderzoeksresultaten 0-meting. Amsterdam, mei 2006.
4
O+S, Imago van Zuidoost, resultaten herhaalmeting. Amsterdam, januari 2009.
5
O+S, Imago van Zuidoost 2010, derde meting. Amsterdam, april 2011.
3

9

Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek

Een volgende imagometing is in december 2013 uitgevoerd. Opnieuw is nagegaan in
hoeverre de doelstellingen zijn bereikt en dus of de bekendheid van Zuidoost is
toegenomen, het imago versterkt en of de bezoekersstromen zijn toegenomen in
vergelijking met de voorgaande meting.
Deze rapportage bevat de resultaten van de vierde imagometing.

Leeswijzer
Het rapport is als volgt opgebouwd. In het volgende hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet
toegelicht. In hoofdstuk 1 staat het imago van Zuidoost centraal. Gekeken wordt onder
andere welke associaties men heeft met Zuidoost. Hoofdstuk 2 richt zich op de bezoekers
van Zuidoost, waarbij wordt gekeken naar de locaties in het stadsdeel die meer of minder
bezocht worden. Het derde hoofdstuk gaat over wonen en de woonwensen van de
ondervraagden. Willen Amsterdammers in Zuidoost wonen, en zo ja, wie zou dat dan
willen? Het vierde en laatste hoofdstuk richt zich op de vraag wat bewoners van Zuidoost
van het stadsdeel verwachten voor de toekomst.
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Onderzoeksopzet

De dataverzameling van dit herhalingsonderzoek vond plaats in december 2013. Er is
gebruik gemaakt van dezelfde vragenlijst als in voorgaande jaren. De verschillen in
resultaten geven inzicht in de veranderingen in bekendheid, imago en bezoek aan het
stadsdeel. Er is evenals tijdens de vorige metingen een enquête uitgevoerd onder drie
doelgroepen: bewoners van het stadsdeel, Amsterdammers die niet in stadsdeel Zuidoost
wonen en forenzen die in Zuidoost werken (en dus niet in Zuidoost wonen, maar in een
ander stadsdeel).
In deze meting is er één doelgroep nieuw: studenten. De groep is toegevoegd omdat er in
de afgelopen jaren steeds meer studenten in het stadsdeel zijn komen wonen. Er zijn
zowel studenten ondervraagd die in Zuidoost wonen als studenten die niet in Zuidoost
wonen. Daarnaast is er dit jaar extra aandacht besteed aan het interviewen van
Ghanezen, die een belangrijke bewonersgroep in Zuidoost zijn. Ghanezen zijn opgezocht
op plekken waar zij regelmatig komen (kerk, zorgcentrum, specifieke buurten). Voor de
uitvoering van het kwantitatieve onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende
methoden.

Methode
Online
De eerste methode betreft een online enquête. O+S beschikt over een panel van
Amsterdammers die hebben aangegeven te willen meewerken aan online onderzoek. In
totaal zijn er bijna 5.000 Amsterdammers lid van het online panel, waarvan er ongeveer
300 in stadsdeel Zuidoost wonen.
Ook beschikt O+S over een digitaal panel waar alleen bewoners van Zuidoost lid zijn, dat
zijn 280 bewoners. Voor een deel van de panelleden geldt dat zij van beide panels lid zijn,
in totaal kunnen ongeveer 450 bewoners van Zuidoost via één van beide panels benaderd
worden.
Alle 450 panelleden die in Stadsdeel Zuidoost wonen zijn voor het onderzoek benaderd
en daarnaast nog 400 panelleden die niet in stadsdeel Zuidoost wonen. Alle panelleden
met een niet-Nederlandse herkomst zijn voor het onderzoek benaderd.
Op deze manier zijn 529 enquêtes verzameld, waaronder 293 inwoners van stadsdeel
Zuidoost, 21 forenzen en 215 Amsterdammers. Het online onderzoek heeft in de periode
5 december 2013 tot en met 7 januari 2014 plaatsgevonden.
Telefonisch
De tweede methode betreft een telefonische enquête. Er zijn 405 gesprekken gevoerd,
waarvan 105 met inwoners van Zuidoost, 32 met forenzen en 268 met Amsterdammers.
De telefonische enquêtes vonden plaats in de periode 28 november tot en met 23
december 2013. Voor de telefonische en de online enquête is dezelfde vragenlijst
gebruikt. Deze is te vinden in de bijlage.
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Face to face
Om een zo goed mogelijke afspiegeling te krijgen van alle Amsterdammers, moeten
Amsterdammers van niet-Nederlandse herkomst in voldoende mate in de uiteindelijke
steekproef vertegenwoordigd zijn.
De panelleden met een niet-Nederlandse herkomst vormen echter een relatief kleine
groep (er zijn ongeveer 200 panelleden van niet-Nederlandse herkomst), zij zijn relatief
jong en representeren niet alle Amsterdammers van niet-Nederlandse herkomst. Ook via
telefonisch onderzoek zijn Amsterdammers van niet-Nederlandse herkomst doorgaans
slecht bereikbaar. De combinatie van online en telefonische dataverzameling volstaat dan
ook niet om de gewenste afspiegeling te bewerkstelligen. Daarom zijn er 50 face to face
enquêtes afgenomen onder Amsterdammers met een niet-Nederlandse herkomst.
Voor stadsdeel Zuidoost geldt dat er omvangrijke groepen mensen wonen met een
Surinaamse achtergrond, een Ghanese of andere Afrikaanse herkomst. Deze groepen
moeten ook in het onderzoek betrokken worden. Om dit te realiseren zijn in Stadsdeel
Zuidoost 50 face to face enquêtes verzameld onder bewoners van het stadsdeel van
Surinaamse herkomst en 49 bewoners van Ghanese en/of andere Afrikaanse herkomst.
De forenzen die in stadsdeel Zuidoost werken zijn ook face to face benaderd bij stations
en parkeerplaatsen in Zuidoost. Op deze manier zijn er 100 forenzen geënquêteerd.
Tot slot zijn er ook studenten in het onderzoek betrokken, waarbij geldt dat er face to face
50 studenten in Zuidoost en 50 elders zijn benaderd.
Totaal
In totaal zijn er voor dit onderzoek 1.283 respondenten ondervraagd, waarvan 497
bewoners van stadsdeel Zuidoost, 153 forenzen en 100 studenten. De overige 533
respondenten wonen en werken buiten Zuidoost. In het vervolg van deze rapportage
zullen de respondenten die in Zuidoost wonen worden aangeduid als bewoners, de
respondenten die er werken maar niet wonen als forenzen en de respondenten die niet
wonen of werken in Zuidoost (maar in een ander deel van Amsterdam wonen) als
Amsterdammers. Respondenten die studeren en in Zuidoost wonen worden studenten uit
Zuidoost genoemd en respondenten die in Amsterdam studeren maar niet in Zuidoost
wonen worden Amsterdamse studenten genoemd.
Tabel 1 laat zien hoe de vier groepen over de verschillende onderzoeksmethodes zijn
verdeeld.
Tabel 1 Respondenten naar onderzoeksmethode (aantallen)
bewoners

forenzen

Amsterdammers

studenten

totaal

105

32

268

0

405

face to face forenzen

0

100

0

0

100

face to face bewoners

99

0

0

0

99

face to face Amsterdammers

0

0

50

0

50

face to face studenten Zuidoost

0

0

0

50

50

face to face studenten A'dam

0

0

0

50

50

telefonisch

12

online

293

21

215

0

529

totaal

497

153

533

100

1283
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In deze meting hebben ongeveer evenveel bewoners als Amsterdammers meegedaan als
in de vorige meting, maar wel minder forenzen (tabel 2). De studenten zijn nieuw in dit
onderzoek.
Tabel 2 Respondenten naar onderzoeksmethode (procenten)
studenten

bewoners

forenzen

Amsterdammers

totaal
(=100%)

2013 meting

8

39

12

42

1.283

2010 meting

0

40

16

44

1.171

2008 meting

0

30

19

50

1.064

0-meting

0

18

21

61

1.166

Vragenlijst
De vragenlijst is grotendeels gelijk aan de vragenlijst uit de eerdere metingen. In de
eerdere metingen waren in de vragenlijsten veel open vragen opgenomen. De veel
voorkomende antwoorden zijn in de vragenlijst van de meting van 2008, 2010 en 2013
voorgecodeerd opgenomen. De vragenlijsten die voor de verschillende groepen en
methoden zijn ontwikkeld verschillen deels van elkaar. Ook de lengte van de vragenlijsten
verschilt: face to face enquêtes (maximaal 5 minuten) moeten korter duren dan
bijvoorbeeld telefonische enquêtes (maximaal 15 minuten). Voor zover mogelijk is er in de
vraagstelling gestreefd naar vergelijkbaarheid.
In 2013 zijn er nieuwe vragen opgenomen over de werkomgeving in Zuidoost, wat men
mist of graag zou willen toevoegen aan Zuidoost en extra vragen voor studenten die in
Zuidoost wonen. De vragenlijsten zijn opgenomen in de bijlage.

Achtergrond van de deelnemers
Van alle 1.283 respondenten is 52% man en 47% vrouw. Onder de respondenten is iets
meer dan de helft (57%) van Nederlandse afkomst, 42% heeft een niet-Nederlandse
achtergrond en van 1% is de herkomst onbekend (tabel 3).
In vergelijking met de bevolking van 18 jaar en ouder van Zuidoost zijn de niet-Westerse
allochtonen ondervertegenwoordigd (34% in de respons, 64% in Zuidoost). Hierbij dient
opgemerkt te worden dat respondenten met een niet-westerse achtergrond moeilijker te
benaderen zijn dan respondenten met een Nederlandse achtergrond. In de huidige meting
zijn wel meer Amsterdammers met een niet-westerse achtergrond ondervraagd dan in de
voorgaande metingen. Daarnaast geldt dat uit de analyses blijkt dat er niet vaak
verschillen zijn tussen verschillende herkomstgroepen. Wanneer er wel verschillen zijn,
worden deze gerapporteerd.
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Tabel 3 Respondenten naar herkomst (procenten)
bewoners

Amsterdammers

studenten

forenzen

totaal

Surinamers

18

10

26

16

15

Antillianen

4

2

8

3

4

Turken

0

4

0

3

2

Marokkanen

0

4

6

8

3

Ghana
overige niet-westerse
allochtonen

10

0

11

2

5

2

6

7

3

4

westerse allochtonen

7

13

6

9

10

57

61

35

58

57

autochtonen
onbekend
totaal aantal (=100%)

1

1

1

0

1

497

533

100

153

1283

Er zijn respondenten van verschillende leeftijdsgroepen in het onderzoek betrokken (tabel
4). In vergelijking met de bevolking van 18 jaar en ouder in Zuidoost zijn de 45-64 jarigen
oververtegenwoordigd (46% in respons, 35% in Zuidoost) en de 18-34 jarigen
ondervertegenwoordigd (14% in respons, 34% in Zuidoost).
Tabel 4 Respondenten naar leeftijd (procenten)
bewoners Amsterdammers

studenten

forenzen

totaal

6

8

65

17

13

25-34 jaar

8

12

35

33

15

35-44 jaar

15

18

0

25

17

45-64 jaar

46

43

0

23

38

18-24 jaar

65 jaar e.o.
totaal aantal (=100%)

25

20

0

2

18

497

533

100

153

1283

De helft van de respondenten die wonen in Zuidoost, woont in de Bijlmer (tabel 5). Een
vijfde woont in Holendrecht/Reigersbos en 17% woont in Gein. Deze verhouding komt
ongeveer overeen met de bevolkingssamenstelling van Zuidoost.
Tabel 5 Respondenten wonend in Zuidoost naar buurt (procenten)
bewoners
Bijlmer Centrum

21

Bijlmer Oost

30

Nellestein
Holendrecht/Reigersbos

20

Gein

17

Driemond

1

onbekend

3

totaal

14

7

100
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De Amsterdamse respondenten komen uit alle stadsdelen (tabel 6). Ongeveer een derde
van de forenzen woont buiten Amsterdam.
Tabel 6 Respondenten wonend buiten Zuidoost naar stadsdeel (procenten)
forenzen

Amsterdammers

7

11

18

16

9

14

Zuid

11

15

Oost

19

19

Centrum
West
Nieuw-West

Noord
onbekend
totaal

5

10

31

16

100

100

15
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1 Het imago van Zuidoost

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het beeld dat mensen hebben van Zuidoost. Er wordt
daarbij een onderscheid gemaakt tussen bewoners van Zuidoost, forenzen,
Amsterdammers en studenten.

1.1 Associaties met Zuidoost bij bewoners positiever dan forenzen
en Amsterdammers
De associaties die bewoners hebben bij Zuidoost hebben vooral te maken met de
positieve omgeving, thuis voelen en de multiculturele samenleving (figuur 1.1). Bewoners
noemen vaker dan in voorgaande jaren de positieve omgeving en de multiculturele
samenleving. Bewoners associëren Zuidoost in 2013 minder vaak met
criminaliteit/onveiligheid dan in 2010 en 2006 en evenveel als in 2008.
Een relatief groot aandeel bewoners associeert Zuidoost met iets anders (12%). Deze
associaties liepen erg uiteen waardoor ze niet konden worden ondergebracht tot een
bepaalde antwoordcategorie. De associaties die bewoners hebben met Zuidoost lopen
dus meer uiteen dan in voorgaande jaren en zijn positiever.
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Figuur 1.1 Associaties bij Zuidoost van bewoners, 2006-2013

positieve omgeving (groen,
ruimte, rust)
multicultureel, gemengd
prettig, thuis voelen
associatie met wonen
Bijlmer
imago bestuur
criminaliteit, onveiligheid
winkelen
armoede,
verwaarlozing/achterstandswijk
OV/Metro
algemeen negatief (onplezierig,
saai, niet leuk)
negatieve omgeving
flats, hoogbouw
renovatie, ontwikkeling
gestigmatiseerd
afgelegen
associatie met werk
uitgaan
sport, Arena
kantoren, industrie
overige wijken
slecht imago
overig

weet niet, geen antwoord
0

5

10

15

0-meting (2006)

18

20
2008

25
2010

30
2013

35

Imago Zuidoost 2013

Een kwart van de forenzen associeert Zuidoost het meest met de Bijlmer (figuur 1.2). Dat
is meer dan in voorgaande jaren. Net als in 2010 en vaker dan in de jaren daarvoor
associeert ook een groot aandeel van de forenzen Zuidoost met de multiculturele
samenleving. Iets meer forenzen noemen thuis voelen dan in 2010 (even vaak als in 2006
en 2008) en iets minder forenzen noemen de criminaliteit/onveiligheid (eveneens terug op
het niveau van 2006 en 2008).
Figuur 1.2 Associaties bij Zuidoost van forenzen, 2006-2013
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De meest genoemde associatie van Amsterdammers bij Zuidoost is de Bijlmer (figuur
1.3), evenals in 2006 en 2008. In 2010 was dat criminaliteit/onveiligheid. Deze staat nu op
de vierde plaats. De tweede meest genoemde associatie is het multiculturele karakter, dit
wordt vaker genoemd dan in 2010 en is daarmee terug op het niveau van 2006 en 2008.
Net als in 2010 heeft een redelijk groot aandeel een andere associatie bij Zuidoost. De
associaties die Amsterdammers hebben met Zuidoost worden dus diverser. Genoemd
worden bijvoorbeeld het AMC, de scholen en familie.
Figuur 1.3 Associaties bij Zuidoost van Amsterdammers, 2006-2013
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Studenten die in Zuidoost wonen associëren Zuidoost het meest met het multiculturele
karakter van het stadsdeel, studenten die buiten Zuidoost wonen noemen het vaakst de
Bijlmer (figuur 1.4). Studenten uit Zuidoost noemen daarnaast ook vaak criminaliteit,
onveiligheid, positieve omgeving en thuis voelen. Amsterdamse studenten noemen vaker
flats, hoogbouw, uitgaan en de Arena.
Figuur 1.4 Associaties bij Zuidoost van studenten, 2013
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Bewoners met een Nederlandse herkomst noemen vaker een positieve omgeving als
associatie dan bewoners met een niet-westerse herkomst en bewoners met een nietwesterse herkomst noemen vaker thuis voelen en het multiculturele karakter. Verder zijn
er geen verschillen tussen de herkomstgroepen.
Bewoners zijn in hun associaties overwegend positief: in 2013 is 70% positief (tabel 1.5).
Dat is meer dan in 2010. Amsterdammers zijn meer negatief dan positief, maar wel
minder negatief dan in 2010. Studenten die in Zuidoost wonen zijn ook overwegend
positief en Amsterdamse studenten zijn vooral neutraal. Forenzen zijn iets positiever in
hun associaties dan in 2010 en minder negatief dan in 2010.
Tabel 1.5 Lading van de associaties, 2010 en 2013
2013

2010

bewoners

A’dammers

studenten
Zuidoost

studenten
A’dam

forenzen

bewoners

A’dammers

forenzen

negatief

15

34

12

18

18

24

51

32

neutraal

14

37

27

53

39

14

28

35

positief
weet
niet

70

25

57

27

42

62

21

33

1

4

4

2

1

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100
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Bewoners met een niet-westerse achtergrond zijn positiever in hun associaties dan
bewoners met een andere achtergrond: 81% is positief. Tussen leeftijdsgroepen zijn er
weinig verschillen, alleen jongere Amsterdammers zijn iets positiever in hun associaties
dan oudere Amsterdammers.

1.2 Amsterdamse Poort en Arenagebied bekendste plekken van
Zuidoost
Na de algemene associatie met Zuidoost is de respondenten gevraagd naar de plekken
die zij met Zuidoost associëren. Deze vraag is niet gesteld aan de respondenten die op
straat werden geïnterviewd.
Net als in voorgaande jaren associëren bewoners Zuidoost het meeste met de
Amsterdamse Poort en de Gaasperplas + overige groengebieden (tabel 1.6). De Arena
wordt in 2013 iets meer genoemd dan in voorgaande jaren.
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Tabel 1.6 Plekken die bewoners associëren met Zuidoost, 2006-2013 (procenten)

Amsterdamse Poort
Gaasperplas + overige
groengebieden
Arena(gebied)
straten, pleinen, buurten,
bekende flats
Bijlmer
Ganzenhoef, Ganzenpoort,
Kraaiennest, Kameleon
thuis, eigen woonwijk
Gein
AMC
metro en stations
Ikea en andere winkels
Holendrecht
Gaasperdam
Heineken Music Hall
flatgebouwen
Ziggo Dome
Kwakoe en andere culturele
evenementen
Kantoren, industrie
school/opleiding
(ROC/HES/HvA/UvA)
overig

weet niet, geen antwoord
0

10

20
0-meting (2006)

30
2008

40
2010

50

2013

Net als in 2010 is voor Amsterdammers het Arenagebied de meest bekende plek in
Zuidoost (figuur 1.7). Daarna volgen de Amsterdamse Poort en de Bijlmer, dit was ook in
2010 het geval.
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Figuur 1.7 Plekken die Amsterdammers associëren met Zuidoost, 2010 en 2013 (procenten)
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Het Arenagebied, de Amsterdamse Poort en de Bijlmer zijn net als in 2010 de plekken
waar forenzen Zuidoost het meest mee associëren (figuur 1.8). Deze plekken worden
vaker genoemd dan in 2010.
Figuur 1.8 Plekken die forenzen associëren met Zuidoost, 2010 en 2013 (procenten)
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1.3 Zuidoost voor alle groepen een bereikbare woonstad
Bewoners vinden Zuidoost vooral een woonstad die goed bereikbaar, leefbaar en
strategisch gelegen is (figuur 1.9). Bewoners vinden Zuidoost minder een uitgaansstad.
Amsterdammers en forenzen vinden de beschrijving minder van toepassing dan
bewoners, waarbij Amsterdammers weer minder dan forenzen. Amsterdammers en
forenzen vinden dat Zuidoost vooral weinig weg heeft van een uitgaansstad en een
kennisstad. Amsterdammers vinden Zuidoost het meest een bereikbare woonstad,
forenzen het meest een stad van zakelijke dienstverlening.
Studenten zijn net als bewoners positiever over Zuidoost dan Amsterdammers en
forenzen. Vooral de studenten die in Zuidoost wonen geven hoge beoordelingen.
Studenten uit Zuidoost vinden Zuidoost vooral een extraverte en bereikbare cultuurstad.
Amsterdamse studenten vinden een bereikbare stad van Music en Dance vooral van
toepassing op Zuidoost.
Bewoners van niet-westerse herkomst vinden de verschillende beschrijvingen iets meer
van toepassing op Zuidoost dan bewoners met een Nederlandse herkomst dat vinden. Dit
geldt alleen niet voor de beschrijvingen die het hoogst scoren: woonstad, bereikbare stad
en strategisch gelegen stad. Hierin is de beoordeling van bewoners van niet-westerse en
van Nederlandse afkomst gelijk.
Figuur 1.9 In hoeverre vindt u dat een bepaalde omschrijving van toepassing is op Zuidoost? (2013,
rapportcijfers)
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Bewoners zijn in de afgelopen jaren veel beschrijvingen meer van toepassing gaan vinden
op Zuidoost (figuur 1.10). Alleen woonstad, bereikbare stad, winkelstad, vernieuwende
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stad en strategisch gelegen stad vinden bewoners nog net zoveel van toepassing op
Zuidoost als in eerdere jaren.
Forenzen vinden Zuidoost in de loop der jaren meer een leefbare stad, winkelstad,
festivalstad, uitgaanstad, extraverte stad en een stad van Music en Dance. Forenzen
vinden Zuidoost wel een iets minder bereikbare stad dan in eerdere jaren.
Bij Amsterdammers zien we de minste verschillen. Wel zijn Amsterdammers Zuidoost
meer een uitgaansstad en een cultuurstad gaan vinden.
Tabel 1.10 In hoeverre vindt u dat een bepaalde omschrijving van toepassing is op Zuidoost? (2006-2013, rapportcijfers)
bewoners

forenzen

woonstad
strategisch gelegen
stad
zakelijke
dienstverlening

8

woonstad
strategisch gelegen
stad

bereikbare stad

6

zakelijke
dienstverlening

leefbare stad

4

6

bereikbare stad
leefbare stad

4

Music en Dance

winkelstad

Music en Dance

winkelstad

2

sportstad

8

2

festivalstad

0

vernieuwende stad

sportstad

uitgaanstad

gastvrije stad

vernieuwende stad

extraverte stad

ondernemende stad

festivalstad

0

uitgaanstad

gastvrije stad

kennisstad

extraverte stad

ondernemende stad

cultuurstad

kennisstad
cultuurstad

Amsterdammers
woonstad
strategisch gelegen
stad
zakelijke
dienstverlening

8

6

bereikbare stad
leefbare stad

4

winkelstad

Music en Dance
2

2013
sportstad

festivalstad

0

2010
2008
0-meting

uitgaanstad

vernieuwende stad

gastvrije stad

extraverte stad

ondernemende
stad

kennisstad
cultuurstad

:

Het beeld van het stadsdeel is afhankelijk van hoe goed men het stadsdeel kent.
Amsterdammers die regelmatig in Zuidoost komen vinden alle beschrijvingen meer bij
Zuidoost passen dan Amsterdammers die (bijna) nooit in Zuidoost komen, met
uitzondering van woonstad (figuur 1.11). Amsterdammers die regelmatig in Zuidoost
komen en Amsterdammers die (bijna) nooit in Zuidoost komen, vinden Zuidoost in gelijke
mate een woonstad.
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Figuur 1.11 In hoeverre vindt u dat een bepaalde omschrijving van toepassing is op Zuidoost? (2013,
rapportcijfers)
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1.4 Beeld Amsterdammers voor het eerst vooral gebaseerd op
bezoek aan Zuidoost
Het beeld dat bewoners van Zuidoost hebben is vooral gebaseerd op het feit dat zij er
wonen en dus een eigen ervaring met het stadsdeel hebben (figuur 1.12). Net als in
voorgaande jaren geeft een groot deel van de bewoners hun beeld van Zuidoost ergens
anders op te baseren. Dit komt doordat velen hebben aangegeven wát hun beeld van
Zuidoost is, in plaats van waarop dat beeld is gebaseerd.
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Figuur 1.12 Waar bewoners hun beeld van Zuidoost op baseren, 2008-2013 (procenten)
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Forenzen baseren hun beeld van Zuidoost op het feit dat zij in Zuidoost werken (figuur
1.13). Daarnaast zegt ook een groot deel van de forenzen hun beeld van Zuidoost te
baseren op de bezoeken aan Zuidoost en op de media.
Figuur 1.13 Waar forenzen hun beeld van Zuidoost op baseren, 2008-2013 (procenten)
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Het beeld van Zuidoost dat Amsterdammers hebben is vooral gebaseerd op bezoeken
aan Zuidoost (figuur 1.14). In voorgaande jaren baseerden Amsterdammers hun beeld
van Zuidoost meer op de media.
Figuur 1.14 Waar Amsterdammers hun beeld van Zuidoost op baseren, 2008-2013 (procenten)
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1.5 Criminaliteit blijft meest genoemde probleem van Zuidoost
Criminaliteit is volgens forenzen, Amsterdammers en studenten die in Zuidoost wonen het
grootste probleem in Zuidoost (figuur 1.15). Bewoners vinden de werkloosheid een iets
groter probleem dan criminaliteit. Amsterdamse studenten noemen vooral het imago als
belangrijkste probleem van Zuidoost.
Figuur 1.15 Belangrijkste problemen van Zuidoost volgens bewoners, forenzen, Amsterdammers en
studenten (2013, procenten)
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In vergelijking met drie jaar geleden noemen bewoners in 2013 de criminaliteit veel
minder vaak als belangrijkste probleem van Zuidoost (figuur 1.16). Werkloosheid wordt
vaker genoemd als belangrijkste probleem. De mate waarin bewoners drugsoverlast als
groot probleem aangeven is met de jaren afgenomen.
Bewoners van Nederlandse en westerse afkomst noemen vaker het onbegrip tussen
culturen als belangrijkste probleem dan bewoners van niet-westerse afkomst. Verder zijn
er geen verschillen tussen verschillende herkomstgroepen.
Figuur 1.16 Belangrijkste problemen van Zuidoost volgens bewoners (2006-2013, procenten)
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Volgens forenzen is criminaliteit het belangrijkste probleem in Zuidoost (figuur 1.17).
Criminaliteit wordt wel minder vaak genoemd dan in 2010, maar vaker dan in 2008 en
2006. Ook werkloosheid is volgens veel forenzen een belangrijk probleem in Zuidoost.
Werkloosheid wordt vaker als probleem gezien dan in voorgaande jaren. Drugsoverlast
wordt in de loop der jaren minder als probleem gezien door forenzen.
Figuur 1.17 Belangrijkste problemen van Zuidoost volgens forenzen (2006-2013, procenten)
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Ook Amsterdammers vinden criminaliteit het belangrijkste probleem van Zuidoost (figuur
1.18). Wel wordt criminaliteit minder vaak genoemd dan in 2010. Werkloosheid wordt in
2013 iets meer genoemd door Amsterdammers, drugsoverlast wordt minder vaak gezien
als probleem.
Figuur 1.18 Belangrijkste problemen van Zuidoost volgens Amsterdammers (2006-2013, procenten)
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2 Bezoek aan Zuidoost

In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe vaak mensen die niet in Zuidoost wonen het stadsdeel
bezoeken. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de redenen voor het bezoek en naar
de redenen om Zuidoost niet te bezoeken. Ook de bereikbaarheid van het stadsdeel
wordt in dit hoofdstuk behandeld en er wordt gekeken welke plekken vaak bezocht
worden.

2.1 Winkelen belangrijkste reden voor Amsterdammers om naar
Zuidoost te gaan
Driekwart (76%) van de Amsterdammers is het afgelopen jaar in Zuidoost geweest. Dit is
vergelijkbaar met voorgaande jaren. Amsterdammers van niet-westerse herkomst zijn
vaker in Zuidoost geweest dan Amsterdammers van Nederlandse herkomst (71%
tegenover 84%). Amsterdamse studenten komen ook vaker in Zuidoost: 82% geeft aan
het afgelopen jaar in Zuidoost geweest te zijn.
De meest genoemde reden om een bezoek aan Zuidoost te brengen is winkelen (figuur
2.1). Winkelen is wel minder vaak reden om Zuidoost te bezoeken dan in voorgaande
jaren. Ook bezoek aan familie of vrienden is een veel genoemde reden. Andere redenen
die genoemd worden voor een bezoek aan Zuidoost zijn onder andere ziekenhuis- en
werkbezoeken.
Amsterdamse studenten bezoeken Zuidoost vooral om er uit te gaan of om vrienden en
familie te bezoeken. Amsterdamse studenten die uitgaan in Zuidoost gaan vooral naar de
film of naar een concert. Ook andere doelgroepen die aangaven in Zuidoost uit te gaan,
gaan voornamelijk naar de film of een concert (bijvoorbeeld in de HMH of Ziggo Dome).
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Figuur 2.1 Reden van het bezoek aan Zuidoost, 2006-2013 (procenten)
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Amsterdammers die in het afgelopen jaar niet in Zuidoost zijn geweest, geven aan dat zij
geen reden hebben om Zuidoost te bezoeken en er niets te zoeken hebben.
Amsterdammers komen niet vaak in Zuidoost (figuur 2.2). Elf procent van de
Amsterdammers die wel eens in Zuidoost komen, komt er wekelijks of dagelijks. Dat is
meer dan in voorgaande jaren (5%). Ruim een kwart komt maandelijks in Zuidoost en
61% minder vaak.
Figuur 2.2 Bezoekfrequentie van de Amsterdammers aan Zuidoost (procenten)
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Net als in voorgaande jaren heeft de helft van de Amsterdammers bekenden in Zuidoost,
dit geldt ook voor de Amsterdamse studenten. Drieënveertig procent van de forenzen
heeft bekenden in Zuidoost wonen, dat is minder van in 2010 (60%).
Amsterdammers bezoeken Zuidoost op wisselende dagen: 32% door de week, 22% in het
weekend, 19% zowel door de week als in het weekend en 27% wisselend. De meeste
bezoekers (60%) komen overdag naar Zuidoost, 12% komt meestal ’s avonds en 28%
komt op wisselende tijdstippen. Zuidoost wordt dus op wisselende dagen maar
voornamelijk overdag bezocht.
Aan de forenzen is gevraagd of zij Zuidoost ook wel eens bezoeken buiten het werk om.
Ruim een kwart (27%) geeft aan naar Zuidoost te komen om te winkelen. Dat is minder
vaak dan in 2010 (44%).
In 2013 is voor het eerst aan forenzen gevraagd hoe de werkomgeving in Zuidoost hen
bevalt (figuur 2.3). De meeste forenzen zijn positief over de werkomgeving: 62%
beoordeelt de werkomgeving (zeer) goed, 22% vindt de werkomgeving voldoende en 12%
beoordeelt de werkomgeving matig tot slecht.
Figuur 2.3 Mening werkomgeving forenzen (2013, procenten)
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2.2 ArenA Boulevard belangrijkste bezoektrekker
De ArenA Boulevard is net als in voorgaande jaren de meest bezochte locatie van
mensen die niet in Zuidoost wonen (figuur 2.4). De ArenA Boulevard wordt zelfs iets vaker
genoemd dan in vorige jaren. Daarna volgen de Amsterdamse Poort en Ikea.
Figuur 2.4 Bezochte locaties van mensen die niet in Zuidoost wonen, 2006-2013 (procenten)
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2.3 Zuidoost goed bereikbaar
De meeste respondenten vinden Zuidoost zowel met het openbaar vervoer als met de
auto goed bereikbaar (figuur 2.4 en 2.5). Bewoners vinden Zuidoost beter bereikbaar dan
mensen die buiten Zuidoost wonen. Er zijn weinig verschillen met voorgaande jaren,
alleen bewoners zijn iets positiever geworden over de bereikbaarheid met de auto.
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Figuur 2.5 Oordeel over de bereikbaarheid van Zuidoost met het openbaar vervoer, 2006-2013
(procenten)
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Figuur 2.6 Oordeel over de bereikbaarheid van Zuidoost met de auto, 2006-2013 (procenten)
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3 Wonen in Zuidoost

Hoe populair is Zuidoost als woonlocatie? Welke mensen willen er graag wonen? Hoe valt
deze groep te onderscheiden? Op deze en andere vragen wordt in dit hoofdstuk een
antwoord gegeven. Ook wordt aan de hand van een aantal stellingen gekeken naar hoe
men tegen wonen in Zuidoost aankijkt.

3.1 Een vijfde zou wel in Zuidoost willen wonen
Driekwart (73%) van de respondenten zou niet in Zuidoost willen wonen. Dit is iets minder
dan in 2010 (80%), 2008 (76%) en 2006 (77%). Er zijn weinig verschillen tussen forenzen,
Amsterdammers en studenten. Tweeëntwintig procent zou wel of misschien in Zuidoost
willen wonen, in 2010 was dit 17%, in 2008 25% en in 2006 20%. Amsterdamse
studenten vinden de afstand tot het centrum een belangrijkere reden om niet in Zuidoost
te willen wonen dan Amsterdammers. Amsterdammers met een Nederlandse achtergrond
zouden minder vaak in Zuidoost willen wonen dan Amsterdammers met een niet-westerse
achtergrond.
Aan de respondenten die niet in Zuidoost willen wonen is gevraagd wat de reden
daarvoor is (figuur 3.1). De meest genoemde reden om niet in Zuidoost te willen wonen is
de afstand tot het centrum. In 2010 was dat nog de onveiligheid, hetgeen in 2013 veel
minder vaak als reden wordt gegeven om niet in Zuidoost te willen wonen. Ook geven
veel mensen aan dat ze nu goed wonen en niet willen verhuizen. Er zijn geen verschillen
in herkomst en doelgroep.
Amsterdammers en forenzen die wel zouden overwegen in Zuidoost te gaan wonen zijn
net als in de voorgaande jaren vooral te spreken over de ruime woningen, de ruimte en
het vele groen (figuur 3.2). Ook de betaalbaarheid is voor een groot aandeel
respondenten een reden om in Zuidoost te willen wonen. De veiligheid wordt in 2013 een
stuk minder vaak genoemd dan in 2010 maar even vaak als in 2006 en 2008.
Amsterdamse studenten en forenzen vinden het feit dat Zuidoost dichtbij studie, werk,
vrienden en familie is een belangrijkere reden om er te willen wonen dan Amsterdammers.
Amsterdammers vinden op hun beurt het vele groen een belangrijkere reden om in
Zuidoost te willen wonen.
Respondenten met een niet-westerse herkomst vinden het groen minder belangrijk dan
respondenten met een andere herkomst. Daarnaast vinden respondenten met een nietwesterse herkomst het multiculturele karakter van Zuidoost een belangrijkere redenen om
in Zuidoost te willen wonen dan respondenten met een Nederlandse herkomst.
Van de mensen die niet in Zuidoost zouden willen wonen, kan een vijfde zich voorstellen
dat dat ooit anders zal zijn. Er zijn hierin geen verschillen tussen Amsterdammers,
forenzen en herkomstgroepen.
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Figuur 3.1 Redenen om niet in Zuidoost te willen wonen (2013, procenten)
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Figuur 3.2 Redenen om wel in Zuidoost te willen wonen (2013, procenten)
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3.2 De ligging, isolatie en saaie bouw van Zuidoost meest betwist
Aan de respondenten is een aantal stellingen voorgelegd over de woningen en bebouwing
in het stadsdeel. Het gaat om de volgende stellingen:





Er is een gevarieerd aanbod van woningen in Zuidoost (varia woning)
Er zijn vooral goedkope huurwoningen in Zuidoost (goedkope huur)
De meeste bebouwing in Zuidoost ziet er saai uit (saaie bouw)
In Zuidoost wordt veel aandacht besteed aan bijzondere architectuur
(architectuur)
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Als je in Zuidoost woont ben je snel lekker buiten (snel buiten)
De ligging van Zuidoost, vlak bij de stad, maar niet in de stad, is aantrekkelijk
(goede ligging)
Zuidoost ligt geïsoleerd van de rest van de stad (geïsoleerd)
In Zuidoost vind je eigenlijk alle soorten winkels die je je kan wensen (varia
winkel)

Voor alle stellingen geldt dat bewoners positiever zijn in hun oordeel dan Amsterdammers
(figuur 3.3). Ook studenten uit Zuidoost zijn vaak positief. De antwoorden van forenzen,
Amsterdammers en Amsterdamse studenten zijn vergelijkbaar met elkaar. Studenten uit
Zuidoost vinden het minst vaak dat er een gevarieerd aanbod van woningen in Zuidoost
is, bewoners het vaakst. De meerderheid van de Amsterdamse studenten vindt dat de
meeste bebouwing er saai uitziet, terwijl de meerderheid van de studenten uit Zuidoost
dat niet vindt. Bijna alle bewoners vinden dat je in Zuidoost lekker snel buiten bent als je
daar woont. Maar weinig studenten die in Zuidoost wonen, vinden dat Zuidoost geïsoleerd
ligt van de rest van de stad.
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Figuur 3.3 Stellingen over de woningen en bebouwing in Zuidoost (2013, procenten)
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In vergelijking met de voorgaande jaren zijn er nauwelijks verschillen (figuur 3.4). Alleen
vinden bewoners in 2013 iets minder dan in vorige jaren dat er vooral goedkope
huurwoningen zijn in Zuidoost.
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Figuur 3.4 Stellingen over de woningen en bebouwing in Zuidoost, 2006-2013 (procenten)
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3.3 Amsterdammers hebben liever cafés, bewoners liever
recreatiegebieden
Een woonomgeving moet aan bepaalde voorwaarden voldoen wil men er zich vestigen.
Gevraagd is hoe belangrijk men de aanwezigheid van verschillende voorzieningen voor
de woonomgeving. Het gaat om de volgende onderwerpen:
 restaurants, cafés en winkels
 middelbare- en basisscholen
 sportvoorzieningen zoals clubs en sportterreinen
 recreatiemogelijkheden zoals parken en zwembaden
 culturele voorzieningen zoals theaters, bioscopen en expositieruimtes
 kinderopvang en speelmogelijkheden voor kinderen
 voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg
 openbaar vervoer
Bewoners vinden bijna alle voorzieningen belangrijker dan forenzen en Amsterdammers
(figuur 3.5). Forenzen en Amsterdammers vinden wel restaurants en cafés belangrijker
dan bewoners, vooral forenzen vinden deze belangrijk. Openbaar vervoer en
voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg vinden alle doelgroepen belangrijk.
Er zijn weinig verschillen tussen bewoners van verschillende herkomstgroepen.
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Figuur 3.5 Belang dat bewoners, forenzen en Amsterdammers hechten aan voorzieningen (2013,
procenten)
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Welk belang bewoners en Amsterdammers aan bepaalde voorzieningen hechten verschilt
niet met voorgaande metingen (figuur 3.6). Bij de forenzen zijn er wel verschillen met
vorige jaren, zo vinden zij in 2013 cafés belangrijker, maar kinderopvang minder
belangrijk.

47

Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek

Tabel 3.6 Belang dat bewoners, forenzen en Amsterdammers hechten aan voorzieningen, 2009-2013 (procenten)
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3.4 Studenten wonen in Zuidoost vanwege woonruimte
In deze meting zijn voor het eerst studenten apart bevraagd. Studenten die in Zuidoost
wonen kregen vragen voorgelegd over wonen in Zuidoost. De meeste ondervraagde
studenten (53%) wonen thuis bij hun ouders in Zuidoost (figuur 3.7). Vijf procent woont op
een campus en 8% woont op kamers. Studenten die een ander antwoord geven zeggen
bijvoorbeeld dat ze in een eigen woning wonen.
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Figuur 3.7 Hoe woont u in Zuidoost? (2013, procenten)
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De belangrijkste reden voor studenten om in Zuidoost te wonen is het aanbod van
woonruimte (figuur 3.8). Twaalf procent woont in Zuidoost vanwege de prijs-kwaliteit
verhouding van wonen.
Figuur 3.8 Belangrijkste reden voor studenten om in Zuidoost te wonen (2013, procenten)
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Tweeënveertig procent van de studenten uit Zuidoost wil na hun studie in Zuidoost blijven
wonen (figuur 3.9). Ruim een kwart wil dat niet en een vijfde weet het niet.
Een kwart van de studenten die in Zuidoost woont doet daar vrijwilligerswerk. Dat is gelijk
6
aan het gemiddeld aantal jongeren dat vrijwilligerswerk doet in geheel Amsterdam.

6

Staat van de Stad VII, O+S
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Figuur 3.9 Stellingen Zuidoost studenten (2013, procenten)
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4 De toekomst van Zuidoost

In dit laatste hoofdstuk staat de toekomst van Zuidoost centraal. Allereerst wordt er
gekeken hoe het de laatste jaren is gegaan met Zuidoost. Daarnaast wordt gekeken wat
bewoners van het stadsdeel voor de toekomst wensen op het gebied van onder andere
bereikbaarheid, leefbaarheid en cultuur.

4.1 Ontwikkeling Zuidoost vooral vooruitgegaan
Voor alle doelgroepen geldt dat de meesten vinden dat Zuidoost als woongebied er op
vooruitgegaan is (figuur 4.1). Gemiddeld vindt tweederde van de respondenten dat.
De Amsterdamse studenten vinden het vaakst dat Zuidoost er op vooruitgegaan is, maar
dit verschilt niet significant van de andere doelgroepen. Bewoners en studenten uit
Zuidoost vinden wel vaker dat Zuidoost er op achteruit is gegaan dan de andere
doelgroepen. Er zijn geen verschillen tussen verschillende herkomstgroepen.
Figuur 4.1 Mening over de ontwikkeling van Zuidoost als woongebied (2013, procenten)
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Bewoners die vinden dat Zuidoost er op achteruit is gegaan, hebben zowel positieve als
negatieve associaties met Zuidoost. Zij zien de grote afstand tussen de burgers en het
bestuur en de werkloosheid als belangrijkste problemen van Zuidoost. Met name
omschrijvingen van Zuidoost als vernieuwende stad (5,1) en als extraverte stad (5,3)
vinden zij veel minder van toepassing dan bewoners die wel vooruitgang zien.
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Door de jaren heen zijn er weinig verschillen (figuur 4.2). Alleen de bewoners zijn iets
positiever geworden en forenzen en Amsterdammers zien iets minder achteruitgang dan
in voorgaande jaren.
Figuur 4.2 Mening over de ontwikkeling van Zuidoost als woongebied, 2006-2013 (procenten)
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4.2 Bewoners willen in de toekomst nog meer een bereikbare en
leefbare woonstad
Uit hoofdstuk 1 is gebleken dat bewoners van Zuidoost het stadsdeel vooral een
bereikbare stad en een woonstad vinden en geen uitgaanstad.
De bewoners is gevraagd in hoeverre zij van de beschrijvingen vinden dat die in de
toekomst van toepassing moeten zijn op Zuidoost. In figuur 4.3 is aangegeven in hoeverre
de bewoners de beschrijvingen nu van toepassing vinden op het stadsdeel en in hoeverre
dat in de toekomst het geval zou moeten zijn.
De bewoners van Zuidoost vinden dat bijna alle dimensies wel meer van toepassing
zouden mogen zijn dan nu het geval is. Bewoners vinden wel dat Zuidoost al voldoende
een festivalstad, extraverte stad, stad van Music en Dance en een stad van zakelijke
dienstverlening is. Op de dimensies kennisstad, uitgaanstad en winkelstad zijn de
verschillen tussen de gewenste situatie en de huidige situatie het grootst.
In vergelijking met 2010 zijn er geen verschillen.
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Figuur 4.3 Dimensies nu en in de toekomst, volgens bewoners van Zuidoost (2013, procenten)
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De bewoners die de afgelopen jaren vooruitgang zagen in de ontwikkeling van Zuidoost,
zijn vaker van mening dat Zuidoost zich in de verschillende dimensies zou moeten
ontwikkelen, dan bewoners die geen vooruitgang zagen (figuur 4.4). Alleen op de
beschrijving bereikbare stad verschillen zij niet van mening. Dit duidt erop dat de
bewoners die geen positieve ontwikkeling in Zuidoost zien ook geen behoefte hebben aan
de ontwikkelingen waar het stadsdeel aan werkt. Zij vinden vooral een leefbare woonstad
belangrijk en vinden en hechten geen waarde aan Zuidoost als festivalstad of als stad van
Music en Dance.
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Figuur 4.4 Dimensies in de toekomst, bewoners die vinden dat Zuidoost vooruit is gegaan, en bewoners
die geen vooruitgang zien (procenten)
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In de huidige meting is voor het eerst aan de respondenten gevraagd wat zij het meest
missen aan Zuidoost of wat zij graag zouden willen toevoegen aan Zuidoost. De
meningen hierover lopen erg uiteen. Vaker genoemd worden onder andere: een beter
bestuur, meer en gevarieerdere winkels, meer cafés en restaurants, meer activiteiten en
meer gezelligheid. Alle antwoorden zijn per doelgroep te vinden in de bijlage.
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Bijlage 1 Open antwoorden

Wat mist u het meest of zou u graag willen toevoegen aan Amsterdam Zuidoost?
Bewoners:
 - Meer prullenbakken in de openbare ruimte
- Beter onderscheid tussen Rust plekken en Drukte plekken. Zo dient
Gaasperplas niet als Festival terrein of woningbouw
- Dat ZUIDOOST als naam blijft
 - Betere uitgaansgelegenheden
- Coffeeshops
- Betere OV (o.a. oude nachtbuslijn, oude metrolijnen)
- Hoogwaardiger winkels (Gein/Reigersbos/Kraaiennest)
 "Dorpscafés" in de wijk.
 "Nederlanders"
 1. Bestuurders met hart voor ons prachtige groen en voor de volksgezondheid.
Bestuurders die de druk van het snelle geld ( Open Air ed.) durven te weerstaan
en durven investeren in Bruto Nationaal Geluk en plaats van Bruto Nationaal
Product.
2. Veiliger en beter onderhouden fietspaden
3. Echte restaurants. Dus geen fastfood, dönner, broodje-Surinaamse-kip en
wokschuren, maar restaurantjes waar ECHT gekookt wordt door -bijvoorbeeld- de
eetculturen uit zuidoost. Het is te idioot dat je -bijvoorbeeld- voor een fatsoenlijke
roti nu naar Amsterdam Oost moet fietsen, terwijl er ongetwijfeld duizenden
uitstekende roti-koks leven hier.
 aan het winkel aanbod en marktaanbod, kwaliteit het is wel veel van het zelfde.
Goede restaurants.
 aandacht voor natuur en ecologie ZONDER recreatie
 activiteiten niet alleen afgestemd op de lager geschoolden/minder
daadkrachtigen. Zieligheidsfactor is groot in dit stadsdeel
 Adequate zorg voor openbare groen en daarbinnen kleinschalige
horecavoorzieningen
 afschaffen blauwe zones en betaald parkeren
 afschaffing betaald parkeren
 Al het groen dat er vroeger was.
 als je een klacht heeft dat er nooit iemand contact met je op neemt
 Als voorbeeld Amstelveen Winkel en uitgaan gebied
 anti fietsdiefstal beleid: - nog meer U-tjes - betaalbare fietsenstallingen
 Architectuur.
 Autochtone bewoners met een bovenmodaal inkomen en op hen gerichte
faciliteiten.
 begraafplaats/crematorium, busbanen
 Bepaalde zorginstellingen en er moet meer gedaan worden voor de integratie.
 Bescherming in de vorm van voldoende begeleiding van de zwakkere groepen
van zuidoost, als ook oppakken van werkeloosheidsprobleem en helpen

55

Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek





































56

multiproblem gezinnen. En (nog) meer initiatieven op het gebied van milieu,
waaronder ook bescherming van groen dat er al is (dus niet alles gericht op
woningbouw). Veel meer ecologisch gericht winkelaanbod (ekoplaza etc.). Maar
ook: wanneer komt de V&D nou eindelijk eens terug naar Zuidoost? Belachelijk
dat ik voor specifieke V&D aankoop al 20 jaar naar Amstelveen afreis, slecht voor
het milieu ook...
Bestuurlijk: meer democratie; onderwijs: meer mogelijkheden; werkgelegenheid:
meer lager opgeleiden aan de slag; volkshuisvesting: betaalbare huurwoningen;
cultuur: meer wat serieuzere zaken als klassieke muziek, toneel, et cetera;
Betaalbare 3 kamerwoningen
betaalbare senioren woningen
Beter bestuur
Beter Bestuur
beter gevoel van veiligheid
beter toezicht in de appartementen op rondhangende mensen
beter vervoer van de trein en metro naar de wijken
Betere politici
Betere scholen, niveau moet omhoog gebracht worden. gemixte scholen
waardoor kinderen met een ander milieu in aanraking komen.
Betere schoonmaak van straten en pleinen.
betere vuilophaal, huizen raken verwaarloosd, vooral de huurhuizen.
betere werkgelegenheid
betere winkel aanbod
Betere winkels: Goede boekenwinkel, beter kleding en schoenenzaken
Betrouwbaar openbaar vervoer op redelijke afstand van mijn huis. Dus weg met
het GVB, stelletje minkukels
bijenkorf / V&D
bijzondere architectuur
biologische winkel
biologische winkel, goede restaurants (Thai, Indiaas, of goed eetcafé)
Biologische winkels.
Betaalbare huurwoningen.
burgerzin, saamhorigheid, sociale cohesie,urban gardens
Burgerzin; stoep schoonvegen en niet de zooi over de schouder op straat gooie
bus naar Gein 3-dorp. een V&D in de Poort, een Hema op Reigersbos.
Busvervoer naar en van Driemond in de avonduren en weekenden
cafés en terrassen
Cafés en winkels.
Coffeeshops.
Daadwerkelijke handhaving c.q. toezicht op diverse terreinen.
Dat buren meer respect voor elkaar hebben en minder luidruchtig zijn.
Dat de Gaasperdammerweg blijft zie die nu is en geen geld verspillen aan de
'ondertunneling'
Dat er strakker wordt gehandhaafd op het gebied van criminaliteit. Ook dat het
stadsdeelbestuur op minder grote afstand van de burger staat.
Dat garages voor de bewoners zijn en niet voor winkelpubliek met name
hoogoord
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Dat het bestuur meer met mensen bezig is. In plaats van met zichzelf en de
politiek.
Dat het dagelijks bestuur meer begrip toont
Dat het schoner wordt.
Dat iedereen zich gedraagt en de regels respecteert
Dat men meer bomen plant en er dus minder gekapt worden. Dat de politiek zou
afdalen naar het burger niveau en dat de Surinaamse mensen zich mogen los
maken van het slavernij verleden wat alleen maar stremmend werkt en het
tegenovergesteld effect heeft
Dat Zuidoost een schone stad wordt. Ik zie veel verwaarlozing wat ook door de
overheid komt. Ik zie vaak onderhoudswagens ergens geparkeerd staan waarin
de werkers zomaar zitten en niet hun werk uitvoeren.
De afbraak van een flink aantal flats.
De beeldvorming is negatief en daar dragen de kranten ook aan bij.
de bereikbaarheid per openbaar vervoer is niet slecht maar het voelt onveilig. De
bereikbaarheid per auto is goed, maar parkeren is een probleem.
de gekapte bomen
De kleine winkelcentra zouden beter voorzien worden van "goeie winkels"".
De lage begroeiing en de scheiding tussen verkeerstypen.
De metro zou eerder in de ochtenden moeten rijden en ook langer in de
avonduren. Liefst 24 uur per dag. Ik heb geen auto en ben afhankelijk van OV.
Vlgs persberichten zouden we daar nog tot 2015 op moeten wachten, ongelooflijk
toch!
de stad. Het is toch vooral een woongebied voor mensen uit allerlei landen, maar
je merkt dit alleen als je overdag op straat bent. Er is niet echt een openbaar
cultureel leven, en je merkt het ook niet aan verschillende restaurants: de
MacDonalds en het wokrestaurant lijken nog het populairst te zijn. De A'damse
poort is een vaag gebied 's avonds, en de het Arena gebied hoort eigenlijk niet bij,
dat ligt naast Zuidoost, als het ware. En iets heel anders: er lijkt geen persoon in
het stadsdeelbestuur te zitten met een echte "groene" of "duurzame" visie, laat
staan iemand die daar nou eens werk van maken wil. Zowel op straatniveau (de
omgang met het wijkgroen gaat van-dik-hout-zaagt-men-planken of moet opeens
heel sjiek) als op beleidsniveau. Terwijl de ondertunneling van de A9 kansen
biedt. Dat blijkt ook wel uit vraagstelling: "groen" komt in de vragenlijsten niet
voor.
De trappen voor ouderen zijn slecht bruikbaar. Er zouden trappen gemaakt
moeten worden die ook voor ouderen veilig en bruikbaar zijn.
Diversiteit aan uitgaansgelegenheden, meer restaurants.
een Vroom en Dreesman bv
Een beter bestuur!
een beter politiek bestuur zou ik graag zien
Een Biologische markt, of een winkel met verkoop van biologische producten.
Een biologische supermarkt
een biologische winkel/natuurwinkel, cafés zoals in oost of het centrum, waar
verschillende doelgroepen komen, meer diversiteit in restaurants
een bredere samenstelling van de bevolking.
een bruin (studenten) jazz, avond, nacht café
Een buurthuis of ander lokaal waar je iets kan organiseren in Holendrecht Oost
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Een dance club
Een eigen vlag voor het stadsdeel
een fatsoenlijk café in de buurt waar je kunt afspreken met vriendinnen. nu zijn er
alleen geconcentreerd enkele cafés waar ik nog niet dood gevonden zou willen
worden.
een fatsoenlijke markt. niet zo’n allochtonen markt. Nergens een bloemenstal te
bekennen
Een fontein
Een gereedschapswinkel, een dierenwinkel.
Een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van restaurants ontbreekt hi
Een gezellig plein met gezellige cafés en restaurants
Een goede boekwinkel
een goede OV verbinding tussen Driemond en Weesp en de rest van Zuidoost.
Lokale gezondheidszorg in Driemond. Meer zelfsturing vanuit Driemond met
ondersteuning van het Stadsdeel
Een goede OV voorziening met Driemond. Ook 's-avonds en in de weekeinden.
een groot museum
een heel goed verwarmd zwembad
Een juiste inzet.
een kloppend hart met goede restaurants. grote variatie in architectuur. een
betrouwbaar ambtelijk apparaat.
een kwaliteitsboekhandel
Een mooie Spa
een museum, waarin de spanning binnen Zuidoost weerspiegeld wordt
Een of meer musea
een openluchtzwembad
Een permanente metroverbinding, in elk geval tot in de kleine uurtjes bijv. 02.00
uur zodat het uitgaan elders in de stad geen haastklus wordt, maar in feite geldt
dit voor het hele openbaar vervoer.
Een plek als club trouw.
Een gerenommeerde boekenwinkel.
Een rustige woonomgeving zonder overlast.
een stadsdeelbestuur dat niet zo amateuristisch en "corrupt" is
Een stadsdeelraad die niet rollend met elkaar over de tafel gaat.
Een sterk creatief ondernemerschap (in beginsel al aanwezig) en succesvolle
bestrijding van armoede, leerachterstand en schooluitval (instrumenten aanwezig,
maar moet beter
Een treinenwinkel.
Een veilig gevoel wanneer de kinderen buiten spelen. En leuke speeltuinen waar
ze iets aan hebben en elkaar kunnen ontmoeten.
een winkelcentrum met een groot warenhuis zoals bv een VenD
Eengezinswoningen voor middenstand in de buitenring, Gein, Reigersbos,
Venserpolder
Enkele gezellige locaties met café/horeca. In het uitgaanscentrum is dat al
magertjes maar elders inde buurt heb je alleen wat zuipkroegen en verder niks.
Er moet strenger worden gecontroleerd als het gaat om criminaliteit en
milieuvervuiling. Er moet meer aan veiligheid worden gedaan.
Er moeten meer banen op de markt komen.
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Er wordt meer gedaan voor allochtone voor bewoners dan voor autochtone. Ik
zou graag zien dat er meer gedaan wordt voor de autochtonen.
Er zijn teveel koopwoningen, er morgen meer huurwoningen komen. het lijkt alsof
Stadsdeel Zuidoost niet haar eigen beslissingen kan nemen.
Extra metro die van hier naar Noord gaat.
Extra woningen.
Fatsoenlijke winkels zoals Paello, dus de wat betere modezaken en minder
belwinkels. Natuurvoedingwinkel en een dierenwinkel.
Fatsoenlijke winkels, betere diversiteit in de winkels.
Fontein waarin kinderen eventueel kunnen spelen. (Frederiksplein)
geen idee
gescheiden verkeersstromen parkeergarages groen ganzenhoef Bijlmer plein
tram stadswachten/boa’s meer opvang voor mensen die over straat zwerven
Gevarieerder winkelaanbod, meer restaurants
gevarieerdere samenstelling bevolking, schonere straten, toezicht op asociaal
woongedrag
Gezellige architectuur. Niet alleen rechte lijnen met woonblokken. Een goede
dagmarkt, zoals op Reigersbos op woensdag, dus een gevarieerder aanbod van
ook dagelijkse boodschappen. Goede werkgelegenheid.
gezellige uitgaansgelegenheden (qua sfeer) Nu allemaal erg glim, glans en groot
Gezelligheid in het straatbeeld en kleine gezellige horeca.
Gezelligheid, winkels
Glasvezel internet
Goed en gevarieerd winkelaanbod. Goed plaatselijk openbaar vervoer
goed theater, met toneeltoren zodat er ook grotere producties kunnen plaats
vinden. Een publiek trekkend museum.
Goede bestuurders, die zich niet willen profileren maar luisteren naar de
inwoners.
Goede horecaondernemers, geen evenementenrestaurants (die zijn er al
voldoende)
Goede MTB-veegploegen en een daadkrachtig management.
goede ophaaldienst van vuil en het handhaven van overtredingen bij vuil op straat
zetten. Bewakingscamera’s bij ons op de parkeerplaats (polsbroekstraat) i.v.m.
met diefstallen
Goede restaurants (Horeca in zijn algemeen). Eten verbindt de culturen!
Goedkope huurwoningen
Goedkopere huurwoningen
gratis parkeren
Gratis parkeren
gratis parkeren bij de poort zou goed zijn voor het winkelgebied, of voor 1e uur
gratis zoals in Amstelveen winkelcentrum gebeurt. ik rijd liever daarheen dan in
de poort meteen te moeten betalen
Groen
Groot warenhuis
Grote winkels zoals Ikea, Praxis, Mediamarkt zijn gericht op een veel breder
publiek dan ZO. In een normale stad van 80.000 inwoners is er een grotere
diversiteit aan winkelaanbod. Nu is er bijv. geen goede boekhandel meer in de
Amsterdamse Poort.
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handhaving in de meest brede zin
Herplanten van alle 10.000 bomen die in het Bijlmerpark zijn gekapt.
het imago Bijlmer moet weg.
Het imago van Zuidoost verandert niet door wat lage inkomens in mooiere huizen
te plaatsen
het lijkt wel of het niet bij Amsterdam hoort
Het thuis komen als je uit geweest bent, en daar bedoel ik mee na 00.00 uur.
Het winkelaanbod.
historisch centrum (maar dat gaat niet)
hogere lonen laaggeschoold werk
Hondenspeelplaats
Hoop dat zuidoost minder gesegregeerd is in de toekomst.
Horeca
Huurauto's zoals connectcar of Green wheels
Iets meer met clubhuizen, voor ouderen ofzo.
ik mis de Nederlandse gezinnen, de woningen die vrij komen gaan allemaal naar
grote allochtone gezinnen uit o.a. Afrika die vaak illegaal zijn.
ik mis het meest dat niet alle mensen betrokken zijn bij de woonomgeving zijn:
vuil op straat en in de flat, illegaal auto's repareren op straat, geluidsoverlast in de
zomer
Ik mis nog meer scholen. Bijvoorbeeld nog een voortgezet onderwijs vwo-schoo
ik zie nog te veel hondenpoep
Ik zou graag willen dat de bewoners en bezoekers minder (geen) rotzooi maken
en minder (geen) geluidsoverlast veroorzaken.
Ik zou iets meer groen willen in de buurt.
Ik zou vooral willen dat de verschillende culturen in Zuidoost niet zulke eilandjes
waren maar elkaar meer zouden verrijken
Ik zou willen dat de Surinaams/Antilliaanse/Afrikaanse cultuur minder dominant
zou worden in Amsterdam-Zuidoost waar president/maffiabaas Desi Bouterse
door veel inwoners, inclusief DB-er Dalgliesh, als een held wordt beschouwd.
In ieder geval niet de huidige groenvoorzieningen volbouwen, maar deze in stand
houden
In mijn wijk, Nellestein, een buurtcentrum en een winkel.
intimiteit. sociale aspect.
Investering in de openbare ruimte en sociaal economische positie en ik mis een
Dirk v/d Broek.
kerkhof
Kleinere uitgaansgelegenheden, cafés en clubs.
Kroegen en restaurants ontbreken binnen het normale woninggebied, zit vooral
geconcentreerd bij ArenA.
laagdrempelige horeca, informele ontmoetgelegenheid.
lagere huren meer cameratoezicht -> criminaliteit verlagen!
Lekkere, gezonde, niet dure restaurants gezellige cafés, waarniet allen
dronkenlappen of die 100 procent donker zijn. wat bijzonderdere winkels in de
poort, niet allen de ketens en net zeeman werk biologische winkel en stal op de
markten. E bepaalde bevolkingsgroepen raken oververtegenwoordigd. Probeer te
mikken op de hogere inkomens. Met als grootste troef, de natuur en de
bereikbaarheid t.o.v. Amsterdam. Msn springt de luchtkwaliteit er hier ook wel
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gunstig uit? By the way door al die heisa rond zwarte piet, zal geen wit gezin hier
meer vestigen.
Leuk uitgaans- winkelgebied. Meer aanbod duurdere koopwoningen
levendige stadstraten met afwisselende functies, niet eentonig armoedig. Goede
fietsverbindingen langs de stadstraten en opheffen van de enorme barrière
zonder enig sociaal toezicht - voor in ieder geval fietsers - tussen stad en
zuidoost.
Levendigheid in de wijk waar ik woon
loodgieter
Maak stad leefbaar en meer woningen.
Meer aandacht aan jongeren. Ze staan op de hoeken van de straat. Dat is een
roep om aandacht.
Meer aandacht voor de problemen in onze wijk. En daar vallen vooral onder
parkeerprobleem, slechte bestrating, schoonhouden van de wegen (na 15 jaar
nog NOOIT enige structuur in. Alles wordt beloofd en niets wordt gedaan.
Meer aandacht voor samenbindende faciliteiten per buurt
Meer activiteiten voor ‘s avonds.
meer banen
meer banen genereren -> aan werkloosheid is ook criminaliteit gekappen.
Meer begeleiding van jongeren, en stimuleren van betrokkenheid van ouders bij
hun kinderen. (Kinderen van 6 zijn hier vaak gewoon alleen thuis.)
meer betaalbaar woningen
Meer betaalbare gezinswoningen.
meer cafés en uitgaansgelegenheden (disco), ook meer restaurants zou leuk zijn
winkelcentrum De Kameleon heeft (veel) te weinig parkeerplaatsen(!)
Meer connectie tussen bewoners en bedrijfssector (achter spoorlijn Bijlmer
Arena)> creëert werkgelegenheid. Meer voor jongeren: uitgaansgelegenheden
zoals een Melkweg/Paradiso. Minder duur dan Ziggo Dome kaartjes.
Meer cultuur grotere theaterstukken, ballet, dansvoorstellingen
Meer cultuur, festivals, meer reuring.
meer de eetbare stad: fruit, noten en vruchtenbomen in de openbare parken
Meer eenmanszaken
Meer eengezinswoningen die ook gehuurd kunnen worden door de middenklasse.
Vrije sector.
meer gevarieerde restaurants en horeca
Meer gezellige terrasjes i d verschillende winkelcentra
Meer goede horeca
meer groen
Meer groen!
Meer groen. Ik woon in Gein er zijn nieuwbouwplannen waardoor een stukje
groen zal wegvallen. Hier ben ik tegen.
Meer grote en verspreide winkelcentra alsmede beter betaalbare woningen.
Meer hardloopvoorzieningen
Meer Hollanders
Meer hooggeschoolden en minder segmentatie in de wijken
Meer horeca
meer horeca in de nabije omgeving
Meer horeca, meer ov verbinding in de avond
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meer horeca/restaurant/bistro/koffiehuis bij de Gaasperplas
Meer informele zaken toestaan, kleine restaurantjes en cafeetjes, meer
aangename plekken waar jongeren en hang-mannen op half ronde banken
kunnen zitten bij gemis aan een café.
meer initiatief vanuit het stadsdeel om banen te creëren.
Meer kerstverlichting en vrolijke sfeer op straat.
Meer leuke en betaalbare restaurants. Meer variatie in winkels kleding en
dergelijke.
Meer liften in gebouwen.
meer lijnen van de nachtbus die via kortere routes naar de verschillende wijken
rijden
meer Nederlanders
meer onderhoud aan het openbaargroen
Meer openbare gelegenheden
Meer parkeermogelijkheden bij de winkels
meer parkeerplaatsen en meer groen
Meer parken, uitgaansmogelijkheden, minder asociale, vooral allochtone
bewoners.
meer plantsoenen dienst voor zwerfvuil
meer plekken voor grofvuil
meer politie
meer politie op straat
Meer politietoezicht
meer restaurants
meer sfeer, geen lelijke nieuwe gebouwen en niet zulke grote gebouwen. Het
bedrijventerrein met veel leegstaande kantoren is een blamage. je moet overal
ver voor fietsen als je in Gein woont. Niets dichtbij zoals in de stad. En dan kom je
in de Poort en zie je weer alle standaard winkels zoals overal. Geen leuke
boetiekjes of gezellige kleinschalige cafés met karakter etc.
Meer sociale controle.
Meer sociale woningbouw het wordt steeds maar duurder.
Meer speelplekken voor kinderen
Meer sport voor iedereen.
meer sport. sport verbroederd. dus niet naar alleen naar sport kijken maar met
sport bezig zijn. Vooral in verenigingsverband.
meer taalcursussen, anders kan je geen baan vinden of naar school meer
werkgelegenheid
Meer toezicht
meer toezicht op zwervende en rondhangende jongeren
Meer uitgaan
Meer uitgaansgelegenheden verspreid over het stadsdeel.
Meer uitgaansgelegenheden zoals bars en cafés
Meer uitgaansgelegenheden.
Meer uitgaansmogelijkheden
meer variatie in recreatiemogelijkheden
Meer variatie in soorten winkels en horeca ook leuk kleine winkels zoals in de
Jordaan
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Meer variatie in winkels meer variatie in cafés en restaurants en: nog meer
variatie in bewoners
Meer variatie in woningen: ook (meer) vrijstaand/twee onder 1 kap.
meer variëteit in winkels, betere fietspaden brug bij Grubbehoeve is bijv. te hoog,
minder vuil op straat, betere doorstroming verkeer binnen de Bijlmer, meer
fietsenrekken om fiets te parkeren, meer leuke restaurants om ook met gasten uit
eten te kunnen. Ik doe nu bijna alles behalve wonen en wandelen en dagelijkse
boodschappen buiten Zuidoost. dat vind ik jammer.
Meer veilige speelgelegenheden voor kinderen: speeltuinen, veldjes en
buurthuizen met activiteiten (voor oudere kinderen).
Meer veiligheid in Amsterdam-Zuidoost
Meer veiligheid.
Meer voorzieningen voor ouderen.
Meer werkgelegenheid
Meer werkgelegenheid voor jongeren
Meer wijkagenten.
Meer winkels.
Meer zichtbaarheid van politie.
meer/grotere plekken afvalverzameling.
Mensen wonen afzonderlijk, We missen het dorpsgevoel, saamhorigheid tussen
mensen.
mentaliteitsverandering medebewoners
Metro 's nachts.
Metro die dag en nacht rijdt van en naar centraal station
metro-aansluitingen niet goed afgestemd. metro meer in weekend rijden.
Minder eenzijdige samenstelling van de bevolking. Nu teveel lage (of geen)
inkomens en teveel Afrikanen of Afrocaraibisch.
minder focus van het bestuur op de Bijlmer. Er zijn nog meer wijken.
Minder illegaliteit
minder vervuiling
Musea
N goede boekhandel of fietsenmaker...
Natuurwinkel of 'biologische markt'
niet veel; merk wel dat de doorgaansroutes naar het centrum met fiets dan wel
brommer niet echt duidelijk worden gemarkeerd.
Niets, ga van werk naar huis, gezien de sfeer en ervaringen blijf ik tussen mijn 4
muren en tel de jaren totdat ik hier weg kan
Niets.
Nog meer winkels
Onderhoud in het algemeen en ook het aantal parkeerplaatsen is te weinig
geworden.
Onderhoud van de woningen.
Op dit moment weet ik het niet
Orde en veiligheid en betere basisscholen
Overdekt zwemmen dat altijd beschikbaar is.
paar goede restaurants
postkantoor; winkel loodgieter
Reguliere woonwijken en gelijkvloerse fietspaden
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relaxt kunnen wonen
Relevante invloed van alle burgers.
respect voor rijk en arm, meer begrip onderling (bestuur versus bewoners)
Restaurant(jes) en kleinschalige winkeltjes (ook ter versterking van de sociale
controle)
Restaurants, winkels en woningen van enig niveau.
Restaurants.
Ruimere winkel openingstijden. Cafés en restaurants gaan veels te vroeg dicht.
rust: schoon, opgeruimd, goed helder openbare ruimte. Programma die
werkloosheid bestrijden
Rustige woonwijken
samen wonen en leven
Schone straten
's Nachts openbaar vervoer, opruimen van zwerfvuil
Sociale Huurwoningen.
Speeltuinen en variatie in winkels.
Speeltuinen voor de kinderen
Stadsdeelraad is overbodig
stadse voorzieningen zoals restaurants en een beter bestuur
Stijlvolle winkels Leuke cafés
te weinig huurhuizen.
Theater
tolerantie
Tram en een universiteit.
uitgaansgelegenheden voor middenklasse (dancing)en meer goede restaurants
Uitgaansgelegenheden.
Van der Valk restaurant.
Veel activiteiten voor jongeren
veiligheid meer banen creëren meer buurcentrums (voor west-afrikanen) die
multicultureel zijn. Surinamers hebben wel activiteiten, west-afrikanen niet.
Veiligheid meer garanderen
Veiligheid, maar ook dat is aan het veranderen nu. En vandalisme moet echt
aangepakt worden.
Veiligheid!
Verkeersproblemen die zichtbaar zijn oplossen (Geerdinkhof rotonde).
vlooienmarkt
voldoende parkeerplaatsen
Voldoende parkeerruimte daar waar het (nog?) gratis is
voldoende wijkruimtes/buurthuizen waarin bewoners elkaar kunnen ontmoeten en
activiteiten ontplooid kunnen worden.
Voor jongeren is er weinig.
Voorlichting hoe beter om te gaan met elkaar en over het schoonhouden van de
buurt. Voorlichting voor mensen over de omgang met hun kinderen.
Vrij parkeren, er waren vroeger namelijk geen parkeer problemen.
Vuilnis moet vaker worden opgehaald.
vuilnisbakken op veel meer plekken, betrokkenheid bij de leefomgeving
wat meer groene ruimte in de vorm van plantsoenen dus niet alleen binnen de
woonblokken
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Wat meer mening koopwoningen en huurwoningen en ook wat betreft culturen.
wat meer sfeer
Wat mist: een beetje normale horeca, een centrum waar 's avonds leven is. Wat
ook ontbreekt: wat alternatievere eigenzinnige winkels, en vrijplaatsen voor kunst
en alternatieve cultuur.
Wat winkels van het luxere segment
Weet niet.
Weinig te doen voor jongeren, cafés, uitgaan en winkeltjes.
werk
winkel in Nellesteinwijk
Winkel of supermarkt met biologische producten.
Winkels in het wat duurdere segment (nu teveel goedkoop en eenheidsworst),
restaurants met meer gevarieerde keuken
Winkels voor mannen kleding.
Winkels voor witte mensen. Kaasboer, natuurvoeding, gewone slager en visboer,
en niet alleen op poort of reigersbos.
Woningen voor jongeren uit zuidoost en meer werkgelegenheid.
zie vorige toelichting
Zou er graag weg willen, en daar wordt aan gewerkt. Verloren gebied. Hek
eromheen.
zou het zo snel niet kunnen benoemen; overzicht van verschillende wijken

Forenzen:
 - beter busnetwerk
 Afval op straat is echt storend. In het donker loop ik er liever niet.
 andere bevolkingssamenstelling
 Basisscholen met een kwalitatief beter onderwijs, want die scoren namelijk best
slecht in Zuidoost
 Bereikbaarheid OV is goed tot aan de stations. Daarna is de rest van ZO voor een
voetganger niet altijd goed bereikbaar. Zeker de bedrijven niet. Soms moet je
door de berm lopen om ergens te komen.
 Beter nacht ov!
 Beter toezicht op junks, beter nacht ov.
 Betere aansluiting OV
 Betere OV verbinding -> vooral 's nachts! Als dat beter wordt wil meneer er wel
wonen
 Betere verlichting op straat, er zijn een aantal zeer donkere plekken.
 Bevolkingssamenstelling is verkeerd.
 Blanke bevolking.
 Charme en cultuur.
 Coffeeshops
 Culturele diversiteit
 Dat er meer winkels komen in het winkelcentrum, ·
 Dat klachten over zaken die de veiligheid in gevaar brengen serieus worden
genomen en snel verholpen worden door de gemeente. Straatverlichting en
meldingen aan de politie bijvoorbeeld.
 De boel opruimen -> graffiti, zwerfafval. Hert is er 'viezig'
 Een lekker restaurant.
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Een rechtstreekse treinverbinding van Almere naar Bijlmer Arena.
fatsoenlijke mensen die werken en niet de boel vervuilen en criminaliseren
Focus moet meer op criminaliteitsbestrijding liggen.
Gemixte bevolkingssamenstelling.
gezellig hart
gezelligheid, (eet)cafeetjes, park voor wandeling tijdens werk
Gezelligheid.
Het is er te druk te veel mensen wonen er.
Het is nogal eenvormig, meer variatie
Horeca
iets meer bereikbaarheid vanaf Gein/Diemen naar het centrum.
Iets meer charme, meer gezelligheid.
Ik vind het prima zo.
Ik werk er en meer niet.
Ik zou het gezellig maken.
ja dat kan helaas niet, gezelligheid door oude gebouwen en dichte bebouwing
Laagbouw, overzichtelijke woonwijken
Leuke eengezinswoningen, goede architectuur
leuke sfeer/veiligheid
Meer bewaking op de stations, op de perrons zelf met HD-camera's. En meer
festivals kwakoe zou groter mogen.
Meer blanke mensen.
Meer blanken mensen
Meer blauw op straat
Meer controle op stations. Te veel rondhangende junks.
Meer gemengder wat betreft culturen. Het is eenzijdig. De grote gedeelte komen
van Surinaamse komaf.
Meer Handhaving.
Meer Hollanders.
Meer hulp voor de minder welvarende
meer jongeren voorzieningen
Meer kledingwinkels.
Meer kleur.
Meer kleur
Meer kleur
Meer toezicht.
Meer trots op de positieve ontwikkelingen die tot stand zijn en worden gebracht
Meer turken
Meer variatie aan mensen.
Meer veiligheid en een mix van afkomsten.
Meer veiligheid.
meer voorzieningen voor hoogopgeleide en kapitaalkrachtige mensen. Cultuur,
etc. Mn om ook expats aan te trekken. Meer hotels zodat er meer draagkracht
komt voor voorzieningen die door de eigen bewoners niet gedragen kunnen
worden. Meer werkgelegenheid voor de bewoners.
Meer voorzieningen voor jongeren.
Meer winkels/ondernemend/bedrijvigheid in de woongebieden
niets
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niets, kom alleen te werken.
Normaal leef situatie, waar men kan veilig voelen
Parkeerplaatsen.
positieve reportages over zuidoost, landelijk veel mensen hebben namelijk het
oude beeld: Bijlmer criminaliteit
Sfeer
Sfeer
Sportvoorzieningen.
stadshart
van alles en nog wat kan niet specifiek iets noemen.
Vrolijkere bouwstijl, meer laagbouw.
Wat meer cafés.
Wat meer kleur.
Wat meer kleur
Wat meer kleur
wat meer sfeer en gezelligheid
Wat meer sfeer.
werkgelegenheid i.v.m. jeugdwerkloosheid

Amsterdammers:
 's nachts bereikbaarheid per metro
 Aansluiting aan de stad
 Aantrekkelijk maken om te wonen i.v.m. veiligheid.
 aantrekkelijke woningen, laagbouw
 Afbreken, dat stadsdeel
 alle hoog bouw mag verdwijnen
 alles
 alles is te veel op een plek geconcentreerd. Juist voorzieningen (winkels, cafés,
bibliotheek en enz.) meer verspreiden, door de wijk heen
 alles wat de mensen die daar wonen missen
 behoorlijk bestuur betere mix van sociale klassen mix woon en werk
 Beschaving
 betaalbaar wonen.
 Betaalbare koopwoningen
 betaalbare woningen.
 Beter bestuur en minder corruptie.
 Beter bewegwijzering voor fietsers.
 Beter openbaar vervoer. Politieke zuiverheid
 Betere bereikbaarheid met openbaar vervoer, met name met metro.
 Betere bevolkingsmix
 betere fietspaden die niet zomaar ergens eindigen door de vernieuwingsdrift
jammer van het loslaten van het scheiden van auto en langzaam verkeer
 betere menging van functies.. meer wonen in het arena gebied en meer
uitgaansgelegenheden in de rest
 Betere(d.w.z. meer bewoond) verbinding met de rest van de stad, want je moet
door een stukje niemandsland als je er op de fiets naar Zuid oost gaat bijv. AMC
toe gaat.
 Betere bebouwingsdichtheid
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Blauwe parkeerzones bij winkelgebieden.
Beter toezicht en handhaving van regelgeving
breder aanbod van kleinschalige horeca en culturele voorzieningen verspreid over
het hele gebied.
Cafés, restaurants, beetje levendigheid in Zuidoost
Cafés en restaurantjes.
centrum met (oud) karakter
Coffeeshops
Coffeeshops.
cohesie
Culturele aspecten zoals galeries bijv.
Culturele voorzieningen zoals galeries en pop-up locaties.
cultuur
Cultuur
Cultuur
Cultuur in de vorm van theaters etc.
Dat Amsterdam Zuidoost ook veel te bieden heeft voor de Amsterdammers die er
niet wonen.
dat de bewoners zich betrokken voelen bij de plaats waar ze wonen, dat zij er aan
bijdragen
Dat er meer verschillende winkels zijn en als je op straat loopt dat je er ook veilig
voelt en het moet meer gaan leven.
Dat er meer winkels komen en meer veiligheid.
dat het iets minder geïsoleerd is.
Dat het zou gaan leven.
Dat weet ik niet.
Dat weet ik niet. Daar ben ik er te weinig voor
De bereikbaarheid van de flats in de Bijlmer.
De buurt moet je een goed gevoel geven en dat doet het niet. Als ik er kwam was
ik altijd blij dat ik er niet hoefde te wonen en weer naar huis kon. Dagelijks in de
metro naar mijn werk gezeten en was blij als dat voorbij was. Vies, traag en elke
zomer werkzaamheden en veel hitte in de metro.
De leefbaarheid meer vrolijkheid in het stadsdeel en in de winkels.
De leefbaarheid vergroten. Door de gemengde bevolking omdat er veel
allochtonen wonen.
de mensen wonen er veel te geconcentreerd, terwijl dat juist door elkaar moet. het
zit niet goed door elkaar. daardoor creëer je eenzijdigheid en criminaliteit.
Deze vraag vind ik moeilijk te beantwoorden
Dezelfde normen en waarden als in de rest van de stad
Diversiteit aan winkels en horeca moet meer verspreid liggen.
een behoorlijk lokaal bestuur
Een beter imago en een grotere diversiteit van personen die er willen wonen.
Een beter openbaar vervoersnetwerk, dus meer dan alleen de metro: meer
bussen, evt. trams
Een buurtcafé.
een goed museum
een kern met sfeer
Een kern/centrum
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Een markt als Albert Cuijp, filmhuis, leidsche plein sfeer. En juiste wegbewijzering
voor fietsers
een mengeling van bedrijven en woonhuizen
Een museum!!!
Een theaterzaal.
Een veilige (woon)omgeving.
Elan/uitstraling zoals bijvoorbeeld Rotterdam. Mooie architectuur en kunstwerken
Er moeten meer activiteiten komen die de burgers ondersteunen en kansen
geven om werk te vinden.
Evenwichtiger bevolkingssamenstelling
Fietspaden
fijne openbare ruimte
fijnmazig openbaar vervoer, en aan de bevolking aangepaste werkgelegenheid
Gebrek aan ID
geen idee
Geen idee
geen idee, ik kom er nooit
geen idee!!
Geen idee. Ik ken er niet genoeg om iets te zeggen.
geen oordeel, vind het niks
Gelegenheden voor jongelui waar ze zich op een vrije manier met elkaar kunnen
onderhouden (dorpshuizen en dergelijke). Waar ze met elkaar kunnen integreren
gelijke kansen voor alle bevolkingsgroepen. Diversiteit op bestuurlijk niveau
vergroten
Gevarieerd woonomgeving.
Gezellige kroegjes en restaurant in wijken. Dat vind je niet zo makkelijk.
Gezelliger straatbeeld
gezelligheid
Gezelligheid en sfeer. Cafeetjes en winkeltjes en dergelijke
Goed bestuur. Er is nogal eens ruzie in het bestuur, deelraad.
Goede fietspaden.
Goede recreatiemogelijkheden (parken, veilige speelplaatsen die niet
kapotgemaakt worden).
Goede winkels
Goedkopere parkeergelegenheid
grote festivals daar naar toe, is het heel geschikt voorl.
Grotere diversiteit van nationaliteiten.
Het betaald parkeren afschaffen. Je mag er maar max. 1 uur staan.
Het gebied mist volgens mij een aantal centra waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten.
Het gevoel van gastvrijheid wat je bijna in alle stadsdelen wel hebt. Ik mis
bezieling.
Het heeft nog te veel een uitstraling van een Vinex wijk. Ik mis een gezellig
centrum
Het is een heel mooi stadsdeel. Met heel veel verschillende dingen/ mensen. Dat
is goed. Het is juist een voorbeeld stadsdeel.
Het kneuterige van de oude buurten in de rest van Amsterdam. De cafeetjes om
de hoek en de supermarkten etc.
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Het moet een enthousiastere uitstraling krijgen.
Het moet veiliger
Het stadsdeel gevoel
Het stadsdeelbestuur is in handen van de PvdA en die staan erom bekend dat ze
beter voor zichzelf zorgen dan problemen van een stadsdeel oplossen. Kopjes
theedrinken, helpt daar niet.
Het uitgaansleven...
Het zou goed zijn dat Zuid Oost wat meer positief onder de aandacht komt.
Historische kern maar dat gaat zo moeilijk. Meer dichtheid, is te leeg.
Huidig beleid van gevarieerd bouwen voortzetten, maar met de nadruk op
kleinschaliger.
Iedere stad heeft een ziel (iets herkenbaars), zuidoost heeft dat niet.
Ik ken het niet goed genoeg om daar iets over te zeggen.
Ik mis kleinschaligheid maar zou dat niet willen toevoegen Dat past niet bij
Zuidoost
Ik weet te weinig van Amsterdam Zuidoost om hier een antwoord op te kunnen
geven.
ik woon er niet, dus ik weet dat niet.
Ik zou bijna schrijven: de ligging. Maarja, daar is niets aan te doen.... Daarom:
veiligheid, zodat je ondanks dat het erg ver weg is, toch veilig naar huis kan
fietsen in de nacht.
innovatief kenniscentrum, ideaal om daar op te bouwen
Intimiteit
Kan het Stadsdeel ook iets doen aan het opvoeden van de bewoners? Dan zou
Zuidoost leefbaarder worden. Kijk maar in sommige wijken hoe het er uitziet in de
portieken, het gedrag van de mensen die er wonen, waardoor het voor andere
onleefbaar wordt. Een stadsdeel kan prachtige mooie gebouwen neerzetten, maar
als de bewoners zich niet aanpassen en hun eigen woonomgeving onleefbaar
maken dan zegt een prachtig architectonisch gebouw helemaal niets
Karakter, iets minder alleen maar dat futuristische nieuwbouw. Grachtenpanden
nabouwen zou sfeervoller zijn.
Kleinschaligheid
Kwakoo festival dat het weer het oude wordt.
Leefbaarheid. Veel lege ruimtes waardoor er een gevoel van onveiligheid ontstaat
Leuke gebouwen waar je je prettig bij voelt.
leven
Levendigheid tussen woonwijken in.
Makkelijker wat betreft openbaar vervoer.
Meer activiteiten voor kinderen zoals kinderopvang, scholen en voedselbanken
etc. dat soort dingen.
Meer afwisseling tussen wonen en winkels hebt, niet alles zo geconcentreerd in
een gebied.
Meer bedrijven en de veiligheid vergroten.
Meer begrip voor de verschillen in culturen en meer rekening houden met buren
/andere inwoners. Wel vind ik dat er een heersende cultuur moet zijn en dat is de
Nederlandse.
Meer bijzondere bouw net als op IJburg.
Meer blauw op straat
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Meer buurtcontacten zouden er moeten zijn.
Meer cafés, theater.
Meer controle, kleinere straatjes.
Meer culturele activiteiten
Meer culturele voorzieningen.
Meer diversiteit en winkels.
Meer drukte op straat
meer een mix van wonen en werken waardoor het overal een levendige sfeer
krijgt.
Meer verschillende culturen. Minder flats.
Meer fantasie in wonen. Alles is gelijk: eengezinswoningen: niet zoals IJburg/OH
gebied. Geen trekpleisters. Geen allure.
meer groen
Meer groen.
Meer grotere winkels
Meer kneuterigheid
Meer koopflats.
Meer laagbouw.
Meer leuke voorzieningen en bereikbare parken
Meer lunchgelegenheden of restaurant-cafés in de kantooromgeving
Meer mensen die werken of studeren.
meer middelbare scholen, is nu te beperkte aantal
Meer mogelijkheden voor kinderen.
Meer multicultureel er wonen veel Afrikanen.
Meer Nederlanders die daar gaan wonen.
Meer parken
Meer publiciteit voor de groenvoorzieningen die er zeker wel zijn!
Meer recreatie. Bijvoorbeeld meer parken.
Meer samenhang in verscheidenheid.
Meer sfeer in de openbare ruimte en de metrostations zouden vernieuwd moeten
worden.
Meer speelgelegenheden voor kinderen.
Meer terrassen, leuke pleinen
Meer variatie in de bouw. Erg blokkedozerig gedoe, het is nu ongezellig
Meer variatie, wat mij betreft meer Nederlanders. Verbinding ov, vooral ‘s nachts.
Meer veiligheid
Meer veiligheid ‘s Nachts, goedwerkende verlichting overal. ( geen verlichting die
in een boom hangt omdat de bomen zo gegroeid zijn )
Meer waardering.
Meer wateren zoals grachten/grachtjes met bruggetjes. Meer diversiteit in het
centrum.
meer werkgelegenheid voor de werklozen, waardoor ze minder zullen afglijden
denk ik.
meer werkgelegenheid, educatie, ontplooiingskansen voor de mensen aan de
onderkant van de samenleving
Meer winkels
meer winkeltjes van verschillende culturen, dus niet alleen Surinaams
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meer woningen met mensen in de wat hogere sociale klassen, autochtoon, met
de bijbehorende winkeltjes, cafés, restaurants (beetje hip, niet te duur maar ook
geen snackbar-niveau).
Meerdere activiteiten op cultureel gebied.
Mensen meer betrokken raken met hun wijk zodat vuilophoping minder wordt
Minder dominantie van autowegen. Als je op de fiets rijdt is vaak niet duidelijk in
welke straat je bent.
Minder flats
Misschien wat meer theater en leuke kroegen.
Moeilijk aan te geven
Musea, meer winkels, toch ook minder verschillende culturen, meer
werkgelegenheid.
n groot vondelpark
n.v.t.
Nachtmetro.
Nederlanders
niet aan mij daarover iets zinnigs te zeggen
niets
nieuwe hoogbouw
Nog meer gezelligheid..
Nog meer laagbouw
Nogal veel eenouder gezinnen die wonen in Zuidoost, dat zou beter moeten (twee
ouders).
Ontbreekt aan leefbaarheid.
optimisme
Orde
Oude gebouwen renoveren.
ov zonder chipkaart
Restaurants en cafés.
Rust, ruimte en veiligheid
Saamhorigheid door veel soorten mensen is moeilijk te regelen, zou graag meer
saamhorigheid zien.
sfeer
Sfeer
Sfeer
Sfeer
Sfeer, met terrasjes
Sfeer en veiligheid
sfeer, koude uitstraling, geen samenhang Alleen al de weg erheen vind ik vrij
koud en klinisch, klinische gebouwen, zakelijke commerciële winkels en
kantoorpanden. Woonwijken zijn in mijn beleving onaantrekkelijk. Ideale
woonbuurt heeft een mix qua aanbod (wonen, werken, winkels, school, sport,
maar niet in het massale)
Sfeer.
Sfeervolle bebouwing
sociaal contact
Sport- en recreatiemogelijkheden en winkels + gratis parkeren.
Ten eerste de veiligheid, en dat alles binnen handbereik is daar.
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terrassen in Zuidoost.
theater/muziekzaal restaurants; bruine cafés
Toch gezelligheid.
toegankelijkheid
toezicht
Traditie; gezicht?
Uitgaansmogelijkheden.
veel meer woningen tussen de hoogbouw
Veelzijdigheid aan inwoners. Er wonen teveel mensen van dezelfde soort daar
veilige plekken rondom verzorgingshuis waar ik woon
veiligheid
Veiligheid
Veiligheid
Veiligheid
Veiligheid
Veiligheid en goed gemixte gemeenschap
Veiligheid en orde op straat, vooral in de avonden.
Veiligheid. Meer gezelligheid in de Openbare Ruimte.
veiligheidsgevoel
verandering in de architectuur, meer sfeer.
Verantwoordelijk van de mensen over hun omgeving
Verbinding met fietsroute
verdichting
Verdraagzaamheid.
Wat duurder woonmilieu
wat er in de meeste stadsdelen mist is politiesurveillance. het schijnt dat alleen
het centrum daar dagelijks recht op heeft.
Wat knussere woningen bijvoorbeeld rijtjeshuizen.
Wat meer leefbaarheid. Dat alles wat meer organisch met elkaar verbonden is.
Wat meer mix van mensen. Meer yuppen uit het centrum daar plaatsen.
Water en grachten
weet ik niet
Weet ik niet
Weet ik niet
Weet ik niet
Weet ik niet
Weet ik niet
weet niet
Weet niet
Winkelcentrum wisseloord moet hoognodig opgekapt worden. Meer met de
verschillende culturen doen, d.w.z. met de positieve kanten daarvan
winkels
Winkels in de wijken.
Witte mensen.
woningen in het hoog segment
Woningen voor jongeren mensen
Woonwijken waar het niet allemaal flats zijn, maar meer woonhuizen.
Ziekenhuizen
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Zorgen om creatieve jonge ondernemers daar een plek geven.
zwembad
Zwembad

Studenten Zuidoost:
 Blanke mensen.
 Bus 21
 Educatie met werkgelegenheid bieden.
 Een plek voor jongeren met ideeën, die elkaar kunnen ondersteunen.
 Het is echt een woonbuurt, verder niet echt doen
 Meer aandacht aan de gezinnen die het niet financieel redden.
 Meer evenementen voor jongeren.
 meer hoger onderwijs in Zuidoost
 Meer interacties voor & achter Spoor Arena
 Meer te doen voor jongeren, aanbod is nog te weinig.
 Meer woningen voor jongeren
 Soms wel dure woningen.
 Trambaan, universiteit
 Uitgaansgelegenheid
 veel bewoners leven langs elkaar, vooral eerste generatie
Studenten Amsterdam:
 - Gevarieerdere samenstelling samenleving
- Museum!
- Meer onderdeel v. A'dam worden.
 Bekendheid
 De troosteloze wijken aanpakken. De uitstraling; Huizen en openbare ruimte
opknappen.
 De woningen mogen beter qua infrastructuur. Geen betaald parkeren invoeren.
 Diverser cultuuraanbod. Uitgaan op kleinere schaal dan het massale HMH etc.
 Een goede sfeer d.m.v. historisch gedeelte; bezigheden; mooie architectuur;
betere indeling infrastructuur.
 Een groter uitgaansgebied --> Kroegjes en zaken die langer open blijven. Hotels
in de buurt van uitgaancentrum voor internationale gasten een bruisend leven.
 Gezelligheid. Het is lelijk --> Maak het mooier.
 Meer begeleiding voor speciale bevolkingsgroepen.
 Meer bekende culturele evenementen.
 Meer bevolkingsgroepen door elkaar heen.
 Meer cultuur als musea; kunstenaars; universiteit.
 Meer cultuur en openbaar maken.
 Meer diversiteit in de bevolkingssamenstelling. Veiligheid verbeteren! Fiets gratis
in metro meenemen met studenten OV.
 Meer gezelligheid --> Betere uitstraling; meer richting oude stad.
 Meer natuur! Meer ruimer opgezette woningen. Café, horeca.
 Meer openbare parken
 Meer uitgaansgelegenheden.
 Meer winkels.
 Meerdere bevolkingsgroepen/ klassen: Rijk/ jong/ blauw.

74

Imago Zuidoost 2013









Mooiere woningen.
Negatief imago moet opgehelderd worden.
Oude flatgebouwen helemaal weg en nieuwe voormaken.
Publieke voorzieningen
Studentenwoningen.
Uitgaanscentrum als Leidseplein.
Wittere wijken.

In deze vragenlijst zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen. Wellicht zijn
er onderwerpen die niet in deze vragenlijst aan de orde zijn geweest, maar waarover
u wel graag iets kwijt zou willen. Ook suggesties voor verbetering zijn welkom.
Deze kunt u hieronder kwijt.
 - laatste metro gaat te vroeg
- in de vragenlijst gaat het over Amsterdam Zuidoost als ...stad. Maar het is toch
geen stad, maar een stadsdeel?
 Als actieve inwoner mis ik aandacht voor een gezonde leefomgeving in brede zin.
2. Ik mis aandacht voor natuur en ecologie.
3. Ik mis aandacht voor de oudere bewoners.
4. En, gegeven de kwaliteit van de politiek (en ambtenaren) in het stadsdeel ben
ik heel erg bang dat door de zeer ruime interpretatie van de vragen, deze enquête
de deur openzet naar nog meer volbouwen.
 Aantasting van onze groengebieden (EHS!) moet gestopt worden. Geen horeca
en (uitbreiding) bebouwing in groene gebieden. Geen evenementen in het
Gaasperpark, er zijn genoeg alternatieven.
 Als ik na het opgeven van het geboorteland van mijn ouders bij de voortgang 96%
zie staan terwijl vóór het beantwoorden van die vraag de voortgangs-melding 57%
aangaf, vraag ik mij af welke andere series vragen mij niet gesteld hoefden te
worden gezien mijn achtergrond.
 Altijd al een bende geweest daar, inclusief de stadsdeelraad-bestuurders, een
corrupt en onbetrouwbaar zootje
 Amsterdamgevoel
 behoud van groen en niet alles laten wijken voor bouw
 Belangrijk blijft het behoud van de natuur in Z.O, dus ook de verzorging daarvan.
De laatste jaren wordt daar op bezuinigd en zo verloedert het groen. Geen
voorbeeld voor de jeugd!
 Bepaalde bevolkingsgroepen zouden moeten worden gestimuleerd zich beter aan
te passen aan de samenleving.
 Bepalend voor de vraag of ik hier kan blijven wonen als ik echt oud word is de
beschikbaarheid van seniorenhuisvesting in de vrije sector. Voorzover ik weet is
alles sociale huur en daar kom ik niet voor in aanmerking. Zou het heel vervelend
vinden om weg te moeten uit ZO.
 Bestuursplannen worden gemaakt door ambtenaren die niet achter hun bureau
vandaan komen. Er wordt niet geluisterd naar de bewoners. Informatie wordt zo
diep mogelijk in de site verstopt. Er wordt slecht gecommuniceerd.
 betaald parkeren
 Beter handhaven inzake, afval in parken, naleven verkeersregels, aanbieden
vuilnis, fietsen op voetpaden.
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Betere fietsvoorzieningen (goede fietspaden, niet langs drukke wegen, snel
zonder omwegen), vooral van Zuidoost naar de omgeving, i.h.b. het centrum
betrokkenheid bewoners bij leefomgeving, veiligheid, communicatie tussen
stadsdeelbestuur en bewoners
Bevolkingssamenstelling is niet aan de orde geweest en dat is een van de
grootste oorzaken van de puinhoop in zuidoost, samen met het stadsdeelbestuur
bevorderen laag/middel geschoolde werkgelegenheid in Zuidoost voor de
werkloze bewoners
Bezuiniging op het ambtenarenbestand in Amsterdam.
Brommeruitlaatgassen op de prachtige fietspaden aanpakken
Compliment voor de manier waarop het openbaar groen wordt onderhouden,
vooral de vrolijke rotondes en bloembakken aan de dreven fleuren de boel erg op.
Tip: Plastic inzamelen op zelfde plekken als glas en papier. Ik gooi meer plastic
weg dan iets anders en moet nu elke week met een grote zak op pad.
Corruptie, fraude, machtsmisbruik en tunnelvisie van leden van het
stadsdeelbestuur en de deelraad evenals de extreme machtspositie van één
partij. Naar mijn mening zijn dit belangrijke oorzaken van het slechte beleid in
Zuidoost de afgelopen jaren.
criminaliteit en milieu
Criminaliteit nog harder aanpakken. Toepassen three strikes law. Bepaald sort
lieden zijn toch niet hervoedbaar. Veel te softe wetgeving. Gevangenis mag dan
niet helpen, een flinke tijd uit de roulatie geeft eventjes rust.
Criminaliteit, zwerfvuil
de cijfers die jullie vragen is a. onhandige invullen op tablet b. veel te
gedetailleerde vragen
De file op de Ganzenhoefrotonde is een minstens wekelijks terugkerende
ergernis, die niet genoeg bestreden wordt. Het zou volgens mij al een stuk helpen
als de rijrichting op de parallelweg wordt omgedraaid, zodat de file vóór de
rotonde staat te wachten, in plaats van er op.
De gemeente moet meer doen voor jongeren.
de hoge werkloosheid had ik ook graag aangevinkt bij een van de vorige vragen,
want dat is ook een enorm probleem. er is nog steeds een te grote scheidslijn
tussen de witte boorden kant van de Bijlmer en de Bijlmer bewoners
De mogelijkheden van goed fijnmazig en aanvullend openbaar vervoer. Goede
armoedebestrijding, meer kleinschalige uitgaansmogelijkheden, naast de grote
gelegenheden in het Arenagebied.
De mogelijkheden voor de burgers om toegang tot besluitvorming te krijgen en
gefaciliteerd te worden voor activiteiten t.b.v. het samenleven in de buurten en in
het Stadsdeel.
De veiligheid in Zuidoost. In Zuid zie je in de speeltuinen jongerenwerkers en
lopen er buurtwachten door de buurt, in Osdorp lopen er beveiligers in het
winkelcentrum. Ik zou me stukken veiliger voelen als dat in zuidoost ook zo was
i.p.v. politieauto's die over de fietspaden scheuren en toch niet op onze kinderen
en mensen letten.
De Venserpolder (een kwetsbare wijk, dat niet wordt erkend door het
Stadsdeelbestuur)meer aandacht geven in de vorm van schoonhouden. Dat zou
de leefbaarheid al een stuk verbeteren.
De vraagstelling gaat er eigenlijk al van uit dat er een probleem is in ZO....
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De vragen gaan er vanuit dat ik iedere deelnemer iets weet van Zuidoost. Dat is
een verkeerde aanname. Ik weet niets van Zuidoost en heb mij er nooit in moeten
verdiepen en heb dat dus ook niet gedaan. Het was makkelijker geweest als er in
de enquête rekening mee wordt gehouden en een mogelijkheid om eerder te
stoppen met de vragenlijst.
De vragen zijn erg suggestief gesteld, derhalve kan de uitkomst van dit onderzoek
niet serieus worden genomen.
De vragenlijst vaat naar mijn idee vooral over het beeld dat men heeft van
Zuidoost. Er zijn 2 groepen die dat gevraagd worden: mensen die er veel
verblijven, dus wonen of werken en 'buitenstaanders'. Ik reken mezelf (als
'fietser'/passant) tot de laatste. Wat ik mis is vragen over sociale samenhang in
Zuidoost. Ik heb geen idee over hoe het er op dat gebied voor staat maar het is
wel 1 van de belangrijkste voorwaarden (dat er sociale samenhang, contacten
etc. zijn) om ergens prettig en veilig te wonen.
Dit soort vragenlijsten kan je beter telefonisch of per mail doen
Doe sinds lange tijd mee aan de O&S onderzoeken, maar zie nooit iets terug van
de resultaten van de onderzoeken, en wat belangrijker is welke initiatieven er
worden ontplooid n.a.v. de onderzoeken.
Doe wat aan de hangjongeren voor het station.
Driemond is een dorp binnen Stadsdeel Zuidoost. Dat vraagt om kleinschalige
lokale aandacht van instanties die zich inzetten voor de leefbaarheid. Samen met
bewoners kan daar iets moois uit groeien in het belang van heel Zuidoost!
een suggestie is om groengebied in buurten te benutten voor urban gardening
t.b.v. de buurtbewoners
Er is op het gebied van cultuur en sport veel gebeurd, ook bv vernieuwde
Bijlmerpark, theater, sportvelden, leuke nieuwe restaurants etc. Veel buurten zijn
opgeknapt en voelen veiliger maar ik schaam me voor de politici in de deelraad,
de machtsspelletjes zijn werkelijk beneden alle peil, met name vanuit de
Surinaamse en Afrikaanse hoek. Het zou ze sieren als ze allemaal op zouden
stappen. Herrema doet volgens mij wel goed werk, maar krijgt zelfs van zijn eigen
partij gezeik met dank aan de krabbenmentaliteit die hier helaas nog steeds
heerst.
Er moet meer positief geschreven gaan worden over Zuidoost en verspreid over
de andere delen van de stad. Er schort nog veel aan de communicatie.
Er moet meer voor de jeugd gedaan worden.
Er mogen van mij meer festivals komen.
Er zijn in de meer dan 30 jaar dat ik in Zuidoost woon verscheidene pogingen
geweest om het stadsdeel een betere naam en een beter aanzien te geven. De
komst van bijv. de Amsterdamse Poort was heel positief, maar na verloop van tijd
ging het daar ook weer bergaf. Die ontwikkeling lijkt gestopt te zijn. Ik hoop dat
het geld en de energie die in het nieuwe Hoekenrode gestoken worden,
voldoende "follow up" krijgen om dit goede initiatief niet ook weer te laten
verzanden. De Poort-Hoekenrode-Arena is een gebied met potentie, maar het
moet wel onderhouden worden!
Er zit een foutje in de vragenlijst. Een van de vragenreeks gaat over Amsterdam
Zuidoost die 'stad' wordt genoemd, terwijl 'stadsdeel' wordt bedoeld.
erfpacht
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Erg selectieve vragen. Bij wat ik vind van ZO wegen ook criminaliteit, beschikbaar
van gevarieerd aanbod van koopwoningen een rol
Fietsers op het fietspad en handhaven, meer vuilnisbakken en vaker prikken.
Beter reageren op klachten van burgers. Het bestuur reageert wel, maar lost niks
op.
Gaasperdam ziet er vervuild uit
Gaasperdammerweg niet overkluizen, als er toch niet op gebouwd mag worden.
Nl. daardoor nog meer no-go-areas in de vorm van groen.
Geboorteland. Voormalig Ned.Indie ontbreekt
Geen
Geen festivals meer in woonwijken. Kleinschalige betaalbare horeca in de zomer
in Nellestein, bijv. pannenkoekenhuis of eetcafé
GETZ (ArenA)gebied z.s.m. gaan bebouwen en woontoren naast Villa ArenA
Goed bezig, hoop dat dit wat uitmaakt.
Graag betaald parkeren over de gehele garage hoogrood bewoners n
parkeerkaart
graag beter onderhoud en uitbreiding van het openbare groen, vooral in Bijlmer
Oost. Geef ons onze bomen terug en prop niet ieder openliggende ruimte vol met
beton, bakstenen e.d.
Groeten
Hardere aanpak criminaliteit.
helaas, zuidoost wordt steeds meer een Getto
Herrie festivals om het stadsdeel op de kaart te zetten terwijl de politie adviseert
om sieraden in het stadsdeel Zuidoost af te doen.... Dat kan niet Zorg dat de
huidige bewoners het een mooi stadsdeel vinden. Dan komt het vanzelf
onuitwisbaar op de kaart.
Het Arenagebied schijnt als uitgaansgebied succesvol te worden en het stadsdeel
ziet er, dankzij de sloop van flats, veel beter uit. De verkoop van woningen zou
zeker aantrekkelijker worden als kopers zouden kunnen kiezen voor eigen grond
zoals in Diemen, Duivendrecht en Amstelveen het geval is. Dat zou ook het
winkelbestand ten goede komen.
Het beleid is wel erg gericht op de Arena/Bijlmer buurt en ik vind dat andere
wijken in Gaasperdam wel eens vergeten worden. In Holendrecht Oost is geen
enkele voorziening en vooral ouderen gaan vooral 's avonds niet naar andere
buurten toe.
Het bestuur van zuidoost moet zich richten op het samenleven. Samen leven met
alle culturen samen. Nu is men te vaak bezig met de groepering waar ze zelf mee
zijn opgegroeid.
Het bestuur zou de bewoners meer inspraak moeten geven.
Het Bijlmer park is totaal om zeep geholpen. Alle informele plekken zijn formeel
gemaakt en dat is jammer. Daardoor is Kwakoe ook niet meer mogelijk om het
voetbalveldje heen, en een slap Nederlands festival geworden in plaats van een
Surinaams Afrikaans festival.
het functioneren van de politiek in zuidoost
Het functioneren van het stadsdeel zou wel veel beter kunnen. Minder langs
elkaar heen werken. En meer luisteren naar ervaringsdeskundigen.
Het gevoel van veiligheid op straat moet beter. Er is nog steeds een groep van
Surinaamse en Antilliaanse jongens en mannen die het voor het overgrote
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merendeel verzieken. Dit werpt helaas een smet op het verbeterende imago van
het stadsdeel.
Het is heel goed dat er veel culturen in het stadsdeel bestuur vertegenwoordigd
zijn, maar ik heb het gevoel dat mijn belang als Autochtone Nederlander niet
geheel wordt vertegenwoordigd. Wil het goed gaan in Zuidoost, dan is
samenleven een belangrijk doel om na te streven en dat betekent dus ook dat er
ook Nederlanders in de wijk leven.
Het is voor mij erg belangrijk dat de oevers van de Gaasperplas onbebouwd
blijven en dat het aantal festivals daar beperkt blijft. Het onderhoud van het groen
kan wel wat subtieler.
Het kerkelijk c.q. religieuzes leven is niet aan bod geweest, terwijl het in Zuidoost
een belangrijke rol voor de bewoners vervult. Er zijn naast officiële kerken veel
religieuze en kerkgemeenschappen uit allerlei culturen in garages, kelderboxen
etc.
Het Milieu Technisch Bedrijf dient beter georganiseerd te worden.
Het zwerfafval is echt ten hemel schrijnend. Waarom wordt er niet harder tegen
opgetreden in plaats van dat het opruimen geïntensiveerd wordt. Laat de vervuiler
betalen. Ook als de politie ziet dat mensen spullen weggooien of hun hond ergens
laten poepen grijpen ze niet in.
hoe ervaart u het bestuur en herkent u zich in het bestuur
Ik ben afgelopen jaar 1 keer in ZO geweest en toen kreeg ik daar heel veel
vragen over,
Ik denk dat de bewoners meer aan dit onderzoek hebben.
ik doe vrijwilligerswerk in Zuidoost en dat kon ik niet vermelden bij anders....
Ik ga voor vertier/ontspanning meestal naar de stad. Zou hier meer willen hebben.
Ik heb het idee dat de deelraadsleden groepsvertegenwoordigers zijn dus geen
volksvertegenwoordigers
Ik heb laatst een vragenlijst ingevuld over het imago van Noord, kan me niet
herinneren dat toen mijn etniciteit gevraagd werd. Vraag me af waarom dat nu wel
het geval is?
Ik ken Zuidoost heel slecht uit eigen ervaring. Wel uit verhalen, beelden.
Ik ken Zuidoost niet goed genoeg om een mening te geven over hoe de situatie
nu is of wat de ontwikkelingen in de toekomst zouden moeten zijn (met
uitzondering dat het bijvoorbeeld een leefbare stad zou moeten zijn, maar dat vind
ik voor de hand liggen).
Ik maak me zorgen of ik hier wel kan blijven wonen als de erfpacht voor mij
afloopt. Ik zie erg op tegen de verhoging van de erfpacht, als ik met pensioen ben.
Ik maak mij zorgen of Zuidoost voldoende sterke sociale netwerken zal
ontwikkelen om elkaar te ondersteunen bij eenzaamheid en zorgbehoefte.
Ik mis de vraag of de persoon die rotonde ganzenhoef heeft bedacht geexecuteerd moet worden; het antwoord is: Ja.
ik snapte de stelling bij een van de vragen niet: in Zuidoost ben je lekker snel
buiten. Waarschijnlijk gaat het om buiten in de zin van bijv. Gaasperplas, maar het
is niet duidelijk nu.
Ik vind het geen duidelijke vragenlijsten. Er wordt ook niet duidelijk aangegeven of
je nu alleen van je zelf moet uitgaan of niet. Bv basisscholen. Ik heb hier
persoonlijk geen belang meer bij, maar ze moeten er natuurlijk wel zijn. Het
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clientelisme in zuidoost tiert welig. De politiek luistert alleen naar eigen achterban.
De witte medemens raakt hierdoor in de verdrukking.
Ik vind het gek dat er in de vragen verwezen wordt naar Amsterdam Zuidoost als
stad. Ik mijn optiek is het toch echt een stadsdeel, geen stad.
Ik vind het jammer dat er tegen een relatief hoog tarief betaald parkeren wordt
ingevoerd en dan ook nog op zondag.
Ik vind het leuk in Zuidoost, want hier zijn veel culturen en [die] leven in harmonie
Ik vind het leuk om aan de enquêtes mee te doen. Maar het zou ook leuk zijn als
de gemeente daar eens een cadeautje tegen over stelt. B.v. twee kaartjes voor
een vrij te kiezen uitvoering in het Muziektheater of een boekenbon of VVV bon.
Zou echt super leuk zijn.
Ik vond de interviewster heel leuk.
Ik waardeer het erg wanneer onze buurt door medewerkers van zuidoost wordt
schoongemaakt. Wij maken met een aantal medebewoners van onze flat ook 2x
per jaar de omgeving schoon. Contact tussen verschillende bevolkingsgroepen,
bijvoorbeeld open dag in de Moskee Taibah
Ik weet niet hoe relevant het is om vragen te beantwoorden over onderwerpen
waar ik te weinig bekend mee ben…
Ik weet niet veel Zuidoost.
ik zie de verbreding van de Gaasperdammerweg met vrees tegemoet vanwege de
verdergaande scheiding tussen Bijlmer en Gaasperdam
Ik zie met zorg de verbreding van de Gaasperdammerweg tegemoet; dat leidt tot
een duidelijk vergrote verwijdering tussen de Bijlmer en Gaasperdam
Ik zou graag een betaalde baan willen, maar dit ligt waarschijnlijk buiten de
competentie van uw activiteiten.
Ik zou graag willen dat de milieupolitie vaker controleert en mensen ook
aanspreekt
In de lijsten van winkelstad tot extraverte stad komt "groene stad" niet voor. Ook
niet in het andere lijstje. Terwijl dat wel een kwaliteit is die kan blijven. Het park/de
parken zijn er niet alleen voor evenementen, toch?
In de nacht moet het openbaarvervoer verbeterd en meer uitgebreid worden
In hoeverre er verschuivingen hebben plaatsgevonden in de bevolkingsopbouw
met een niet-Nederlandse achtergrond. Wat dit voor effect heeft voor de
autochtone bewoner. Ben nl al een aantal keren ernstig gediscrimineerd en
respectloos/agressief benaderd door jongeren die meenden dat ik een
vertegenwoordiger ben van de vroegere slavenhandelaren!
Je kunt doen wat je wil, Zuidoost blijft een buitenwijk van Amsterdam met een
stadsdeelbestuurders die ver van de mensen staan.
Jullie moeten je meer richten op veiligheid.
kan korter
kinderen op de basisscholen leren dat ze hun vuil niet op straat mogen gooien.
Kwakoe. Afstand naar Amsterdam voor fietsers. Clientalisme in de politiek
kwaliteit van scholen, aandacht voor diversiteit in onderwijs, gelijke
ontwikkelingskansen ongeacht je kleur
meer fiets palen (U-tjes) om de fiets aan vast te zetten.
Meer OV en goedkoper
Mevrouw werkt hier pas 2 weken en geeft aan nog niet een heel goed beeld van
Zuidoost te hebben.
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Mijn opmerking over het stadsdeelbestuur slaat vooral op incompetente politici die
alleen op eigenbelang uit zijn. Zij raken te vaak in opspraak en dat is jammer,
want het is een mooi stadsdeel.
Minder positief over Zuidoost omdat ik een beroving heb meegemaakt
mis vragen over het functioneren van stadsdeel/politiek
Misschien de mening over een aantal actuele zaken. Zoals de aanstaande
verbreding van de A9 of de vernieuwing van het Bijlmerpark.
Misschien een enquête over andere stadsdelen, parkeren in Amsterdam, prijs van
het openbaar vervoer (ov chip)
moeilijke vragenlijsten..
mooie Gaasperplas goed centraal winkelcentrum en uitgaansgebied
Nee
Nee
Of weet er heel weinig vanaf.
onderhoud van de straten
Onderweg naar een kennis ben ik een keer verdwaald (op de fiets). Ongevraagd
werd mij een paar keer hulp aangeboden: dat vergeet ik niet snel!
Oorzaken: multi problemen in gezinnen
partijpolitieke verhoudingen in de stadsdeelraad en de invloed op de bestuurlijke
besluitvorming. dit versus de lijn van de centrale stad.
Politiek in Zuidoost en de daarmee samenhangende verstrengeling van belangen
Politiek is onbenoemd, politiek in Zuidoost is in het algemeen gesproken een
ratjetoe, de goede daargelaten.
Schoonhouden v d wijk kan beter. Vooral i d buurt benzinepompen,
parkeerplaatsen Reigersbos. Langdurig plaats innemen van de weinige
parkeerplaatsen door 1 persoon (klusser). Bestrating paadjes tussen huizen
Vuilnis neerzetten op niet afgesproken tijden.
spreiden van bewoners niet alles op een kluit
Streven naar een beter tijdgebruik, los van usantiele kalender, weekindeling,
dag/nachtritme, met name voor de maatschappelijke voortbrenging.
Succes
Ten onrechte ontstaat de indruk dat ik in Zuidoost werk. Ik bezoek daar voor mijn
werk maandelijks een project.
toekomstig parkeerbeleid en daarbij behorende tarieven voor familiebezoekers en
bewoners
Uitnodigingen voor buurtavonden etc. worden altijd zo kort van te voren
ontvangen dat ik bijna nooit kan.
veel meer controle voor het storten van grof vuil! kappen van bomen die in tuinen
staan langer dan 30 jaar, betere verzorging van tuinen.
veel te weinig bloemen, ik heb nog nooit een stad gezien met zo weinig bloeiende
planten (vgl Amstelveen)
Veel vervuiling
veiligheid
verbeteren van de inzet van milieudienst, het is vaar een zooitje en dat blijft dan
dagen liggen
Verloedering winkelcentra
Verwijdering van scholen voor religie-gerelateerd onderwijs. Wil je weer "samen
naar school", dan is het wel op dit niveau.
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Voor mij ontbreekt in Zuidoost ieder 'straatgevoel', wat voor een groot deel
bepaald wordt doordat de verschillende verkeersstromen zo enorm van elkaar
gescheiden zijn.
Waardering voor het openbaar bestuur van het stadsdeel. Naar mijn idee
functioneert het openbaar bestuur in dit stadsdeel tamelijk slecht. Dit kan een
vooroordeel zijn maar dan is het wel een tamelijk dominant vooroordeel.
Waarom wordt er naar het geboorteland van mijn ouders gevraagd en niet naar
tot welke bevolkingsgroep ik mijzelf vind behoren. Of beter waarom wordt hier
überhaupt naar gevraagd. Discussie autochtoon allochtoon is niet meer van deze
tijd.
Wanneer wordt de omgeving van De Hoek van Hollandstraat eens opgeknapt?
ziet er niet meer uit!
wat ik al eerder opmerkte, dat de tuinen van de eengezinswoningen netter uit
mogen zien. Daar moeten de woningbouwen op toezien!!!
We leven in Nederland hier gelden Nederlandse waarden en normen
Weet helaas geen oplossing voor mijn problemen met Zuidoost
Wel aan bod maar kon maar 1 antwoord geven. Afstand bewoners/bestuur is
groot. Het gevoel dat ze vooral voor eigen belang gaan i.p.v. stadsbelang.
wonend in een buitenwijk van A'dam zuidoost houdt in dat het e.e.a. dat geschiedt
in zuidoost een beetje aan je voorbij gaat. dat is denk ik wel van invloed op de
door mij gegeven antwoorden.
Woningen meer kleur geven.
Woonvoorzieningen voor bejaarden kunnen beter
Zoals ik al heb beschreven maakt het bestuur van Zuidoost een zwakke indruk.
Mensen die zich hebben ingezet voor verbeteringen in de wijk zijn vaak afgehaakt
omdat er geen daadkracht vanuit gaat ten aanzien van onze wijk Nellestein.
Zoals vaker is de vragenlijst beperkt tot sturende vragen die altijd minimaal tot
twee verklaringen kunnen leiden.
Zuidoost is geen stad, maar een stadsdeel van de stad Amsterdam. Ik vind het
raar dat in deze vragenlijst gedaan wordt alsof het een aparte stad is.
Zuidoost zou er baat bij hebben als de drugs overlast en criminaliteit zou worden
aangepakt. Dan word het pas echt genieten in dit stadsdeel
Zuidoost is in hoog tempo veranderd maar is daardoor ook zijn karakter een
beetje kwijtgeraakt. De nadruk moet niet liggen op het transformeren van Zuidoost
in een slaapstad zoals alle anderen (hoofddrop, Almere etc.) maar in het
verbeteren van het niveau van de voorzieningen (waarmee het als woongebied
aantrekkelijk wordt voor meer groepen) en het investeren in de bevolking door
opleiding, werk en andere manieren op de participatie te bevorderen.
Zuidoost komt bij mij niet gezellig over maar ik ken het eigenlijk te weinig om
daarover te oordelen
Zuidoost barst van het talent op het gebied van theater, muziek enz.
Zuidoost bekender maken!
Zuidoost is géén stad, zoals de vragenlijst suggereert, slechts een gebied met
een grote verscheidenheid van buurten waardoor de mening over geheel Zuidoost
sterk ingekleurd kan worden door de beleving van de directe woonomgeving.
Zuidoost is toch geen stad --> Vraag!
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Zuidoost zou geen stadsdeel meer moeten zijn maar onder de centrale stad
vallen. Zo kan men het bestuur van Zuidoost verminderen en zal er minder met
subsidies gerotzooid worden.
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Bijlage 2 Vragenlijsten
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Vragenlijst Zuidoost telefonisch
Imago Zuidoost
In opdracht van stadsdeel Zuidoost voeren wij een onderzoek uit over Amsterdam Zuidoost als gebied om in te wonen en
werken. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

inwone Woont u in Zuidoost?
r_Zuido
ost
1
ja
2
nee
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1.

Als u aan stadsdeel Zuidoost denkt, wat is dan het eerste dat u te binnen schiet? ENQ: Niet oplezen, respondent
spontaan laten antwoorden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

prettig, thuis voelen
positieve omgeving (groen, ruimte, rust)
multicultureel
criminaliteit, onveiligheid
Bijlmer
negatieve omgeving (vuil, rotzooi)
renovatie, ontwikkeling
armoede, verwaarlozing
afgelegen
associatie met werk
metro
uitgaan
flats, hoogbouw
kantoren, industrie
winkelen
anders, namelijk ________________________________________
geen antwoord

1a.

ENQ: Dit noteren zonder te vragen, indien niet duidelijk dan wel vragen! Is de lading van het gegeven antwoord uit
de vorige vraag......

1
2
3
4

negatief
neutraal
positief
weet niet, geen idee

2.

Welke plekken of locaties schieten u het eerst te binnen als u denkt aan stadsdeel Zuidoost? ENQ: Niet oplezen,
respondent spontaan laten antwoorden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12

Amsterdamse Poort
Gaasperplas + overige groengebieden
Bijlmer
Arena
Ganzenhoef en Kraaiennest
Holendrecht
Gein
Flatgebouwen
Gaasperdam
Metro en stations
AMC
Kantoren, industrie en parkeergebied
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 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20

Ikea en andere winkels
Heineken Music Hall
Ziggo Dome
Kwakoe en andere culturele evenementen?
Bijlmerbajes
school/opleiding (ROC/HES/HvA/UvA)
anders, namelijk ________________________________________
weet niet, geen idee

3.

Bent u de afgelopen 12 maanden in stadsdeel Zuidoost geweest?

1
2

ja
nee

4.

Hoe vaak was u daar?

1
2
3
4
5

(bijna) dagelijks
een of enkele keren per week
een of enkele keren per maand
minder vaak
weet niet

5.

Op welke dagen komt u er meestal? Is dat ...

1
2
3
4

door de week
in het weekend
zowel doordeweeks als in het weekend
wisselend

6.

Op welk tijdstip komt u er meestal? Is dat ...

1
2
3

overdag
's avonds
wisselend

7.

Op welke locatie(s) bent u geweest de afgelopen 12 maanden? ENQ: Niet oplezen, respondent spontaan laten
antwoorden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13

Arenaboulevard (Villa Arena, Heineken Music Hall, Ziggo Dome, Media Markt, Perry Sport, Decathlon, Prenatal)
Amsterdamse Poort
Ikea
AMC
Amsterdam Arena
Gaasperplas
Ganzenhoef
Kraaiennest
Bedrijvengebied Amstel III
Bijlmerpark
School (HES, ROC, UvA, HvA)
anders, namelijk ________________________________________
weet niet, geen idee

8.

Om welke reden bezoekt u Zuidoost meestal? U kunt hier slechts één antwoord geven.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

werk (structureel)
school/opleiding (ROC/HES/HvA/UvA)
winkelen
bezoek familie of vrienden
uitgaan
sport (kijken)
recreatie (zwemmen, wandelen, zonnen)
andere reden ________________________________________
weet niet
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9.

Hoe lang werkt u al in Zuidoost?

1
2
3
4

minder dan 1 jaar
1 tot 4 jaar
4 jaar of langer
weet niet

10.

Hoe bevalt de werkomgeving in Zuidoost?

1
2
3
4
5
6
7

zeer goed
goed
voldoende
matig
onvoldoende
slecht
weet niet

11.

U gaf aan dat u regelmatig uitgaat in Zuidoost. Waar bent u heen geweest de afgelopen 12 maanden? U kunt hier
meer antwoorden geven.

1
2
3
4
5
6
7
8

theater (voorstelling)
concert (bijv. HMH of Ziggo Dome)
evenement(en)
festival
uit eten
film
anders, namelijk ________________________________________
geen antwoord

12.

Gaat u ook wel eens naar Zuidoost om...? (u kunt meer antwoorden geven)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

te werken
te winkelen
familie of vrienden te bezoeken
uit te gaan
te sporten / sport kijken
te recreëren (zwemmen, wandelen, zonnen)
iets anders, namelijk ________________________________________
weet niet, geen antwoord
nee

13.

Kunt u aangeven waarom u niet in Zuidoost komt of bent geweest?

1
2

ja, namelijk ________________________________________
nee

14.

Kent u mensen uit uw omgeving die in Zuidoost wonen? We bedoelen hier niet bekende Amsterdammers of
Nederlanders die in Zuidoost wonen.

1
2
3

ja → ga naar vraag V16
nee
weet niet

15.

Kent u Zuidoost ergens anders van? ENQ: Niet oplezen, respondent spontaan laten antwoorden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10

nee
ja, van de media
School (HES, ROC, HvA, UvA)
Bedrijvengebied Amstel III
Amsterdam Arena
Arenaboulevard (Villa Arena, Heineken Music Hall, Ziggo Dome, Media Markt, Perry Sport, Decathlon, Prenatal
Amsterdamse Poort
Ikea
AMC
Kraaiennest
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 11
 12
 13
 14
 15

Ganzenhoef
Gaasperplas
Bijlmerpark
ja, van ... ________________________________________
weet niet, geen antwoord

16.

Zou u in Zuidoost willen wonen?

1
2
3
4

ja
misschien / hangt er van af
nee
weet niet

17.

Kunt u aangegeven waarom u er (misschien) zou willen wonen? ENQ: Niet oplezen, respondent spontaan laten
antwoorden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14

ruime woningen
veel groen
betaalbaar
multicultureel
vanwege goede voorzieningen
sfeer spreekt me aan
nieuwe woningen
dichtbij werk/studie
bereikbaar
vrienden, familie
veilig
er is woonruimte
anders, namelijk ________________________________________
weet niet, geen idee

18.

Kunt u aangegeven waarom u er niet zou willen wonen? ENQ: Niet oplezen, respondent spontaan laten antwoorden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13

onaantrekkelijke woonomgeving
te ver van het centrum
onveiligheid
woon nu goed
te ver van werk, school, familie…
samenstelling van de bevolking
imago
te druk, te massaal
ontbreken van Amsterdamse sfeer
metro (eng)
te weinig voorzieningen
anders nl…..
weet niet, geen idee…

19.

U geeft aan nu niet in Zuidoost te willen wonen. Kunt u zich voorstellen dat dat ooit anders zal zijn?

1
2
3

ja
nee
weet niet

20.

U gaf aan dat u in stadsdeel Zuidoost woont. Welke van de volgende activiteiten verricht u met enige regelmaat in
Zuidoost? U kunt meer antwoorden geven

1
2
3
4
5
6
7
8

werken
winkelen
bezoek familie of vrienden
uitgaan
sport (kijken)
recreatie (Zwemmen, wandelen,zonnen)
school/opleiding (ROC/HES/HvA/UvA)
anders, namelijk ________________________________________
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21.

U gaf aan dat u regelmatig uitgaat in Zuidoost. Waar bent u heen geweest de afgelopen 12 maanden?

1
2
3
4
5
6
7

theater (voorstelling)
concert (bijv. HMH of Ziggo Dome)
evenement(en)
festival
uit eten
film
anders, namelijk ________________________________________

22.

Nu volgen een aantal stellingen over Zuidoost. Kunt u aangeven in hoeverre u het met de stelling eens of oneens
bent? U mag op uw gevoel afgaan. Het gaat om uw spontane reactie.
zeer mee
eens

mee eens

niet mee
eens, niet
mee
oneens

mee
oneens

zeer mee
oneens

weet niet

































































































er is een gevarieerd aanbod van woningen
in Zuidoost
er zijn vooral goedkope huurwoningen in
Zuidoost
de meeste bebouwing in Zuidoost ziet er
saai uit
in Zuidoost wordt veel aandacht besteed aan
bijzondere architectuur
als je in Zuidoost woont ben je snel lekker
buiten
de ligging van Zuidoost vlak bij de stad,
maar niet in de stad, is aantrekkelijk
Zuidoost ligt geïsoleerd van de rest van de
stad
in Zuidoost vind je eigenlijk alle soorten
winkels die je je kan wensen

23.

Er volgen nu een aantal beschrijvingen van Zuidoost. Wilt u door middel van een rapportcijfer aangeven in
hoeverre u vindt dat een bepaalde beschrijving van toepassing is op het stadsdeel?
U geeft een 1 als u vindt dat de beschrijving volstrekt niet van toepassing is op Zuidoost. U geeft een 10 als u vindt
dat de beschrijving volledig van toepassing is op Zuidoost. U kunt natuurlijk ook een cijfer tussen 1 en 10 geven.
Indien u geen rapportcijfer kunt geven, dan hoeft u in het hokje niets in te vullen.
Amsterdam Zuidoost is een woonstad
Amsterdam Zuidoost is een bereikbare stad
Amsterdam Zuidoost is een leefbare stad
Amsterdam Zuidoost is een winkelstad
Amsterdam Zuidoost is een festivalstad
Amsterdam Zuidoost is een uitgaansstad
Amsterdam Zuidoost is een extraverte stad
Amsterdam Zuidoost is een kennisstad
Amsterdam Zuidoost is een cultuurstad
Amsterdam Zuidoost is een ondernemende stad
Amsterdam Zuidoost is een gastvrije stad
Amsterdam Zuidoost is een vernieuwende stad
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Amsterdam Zuidoost is een sportstad
Amsterdam Zuidoost is een stad van Music en Dance
Amsterdam Zuidoost is een stad van zakelijke dienstverlening
Amsterdam Zuidoost is een strategisch gelegen stad

24.

Nu volgen nogmaals de beschrijvingen van Zuidoost. Wilt u door middel van een rapportcijfer aangeven in
hoeverre elke beschrijving, volgens u, in de toekomst van toepassing moet zijn op het stadsdeel? U geeft een 1 als
u vindt dat de beschrijving volstrekt niet van toepassing moet zijn, een 10 als u vindt dat de beschrijving volledig
van toepassing moet zijn op Zuidoost. U kunt natuurlijk ook een cijfer tussen 1 en 10 geven.

Amsterdam Zuidoost is een woonstad
Amsterdam Zuidoost is een bereikbare stad
Amsterdam Zuidoost is een leefbare stad
Amsterdam Zuidoost is een winkelstad
Amsterdam Zuidoost is een festivalstad
Amsterdam Zuidoost is een uitgaansstad
Amsterdam Zuidoost is een extraverte stad
Amsterdam Zuidoost is een kennisstad
Amsterdam Zuidoost is een cultuurstad
Amsterdam Zuidoost is een ondernemende stad
Amsterdam Zuidoost is een gastvrije stad
Amsterdam Zuidoost is een vernieuwende stad
Amsterdam Zuidoost is een sportstad
Amsterdam Zuidoost is een stad van Music en Dance
Amsterdam Zuidoost is een stad van zakelijke dienstverlening
Amsterdam Zuidoost is een strategisch gelegen stad
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25.

Afgaande op de door u tot nu toe gegeven antwoorden heeft u een bepaald beeld van Amsterdam Zuidoost. Zou u
kunnen toelichten waarop dat beeld gebaseerd is? ENQ: Niet oplezen, respondent spontaan laten antwoorden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10

media/publiciteit
ik woon er/heb er gewoond
verhalen van anderen
ik werk er/heb er gewerkt
beeld van vroeger/Bijlmer
winkelen (Arenagebied/Amsterdamse Poort)
van mijn bezoeken aan Zuidoost
hoe het eruit ziet als ik erdoor reis
anders, namelijk ________________________________________
weet niet, geen idee

26.

Kunt u voor de volgende voorzieningen aangeven hoe belangrijk u het vindt dat deze in uw woonomgeving
beschikbaar zijn?

restaurants
cafés
middelbare scholen
sportvoorzieningen (clubs, sportterreinen)
recreatiemogelijkheden (parken,
zwembaden en dergelijke)
culturele voorzieningen (theaters, bioscopen,
expositieruimtes en dergelijke)
winkels
basisscholen
speelmogelijkheden voor kinderen
kinderopvang
voorzieningen op het gebied van de
gezondheidszorg
openbaar vervoer
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zeer
belangrijk

belangrijk

niet
onbelangrijk belangrijk
en niet onbelangrijk









zeer onbelangrijk

weet niet



































































































27.

Wat is volgens u het belangrijkste probleem in stadsdeel Zuidoost? U kunt hier slechts één antwoord geven.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11

milieuvervuiling
verkeersoverlast
criminaliteit
vandalisme
werkloosheid
drugsoverlast
onbegrip tussen de verschillende culturen
grote afstand tussen de burgers en het bestuur
anders, namelijk ________________________________________
geen enkel
weet niet

28.

Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van Zuidoost met het openbaar vervoer? Is die over het geheel genomen ..

1
2
3
4
5
6
7

heel goed
goed
niet goed, niet slecht
slecht
heel slecht
nvt, ga nooit met OV
weet niet
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29.

Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van Zuidoost met de auto? Is die over het geheel genomen ..

1
2
3
4
5
6
7

heel goed
goed
niet goed, niet slecht
slecht
heel slecht
nvt, ga nooit met de auto
weet niet

30.

Is Stadsdeel Zuidoost er naar uw idee de laatste jaren als gebied om te wonen vooral op vooruit gegaan of er vooral
op achteruit gegaan?

1
2
3
4

op vooruit gegaan
niet vooruit, niet achteruit
achteruit gegaan
weet niet

31.

Wat mist u het meest of zou u graag willen toevoegen aan Amsterdam Zuidoost?

X
GEBLA Wat is uw geboorteland?
NDP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11

Nederland
Suriname
Nederlandse Antillen, Aruba
Turkije
Marokko
Ghana
Europa (inclusief voormalige Sovjet-Republieken)
VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, overig Oceanië, Japan, Indonesië, Nederlands-Indië
overig Azië, overig Midden- en Zuid-Amerika, overig Afrika
onbekend (geen antwoord)

GEBLA Wat is het geboorteland van uw vader?
NDV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11

Nederland
Suriname
Nederlandse Antillen, Aruba
Turkije
Marokko
Ghana
Europa (inclusief voormalige Sovjet-Republieken)
VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, overig Oceanië, Japan, Indonesië, Nederlands-Indië
overig Azië, overig Midden- en Zuid-Amerika, overig Afrika
onbekend (geen antwoord)

GEBLA Wat is het geboorteland van uw moeder?
NDM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11

Nederland
Suriname
Nederlandse Antillen, Aruba
Turkije
Marokko
Ghana
Europa (inclusief voormalige Sovjet-Republieken)
VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, overig Oceanië, Japan, Indonesië, Nederlands-Indië
overig Azië, overig Midden- en Zuid-Amerika, overig Afrika
onbekend (geen antwoord)
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LEEFT
D

Wat is uw leeftijd?

HHAAN Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden (inclusief uzelf)?
T

HHSAM

Kunt u zeggen hoe uw huishouden is samengesteld? Een huishouden is: (samen)wonen, eten,
kosten betalen, slapen voor minimaal 4 nachten in de week.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11

een persoon, alleenstaande
(echt)paar zonder kinderen (thuis)
(echt)paar met kind(eren) (thuis)
een ouder met kind(eren) (thuis)
twee volwassenen, zonder kinderen (thuis)
twee volwassenen, met kinderen (thuis)
drie of meer volwassenen, met kind(eren) (thuis)
drie of meer volwassenen, zonder kinderen (thuis)
anders
weet niet
geen antwoord

OPLEID Wat is uw hoogst VOLTOOIDE opleiding?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13

geen opleiding gevolgd of enkele jaren lagere school, basisschool gevolgd
lagere school, basisschool, speciaal onderwijs
VSO, voortgezet speciaal onderwijs
VBO/LBO (huishoud-, ambachtschool, LTS, interne bedrijfsopleiding), MBO-KORT, BBL/BOL 1-2, leerlingwezen, ULO
MAVO, MULO, VMBO
MBO-lang, interne opleiding op mbo-niveau, BBL/BOL 3-4
HAVO, VWO, HBS, MMS
HBO, interne opleiding op hbo-niveau
WO, universiteit, kandidaatsexamen
opleiding in buitenland gevolgd
anders
weet niet
geen antwoord

32.

In welk van onderstaande categorieën hoort u?

1
2
3
4

ik werk
ik studeer
anders, namelijk
geen antwoord

________________________________________

Indien vraag 32 = 2
33.
1
2
3

Op welk niveau studeert u?
MBO
HBO
WO

PCJUIS Wat is uw postcode? (notatie: 1234AB)
T

X
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GESL

{GESLinsert}

1
2
3

man
vrouw
weet niet, geen antwoord
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CATI_o ENQ: Heb je opmerkingen of informatie die relevant is voor het onderzoek? Noteer deze dan hier.
pmerki
ngen

X
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Vragenlijst Zuidoost online panel
Imago Zuidoost
In opdracht van stadsdeel Zuidoost voeren wij een onderzoek uit over Amsterdam Zuidoost als gebied om in te wonen en
werken. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Woont u in Zuidoost?

1
2

ja
nee

1.

Als u aan stadsdeel Zuidoost denkt, wat is dan het eerste dat u te binnen schiet?

2.

Welke plekken of locaties schieten u het eerst te binnen als u denkt aan stadsdeel Zuidoost?

X
Indien woont in Zuidoost  ga naar vraag 20
3.

Bent u de afgelopen 12 maanden in stadsdeel Zuidoost geweest?

1
2

ja
nee

Indien vraag 3 = 2  ga naar vraag 13
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4.

Hoe vaak was u daar?

1
2
3
4
5

(bijna) dagelijks
een of enkele keren per week
een of enkele keren per maand
minder vaak
Weet niet

5.

Op welke dagen komt u er meestal? Is dat ...

1
2
3
4

door de week
in het weekend
zowel doordeweeks als in het weekend
wisselend

6.

Op welk tijdstip komt u er meestal? Is dat ...

1
2
3

overdag
's avonds
wisselend
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7.

Op welke locatie(s) bent u geweest de afgelopen 12 maanden?

X

8.

Om welke reden bezoekt u Zuidoost meestal? U kunt hier slechts één antwoord geven.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

werk
winkelen
bezoek familie of vrienden
uitgaan
sport (kijken)
recreatie (zwemmen, wandelen, zonnen)
school/opleiding (ROC/HES/HvA/UvA)
andere reden ________________________________________
weet niet

Indien vraag 8 = 1
9.

Hoe lang werkt u al in Zuidoost?

1
2
3
4

minder dan 1 jaar
1 tot 4 jaar
4 jaar of langer
weet niet

Indien vraag 8 = 1
10.

Hoe bevalt de werkomgeving in Zuidoost?

1
2
3
4
5
6
7

zeer goed
goed
voldoende
matig
onvoldoende
slecht
weet niet

Indien vraag 8 = 4
11.

U gaf aan dat u regelmatig uitgaat in Zuidoost. Waar bent u heen geweest de afgelopen 12 maanden? U kunt hier
meer antwoorden geven.

1
2
3
4
5
6
7
8

theater (voorstelling)
concert (bijv. HMH of Ziggo Dome)
evenement(en)
festival
uit eten
film
anders, namelijk ________________________________________
geen antwoord

12.

Gaat u ook wel eens naar Zuidoost om er te ...

1
2
3
4
5
6
7

werk
winkelen
bezoek familie of vrienden
uitgaan
sport (kijken)
recreatie (zwemmen, wandelen, zonnen)
weet niet

Indien vraag 3 = 2
13.

Kunt u aangeven waarom u niet in Zuidoost komt of bent geweest?

1
2

ja, namelijk ________________________________________
nee
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Iedereen
14.

Kent u mensen uit uw omgeving die in Zuidoost wonen? We bedoelen hier niet bekende Amsterdammers of
Nederlanders die in Zuidoost wonen.

1
2
3

ja → ga naar vraag 16
nee
weet niet

15.

Kent u Zuidoost ergens anders van?

1
2
3

ja, van ... ________________________________________
nee
weet niet

16.

Zou u in Zuidoost willen wonen?

1
2
3
4

ja
misschien / hangt er van af
nee  ga naar 18
weet niet

17.

Kunt u aangeven waarom u er (misschien) zou willen wonen?

X
Indien vraag 16 = 3
18.

Waarom zou u er niet willen wonen?

X

19.

U geeft aan nu niet in Zuidoost te willen wonen. Kunt u zich voorstellen dat dat ooit anders zal zijn?

1
2
3

ja
nee
weet niet

Indien geen inwoner Zuidoost: ga naar vraag 22.
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20.

U gaf aan dat u in stadsdeel Zuidoost woont. Welke van de volgende activiteiten verricht u met enige regelmaat in
Zuidoost? U kunt meer antwoorden geven

1
2
3
4
5
6
7
8

werken
winkelen
bezoek familie of vrienden
uitgaan
sport (kijken)
recreatie (Zwemmen, wandelen,zonnen)
school/opleiding (ROC/HES/HvA/UvA)
anders, namelijk ________________________________________

21.

U gaf aan dat u regelmatig uitgaat in Zuidoost. Waar bent u heen geweest de afgelopen 12 maanden?<br>

1
2
3
4
5
6
7

theater (voorstelling)
concert (bijv. HMH of Ziggo Dome)
evenement(en)
festival
uit eten
film
anders, namelijk ________________________________________

Imago Zuidoost 2013

22.

Nu volgen een aantal stellingen over Zuidoost. Kunt u aangeven in hoeverre u het met de stelling eens of oneens
bent. U mag op uw gevoel afgaan. Het gaat om uw spontane reactie.<br>
zeer mee
eens

mee eens

niet mee
eens, niet
mee
oneens

mee
oneens

zeer mee
oneens

weet niet

































































































er is een gevarieerd aanbod van woningen
in Zuidoost
er zijn vooral goedkope huurwoningen in
Zuidoost
de meeste bebouwing in Zuidoost ziet er
saai uit
in Zuidoost wordt veel aandacht besteed aan
bijzondere architectuur
als je in Zuidoost woont ben je snel lekker
buiten
de ligging van Zuidoost vlak bij de stad,
maar niet in de stad, is aantrekkelijk
Zuidoost ligt geïsoleerd van de rest van de
stad
in Zuidoost vind je eigenlijk alle soorten
winkels die je je kan wensen

23.

Er volgen nu een aantal beschrijvingen van Zuidoost. Wilt u door middel van een rapportcijfer aangeven in
hoeverre u vindt dat een bepaalde beschrijving van toepassing is op het stadsdeel?
U geeft een 1 als u vindt dat de beschrijving volstrekt niet van toepassing is op Zuidoost. U geeft een 10 als u vindt
dat de beschrijving volledig van toepassing is op Zuidoost. U kunt natuurlijk ook een cijfer tussen 1 en 10 geven.
Indien u geen rapportcijfer kunt geven, dan hoeft u in het hokje niets in te vullen.
cijfer 1-10
Amsterdam Zuidoost is een woonstad
Amsterdam Zuidoost is een bereikbare stad
Amsterdam Zuidoost is een leefbare stad
Amsterdam Zuidoost is een winkelstad
Amsterdam Zuidoost is een festivalstad
Amsterdam Zuidoost is een uitgaansstad
Amsterdam Zuidoost is een extraverte stad
Amsterdam Zuidoost is een kennisstad
Amsterdam Zuidoost is een cultuurstad
Amsterdam Zuidoost is een ondernemende stad
Amsterdam Zuidoost is een gastvrije stad
Amsterdam Zuidoost is een vernieuwende stad
Amsterdam Zuidoost is een sportstad
Amsterdam Zuidoost is een stad van Music en Dance
Amsterdam Zuidoost is een stad van zakelijke dienstverlening

99

Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek

Amsterdam Zuidoost is een strategisch gelegen stad

24.

Nu volgen nogmaals de beschrijvingen van Zuidoost. Wilt u door middel van een rapportcijfer aangeven in
hoeverre elke beschrijving, volgens u, in de TOEKOMST van toepassing moet zijn op het stadsdeel?
U geeft een 1 als u vindt dat de beschrijving volstrekt niet van toepassing moet zijn op Zuidoost. U geeft een 10 als
u vindt dat de beschrijving volledig van toepassing moet zijn op Zuidoost. U kunt natuurlijk ook een cijfer tussen 1
en 10 geven.
cijfer 1-10
Amsterdam Zuidoost is een woonstad
Amsterdam Zuidoost is een bereikbare stad
Amsterdam Zuidoost is een leefbare stad
Amsterdam Zuidoost is een winkelstad
Amsterdam Zuidoost is een festivalstad
Amsterdam Zuidoost is een uitgaansstad
Amsterdam Zuidoost is een extraverte stad
Amsterdam Zuidoost is een kennisstad
Amsterdam Zuidoost is een cultuurstad
Amsterdam Zuidoost is een ondernemende stad
Amsterdam Zuidoost is een gastvrije stad
Amsterdam Zuidoost is een vernieuwende stad
Amsterdam Zuidoost is een sportstad
Amsterdam Zuidoost is een stad van Music en Dance
Amsterdam Zuidoost is een stad van zakelijke dienstverlening
Amsterdam Zuidoost is een strategisch gelegen stad

25.

Afgaande op de door u tot nu toe gegeven antwoorden heeft u een bepaald beeld van Amsterdam Zuidoost. Zou u
kunnen toelichten waarop dat beeld gebaseerd is?

1
2

nee
ja, namelijk ________________________________________
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26.

Kunt u voor de volgende voorzieningen aangeven hoe belangrijk u het vindt dat deze in uw woonomgeving
beschikbaar zijn?

restaurants
cafés
middelbare scholen
sportvoorzieningen (clubs, sportterreinen)
recreatiemogelijkheden (parken,
zwembaden en dergelijke)
culturele voorzieningen (theaters, bioscopen,
expositieruimtes en dergelijke)
winkels
basisscholen
speelmogelijkheden voor kinderen
kinderopvang
voorzieningen op het gebied van de
gezondheidszorg
openbaar vervoer

zeer
belangrijk

belangrijk

niet
onbelangrijk belangrijk
en niet onbelangrijk









zeer onbelangrijk

weet niet



































































































27.

Wat is volgens u het belangrijkste probleem in stadsdeel Zuidoost? U kunt hier slechts één antwoord geven.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10

milieuvervuiling
verkeersoverlast
criminaliteit
vandalisme
werkloosheid
drugsoverlast
onbegrip tussen de verschillende culturen
grote afstand tussen de burgers en het bestuur
anders, namelijk ________________________________________
weet niet

28.

Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van Zuidoost met het openbaar vervoer? Is die over het geheel genomen ..

1
2
3
4
5
6
7

heel goed
goed
niet goed, niet slecht
slecht
heel slecht
weet niet
nvt, ga nooit met OV

29.

Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van Zuidoost met de auto? Is die over het geheel genomen ..

1
2
3
4
5
6
7

heel goed
goed
niet goed, niet slecht
slecht
heel slecht
weet niet
nvt, ga nooit met de auto

30.

Is Stadsdeel Zuidoost er naar uw idee de laatste jaren als gebied om te wonen vooral op vooruit gegaan of er vooral
op achteruit gegaan?

1
2
3
4

op vooruit gegaan
niet vooruit, niet achteruit
achteruit gegaan
weet niet

101

Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek

31.

32.
1
2
3

Wat mist u het meest of zou u graag willen toevoegen aan Amsterdam Zuidoost?

In welk van onderstaande categorieën hoort u?
Ik werk
Ik studeer
geen van beide

Indien vraag 32 = 2
33.
1
2
3
34.

Op welk niveau studeert u?
MBO
HBO
WO
Wat is ….
uw geboorteland

geboorteland moeder

geboorteland vader

Nederland

1

1

1

Suriname

2

2

2

Nederlandse Antillen of Aruba

3

3

3

Turkije

4

4

4

Marokko

5

5

5

Ghana

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

 10

 10

 10

Europa (incl. voormalige SovjetRepublieken)
VS, Canada, Australië, Nieuw
Zeeland, Overig Oceanië, Japan,
Indonesië, Nederlands Indië

Land in overig Azië, overig
Midden- en Zuid-Amerika, overig
Afrika

onbekend (geen antwoord)

35.
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Dit waren onze vragen. Mocht u verder nog op en/of aanmerkingen hebben, dan kunt u deze hieronder kwijt.
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Vragenlijst Zuidoost face to face forenzen
In opdracht van stadsdeel Zuidoost voeren wij een onderzoek uit over Amsterdam Zuidoost als gebied om in te wonen en
werken. Het duurt ongeveer 5 minuten.

A.

ENQ: Noteer locatie, dag en datum.

Locatie:
Dag:
Datum:

1.

Als u aan stadsdeel Zuidoost denkt, wat is dan het eerste dat u te binnen schiet?
ENQ: Antwoorden niet oplezen, spontaan laten antwoorden.
Bij de volgende vraag geef je aan of het antwoord een positieve, negatieve of neutrale lading heeft.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

Prettig, thuis voelen
Positieve omgeving (groen, ruimte, rust)
Multicultureel
Criminaliteit, onveiligheid
Bijlmer
Negatieve omgeving (vuil, rotzooi)
Renovatie, ontwikkeling
Armoede, verwaarlozing
Afgelegen
Associatie met werk
Metro
Uitgaan
Flats, hoogbouw
Kantoren, industrie
Winkelen
Anders, namelijk _____________________________________________________________________________________________
Geen antwoord → ga naar vraag 2

1a.

Is de lading van het gegeven antwoord bij vraag 1……..
ENQ: Vul dit in zonder te vragen. Alleen als het niet duidelijk is, wel vragen

1
2
3
4

positief
neutraal
negatief
weet niet

2.

Hoe lang werkt u al in Zuidoost?

1
2
3
4

minder dan 1 jaar
1 tot 4 jaar
4 jaar of langer
weet niet

3.

Hoe bevalt de werkomgeving in Zuidoost?

1
2
3
4
5

zeer goed
goed
voldoende
matig
onvoldoende
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6
7

slecht
weet niet

4.

Gaat u ook wel eens naar Zuidoost om er te ...

1
2
3
4
5
6

winkelen
bezoek familie of vrienden
uitgaan
sport (kijken)
recreatie (zwemmen, wandelen, zonnen)
weet niet

5.

Kent u mensen uit uw omgeving die in Zuidoost wonen? We bedoelen hier niet bekende Amsterdammers of
Nederlanders die in Zuidoost wonen.

1
2
3

ja
nee
weet niet

6.

Zou u in Zuidoost willen wonen?

1
2
3
4

ja
misschien / hangt er van af
nee → ga naar vraag 8
weet niet → ga naar vraag 9

7.

Kunt u aangeven waarom u er (misschien) zou willen wonen?
ENQ: Niet oplezen, spontaan laten antwoorden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14

Ruime woningen
Veel groen
Betaalbaar
Multicultureel
Vanwege goede voorzieningen
Sfeer spreekt aan
Nieuwe woningen
Dichtbij werk/studie
Bereikbaar
Vrienden, familie
Veilig
Er is woonruimte
Anders, namelijk ___________________________________________________________________________
Weet niet, geen antwoord

ENQ: Ga na vraag 7 naar vraag 9

8.

Waarom zou u er niet willen wonen?
ENQ: Niet oplezen, spontaan laten antwoorden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14
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Te ver van het centrum
Imago (negatief, slecht gevoel)
Onveiligheid (criminaliteit, drugs, verloedering)
Onaantrekkelijk
Samenstelling van de bevolking
Te weinig voorzieningen
Ontbreken van Amsterdamse sfeer
Metro (is niks, eng)
Te ver van…(bijvoorbeeld werk, school, familie)
Gebrek aan cafés
Geen aanbod geschikte woonruimte
Slechte OV-verbinding in de nacht
Anders, namelijk __________________________________________________________________________
Weet niet, geen antwoord
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9.

Er volgen nu een aantal beschrijvingen van Zuidoost. Wilt u door middel van een rapportcijfer aangeven in
hoeverre u vindt dat een bepaalde beschrijving van toepassing is op het stadsdeel?
U geeft een 1 als u vindt dat de beschrijving volstrekt niet van toepassing is op Zuidoost. U geeft een 10 als u vindt
dat de beschrijving volledig van toepassing is op Zuidoost. U kunt natuurlijk ook een cijfer tussen 1 en 10 geven.
cijfer 1-10

Amsterdam Zuidoost is een woonstad
Amsterdam Zuidoost is een bereikbare stad
Amsterdam Zuidoost is een leefbare stad
Amsterdam Zuidoost is een winkelstad
Amsterdam Zuidoost is een festivalstad
Amsterdam Zuidoost is een uitgaansstad
Amsterdam Zuidoost is een extraverte stad
Amsterdam Zuidoost is een kennisstad
Amsterdam Zuidoost is een cultuurstad
Amsterdam Zuidoost is een ondernemende stad
Amsterdam Zuidoost is een gastvrije stad
Amsterdam Zuidoost is een vernieuwende stad
Amsterdam Zuidoost is een sportstad
Amsterdam Zuidoost is een stad van Music en Dance
Amsterdam Zuidoost is een stad van zakelijke dienstverlening
Amsterdam Zuidoost is een strategisch gelegen stad
10.

Wat is volgens u het belangrijkste probleem in stadsdeel Zuidoost? U kunt hier slechts één antwoord geven.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10

milieuvervuiling
verkeersoverlast
criminaliteit
vandalisme
werkloosheid
drugsoverlast
onbegrip tussen de verschillende culturen
grote afstand tussen de burgers en het bestuur
anders, namelijk ___________________________________________________________________________
weet niet

11.

Is Stadsdeel Zuidoost er naar uw idee de laatste jaren als gebied om te wonen vooral op vooruit gegaan of er vooral
op achteruit gegaan?

1
2
3
4

op vooruit gegaan
niet vooruit, niet achteruit
achteruit gegaan
weet niet
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12.

Wat mist u het meest of zou u graag willen toevoegen aan Amsterdam Zuidoost?

X
13.

Studeert u?

1
2

ja
nee → ga naar vraag 15

14.

Op welk niveau studeert u?

1
2
3

MBO
HBO
WO

15.

Wat is uw leeftijd?

16.

Wat is ….
uw geboorteland

geboorteland moeder

geboorteland vader

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

 10

 10

 10

Nederland
Suriname
Nederlandse Antillen of Aruba
Turkije
Marokko
Ghana
Europa (incl. voormalige SovjetRepublieken)
VS, Canada, Australië, Nieuw
Zeeland, Overig Oceanië, Japan,
Indonesië, Nederlands Indië
Land in overig Azië, overig
Midden- en Zuid-Amerika, overig
Afrika
Onbekend (geen antwoord)
17.

Kunt u zeggen hoe dit huishouden is samengesteld? Dit is inclusief kinderen van 18 jaar en ouder die thuis wonen.

1
2
3
4
5
6
7
8

een persoon, alleenstaande
(echt) paar zonder kinderen (thuis)
(echt) paar met kind(eren) thuis
één ouder met kind(eren) thuis
twee volwassenen, zonder kinderen (thuis)
twee volwassenen, met kinderen thuis
drie of meer volwassenen, met kind(eren) thuis
drie of meer volwassenen, zonder kinderen (thuis)

18.

Wat is uw hoogst VOLTOOIDE opleiding?

1
2
3

geen opleiding gevolgd of enkele jaren lagere school, basisschool gevolgd
lagere school, basisschool, speciaal onderwijs
VSO, voortgezet speciaal onderwijs
VBO, LBO (huishoud-, ambacht-, technische school, interne bedrijfsopleiding), MBO-KORT, BBL,BOL 1-2, leerlingwezen,
ULO
MAVO, MULO, VMBO
MBO(-lang), interne opleiding op mbo-niveau, BBL,BOL 3-4

4
5
6
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7
8
9
 10
 11
 12

HAVO, VWO, HBS, MMS
HBO, interne opleiding op hbo-niveau
WO, universiteit, kandidaatsexamen
anders, namelijk ___________________________________________________________________________
weet niet
geen antwoord

19.

Wat is uw postcode?

20.

Heeft u verder nog op en/of aanmerkingen?

X

Dit waren alle vragen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking.

21.

ENQ: Noteer of je met een man of een vrouw hebt gesproken

1
2

man
vrouw
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Vragenlijst Zuidoost face to face bewoners
In opdracht van stadsdeel Zuidoost voeren wij een onderzoek uit over Amsterdam Zuidoost als gebied om in te wonen en
werken. Het duurt ongeveer 5 minuten.

A

Woont u in dit stadsdeel (Zuidoost)?

1
2

Ja
Nee → U behoort niet tot onze doelgroep, bedankt voor uw medewerking. ENQ: vrg telt niet mee voor target!

1.

Als u aan stadsdeel Zuidoost denkt, wat is dan het eerste dat u te binnen schiet?
ENQ: Antwoorden niet oplezen, spontaan laten antwoorden.
Bij de volgende vraag geef je aan of het antwoord een positieve, negatieve of neutrale lading heeft.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

Prettig, thuis voelen
Positieve omgeving (groen, ruimte, rust)
Multicultureel
Criminaliteit, onveiligheid
Bijlmer
Negatieve omgeving (vuil, rotzooi)
Renovatie, ontwikkeling
Armoede, verwaarlozing
Afgelegen
Associatie met werk
Metro
Uitgaan
Flats, hoogbouw
Kantoren, industrie
Winkelen
Anders, namelijk _____________________________________________________________________________________________
Geen antwoord → ga naar vraag 2

1a.

Is de lading van het gegeven antwoord bij vraag 1……..
ENQ: Vul dit in zonder te vragen. Alleen als het niet duidelijk is, wel vragen

1
2
3
4

positief
neutraal
negatief
weet niet

2.

Wat doet u met enige regelmaat in Zuidoost? (meerdere antwoorden mogelijk).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

werken → ga naar vraag 4
winkelen → ga naar vraag 4
bezoek familie of vrienden → ga naar vraag 4
uitgaan
sport (kijken) → ga naar vraag 4
recreatie (zwemmen, wandelen, zonnen) → ga naar vraag 4
school/opleiding (ROC/HES/HvA/UvA)
anders, namelijk _____________________________________________________________→ ga naar vraag 4
weet niet, geen antwoord → ga naar vraag 4
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3.

U gaf aan dat u regelmatig uitgaat in Zuidoost. Waar bent u heen geweest de afgelopen 12 maanden?

1
2
3
4
5
6
7
8

theater (voorstelling)
concert (bijv. HMH of Ziggo Dome)
evenement(en)
festival
uit eten
film

4.

Nu volgen een aantal stellingen over Zuidoost. Kunt u aangeven in hoeverre u het met de stelling eens of oneens
bent. U mag steeds op uw gevoel afgaan. Het gaat om uw spontane reactie.

anders, namelijk ___________________________________________________________________________
weet niet, geen antwoord

zeer mee
eens

mee eens

niet mee
eens, niet
mee
oneens

mee
oneens

zeer mee
oneens

weet niet

































































































er is een gevarieerd aanbod van woningen
in Zuidoost
er zijn vooral goedkope huurwoningen in
Zuidoost
de meeste bebouwing in Zuidoost ziet er
saai uit
in Zuidoost wordt veel aandacht besteed aan
bijzondere architectuur
als je in Zuidoost woont ben je snel lekker
buiten
de ligging van Zuidoost vlak bij de stad,
maar niet in de stad, is aantrekkelijk
Zuidoost ligt geïsoleerd van de rest van de
stad
in Zuidoost vind je eigenlijk alle soorten
winkels die je je kan wensen

5.

Er volgen nu een aantal beschrijvingen van Zuidoost. Wilt u door middel van een rapportcijfer aangeven in hoeverre
u vindt dat een bepaalde beschrijving van toepassing is op het stadsdeel?
U geeft een 1 als u vindt dat de beschrijving volstrekt niet van toepassing is op Zuidoost. U geeft een 10 als u vindt
dat de beschrijving volledig van toepassing is op Zuidoost. U kunt natuurlijk ook een cijfer tussen 1 en 10 geven.
cijfer 1-10

Amsterdam Zuidoost is een woonstad
Amsterdam Zuidoost is een bereikbare stad
Amsterdam Zuidoost is een leefbare stad
Amsterdam Zuidoost is een winkelstad
Amsterdam Zuidoost is een festivalstad
Amsterdam Zuidoost is een uitgaansstad
Amsterdam Zuidoost is een extraverte stad
Amsterdam Zuidoost is een kennisstad
Amsterdam Zuidoost is een cultuurstad
Amsterdam Zuidoost is een ondernemende stad
Amsterdam Zuidoost is een gastvrije stad
Amsterdam Zuidoost is een vernieuwende stad
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Amsterdam Zuidoost is een sportstad
Amsterdam Zuidoost is een stad van Music en Dance
Amsterdam Zuidoost is een stad van zakelijke dienstverlening
Amsterdam Zuidoost is een strategisch gelegen stad
6.

Wat is volgens u het belangrijkste probleem in stadsdeel Zuidoost? U kunt hier slechts één antwoord geven.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10

milieuvervuiling
verkeersoverlast
criminaliteit
vandalisme
werkloosheid
drugsoverlast
onbegrip tussen de verschillende culturen
grote afstand tussen de burgers en het bestuur
anders, namelijk ________________________________________
weet niet

7.

Is Stadsdeel Zuidoost er naar uw idee de laatste jaren als gebied om te wonen vooral op vooruit gegaan of er vooral
op achteruit gegaan?

1
2
3
4

op vooruit gegaan
niet vooruit, niet achteruit
achteruit gegaan
weet niet

8.

Wat mist u het meest of zou u graag willen toevoegen aan Amsterdam Zuidoost?

X
9.

Wat is uw leeftijd?

10.

Wat is ….
Nederland
Suriname
Nederlandse Antillen of Aruba
Turkije
Marokko
Ghana
Europa (incl. voormalige SovjetRepublieken)
VS, Canada, Australië, Nieuw
Zeeland, Overig Oceanië, Japan,
Indonesië, Nederlands Indië
Land in overig Azië, overig
Midden- en Zuid-Amerika, overig
Afrika
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uw geboorteland

geboorteland moeder

geboorteland vader

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

7

7

7

8

8

8

9

9

9
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Onbekend (geen antwoord)

 10

 10

 10

11.

Kunt u zeggen hoe dit huishouden is samengesteld? Dit is inclusief kinderen van 18 jaar en ouder die thuis wonen.

1
2
3
4
5
6
7
8

een persoon, alleenstaande
(echt) paar zonder kinderen (thuis)
(echt) paar met kind(eren) thuis
één ouder met kind(eren) thuis
twee volwassenen, zonder kinderen (thuis)
twee volwassenen, met kinderen thuis
drie of meer volwassenen, met kind(eren) thuis
drie of meer volwassenen, zonder kinderen (thuis)

12.

Wat is uw hoogst VOLTOOIDE opleiding?

1
2
3
4

geen opleiding gevolgd of enkele jaren lagere school, basisschool gevolgd
lagere school, basisschool, speciaal onderwijs
VSO, voortgezet speciaal onderwijs
VBO, LBO (huishoud-, ambacht-, technische school, interne bedrijfsopleiding), MBO-KORT, BBL,BOL 1-2, leerlingwezen,
ULO
MAVO, MULO, VMBO
MBO(-lang), interne opleiding op mbo-niveau, BBL,BOL 3-4
HAVO, VWO, HBS, MMS
HBO, interne opleiding op hbo-niveau
WO, universiteit, kandidaatsexamen

5
6
7
8
9
 10
 11
 12

anders, namelijk
weet niet
geen antwoord

___________________________________________________________________________

13.

In welk van onderstaande categorieën hoort u?

1
2
3

Ik werk → ga naar vraag 20
Ik studeer
geen van beide → ga naar vraag 20

14.

Op welk niveau studeert u?

1
2
3

MBO
HBO
WO

15.

Hoe woont u in Zuidoost?

1
2
3
4
5

Op een campus
Op kamers
Met huisgenoten (woning delen)
Thuis bij mijn ouders

16.

Waarom woont u in Zuidoost?

1
2
3
4

Aanbod woonruimte
Prijs-kwaliteit verhouding wonen
Ligging t.o.v. school en andere voorzieningen
Bereikbaarheid

17.

Nu volgen een aantal stellingen. Kunt u aangeven in hoeverre u het met de stelling eens of oneens bent?

Anders

_________________________________________________________________________________

Er zijn voldoende cafés in de buurt
Betere OV-verbinding in de nacht, maakt
Zuidoost aantrekkelijker om te wonen
Als ik klaar ben met mijn studie, blijf ik
wonen in Zuidoost

zeer mee
eens

mee eens

mee
oneens

zeer mee
oneens

weet niet



niet mee
eens, niet
mee
oneens
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18.

Doet u vrijwilligerswerk in Zuidoost?

1
2

ja
nee

19.

Wat is uw postcode?

20.

Heeft u verder nog op en/of aanmerkingen?

X
Dit waren alle vragen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking.

21.

ENQ: Noteer of je met een man of een vrouw hebt gesproken

1
2

man
vrouw
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Vragenlijst Zuidoost
f2f Amsterdammers van etnische groepen
In opdracht van stadsdeel Zuidoost voeren wij een onderzoek uit over Amsterdam Zuidoost als gebied om in te wonen en
werken. Het duurt ongeveer 5 minuten.

1.

Als u aan stadsdeel Zuidoost denkt, wat is dan het eerste dat u te binnen schiet?
ENQ: Antwoorden niet oplezen, spontaan laten antwoorden.
Bij de volgende vraag geef je aan of het antwoord een positieve, negatieve of neutrale lading heeft.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

Prettig, thuis voelen
Positieve omgeving (groen, ruimte, rust)
Multicultureel
Criminaliteit, onveiligheid
Bijlmer
Negatieve omgeving (vuil, rotzooi)
Renovatie, ontwikkeling
Armoede, verwaarlozing
Afgelegen
Associatie met werk
Metro
Uitgaan
Flats, hoogbouw
Kantoren, industrie
Winkelen
Anders, namelijk _____________________________________________________________________________________________
Geen antwoord → ga naar vraag 2

1a.

Is de lading van het gegeven antwoord bij vraag 1……..
ENQ: Vul dit in zonder te vragen. Alleen als het niet duidelijk is, wel vragen

1
2
3
4

positief
neutraal
negatief
weet niet

2.

Bent u de afgelopen 12 maanden in stadsdeel Zuidoost geweest?

1
2

ja
nee → ga naar vraag 6

3.

Hoe vaak was u daar?

1
2
3
4
5

(bijna) dagelijks
een of enkele keren per week
een of enkele keren per maand
minder vaak
weet niet

4.

Om welke reden bezoekt u Zuidoost meestal? U kunt hier slechts één antwoord geven.

1
2
3
4

werk → ga naar vraag 6
winkelen → ga naar vraag 6
bezoek familie of vrienden → ga naar vraag 6
uitgaan
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5
6
7
8
9

sport (kijken) → ga naar vraag 6
recreatie (zwemmen, wandelen, zonnen) → ga naar vraag 6
school/opleiding (ROC, HVA, HES, UVA, etc.) → ga naar vraag 6
andere reden ________________________________________________________________________→ ga naar vraag 6
weet niet → ga naar vraag 6

5.

U gaf aan dat u regelmatig uitgaat in Zuidoost.
Waar bent u heen geweest de afgelopen 12 maanden?

1
2
3
4
5
6
7
8

theater (voorstelling)
concert (bijv. HMH of Ziggo Dome)
evenement(en)
festival
uit eten
film
anders, namelijk ___________________________________________________________________________
weet niet, geen antwoord

6.

Kent u mensen uit uw omgeving die in Zuidoost wonen? We bedoelen hier niet bekende Amsterdammers of
Nederlanders die in Zuidoost wonen.

1
2
3

ja
nee
weet niet

7.

Zou u in Zuidoost willen wonen?

1
2
3
4

ja
misschien / hangt er van af
nee → ga naar vraag 9
weet niet → ga naar vraag 10

8.

Kunt u aangeven waarom u er (misschien) zou willen wonen?
ENQ: Niet oplezen, spontaan laten antwoorden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14

Ruime woningen
Veel groen
Betaalbaar
Multicultureel
Vanwege goede voorzieningen
Sfeer spreekt aan
Nieuwe woningen
Dichtbij werk/studie
Bereikbaar
Vrienden, familie
Veilig
Er is woonruimte
Anders, namelijk ___________________________________________________________________________
Weet niet, geen antwoord

ENQ: Ga na vraag 8 naar vraag 10

9.

Waarom zou u er niet willen wonen?
ENQ: Niet oplezen, spontaan laten antwoorden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
114

Te ver van het centrum
Imago (negatief, slecht gevoel)
Onveiligheid (criminaliteit, drugs, verloedering)
Onaantrekkelijk
Samenstelling van de bevolking
Te weinig voorzieningen
Ontbreken van Amsterdamse sfeer
Metro (is niks, eng)
Te ver van…(bijvoorbeeld werk, school, familie)
Gebrek aan cafés
Geen aanbod geschikte woonruimte
Slechte OV-verbinding in de nacht
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 13
 14

Anders, namelijk ________________________________________
Weet niet, geen antwoord

10.

Nu volgen een aantal stellingen over Zuidoost. Kunt u aangeven in hoeverre u het met de stelling eens of oneens
bent. U mag steeds op uw gevoel afgaan. Het gaat om uw spontane reactie.
zeer mee
eens

mee eens

niet mee
eens, niet
mee
oneens

mee
oneens

zeer mee
oneens

weet niet

































































































er is een gevarieerd aanbod van woningen
in Zuidoost
er zijn vooral goedkope huurwoningen in
Zuidoost
de meeste bebouwing in Zuidoost ziet er
saai uit
in Zuidoost wordt veel aandacht besteed aan
bijzondere architectuur
als je in Zuidoost woont ben je snel lekker
buiten
de ligging van Zuidoost vlak bij de stad,
maar niet in de stad, is aantrekkelijk
Zuidoost ligt geïsoleerd van de rest van de
stad
in Zuidoost vind je eigenlijk alle soorten
winkels die je je kan wensen

11.

Er volgen nu een aantal beschrijvingen van Zuidoost. Wilt u door middel van een rapportcijfer aangeven in
hoeverre u vindt dat een bepaalde beschrijving van toepassing is op het stadsdeel?
U geeft een 1 als u vindt dat de beschrijving volstrekt niet van toepassing is op Zuidoost. U geeft een 10 als u vindt
dat de beschrijving volledig van toepassing is op Zuidoost. U kunt natuurlijk ook een cijfer tussen 1 en 10 geven.
cijfer 1-10

Amsterdam Zuidoost is een woonstad
Amsterdam Zuidoost is een bereikbare stad
Amsterdam Zuidoost is een leefbare stad
Amsterdam Zuidoost is een winkelstad
Amsterdam Zuidoost is een festivalstad
Amsterdam Zuidoost is een uitgaansstad
Amsterdam Zuidoost is een extraverte stad
Amsterdam Zuidoost is een kennisstad
Amsterdam Zuidoost is een cultuurstad
Amsterdam Zuidoost is een ondernemende stad
Amsterdam Zuidoost is een gastvrije stad
Amsterdam Zuidoost is een vernieuwende stad
Amsterdam Zuidoost is een sportstad
Amsterdam Zuidoost is een stad van Music en Dance
Amsterdam Zuidoost is een stad van zakelijke dienstverlening
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Amsterdam Zuidoost is een strategisch gelegen stad
12.

Wat is volgens u het belangrijkste probleem in stadsdeel Zuidoost? U kunt hier slechts één antwoord geven.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10

milieuvervuiling
verkeersoverlast
criminaliteit
vandalisme
werkloosheid
drugsoverlast
onbegrip tussen de verschillende culturen
grote afstand tussen de burgers en het bestuur
anders, namelijk ________________________________________
weet niet

13.

Is Stadsdeel Zuidoost er naar uw idee de laatste jaren als gebied om te wonen vooral op vooruit gegaan of er vooral
op achteruit gegaan?

1
2
3
4

op vooruit gegaan
niet vooruit, niet achteruit
achteruit gegaan
weet niet

14.

Wat mist u het meest of zou u graag willen toevoegen aan Amsterdam Zuidoost?

X
15.

Wat is uw leeftijd?

16.

Wat is ….
Nederland
Suriname
Nederlandse Antillen of Aruba
Turkije
Marokko
Ghana
Europa (incl. voormalige SovjetRepublieken)
VS, Canada, Australië, Nieuw
Zeeland, Overig Oceanië, Japan,
Indonesië, Nederlands Indië
Land in overig Azië, overig
Midden- en Zuid-Amerika, overig
Afrika
Onbekend (geen antwoord)

uw geboorteland

geboorteland moeder

geboorteland vader

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

 10

 10

 10

17.

Kunt u zeggen hoe dit huishouden is samengesteld? Dit is inclusief kinderen van 18 jaar en ouder die thuis wonen.

1
2
3

een persoon, alleenstaande
(echt) paar zonder kinderen (thuis)
(echt) paar met kind(eren) thuis
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4
5
6
7
8

één ouder met kind(eren) thuis
twee volwassenen, zonder kinderen (thuis)
twee volwassenen, met kinderen thuis
drie of meer volwassenen, met kind(eren) thuis
drie of meer volwassenen, zonder kinderen (thuis)

18.

Wat is uw hoogst VOLTOOIDE opleiding?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12

geen opleiding gevolgd of enkele jaren lagere school, basisschool gevolgd
lagere school, basisschool, speciaal onderwijs
VSO, voortgezet speciaal onderwijs
VBO, LBO (huishoud-, ambacht-, technische school, interne bedrijfsopleiding), MBO-KORT, BBL,BOL 1-2, leerlingwezen,
ULO
MAVO, MULO, VMBO
MBO(-lang), interne opleiding op mbo-niveau, BBL,BOL 3-4
HAVO, VWO, HBS, MMS
HBO, interne opleiding op hbo-niveau
WO, universiteit, kandidaatsexamen
anders, namelijk ___________________________________________________________________________
weet niet
geen antwoord

19.

In welk van onderstaande categorieën hoort u?

1
2
3

Ik werk → ga naar vraag 21
Ik studeer
geen van beide → ga naar vraag 21

20.

Op welk niveau studeert u?

1
2
3

MBO
HBO
WO

21.

Wat is uw postcode?

22.

Heeft u verder nog op en/of aanmerkingen?

X

Dit waren alle vragen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking.

23.

ENQ: Noteer of je met een man of een vrouw hebt gesproken

1
2

man
vrouw
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Vragenlijst Zuidoost face to face studenten uit Zuidoost
In opdracht van stadsdeel Zuidoost voeren wij een onderzoek uit over Amsterdam Zuidoost als gebied om in te wonen en
werken. Het duurt ongeveer 5 minuten.

A

Woont u in dit stadsdeel (Zuidoost)?

1
2

Ja
Nee → U behoort niet tot onze doelgroep, bedankt voor uw medewerking. ENQ: vrg telt niet mee voor target!

1.

Als u aan stadsdeel Zuidoost denkt, wat is dan het eerste dat u te binnen schiet?
ENQ: Antwoorden niet oplezen, spontaan laten antwoorden.
Bij de volgende vraag geef je aan of het antwoord een positieve, negatieve of neutrale lading heeft.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

Prettig, thuis voelen
Positieve omgeving (groen, ruimte, rust)
Multicultureel
Criminaliteit, onveiligheid
Bijlmer
Negatieve omgeving (vuil, rotzooi)
Renovatie, ontwikkeling
Armoede, verwaarlozing
Afgelegen
Associatie met werk
Metro
Uitgaan
Flats, hoogbouw
Kantoren, industrie
Winkelen
Anders, namelijk _____________________________________________________________________________________________
Geen antwoord → ga naar vraag 2

1a.

Is de lading van het gegeven antwoord bij vraag 1……..
ENQ: Vul dit in zonder te vragen. Alleen als het niet duidelijk is, wel vragen

1
2
3
4

positief
neutraal
negatief
weet niet

2.

Wat doet u met enige regelmaat in Zuidoost? (meerdere antwoorden mogelijk).

1
2
3
4
5
6
8
9
 10

werken → ga naar vraag 4
winkelen → ga naar vraag 4
bezoek familie of vrienden → ga naar vraag 4
uitgaan
sport (kijken) → ga naar vraag 4
recreatie (zwemmen, wandelen, zonnen) → ga naar vraag 4
school/opleiding (ROC/HES/HvA/UvA) → ga naar vraag 4
anders, namelijk _____________________________________________________________→ ga naar vraag 4
weet niet, geen antwoord → ga naar vraag 4

3.

U gaf aan dat u regelmatig uitgaat in Zuidoost. Waar bent u heen geweest de afgelopen 12 maanden?

1
2
3
118

theater (voorstelling)
concert (bijv. HMH of Ziggo Dome)
evenement(en)
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4
5
6
7
8

festival
uit eten
film
anders, namelijk ___________________________________________________________________________
weet niet, geen antwoord

4.

Nu volgen een aantal stellingen over Zuidoost. Kunt u aangeven in hoeverre u het met de stelling eens of oneens
bent. U mag steeds op uw gevoel afgaan. Het gaat om uw spontane reactie.
zeer mee
eens

mee eens

niet mee
eens, niet
mee
oneens

mee
oneens

zeer mee
oneens

weet niet

































































































er is een gevarieerd aanbod van woningen
in Zuidoost
er zijn vooral goedkope huurwoningen in
Zuidoost
de meeste bebouwing in Zuidoost ziet er
saai uit
in Zuidoost wordt veel aandacht besteed aan
bijzondere architectuur
als je in Zuidoost woont ben je snel lekker
buiten
de ligging van Zuidoost vlak bij de stad,
maar niet in de stad, is aantrekkelijk
Zuidoost ligt geïsoleerd van de rest van de
stad
in Zuidoost vind je eigenlijk alle soorten
winkels die je je kan wensen

5.

Er volgen nu een aantal beschrijvingen van Zuidoost. Wilt u door middel van een rapportcijfer aangeven in hoeverre
u vindt dat een bepaalde beschrijving van toepassing is op het stadsdeel?
U geeft een 1 als u vindt dat de beschrijving volstrekt niet van toepassing is op Zuidoost. U geeft een 10 als u vindt
dat de beschrijving volledig van toepassing is op Zuidoost. U kunt natuurlijk ook een cijfer tussen 1 en 10 geven.
cijfer 1-10

Amsterdam Zuidoost is een woonstad
Amsterdam Zuidoost is een bereikbare stad
Amsterdam Zuidoost is een leefbare stad
Amsterdam Zuidoost is een winkelstad
Amsterdam Zuidoost is een festivalstad
Amsterdam Zuidoost is een uitgaansstad
Amsterdam Zuidoost is een extraverte stad
Amsterdam Zuidoost is een kennisstad
Amsterdam Zuidoost is een cultuurstad
Amsterdam Zuidoost is een ondernemende stad
Amsterdam Zuidoost is een gastvrije stad
Amsterdam Zuidoost is een vernieuwende stad
Amsterdam Zuidoost is een sportstad
Amsterdam Zuidoost is een stad van Music en Dance
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Amsterdam Zuidoost is een stad van zakelijke dienstverlening
Amsterdam Zuidoost is een strategisch gelegen stad
6.

Wat is volgens u het belangrijkste probleem in stadsdeel Zuidoost? U kunt hier slechts één antwoord geven.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10

milieuvervuiling
verkeersoverlast
criminaliteit
vandalisme
werkloosheid
drugsoverlast
onbegrip tussen de verschillende culturen
grote afstand tussen de burgers en het bestuur

7.

Is Stadsdeel Zuidoost er naar uw idee de laatste jaren als gebied om te wonen vooral op vooruit gegaan of er vooral
op achteruit gegaan?

1
2
3
4

op vooruit gegaan
niet vooruit, niet achteruit
achteruit gegaan
weet niet

8.

Wat mist u het meest of zou u graag willen toevoegen aan Amsterdam Zuidoost?

anders, namelijk
weet niet

________________________________________

X
10.

Wat is uw leeftijd?

11.

Wat is ….
Nederland
Suriname
Nederlandse Antillen of Aruba
Turkije
Marokko
Ghana
Europa (incl. voormalige SovjetRepublieken)
VS, Canada, Australië, Nieuw
Zeeland, Overig Oceanië, Japan,
Indonesië, Nederlands Indië
Land in overig Azië, overig
Midden- en Zuid-Amerika, overig
Afrika
Onbekend (geen antwoord)

uw geboorteland

geboorteland moeder

geboorteland vader

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

 10

 10

 10

12.

Kunt u zeggen hoe dit huishouden is samengesteld? Dit is inclusief kinderen van 18 jaar en ouder die thuis wonen.

1

een persoon, alleenstaande
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2
3
4
5
6
7
8

(echt) paar zonder kinderen (thuis)
(echt) paar met kind(eren) thuis
één ouder met kind(eren) thuis
twee volwassenen, zonder kinderen (thuis)
twee volwassenen, met kinderen thuis
drie of meer volwassenen, met kind(eren) thuis
drie of meer volwassenen, zonder kinderen (thuis)

13.

Wat is uw hoogst VOLTOOIDE opleiding?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12

geen opleiding gevolgd of enkele jaren lagere school, basisschool gevolgd
lagere school, basisschool, speciaal onderwijs
VSO, voortgezet speciaal onderwijs
VBO, LBO (huishoud-, ambacht-, technische school, interne bedrijfsopleiding), MBO-KORT, BBL,BOL 1-2, leerlingwezen,
ULO
MAVO, MULO, VMBO
MBO(-lang), interne opleiding op mbo-niveau, BBL,BOL 3-4
HAVO, VWO, HBS, MMS
HBO, interne opleiding op hbo-niveau
WO, universiteit, kandidaatsexamen
anders, namelijk ___________________________________________________________________________
weet niet
geen antwoord

14.

Op welk niveau studeert u?

1
2
3

MBO
HBO
WO

15.

Hoe woont u in Zuidoost?

1
2
3
4
5

Op een campus
Op kamers
Met huisgenoten (woning delen)
Thuis bij mijn ouders

16.

Waarom woont u in Zuidoost?

1
2
3
4

Aanbod woonruimte
Prijs-kwaliteit verhouding wonen
Ligging t.o.v. school en andere voorzieningen
Bereikbaarheid

17.

Nu volgen een aantal stellingen. Kunt u aangeven in hoeverre u het met de stelling eens of oneens bent?

Anders

_________________________________________________________________________________

Er zijn voldoende cafés in de buurt
Betere OV-verbinding in de nacht, maakt
Zuidoost aantrekkelijker om te wonen
Als ik klaar ben met mijn studie, blijf ik
wonen in Zuidoost
18.

Doet u vrijwilligerswerk in Zuidoost?

1
2

ja
nee

19.

Wat is uw postcode?

zeer mee
eens

mee eens

mee
oneens

zeer mee
oneens

weet niet



niet mee
eens, niet
mee
oneens
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20.

Heeft u verder nog op en/of aanmerkingen?

X
Dit waren alle vragen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking.

21.

ENQ: Noteer of je met een man of een vrouw hebt gesproken

1
2

man
vrouw

122

Imago Zuidoost 2013

Vragenlijst Zuidoost Studenten buiten Zuidoost
In opdracht van stadsdeel Zuidoost voeren wij een onderzoek uit over Amsterdam Zuidoost als gebied om in te wonen en
werken. Het duurt ongeveer 5 minuten.

1.

Als u aan stadsdeel Zuidoost denkt, wat is dan het eerste dat u te binnen schiet?
ENQ: Antwoorden niet oplezen, spontaan laten antwoorden.
Bij de volgende vraag geef je aan of het antwoord een positieve, negatieve of neutrale lading heeft.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

Prettig, thuis voelen
Positieve omgeving (groen, ruimte, rust)
Multicultureel
Criminaliteit, onveiligheid
Bijlmer
Negatieve omgeving (vuil, rotzooi)
Renovatie, ontwikkeling
Armoede, verwaarlozing
Afgelegen
Associatie met werk
Metro
Uitgaan
Flats, hoogbouw
Kantoren, industrie
Winkelen
Anders, namelijk _____________________________________________________________________________________________
Geen antwoord → ga naar vraag 2

1a.

Is de lading van het gegeven antwoord bij vraag 1……..
ENQ: Vul dit in zonder te vragen. Alleen als het niet duidelijk is, wel vragen

1
2
3
4

positief
neutraal
negatief
weet niet

2.

Bent u de afgelopen 12 maanden in stadsdeel Zuidoost geweest?

1
2

ja
nee → ga naar vraag 6

3.

Hoe vaak was u daar?

1
2
3
4
5

(bijna) dagelijks
een of enkele keren per week
een of enkele keren per maand
minder vaak
weet niet

4.

Om welke reden bezoekt u Zuidoost meestal? U kunt hier slechts één antwoord geven.

1
2
3
4
5
6
7

werk → ga naar vraag 6
winkelen → ga naar vraag 6
bezoek familie of vrienden → ga naar vraag 6
uitgaan
sport (kijken) → ga naar vraag 6
recreatie (zwemmen, wandelen, zonnen) → ga naar vraag 6
school/opleiding (ROC, HVA, HES, UVA, etc.) → ga naar vraag 6
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8
9

andere reden ________________________________________________________________________→ ga naar vraag 6
weet niet → ga naar vraag 6

5.

U gaf aan dat u regelmatig uitgaat in Zuidoost.
Waar bent u heen geweest de afgelopen 12 maanden?

1
2
3
4
5
6
7
8

theater (voorstelling)
concert (bijv. HMH of Ziggo Dome)
evenement(en)
festival
uit eten
film

6.

Kent u mensen uit uw omgeving die in Zuidoost wonen? We bedoelen hier niet bekende Amsterdammers of
Nederlanders die in Zuidoost wonen.

1
2
3

ja
nee
weet niet

7.

Zou u in Zuidoost willen wonen?

1
2
3
4

ja
misschien / hangt er van af
nee → ga naar vraag 9
weet niet → ga naar vraag 10

8.

Kunt u aangeven waarom u er (misschien) zou willen wonen?

anders, namelijk ___________________________________________________________________________
weet niet, geen antwoord

ENQ: Niet oplezen, spontaan laten antwoorden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14

Ruime woningen
Veel groen
Betaalbaar
Multicultureel
Vanwege goede voorzieningen
Sfeer spreekt aan
Nieuwe woningen
Dichtbij werk/studie
Bereikbaar
Vrienden, familie
Veilig
Er is woonruimte
Anders, namelijk ___________________________________________________________________________
Weet niet, geen antwoord

ENQ: Ga na vraag 8 naar vraag 10

9.

Waarom zou u er niet willen wonen?
ENQ: Niet oplezen, spontaan laten antwoorden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14
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Te ver van het centrum
Imago (negatief, slecht gevoel)
Onveiligheid (criminaliteit, drugs, verloedering)
Onaantrekkelijk
Samenstelling van de bevolking
Te weinig voorzieningen
Ontbreken van Amsterdamse sfeer
Metro (is niks, eng)
Te ver van…(bijvoorbeeld werk, school, familie)
Gebrek aan cafés
Geen aanbod geschikte woonruimte
Slechte OV-verbinding in de nacht
Anders, namelijk ________________________________________
Weet niet, geen antwoord

Imago Zuidoost 2013

10.

Nu volgen een aantal stellingen over Zuidoost. Kunt u aangeven in hoeverre u het met de stelling eens of oneens
bent. U mag steeds op uw gevoel afgaan. Het gaat om uw spontane reactie.
zeer mee
eens

mee eens

niet mee
eens, niet
mee
oneens

mee
oneens

zeer mee
oneens

weet niet

































































































er is een gevarieerd aanbod van woningen
in Zuidoost
er zijn vooral goedkope huurwoningen in
Zuidoost
de meeste bebouwing in Zuidoost ziet er
saai uit
in Zuidoost wordt veel aandacht besteed aan
bijzondere architectuur
als je in Zuidoost woont ben je snel lekker
buiten
de ligging van Zuidoost vlak bij de stad,
maar niet in de stad, is aantrekkelijk
Zuidoost ligt geïsoleerd van de rest van de
stad
in Zuidoost vind je eigenlijk alle soorten
winkels die je je kan wensen

11.

Er volgen nu een aantal beschrijvingen van Zuidoost. Wilt u door middel van een rapportcijfer aangeven in
hoeverre u vindt dat een bepaalde beschrijving van toepassing is op het stadsdeel?
U geeft een 1 als u vindt dat de beschrijving volstrekt niet van toepassing is op Zuidoost. U geeft een 10 als u vindt
dat de beschrijving volledig van toepassing is op Zuidoost. U kunt natuurlijk ook een cijfer tussen 1 en 10 geven.
cijfer 1-10

Amsterdam Zuidoost is een woonstad
Amsterdam Zuidoost is een bereikbare stad
Amsterdam Zuidoost is een leefbare stad
Amsterdam Zuidoost is een winkelstad
Amsterdam Zuidoost is een festivalstad
Amsterdam Zuidoost is een uitgaansstad
Amsterdam Zuidoost is een extraverte stad
Amsterdam Zuidoost is een kennisstad
Amsterdam Zuidoost is een cultuurstad
Amsterdam Zuidoost is een ondernemende stad
Amsterdam Zuidoost is een gastvrije stad
Amsterdam Zuidoost is een vernieuwende stad
Amsterdam Zuidoost is een sportstad
Amsterdam Zuidoost is een stad van Music en Dance
Amsterdam Zuidoost is een stad van zakelijke dienstverlening
Amsterdam Zuidoost is een strategisch gelegen stad
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12.

Wat is volgens u het belangrijkste probleem in stadsdeel Zuidoost? U kunt hier slechts één antwoord geven.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10

milieuvervuiling
verkeersoverlast
criminaliteit
vandalisme
werkloosheid
drugsoverlast
onbegrip tussen de verschillende culturen
grote afstand tussen de burgers en het bestuur

13.

Is Stadsdeel Zuidoost er naar uw idee de laatste jaren als gebied om te wonen vooral op vooruit gegaan of er vooral
op achteruit gegaan?

1
2
3
4

op vooruit gegaan
niet vooruit, niet achteruit
achteruit gegaan
weet niet

14.

Wat mist u het meest of zou u graag willen toevoegen aan Amsterdam Zuidoost?

anders, namelijk
weet niet

________________________________________

X
15.

Wat is uw leeftijd?

16.

Wat is ….
Nederland
Suriname
Nederlandse Antillen of Aruba
Turkije
Marokko
Ghana
Europa (incl. voormalige SovjetRepublieken)
VS, Canada, Australië, Nieuw
Zeeland, Overig Oceanië, Japan,
Indonesië, Nederlands Indië
Land in overig Azië, overig
Midden- en Zuid-Amerika, overig
Afrika
Onbekend (geen antwoord)

uw geboorteland

geboorteland moeder

geboorteland vader

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

 10

 10

 10

17.

Kunt u zeggen hoe dit huishouden is samengesteld? Dit is inclusief kinderen van 18 jaar en ouder die thuis wonen.

1
2
3
4
5
6
7

een persoon, alleenstaande
(echt) paar zonder kinderen (thuis)
(echt) paar met kind(eren) thuis
één ouder met kind(eren) thuis
twee volwassenen, zonder kinderen (thuis)
twee volwassenen, met kinderen thuis
drie of meer volwassenen, met kind(eren) thuis
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drie of meer volwassenen, zonder kinderen (thuis)

18.

Wat is uw hoogst VOLTOOIDE opleiding?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12

geen opleiding gevolgd of enkele jaren lagere school, basisschool gevolgd
lagere school, basisschool, speciaal onderwijs
VSO, voortgezet speciaal onderwijs
VBO, LBO (huishoud-, ambacht-, technische school, interne bedrijfsopleiding), MBO-KORT, BBL,BOL 1-2, leerlingwezen,
ULO
MAVO, MULO, VMBO
MBO(-lang), interne opleiding op mbo-niveau, BBL,BOL 3-4
HAVO, VWO, HBS, MMS
HBO, interne opleiding op hbo-niveau
WO, universiteit, kandidaatsexamen
anders, namelijk ___________________________________________________________________________
weet niet
geen antwoord

19.

Op welk niveau studeert u?

1
2
3

MBO
HBO
WO

20.

Wat is uw postcode?

21.

Heeft u verder nog op en/of aanmerkingen?

X

Dit waren alle vragen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking.

22.

ENQ: Noteer of je met een man of een vrouw hebt gesproken

1
2

man
vrouw
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