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Verwey-Jonker Instituut 

 
Leesvervangende samenvatting 

Sociaal vertrouwen en polarisatie in de Marathonbuurt 

Introductie 

In de eerste drie weken van juni 2007 is in de Marathonbuurt (inclusief de 
Bertelmanpleinbuurt) een bewonersonderzoek gehouden. De doelstelling daarvan 
was inzicht te verwerven in de aard, omvang en het proces van intimidatie en 
polarisatie, evenals in de tegenpool ‘sociaal vertrouwen’. De enquêtes moesten 
antwoord geven op de vraag welke risicofactoren en beschermingsfactoren 
aanwezig zijn in de buurten die sociaal vertrouwen kunnen belemmeren of 
polarisatie kunnen bevorderen.  
 
Opzet onderzoek 
In de eerste helft van 2007 zijn in totaal 258 inwoners geïnterviewd. Daarnaast 
werden interviews gehouden met professionals en sleutelpersonen in de wijk. 
Ook is een groepsgesprek met bewoners georganiseerd om de resultaten van het 
onderzoek nader uit te diepen. Het onderzoek is in opdracht van stadsdeel Oud-
Zuid uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. Dit gebeurde in nauwe 
samenwerking met de dienst O&S van de gemeente Amsterdam, onder auspiciën 
van de leerstoel Veiligheid en Burgerschap van de Vrije Universiteit. Voor u ligt 
het eindrapport waarin de resultaten van het onderzoek worden beschreven.  
 
Leeswijzer samenvatting 
In deze leesvervangende samenvatting geven we eerst een beeld van de 
voornaamste uitkomsten in de Marathonbuurt. We beschrijven het niveau van 
sociaal vertrouwen en polarisatie, en van de risico- en beschermingsfactoren die 
sociaal vertrouwen kunnen belemmeren of polarisatie kunnen bevorderen. 
Daarna volgt een vergelijking tussen de resultaten van de Marathonbuurt met de 
bevindingen (uit eerder onderzoek) in de Diamantbuurt, Hoofddorppleinbuurt en 
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Apollobuurt. We vervolgen met een overzicht van de meest veelzeggende 
risicofactoren en beschermingsfactoren, om te eindigen met conclusies over de 
relevantie van deze factoren bij het ontstaan van polarisatie cq. sociaal 
vertrouwen tussen bewonersgroepen.  

Algemeen beeld 

De Marathonbuurt (inclusief de Bertelmanpleinbuurt) is een echte woonbuurt met 
veel (kleine) sociale huurwoningen uit de jaren twintig en dertig van de vorige 
eeuw. De Marathonbuurt wordt begrensd door het Noorder-Amstelkanaal, 
Amstelveenseweg, Stadionweg en Olympiaplein. De Bertelmanpleinbuurt ligt ten 
noorden van het Noorder-Amstelkanaal rondom de Bernhard Kochstraat / 
Bertelmanplein.  
 

 
 
Het gemiddeld besteedbare inkomen van de inwoners ligt relatief laag. Ruim 30% 
van de inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. Volgens politiegegevens heeft 
de Marathonbuurt/ Bertelmanpleinbuurt een relatief laag criminaliteitscijfer. 
Wel komen er veel meldingen binnen over sociale kwesties (zoals problemen 
tussen buren). De ervaren problematiek op straat (zoals overlast, sociale 
onveiligheid) wijkt niet af van een ‘gemiddelde’ Amsterdamse woonbuurt. De 
ervaren overlast en sociale onveiligheid liggen op ongeveer dezelfde niveaus als 
de Hoofddorppleinbuurt en de Apollobuurt en zijn nadrukkelijk minder dan in de 
Diamantbuurt.  
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Sociaal vertrouwen en polarisatie tussen bevolkingsgroepen 

Zoals blijkt uit de enquêteresultaten ligt in de Marathonbuurt het ‘sociaal 
vertrouwen’ (vertrouwen in buurtgenoten, sfeer in de buurt) op ongeveer 
hetzelfde niveau als in de Diamantbuurt; het sociaal vertrouwen is echter lager 
dan in de Apollobuurt en Hoofddorppleinbuurt. 
Het aantal inwoners in de Marathonbuurt dat een ‘gepolariseerde’ houding heeft 
tegenover buurtbewoners uit andere bevolkingsgroepen is ongeveer één op de 
vijf. Het gaat hierbij om het aandeel inwoners dat bevestigend antwoord op de 
vragen ‘Ik voel wel eens spanningen met buurtgenoten uit een andere cultuur’ en 
‘In de buurt wonen bevolkingsgroepen waar ik niet zo positief over denk’. Dit 
cijfer is lager dan in de Diamantbuurt, maar hoger dan in de Hoofddorppleinbuurt 
en de Apollobuurt. Uit nadere analyses komt het opvallende feit naar voren dat 
in de Marathonbuurt niet-westerse allochtonen iets vaker (namelijk 25%) dan 
autochtonen (15%) een negatieve houding hebben naar andere (niet-westerse) 
bevolkingsgroepen. 

Risico- en beschermingsfactoren die sociaal vertrouwen kunnen belemmeren 
of polarisatie kunnen bevorderen 

Woonomgeving  
De woonomgeving en de veiligheid in de Marathonbuurt worden door de meeste 
bewoners positief beoordeeld. Hoewel de meeste bewoners van de Marathon-
buurt tevreden zijn over zowel de kwaliteit van de woning als over de grootte 
van de woning in relatie tot de grootte van het gezin, zijn de percentages 
ontevredenen met de eigen woning hoger dan in de andere drie onderzochte 
buurten in Oud-Zuid. Uit nadere analyses blijk dat vooral niet-westerse allochto-
nen vaker ontevreden zijn over hun woonruimte. 
 
Overlast 
Wat betreft ervaren overlast, pesten en discriminatie, evenals het slachtoffer-
schap van criminaliteit, scoort de Marathonbuurt niet bijzonder hoog. De 
percentages inwoners die aangeven dat deze zaken een groot probleem zijn, 
liggen nadrukkelijk lager dan in de Diamantbuurt. Ze liggen op ongeveer 
hetzelfde niveau als de Hoofddorppleinbuurt en de Apollobuurt. 
In het groepsgesprek met bewoners is bevestigd dat het in de Marathonbuurt 
veilig is op straat en dat er relatief weinig overlast wordt ondervonden van 
personen of groepen op straat. In enkele straten is echter wél sprake van 
overlast (zoals Cornelis Krusemanstraat en Bertelmanplein: hangjongeren).  
De sociaal-economische positie van de inwoners van de Marathonbuurt is 
betrekkelijk laag. Volgens de geïnterviewde sleutelpersonen bestaat er behoor-
lijk wat problematiek achter de voordeur. Ook is er sprake van overlast tussen 
buren, zoals geluidsoverlast. De professionals bevestigen dat de problematiek op 
straat meevalt. Er is weliswaar wat ‘hangjeugd‘, maar deze jongeren zijn beter 
aanspreekbaar dan in bijvoorbeeld de Diamantbuurt.  
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Sociale samenhang 
Onder oudere, autochtone inwoners leeft nog altijd een echt ‘volksbuurtgevoel’. 
Veel oudere inwoners kennen elkaar. Dit is een beschermende factor. Aan de 
andere kant leven veel mensen langs elkaar heen, vooral de nieuwe groepen 
inwoners. Vanuit bewoners zijn er soms wel initiatieven tot contact, maar 
meestal zijn die individueel. Het contact via de bewonerscommissies van de 
corporaties functioneert beperkt. De sociale samenhang in de buurt is al met al 
niet bijzonder hoog. Dit kan een verklaring zijn waarom het ‘sociaal vertrouwen’ 
in de wijk lager is dan in bijvoorbeeld de Hoofddorppleinbuurt, waar meer 
sociale samenhang bestaat.  
Ook op basis van het groepsgesprek met bewoners kunnen we concluderen dat de 
sociale cohesie in de Marathonbuurt niet bijzonder groot is en dat er weinig 
bewonersinitiatieven zijn. Dit beeld geldt echter niet voor de hele buurt: 
bepaalde straten hebben soms een geheel ander karakter. Er zijn enerzijds 
doorgaande straten met appartementbouw, waar mensen betrekkelijk anoniem 
wonen. Er zijn daarnaast ook straten waar wel sprake is van een behoorlijke 
sociale cohesie en van bewonersinitiatieven. Dit zijn vooral kleinere straten, 
vaak met veel groen en bijzonder rustig gelegen (soms ‘verscholen’ achter een 
‘poortje’).  
 
Winkelaanbod 
Een verschil tussen de Marathonbuurt en de Hoofddorppleinbuurt is ook het 
kleinschalig winkelaanbod in de Hoofddorppleinbuurt. Dit is in die wijk een 
beschermende factor. Dit mist in de Marathonbuurt, waar volgens professionals 
behoefte zou zijn aan een ruimer en diverser winkelaanbod. 
Ook in het groepsgesprek met bewoners wordt benadrukt dat de aanwezigheid 
van buurtwinkels belangrijk is voor het sociaal contact. Het verdwijnen van 
buurtwinkels in de Marathonbuurt doet het sociaal contact tussen bewoners geen 
goed. ‘Het contact tussen bewoners is achteruit gegaan sinds de supermarkt en 
de schilderswinkel aan de Olympiaweg zijn verdwenen.’ ‘Veel winkels zijn 
weggegaan omdat de huur te hoog is. Ook het sigarenwinkeltje op de hoek van 
de Marathonweg moet weg vanwege de hoge huur.’ ‘Daardoor kunnen ouderen 
dus in hun eigen buurt geen strippenkaarten meer kopen en moeten ze daarvoor 
naar de Amstelveenseweg.’ Er is een behoefte aan winkels. Welke winkels is 
belangrijk: ‘Er zijn al genoeg groentezaken.’  
 
Voorzieningen 
De professionals zijn van mening dat de voorzieningen in de wijk voor kinderen, 
jongeren én volwassenen op een redelijk niveau zijn. De voorzieningen dragen 
zeker bij aan de sociale veiligheid en leefbaarheid. In dit verband doelt men op 
de halve maan (skatebaan) waarvan veel gebruik gemaakt wordt, de speelplek-
ken in de buurt en de voetbalveldjes. Ook de aanwezigheid in de buurt van 
voorzieningen aan het Olympiaplein, de jongerenvoorziening aan het Hygiëaplein 
en het buurtcentrum Olympus zijn een beschermende factor voor de buurt. Het 
vertrek van het buurthuis in de Bertelmanpleinbuurt en de openbare bibliotheek 
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die is verhuisd van het Bertelmanplein naar het Olympisch Kwartier, is een gemis 
voor kinderen én oudere bewoners. 
Aan de inwoners is in de enquête gevraagd of de voorzieningen en activiteiten 
voor jongeren in de Marathonbuurt in de afgelopen twee jaar zijn verbeterd of 
verslechterd. De meeste inwoners van de Marathonbuurt vinden dat deze zijn 
gelijk gebleven/weten dit niet. Een derde deel van de inwoners vindt dat de 
voorzieningen zijn verbeterd, 13% vindt dat deze zijn verslechterd. In het 
groepsgesprek werd door de bewoners nog niet heel positief geoordeeld over de 
voorzieningen voor kinderen en jongeren (ook al zijn deze misschien verbeterd 
ten opzichte van enkele jaren geleden). Kinderen kunnen wel op de stoep spelen 
en er is veel vrij groen in de wijk, maar ook zijn er te weinig voorzieningen en 
activiteiten voor kinderen ‘terwijl dit een kinderrijke buurt is’. Voor peuters en 
kleuters is behoefte aan afgesloten speelterreintjes met wipkippen. Ook voor 
oudere kinderen is er vrij weinig, hoewel er in de afgelopen jaren wel iets is 
bijgekomen zoals de Halve Maan. Het aanbod in het buurthuis zou te weinig 
bekend zijn. Enkele deelnemers aan het groepsgesprek zeggen over het skateveld 
‘Halve Maan’ dat hier overdag weliswaar veel kinderen spelen, maar dat in de 
avonduren het skateveld door een vrij beperkte en dominante groep jongeren 
wordt gebruikt; hierdoor zijn er weinig andere jongeren op het skateveld 
aanwezig. Het is toegankelijk voor brommers en er is weinig toezicht. In de nacht 
zou sprake zijn van geluidsoverlast, brommers, ‘gettoblasters’ en alcoholgebruik.  
Wat betreft activiteiten en voorzieningen voor volwassenen hebben de deelne-
mers aan het groepsgesprek een gedeeld gevoel dat er weinig gebeurt in de wijk. 
Ook zijn er weinig evenementen in de buurt. De informatievoorziening over wat 
er wél gebeurt, kan beter. De bewoners zien graag meer voorzieningen voor 
ouderen in het straatbeeld, zoals meer bankjes op centrale plaatsen of plein-
tjes). Het is nu ‘binnen blijven of naar het buurthuis’. 
Verreweg de meeste inwoners van de Marathonbuurt zijn van mening dat de 
inspanningen van het stadsdeel en de politie om de buurt leefbaar te houden 
gelijk zijn gebleven, of ze weten dit niet. In de Hoofddorppleinbuurt en vooral in 
de Diamantbuurt waren meer respondenten positief over de inspanningen van 
politie en stadsdeel. 
 
Suggesties vermindering overlast 
Aan de inwoners van de Marathonbuurt is gevraagd (via een open vraag) wat er in 
de wijk moet gebeuren om overlast en intimidatie (verder) te verminderen. 
Daaruit komt vooral de wens naar meer politie op straat of een steviger optreden 
door de politie tegen overlastgevers; daarnaast noemt men meer voorzieningen 
of activiteiten voor jongeren en meer toezicht op kinderen die buiten spelen op 
straat en op de pleinen. Opvallend is bewoners op de vraag om overlast en 
intimidatie te verminderen ook antwoorden met ‘meer milieupolitie‘ of ‘steviger 
boetes voor milieuovertredingen’ (zoals voor kapotte vuilniszakken, zwerfvuil, 
hondenpoep). Kennelijk is dit in delen van de Marathonbuurt een probleem. In 
het groepsgesprek is het punt over het zwerfafval bevestigd. Bewoners klagen 
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over te weinig prullenbakken die snel vol zijn, waarna ‘de wind met de inhoud er 
vandoor kan’. Dit veroorzaakt zwerfafval.  

De Marathonbuurt vergeleken met de Diamantbuurt, Hoofddorppleinbuurt en 
Apollobuurt  

Figuur 1 beschrijft de mate van sociaal vertrouwen in de vier onderzochte 

buurten.
1
 Het vertrouwen tussen inwoners is gemiddeld het hoogst in de 

Hoofddorppleinbuurt. In zowel de Diamantbuurt als in de Marathonbuurt scoort 
ongeveer 16% van de inwoners laag op sociaal vertrouwen, tegenover 7% in de 
Apollobuurt en 6% in de Hoofddorppleinbuurt. Grotere verschillen tussen met 
name de Marathonbuurt en de Diamantbuurt zien we op de polarisatieschaal (zie 
figuur 2). De polarisatie tussen inwoners is gemiddeld het hoogst in de Diamant-
buurt, gevolgd door de Marathonbuurt: 17% van de inwoners van de Diamantbuurt 
scoort hoog op de polarisatieschaal tegenover 12% van de inwoners van de 
Marathonbuurt. In de Hoofddorppleinbuurt en de Apollobuurt scoren achtereen-
volgens ongeveer 8% en 6% van de inwoners hoog op polarisatie.  

Figuur 1: Sociaal vertrouwen in de vier buurten
2 
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 We hanteren hierbij de geconstrueerde schalen voor sociaal vertrouwen, polarisatie en risicofacto-
ren. In het begin 2007 verschenen rapport ‘Sociaal vertrouwen in Oud-Zuid’: Literatuurverkenning en 
ontwikkeling van een meetinstrument’ is uitgebreid toegelicht wat de achtergronden zijn van de 
schalen en hoe de schalen zijn geconstrueerd.  
2

 De basis voor de indeling in categorieën ((zeer) veel vertrouwen, veel noch weinig vertrouwen en 
(zeer) weinig vertrouwen) is de optelling van de antwoorden van respondenten (zeer mee eens, 
eens, eens noch oneens, mee oneens, zeer mee oneens) op de vijf vertrouwensitems.   



 
Figuur 2: Polarisatie in de vier buurten4 
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Meest saillante risicofactoren en beschermingsfactoren 

Figuur 3 beschrijft de samenhang van risico- en beschermingsfactoren met 

polarisatie dan wel sociaal vertrouwen, uitgesplitst naar de vier onderzochte 
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4 De basis voor de indeling in categorieën ((zeer) veel polarisatie, veel noch weinig polarisatie en 
(zeer) weinig polarisatie) is de optelling van de antwoorden van respondenten (zeer mee eens, 
eens, eens noch oneens, mee oneens, zeer mee oneens) op de beide polarisatie-items. 

buurten. De overall conclusie die kan worden getrokken uit figuur 3 is dat de 

aanwezigheid van gepolariseerde opvattingen over andere bevolkingsgroepen het 

sterkst samenhangt met ervaren overlast (veroorzaakt door personen). Aangezien 

in de Diamantbuurt relatief de meeste overlast wordt ervaren, is het percentage 

personen met gepolariseerde opvattingen daar het hoogst, op afstand gevolgd 

door de Marathonbuurt. Voor de Apollobuurt en de Hoofddorppleinbuurt geldt dat 

er relatief weinig overlast wordt ervaren. In alle buurten is een positieve 

beoordeling van de woonomgeving en een gevoel van veiligheid de belangrijkste 

voorwaarde voor het hebben van (sociaal) vertrouwen.  



Figuur 3: Meest saillante risico- en beschermingsfactoren  
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Risicofactoren sociaal vertrouwen: 
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Beschermingsfactoren:      
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Inspanningen stadsdeel en politie zijn 

verbeterd om buurt leefbaar te houden +   +  

Legenda bij figuur 3 

De factor vertoont een significante samenhang met meer polarisatie cq. minder sociaal 

vertrouwen5: 

+++ significante samenhang p<001 (sterkste samenhang) 

++ significante samenhang p<01 

+ significante samenhang p<025 
 

 
5  Na uitvoering regressieanalyse. 



 

De aan- of afwezigheid van sommige risico- en beschermingsfactoren is niet 

getoetst in de bewonersenquête maar door interviews met professionals en 

sleutelpersonen (en in de Marathonbuurt ook door een groepsgesprek met 

bewoners). Samenvattend geldt dat in de Hoofddorppleinbuurt een hoge mate 

van sociale controle wordt gezien als een belangrijke beschermingsfactor. Deze 

factor wordt mede toegeschreven aan de ‘dorpse sfeer’, onder meer door de 

kleinschalige manier van ondernemen (kleine winkels) in de wijk. Voor de 

Diamantbuurt geven professionals aan dat het beeld van polarisatie, zoals dat in 

de media is ontstaan, genuanceerd moet worden (dit komt ook overeen met de 

resultaten van de bewonersenquête). In de afgelopen jaren zijn in de Diamant-

buurt volgens de professionals veel initiatieven ontplooid die de problemen 

verminderd hebben. Vooral op het tegengaan van jongerenoverlast is en wordt 

veel gedaan (zoals het volgen van jongeren en een mentortraject); dit is een 

belangrijke beschermende factor. De professionals noemen als belangrijke 

risicofactoren het gevoel van uitsluiting en het krijgen van minder kansen bij met 

name Marokkaanse jongeren. In de Marathonbuurt geldt dat de buurt van 

karakter verschilt per straat: doorgaande wegen waar het anoniem wonen is en 

waar ook meer overlast wordt ervaren versus straatjes die rustig en groen zijn en 

waar wél sprake is van sociale samenhang. Aandachtspunt is het aanbod van 

voorzieningen voor kinderen en jongeren. Een beschermende factor in de 

Marathonbuurt was de aanwezigheid van kleinschalige buurtwinkels die een rol 

speelden in het sociale contact, deze buurtwinkels dreigen echter steeds meer 

uit de buurt te verdwijnen.  

 

Conclusies 

In de Diamantbuurt en in de Marathonbuurt is sprake van de grootste cumulatie 

van risicofactoren. In de Apollobuurt zijn de risicofactoren nagenoeg afwezig. De 

Hoofddorppleinbuurt zit hier tussenin. Ondanks het feit dat zowel in de Diamant-

buurt als in de Marathonbuurt een cumulatie van risicofactoren is aangetoond, 

telt de Marathonbuurt een lager percentage bewoners dat hoog scoort op de 

polarisatieschaal dan de Diamantbuurt (de Marathonbuurt is eerder een buurt die 

matig scoort op sociale samenhang/sociaal vertrouwen dan op polarisatie).6 

6 In de Diamantbuurt en in de Marathonbuurt zijn deels andere risico- en beschermingsfactoren aan 
de orde. Dit betekent dat het instrument onderscheidend is wat betreft het in kaart brengen van 

risico- en beschermingsfactoren, óók als er sprake is van twee buurten met een vergelijkbare 
sociaal-economische status en bevolkingssamenstelling. 

13 
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Klaarblijkelijk zijn niet alle in de theorie beschreven risicofactoren even relevant 

voor het ontstaan van polarisatie. Nadere analyses wijzen uit dat de factor 

‘overlast, pesten en discriminatie’ overall (over de alle vier buurten) het sterkst 

samenhangt met polarisatie. Aangezien de inwoners van de Diamantbuurt relatief 

de meeste overlast ondervinden (vooral jongeren én kinderen[!]), zal de mate 

van polarisatie daardoor worden beïnvloed. Overigens blijkt uit nadere analyses 

dat polarisatie niet betekent ‘autochtoon versus allochtoon’. Allochtonen scoren 

gemiddeld even hoog op de polarisatieschaal als autochtonen. Echter, als wordt 

gevraagd naar de bevolkingsgroep waarover men niet zo positief denkt, noemen 

allochtonen niet in de eerste plaats ‘Nederlanders’ maar eerder een andere 

allochtone bevolkingsgroep (Marokkaans). Dit is gerelateerd aan de etniciteit van 

de jongeren die op straat als overlastgevend worden gezien. Overigens is de 

ervaren overlast in de Diamantbuurt niet opvallend hoog7: de meeste onderwer-

pen die betrekking hebben op overlast worden door de inwoners van de Diamant-

buurt immers in positieve zin beantwoord. Daarbij komt dat juist in de Diamant-

buurt relatief veel bewoners hoopvolle ontwikkelingen in hun buurt constateren. 

Het communiceren van positieve ontwikkelingen kan het vertrouwen in de buurt 

verder ondersteunen. Aandachtspunt is dat in de Diamantbuurt kinderen naar 

verhouding veel overlast veroorzaken. Het lijkt zinvol hierop actie te onderne-

men. In verscheidene steden lopen thans effectieve straat- en pleinprojecten die 

overlast door kinderen verminderen en het buitenspeelklimaat voor kinderen 

verbeteren.  

 

                                                                                                                            
risico- en beschermingsfactoren, óók als er sprake is van twee buurten met een vergelijkbare 
sociaal-economische status en bevolkingssamenstelling. 

7 Onder andere vergeleken met bepaalde buurten in Rotterdam. 
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Verwey-Jonker Instituut 

 
1 Uitvoering onderzoek in de Marathonbuurt 

Inleiding 

In de Marathonbuurt zijn enquêtes afgenomen onder bewoners. De doelstelling 
van deze enquêtes was het verwerven van inzicht in de aard, omvang, ontwikke-
lingen en (proces van) intimidatie en polarisatie (evenals de tegenpool ‘sociaal 
vertrouwen’). De enquêtes hadden anderzijds tot doel antwoord te geven op de 
vraag welke risicofactoren en beschermingsfactoren aanwezig zijn in de buurten.  

Steekproeftrekking 

Het onderzoek vond plaats in de Marathonbuurt (V48b+V48c) en in de Bertelman-
pleinbuurt (V48a). De buurten vormen samen een concentratie van sociale 
huurwoningen met relatief veel niet-westerse allochtonen en veel lage inkomens. 
De steekproeftrekking en het veldwerk zijn uitgevoerd door Onderzoek en 
Statistiek (O&S). De steekproef voor het telefonisch onderzoek is door O&S 
getrokken op basis van KPN-gegevens. De personen die in de steekproef waren 
opgenomen, hebben een brief ontvangen van stadsdeel Oud-Zuid waarin het 
onderzoek werd aangekondigd en waarin het belang van deelname aan het 
onderzoek werd toegelicht.  

Veldwerk 

Het veldwerk bestond uit een telefonisch deel en uit een face to face deel 
(straatinterviews). De straatinterviews waren noodzakelijk om een representatief 
aantal niet-westerse allochtonen in de steekproef te krijgen.8 Naast Nederlands 
sprekende enquêteurs heeft Bureau O&S meertalige enquêteurs ingezet om ook 
niet-Nederlands sprekende allochtonen te kunnen interviewen. In totaal zijn 258 
personen bevraagd waarvan 184 via de telefoon en 74 via straatinterviews.  

 
8 Niet-westerse allochtonen zijn via telefonisch onderzoek relatief moeilijk bereikbaar. 
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1.1 Onderzoekspopulatie 

In de uitvoering van het veldwerk is nagestreefd de onderzoekspopulatie een zo 
representatief mogelijke afspiegeling te laten zijn van de bevolking in de 
betreffende buurten.  

Etniciteit 

Door middel van de aanvullende straatinterviews heeft O&S een representatieve 
verdeling naar herkomst (allochtoon – autochtoon) gerealiseerd. In tabel 1.1 is de 
onderzoekspopulatie weergegeven naar etniciteit (in absolute aantallen en in 
percentages). Niet-westerse allochtonen zijn relatief oververtegenwoordigd in 
verhouding tot westerse allochtonen. Om representatieve uitspraken te kunnen 
doen voor allochtonen is voor de analyses een wegingsfactor toegepast.9  
 
Tabel 1.1  Aantallen respondenten naar etniciteit 10 

 Autochtonen 
westerse 

allochtonen 
niet-westerse 
allochtonen 

Marathonbuurt (n=258) 142 (55%) 24 (9%) 92 (36%) 

 
Leeftijd en sekse 
In de onderzoekspopulatie zijn vrouwen licht oververtegenwoordigd. Tevens is 
sprake van een oververtegenwoordiging van respondenten van 55+ en zijn 
jongeren <35 jaar ondervertegenwoordigd. Om representatieve uitspraken te 
kunnen doen voor de gehele populatie is ten behoeve van de analyses een 
wegingsfactor toegepast voor de factoren leeftijd en sekse.11  

1.2 Resultaten polarisatie en vertrouwen (afzonderlijke items) 

Polarisatie en vertrouwen  
In tabel 1.2 zijn de resultaten in de vier buurten weergegeven voor de verschil-
lende items die zijn opgenomen in de schaal voor polarisatie-vertrouwen. Wij 
geven hier voor de overzichtelijkheid slechts de scores weer voor de negatieve 
antwoordopties.  
 

 
9    Op populatieniveau zijn de weegfactoren als volgt: 1,71 voor westerse allochtonen, 0,80 voor niet-

westerse allochtonen en 1,01 voor autochtonen. 
10  Wij volgen hier de CBS-indeling: indien één of beide ouders in het buitenland is geboren wordt de 

respondent beschouwd als allochtoon. Tot de niet-westerse allochtonen worden gerekend: 
allochtonen met als land van herkomst een van de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-
Amerika en Azië (excl. Indonesië en Japan) of Turkije. 

11  Op populatieniveau zijn de weegfactoren voor sekse als volgt: 1,3 voor mannen en 0,83 voor 
vrouwen. Op populatieniveau zijn de weegfactoren voor leeftijd als volgt: 16-34 jaar: wegingsfac-
tor is 1,52; 35-55 jaar: wegingsfactor is 0,92; 55+: wegingsfactor is 0,84.  
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Tabel 1.2  Resultaat vertrouwen en polarisatie, uitgesplitst naar buurt12 

Achter de vragen is weergegeven het % eens  

respectievelijk het % oneens met de stellingen 

Marathon-

buurt 

Diamant 

buurt 

Hoofd 

dorp- 

pleinbuurt 

Apollo-

buurt 

In de buurt wonen bevolkingsgroepen waar 

ik niet zo positief over denk 

% eens 19% 25% 12% 8% 

Ik voel wel eens spanningen met 

buurtgenoten die afkomstig zijn uit een 

andere cultuur dan ikzelf 

% eens 18% 29% 8% 6% 

In deze buurt hebben mensen uit 

verschillende bevolkingsgroepen weinig 

contact met elkaar 

% eens 60% 59% 53% 51% 

In woon in een gezellige buurt waar veel 

saamhorigheid is  

% oneens 29% 31% 15% 28% 

Als ik op vakantie ga dan durf ik mijn 

huissleutel aan de buren toe te vertrouwen 

% oneens 21% 26% 10% 7% 

Ik heb evenveel vertrouwen in buurtgeno-

ten die mijn cultuur delen als in 

buurtgenoten die uit een andere cultuur 

afkomstig zijn 

% oneens 20% 18% 12% 15% 

In deze buurt gaan mensen uit verschillen-

de bevolkingsgroepen op een prettige 

manier met elkaar om  

% oneens 12% 16% 5% 12% 

Ik voel mij thuis bij de mensen die in deze 

buurt wonen 

% oneens 13% 9% 2% 5% 

 

In tabel 1.2 valt op dat het sociaal vertrouwen tussen inwoners in de Marathon-

buurt ongeveer even groot als in de Diamantbuurt en lager dan in de Apollobuurt 

en Hoofddorppleinbuurt.   

Een verschil tussen de Marathonbuurt en de Diamantbuurt zien we daarentegen 

op de polarisatie items ‘In de buurt wonen bevolkingsgroepen waar ik niet zo 

positief over denk ‘ en ‘Ik voel wel eens spanningen met buurtgenoten uit een 

andere cultuur’. In de Marathonbuurt rapporteren inwoners minder vaak dan in 

de Diamantbuurt (maar vaker dan in de andere twee buurten) spanningen te 

voelen met buurtgenoten uit een andere cultuur of niet zo positief te denken 

over bepaalde bevolkingsgroepen. 

 

Uitsplitsing naar etniciteit 

Als we de items voor sociaal vertrouwen en polarisatie uitsplitsen naar etniciteit 

dan valt op dat allochtonen van niet-westerse afkomst vaker dan autochtonen 

zeggen dat er in de buurt bevolkingsgroepen wonen waar men niet zo positief 

over denkt en wel eens spanningen voelen met buurtgenoten uit een andere 

 
12 Zie tabel 2 in bijlage 1 voor het totale overzicht van de resultaten. 
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cultuur. Ook hebben allochtone inwoners minder vaak vertrouwen in hun buren 
en in buurtgenoten die afkomstig zijn uit een andere cultuur (zie tabel 1.3).  
 
Tabel 1.3 Resultaat vertrouwen en polarisatie Marathonbuurt, uitgesplitst naar etniciteit 

Achter de vragen is weergegeven het % eens  

respectievelijk het % oneens met de stellingen 

Autochtonen 

 

 

N = 142 

Niet-

westerse 

allochtonen 

N = 92 

In de buurt wonen bevolkingsgroepen waar ik 

niet zo positief over denk 

% eens 13% 23% 

Ik voel wel eens spanningen met buurtgeno-

ten die afkomstig zijn uit een andere cultuur 

dan ikzelf 

% eens 14% 24% 

In deze buurt hebben mensen uit 

verschillende bevolkingsgroepen weinig 

contact met elkaar 

% eens 57% 62% 

In woon in een gezellige buurt waar veel 

saamhorigheid is  

% oneens 29% 26% 

Als ik op vakantie ga dan durf ik mijn 

huissleutel aan de buren toe te vertrouwen 

% oneens 19% 32% 

Ik heb evenveel vertrouwen in buurtgenoten 

die mijn cultuur delen als in buurtgenoten 

die uit een andere cultuur afkomstig zijn 

% oneens 11% 29% 

In deze buurt gaan mensen uit verschillende 

bevolkingsgroepen op een prettige manier 

met elkaar om  

% oneens 11% 14% 

Ik voel mij thuis bij de mensen die in deze 

buurt wonen 

% oneens 12% 14% 

 
Over welke bevolkingsgroepen wordt niet positief gedacht? 
Aan de respondenten die het eens waren met de stelling ‘In de buurt wonen 
bevolkingsgroepen waar ik niet zo positief over denk’ is gevraagd aan te geven 
over welke bevolkingsgroepen hij of zij niet zo positief denkt. Dit was een open 
vraag. Uit de onderstaande resultaten (tabel 1.4) blijkt dat zowel autochtone als 
allochtone inwoners in dit verband Marokkanen vaker hebben genoemd dan 
andere bevolkingsgroepen. 
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Tabel 1.4 Kunt u aangeven over welke bevolkingsgroepen u niet zo positief denkt?  
Meerdere antwoorden waren mogelijk. 

MARATHONBUURT 

 

Autochtonen 

 

N = 18 

Westerse 

allochtonen 

N = 5 

Niet-westerse 

allochtonen   

N = 21 

Totaal 

 

N=45 

Marokkanen  10 4 12 26 

Turken 2 1 8 11 

Nederlanders 2 1 2 5 
Surinamers 0 0 4 4 

Jongeren 6 0 2 8 

Studenten 0 0 1 1 

Junks, zwervers, 

alcoholisten 

0 0 1 1 

Deze vraag is uitsluitend voorgelegd aan de 45 respondenten die het eens waren met de stelling ‘In 

mijn buurt wonen bevolkingsgroepen waar ik niet zo positief over denk’ 

 

Gelden antwoorden voor de gehele bevolkingsgroepen of alleen voor het gedrag 
van sommige personen uit deze bevolkingsgroepen? 
Aan de respondenten die niet zo positief denken over sommige bevolkingsgroe-
pen in de buurt is gevraagd of hun antwoord geldt voor de gehele bevolkings-
groep of alleen voor het gedrag van sommige personen uit deze bevolkingsgroep  
(zie tabel 1.5). Een meerderheid van de respondenten (dit geldt iets vaker voor 
autochtonen) geeft aan dat hun antwoorden gelden voor alleen sommige 
personen uit de bevolkingsgroep. 
 
Tabel 1.5 Gelden uw antwoorden voor de gehele bevolkingsgroepen of alleen voor het gedrag 
van sommige personen uit deze bevolkingsgroepen? 

MARATHONBUURT 
 

Autochtonen 

 

N = 18 

Niet-westerse 

allochtonen 

N = 21 
Geldt voor de gehele bevolkingsgroep 4 9 
Geldt voor sommige personen 11 11 
Weet ik niet, geen antwoord 3 1 

 
Ontwikkeling vertrouwen en polarisatie  

In de tabellen 1.6 t/m 1.8 zijn de resultaten weergegeven voor items die in de 
tijd de ontwikkeling meten van polarisatie-vertrouwen. Uit de resultaten komt 
naar voren dat in de Marathonbuurt de sfeer tussen Nederlanders en buurtbewo-
ners uit andere culturen ongeveer gelijk is gebleven. Dit geldt ook voor het 
gedrag van jongeren op straat. De inwoners van de Marathonbuurt verwachten 
iets vaker dat de sfeer tussen Nederlandse buurtbewoners en bewoners uit 
andere culturen in de komende jaren ongeveer zal verbeteren dan verslechteren 
(19% versus 12%).   
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Tabel 1.6 Is in de afgelopen 12 maanden de sfeer tussen Nederlandse buurtbewoners en 

buurtbewoners uit andere culturen verbeterd of verslechterd?13 

 
Marathonbuurt Diamantbuurt Hoofddorp- 

pleinbuurt 

Apollobuurt 

Verbeterd 

Verslechterd 
7% 
8% 

17% 
12% 

11% 
4% 

4% 
2% 

 
Tabel 1.7 Is in de afgelopen 12 maanden het gedrag van jongeren op straat verbeterd of 

verslechterd?14 

 
Marathonbuurt Diamantbuurt Hoofddorp- 

pleinbuurt 

Apollobuurt 

Verbeterd 

Verslechterd 
13% 
16% 

28% 
14% 

7% 
12% 

7% 
15% 

 
Tabel 1.8 Denkt u dat in de komende twee jaar de sfeer tussen Nederlandse buurtbewoners en 

buurtbewoners uit andere culturen zal verbeteren, gelijk zal blijven of zal verslechteren? 

 
Marathonbuurt Diamantbuurt Hoofddorp- 

pleinbuurt 

Apollobuurt 

Verbeteren 

Verslechteren 
19% 
12% 

30% 
12% 

18% 
8% 

10% 
5% 

 

Aan de inwoners van de Marathonbuurt is verder de vraag voorgelegd ‘Wonen er 

in uw buurt bevolkingsgroepen waarover u in de afgelopen 12 maanden positiever 

of minder positief bent gaan denken?’ Op deze vraag antwoordt 2% van de 

respondenten met ‘positiever’; 9% is echter negatiever gaan denken over 

bepaalde bevolkingsgroepen.  

 

 

1.3 Resultaten risico- en beschermingsfactoren 

In deze paragraaf beschrijven we de resultaten voor de aan- of afwezigheid in de 

vier buurten van risico- en beschermingsfactoren die sociaal vertrouwen kunnen 

belemmeren en polarisatie kunnen bevorderen. Zoals toegelicht in het rapport 

over de Diamantbuurt, Hoofddorppleinbuurt en Apollobuurt onderscheiden we in 

het bewonersonderzoek de volgende factoren: 

 

 
13 Zie tabel 16 in bijlage 1 voor het totale overzicht van de resultaten. 
14 Zie tabel 16 in bijlage 1 voor het totale overzicht van de resultaten. 
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Buurt, veiligheid en intimidatie/pesten 

Beleving overlast en (on)veiligheid in de buurt en beleving pesten en intimidatie 

Slachtofferschap 

Sociaal-economische risicofactoren en krenking 

Economische achterstand (laag inkomen, lage opleiding) 

Moeilijke leefomstandigheden (slechte of krappe huisvesting) 

Krenking a.g.v. een (gepercipieerd) gebrek aan rechtvaardigheid, uitsluiting en achterstelling, 

gebrek aan perspectief 

Angst en onbehagen; psychologische risicofactoren 

Maatschappelijk onbehagen en angsten (zoals angst voor toekomst, werkloosheid en terrorisme)  

Risicofactoren op basis van wederzijds contact 

Overlastgevend en crimineel gedrag in de buurt waarbij de perceptie bestaat dat leden van bepaalde 

bevolkingsgroepen hierin zijn oververtegenwoordigd 

Mogelijkheden of vaardigheden om op te treden tegen ongewenst gedrag 

Ontoereikend ingrijpen door overheid en instituties 

(On)tevredenheid over optreden politie, (lokale) overheid, instituties 

Persoonlijke kenmerken 

Psychologische kenmerken (zelfbeeld, gevoel van controle) 

 
Leefomstandigheden en beleving van de buurt  
De factoren ‘leefomstandigheden’ en ‘beleving van de buurt’ worden in het 
onderzoek beschreven door de beoordeling van de grootte en kwaliteit van de 
woning respectievelijk door de beoordeling van de woonomgeving en veiligheid in 
de buurt. De woonomgeving en de veiligheid in de Marathonbuurt wordt door de 
meeste bewoners positief beoordeeld. Gevraagd naar rapportcijfers, geven 
respondenten gemiddeld de volgende cijfers (tabel 1.9).  
 
Tabel 1.9 Kunt u een rapportcijfer geven voor uw woonomgeving en voor de veiligheid in uw 
buurt? 

 
Marathon 

buurt 

Diamant 

buurt 

Hoofddorp- 

pleinbuurt 

Apollobuurt 

Oordeel woonomgeving 7,4 7,5 7,7 7,9 

Oordeel veiligheid in de buurt 7,3 7,2 7,4 7,4 

 
De meeste bewoners van de Marathonbuurt zijn tevreden over zowel de kwaliteit 
van de woning als over de grootte van de woning in relatie tot de grootte van het 
gezin. Toch geeft een minderheid van 19% aan niet tevreden te zijn over de 
kwaliteit van de woning; bijna een kwart van de inwoners van de Marathonbuurt 
is niet tevreden over de grootte van de woning in relatie tot de eigen gezins-
grootte. De percentages ontevredenen met de eigen woning zijn hiermee hoger 
dan in de andere drie onderzochte buurten in Oud-Zuid (zie tabel 1.10). Uit 
nadere analyses blijk dat vooral niet-westerse allochtonen vaker ontevreden zijn 
over hun woonruimte. 
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Tabel 1.10  Hoe tevreden bent u …15 

 
Marathon 

buurt 

Diamant 

buurt 

Hoofddorp- 

pleinbuurt 

Apollobuurt 

Hoe tevreden bent u over de 

kwaliteit van uw woning of 

woonruimte? (% ontevreden) 19% 11% 9% 2% 

Hoe tevreden bent u over de 

grootte van uw woning in relatie 

tot de grootte van uw gezin?  

(% ontevreden) 23% 19% 19% 3% 

 
Overlast, pesten en intimidatie 
Tabel 1.11 beschrijft de resultaten van de items die betrekking hebben op 
overlast, pesten en discriminatie in de vier buurten.  
 
Tabel 1.11  Overlast, pesten en intimidatie16 

 
Marathon 

buurt 

Diamant 

buurt 

Hoofddorp- 

pleinbuurt 

Apollobuurt 

In mijn buurt zorgen personen voor 

veel overlast 13% 26%  8%  10%  

Diefstal is in mijn buurt een groot 

probleem 9% 22%  4%  14%  

Groepjes rondhangende jongeren is 

in mijn buurt een groot probleem  8% 20%  8%  8%  

Vernielingen is in mijn buurt een 

groot probleem 9% 20%  6%  9%  

In mijn buurt worden personen  

vaak geïntimideerd 6% 15%  4%  7%  

Intimidatie van voorbijgangers op 

straat is in mijn buurt een groot 

probleem 3% 13%  2%  3%  

Discriminatie is in mijn buurt een 

groot probleem 4% 11%  1%  2%  

Het pesten van specifieke groepen 

inwoners is in mijn buurt een groot 

probleem 2% 10%  2%  2%  

 
Voor wat betreft overlast, pesten, discriminatie en criminaliteit scoort de 
Marathonbuurt niet bijzonder hoog. De percentages inwoners die aangeven dat 
deze zaken een groot probleem zijn liggen nadrukkelijk lager dan in de Diamant-
buurt en op ongeveer hetzelfde niveau als de Hoofddorppleinbuurt en de 
Apollobuurt. 

 
15 Zie tabel 6 en 7 in bijlage 1 voor het totale overzicht van de resultaten voor deze items. 
16 Zie tabel 8, 9 en10 in bijlage 1 voor het totale overzicht van de resultaten voor deze items. 
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Overlast door bepaalde bevolkingsgroepen 
In de vragenlijst is aan de respondenten de vraag voorgelegd of bepaalde 
bevolkingsgroepen overlast veroorzaken in de buurt. De overgrote meerderheid 
van de respondenten noemt in dit verband geen specifieke bevolkingsgroep. De 
respondenten in de Marathonbuurt die wel een bevolkingsgroep aanwijzen, 
noemen relatief vaak Marokkanen én Nederlanders (zie tabel 1.12)! Andere 
bevolkingsgroepen worden veel minder vaak in verband gebracht met overlast.  
 
Tabel 1.12  Kunt u van de volgende bevolkingsgroepen zeggen of zij vaak, soms of vrijwel 
nooit overlast veroorzaken in uw buurt?17 

Weergegeven zijn de percentages 
voor vaak overlast / soms overlast 

Marathon 

buurt 

Diamant 

buurt 

Hoofddorp- 

pleinbuurt 

Apollobuurt 

Surinamers 1%/3% 3% / 3% 0% / 2% 1% / 1% 

Antillianen 1%/1% 3% / 4% 1% / 5% 1% / 1% 

Turken 0%/8% 2% / 5% 0% / 3% 1% / 3% 

Marokkanen 10%/18% 10% / 20% 6% / 13% 2% / 7% 

Nederlanders 5%/24% 4% / 21% 0% / 18% 2% / 10% 

 
Overlast door groepen personen 
Aan de respondenten is daarnaast de vraag voorgelegd of specifieke groepen 
personen zoals jongeren of alcoholisten vaak overlast in hun buurt veroorzaken. 
Uit de resultaten komt naar voren dat in de Marathonbuurt geen bepaalde groep 
buitensporig veel overlast veroorzaakt. Jongeren tussen circa 15 en 24 jaar 
worden in dit verband nog het meest genoemd, maar ook voor deze groep is het 
percentage respondenten dat overlast rapporteert niet bijzonder hoog. Samenge-
vat veroorzaken in de Marathonbuurt groepen minder overlast dan in de 
Diamantbuurt en ongeveer evenveel overlast als in de Hoofddorppleinbuurt en de 
Apollobuurt (zie tabel 1.13). 
 
Tabel 1.13  Kunt u van de volgende groepen personen zeggen of zij vaak, soms of vrijwel 
nooit overlast veroorzaken in uw buurt?18 

Weergegeven zijn de percentages 
voor vaak overlast / soms overlast 

Marathon 

buurt 

Diamant 

buurt 

Hoofddorp- 

pleinbuurt 

Apollobuurt 

kinderen tot ca. 14 jaar 8%/19% 19% / 33% 1% / 18% 4% / 17% 

jongeren tussen ca. 15 en 24 jaar 11%/19% 23% / 40% 8% / 36% 7% / 30% 

psychiatrische patiënten en/of 

zwervers 4%/11% 6% / 15% 6% / 23% 2% / 12% 

alcoholisten en drugsverslaafden 6%/10% 6% / 18% 6% / 27% 2% / 15% 

directe buren 6%/14% 11% / 9% 1% / 11% 3% / 8% 

 

 
17 Zie tabel 12 in bijlage 1 voor het totale overzicht van de resultaten voor deze items. 
18 Zie tabel 11 in bijlage 1 voor het totale overzicht van de resultaten voor deze items. 
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Slachtofferschap 
In tabel 1.14 is weergegeven hoe vaak inwoners van de onderzochte buurten in 
de afgelopen twaalf maanden zelf slachtoffer zijn geweest van diverse onge-
wenste gedragingen. De bewoners van de Marathonbuurt geven het minder vaak 
dan in de andere drie buurten aan wel eens slachtoffer te zijn geweest van 
diefstal. Het slachtofferschap van verbale agressie (beledigingen en uitschelden) 
ligt in de Marathonbuurt op het niveau van de Apollobuurt en Hoofddorpplein-
buurt, en is dus lager dan in de Diamantbuurt. Discriminatie en pesten worden in 
alle vier buurten weinig genoemd.  
 
Tabel 1.14 Hoe vaak bent u in uw buurt in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geweest 
van de volgende gebeurtenissen?19 

Weergegeven zijn de percentages 
vaak / soms slachtoffer 

Marathon 

buurt 

Diamant 

buurt 

Hoofddorp- 

pleinbuurt 

Apollobuurt 

Uitgescholden 2%/10% 3%/17% 2%/10% 2%/11% 

Beledigd 2%/ 7% 3%/14% 0%/12% 2%/ 7% 

Gepest 1%/ 3% 2%/ 3% 0%/ 1% 0%/ 1% 

Gediscrimineerd 2%/ 7% 2%/ 5% 0%/ 2% 0%/ 1% 

Bestolen 1%/ 9% 6%/10% 1%/17% 2%/21% 

 
Maatschappelijk onbehagen / angsten 
De risicofactor maatschappelijk onbehagen/angsten is geoperationaliseerd door 
de respondenten te vragen naar hun angst voor werkloosheid, geweld, terroris-
me, de toekomst van de kinderen en openlijke conflicten tussen etnische 
groepen. Het aandeel inwoners van de Marathonbuurt dat onbehagen/angsten 
voelt wijkt niet eenduidig af van de andere drie wijken (zie tabel 1.15).  
 
Tabel 1.15  Ik ben bang voor …?20 

Weergegeven zijn de percentages 
‘mee eens’ 

Marathon 

Buurt 

Diamant 

buurt 

Hoofddorp- 

pleinbuurt 

Apollobuurt 

Werkloosheid 19% 26% 15% 12% 

Geweld 40% 39% 39% 44% 

Terrorisme 21% 26% 25% 33% 

De toekomst van mijn kinderen 28% 25% 18% 24% 

Openlijke conflicten tussen 

etnische groepen 

25% 34% 29% 38% 

 
Psychologische kenmerken (zelfbeeld, gevoel van controle) 
Aan de respondenten is gevraagd of men zich succesvol en tevreden voelt in het 
leven en of men voldoende controle heeft over het eigen leven. Hoewel de 
meeste inwoners van de Marathonbuurt hierop bevestigend antwoorden, valt op 
dat de percentages lager liggen dan in de andere drie wijken. Mogelijke 

 
19 Zie tabel 13 in bijlage 1 voor het totale overzicht van de resultaten voor deze items. 
20 Zie tabel 14 in bijlage 1 voor het totale overzicht van de resultaten voor deze items. 
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verklaring hiervoor is de relatief lage sociaal-economische positie van de 
bewoners van de Marathonbuurt (zie tabel 1.16).  
 
Tabel 1.16  In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?21 

Weergegeven zijn de percentages 
‘mee eens’ 

Marathon 

Buurt 

Diamant 

buurt 

Hoofddorp- 

pleinbuurt 

Apollobuurt 

Ik voel mij succesvol in het leven 66% 68% 70% 80% 

Ik ben tevreden over mijn leven 76% 86% 88% 93% 

Ik heb voldoende controle over 

mijn leven 

78% 89% 92% 93% 

 
Krenking 
De risicofactor krenking is geoperationaliseerd door items die een (gepercipieerd) 
gevoel van onrechtvaardigheid meten. Het gaat hierbij om percepties van minder 
kansen krijgen dan anderen, uitsluiting en achterstelling. De scores in de 
Marathonbuurt zijn vergelijkbaar met die in de Diamantbuurt (zie tabel 1.17). 
 
Tabel 1.17  In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?22 

Weergegeven zijn de percentages 
‘mee eens’ 

Marathon 

Buurt 

Diamant 

buurt 

Hoofddorp- 

pleinbuurt 

Apollobuurt 

Ik krijg minder kansen dan anderen 

om iets te bereiken in het leven 

10% 13% 3% 4% 

Ik voel mij wel eens  

gediscrimineerd 

16% 17% 6% 8% 

Ik voel mij door mijn afkomst wel 

eens achtergesteld bij andere 

bevolkingsgroepen 

10% 6% 3% 6% 

 
Sociaal-economische kenmerken 
De sociaal-economische positie van de inwoners van de Marathonbuurt is 
bevraagd door middel van de volgende items: ‘Ik ben tevreden over mijn 
inkomen’ (zie tabel 1.18), ‘belangrijkste bron van inkomsten’ en ‘netto inkomen 
per maand’. Uit de analyses blijkt dat de sociaal-economische positie van de 
inwoners van de Marathonbuurt betrekkelijk laag is. 
 
Tabel 1.18  Sociaal-economische kenmerken23 

Weergegeven is het percentage 
‘mee eens’ 

Marathon 

Buurt 

Diamant 

buurt 

Hoofddorp- 

pleinbuurt 

Apollobuurt 

Ik ben tevreden over mijn inkomen 50% 56% 64% 84% 

 

 
21 Zie tabel 15 in bijlage 1 voor het totale overzicht van de resultaten voor deze items. 
22 Zie tabel 15 in bijlage 1 voor het totale overzicht van de resultaten voor deze items. 
23 Zie tabel 15 in bijlage 1 voor het totale overzicht van de resultaten voor dit item. 
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Voorzieningen en inspanningen 
Aan de respondenten is gevraagd of de voorzieningen en activiteiten voor 
jongeren in de Marathonbuurt in de afgelopen twee jaar zijn verbeterd of 
verslechterd.  
Hierop antwoorden de meeste respondenten met ‘gelijk gebleven‘ of ‘weet niet’. 
Voor het overige geven iets meer respondenten aan dat de voorzieningen en 
activiteiten voor jongeren zijn verbeterd dan verslechterd (zie tabel 1.19).  
Verreweg de meeste inwoners van de Marathonbuurt zijn van mening dat de 
inspanningen van stadsdeel en politie om de buurt leefbaar te houden zijn gelijk 
gebleven of weten dit niet. In de Hoofddorppleinbuurt en vooral in de Diamant-
buurt waren respondenten overigens positiever over deze inspanningen. 
 
Tabel 1.19  Is in uw buurt in de afgelopen twee jaar verbeterd of verslechterd …24 

Weergegeven zijn de percentages 
voor verbeterd / verslechterd 

Marathon 

buurt 

Diamant 

buurt 

Hoofddorp- 

pleinbuurt 

Apollobuurt 

Voorzieningen en activiteiten voor 
jongeren zijn … 28%/12% 17% / 11% 11% / 3% 24% / 3% 
Inspanningen van stadsdeel en 
politie om de buurt leefbaar te 
houden zijn … 11%/8% 40% / 9% 23% / 6% 16% / 9% 

 
Uit nadere analyses blijkt dat autochtonen en niet-westerse allochtonen 
verschillend denken over de vraag of de voorzieningen en activiteiten voor 
jongeren in de Marathonbuurt in de afgelopen twee jaar zijn verbeterd of 
verslechterd. Autochtonen vinden vaker dat de voorzieningen voor jongeren zijn 
verbeterd, niet-westerse allochtonen vinden echter vaker dat de voorzieningen 
voor jongeren zijn verslechterd (zie tabel 1.20) 
 
Tabel 1.20  Voorzieningen en activiteiten voor jongeren zijn in de afgelopen twee jaar 
verbeterd of verslechterd? 

Voorzieningen en activiteiten voor jongeren in de 
Marathonbuurt zijn: 

Volgens  

autochtonen 

Volgens niet-

westerse 

allochtonen 
Verbeterd 39% 12% 
verslechterd 6% 22% 

 
Aan de respondenten is gevraagd (door middel van een open vraag) wat er in de 
Marathonbuurt moet gebeuren om overlast en intimidatie te verminderen. In 
tabel 1.21 zijn de antwoorden van de respondenten samengevat als antwoordca-
tegorieën. Het meest genoemd wordt meer politie op straat of steviger optreden 
door de politie tegen overlastgevers; daarnaast noemt men meer voorzieningen 
of activiteiten voor jongeren en meer toezicht op kinderen die buiten spelen op 
straat en op de pleinen. Opvallend is dat op de vraag om overlast en intimidatie 
te verminderen door acht personen wordt geantwoord met meer milieupolitie of 
steviger boetes voor milieuovertredingen (zoals kapotte vuilniszakken, zwerfvuil, 

 
24 Zie tabel 16 in bijlage 1 voor het totale overzicht van de resultaten voor dit item. 
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hondenpoep). Kennelijk is dit in delen van de Marathonbuurt een probleem. Voor 
een uitgebreide opsomming van antwoorden en suggesties (zie bijlage 2). 
 
Tabel 1.21 Resultaten open vraagstelling ‘Wat moet er in de Marathonbuurt gebeuren om 
overlast en intimidatie te verminderen?’ 

Weergegeven is aantal personen dat het betreffende antwoord spontaan heeft genoemd 

Meerdere antwoorden waren mogelijk 
Meer politie op straat / meer optreden door de politie  31 

Meer activiteiten organiseren voor jongeren; meer buurthuizen  12 

Meer milieupolitie of meer sancties (vervuiling door hondenpoep; kapotte vuilniszak-
ken; zwerfvuil; fietswrakken) 

11 

Meer toezicht door ouders op hun kinderen / ouders hierop aanspreken  10 

Meer toezicht op speelpleinen; op kinderen die buitenspelen 9 

Meer contact tussen buurtbewoners; tussen allochtonen en autochtonen 5 

Meer activiteiten op de pleinen voor kinderen 4 

Meer respect 4 

Overig 26 

Weet ik niet 68 

Niets, er is geen overlast of intimidatie in de Marathonbuurt 96 
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2 Vier buurten in Oud-Zuid vergeleken  

2.1 Introductie 

In hoofdstuk 1 zijn de resultaten van het bewonersonderzoek in de Marathon-
buurt beschreven. In de tabellen in hoofdstuk 1 is al een eerste indicatieve 
vergelijking gemaakt (op item niveau) tussen de onderzoeksresultaten in de 
Marathonbuurt en de onderzoeksresultaten in de andere drie onderzochte 
buurten (Diamantbuurt, Hoofddorppleinbuurt en Apollobuurt). In hoofdstuk 2 
zoomen we dieper in op de verschillen en overeenkomsten tussen de vier buurten 
(inzake polarisatie, sociaal vertrouwen en de factoren die deze kunnen belemme-
ren of versterken). We gebruiken hiervoor de geconstrueerde schalen voor sociaal 
vertrouwen, polarisatie en risicofactoren.25 Om de verschillen en overeenkom-
sten tussen de vier buurten zo helder mogelijk te maken is gekozen voor een 
grafische weergave van de resultaten door middel van staafdiagrammen.  
 
Polarisatie en vertrouwen (schalen) 
De items voor sociaal vertrouwen en polarisatie kunnen worden samengenomen 
tot twee ‘schalen’: een ‘vertrouwensschaal’ en een ‘polarisatieschaal’.26  
 

 
25 In het begin 2007 verschenen rapport ‘Sociaal vertrouwen in Oud-Zuid’: Literatuurverkenning en 

ontwikkeling van een meetinstrument’ is beschreven (in paragraaf 2.2) wat de achtergronden zijn 
voor de schaalconstructies. De resultaten van de enquête in de Marathonbuurt hebben geen 
aanleiding gegeven de schalen aan te passen. Omwille van de beknoptheid en overzichtelijkheid 
wordt voor voorliggend rapport afgezien aparte grafieken te presenteren voor de zogeheten 
continuümschaal.   

26 Idem.   



30 

Sociaal vertrouwen 
In de schaal voor ‘sociaal vertrouwen’ zijn de volgende items opgenomen:  
 

• In de buurt wonen bevolkingsgroepen waar ik niet zo positief over denk 

• In woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is  

• Als ik op vakantie ga dan durf ik mijn huissleutel aan de buren toe te vertrouwen 

• Ik heb evenveel vertrouwen in buurtgenoten die mijn cultuur delen als in buurtgenoten die 

uit een andere cultuur afkomstig zijn 

• In deze buurt gaan mensen uit verschillende bevolkingsgroepen op een prettige manier met 

elkaar om  

• Ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen 

 
Figuur 2.1 beschrijft de mate van sociaal vertrouwen in de vier onderzochte 
buurten. Het vertrouwen tussen inwoners is gemiddeld het hoogst in de Hoofd-
dorppleinbuurt. In zowel de Diamantbuurt als in de Marathonbuurt scoort 
ongeveer 16% van de inwoners laag op sociaal vertrouwen, tegenover 7% in de 
Apollobuurt en 6% in de Hoofddorppleinbuurt. 
 
Figuur 2.1: Sociaal vertrouwen in de vier buurten27 
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Polarisatie 
Tot de polarisatieschaal behoren de items: 

• In de buurt wonen bevolkingsgroepen waar ik niet zo positief over denk 

• Ik voel wel eens spanningen met buurtgenoten die afkomstig zijn uit een andere cultuur dan 

ikzelf 

 

 
27 De basis voor de indeling in categorieën ((zeer) veel vertrouwen, veel noch weinig vertrouwen en 

(zeer) weinig vertrouwen) is de optelling van de antwoorden van respondenten (zeer mee eens, 
eens, eens noch oneens, mee oneens, zeer mee oneens) op de vijf vertrouwensitems.  
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Figuur 2.2 beschrijft de mate van polarisatie in de vier onderzochte buurten. De 

polarisatie tussen inwoners is gemiddeld het hoogst in de Diamantbuurt, gevolgd 

door de Marathonbuurt: 17% van de inwoners van de Diamantbuurt scoort hoog op 

de polarisatieschaal tegenover 12% van de inwoners van de Marathonbuurt. In de 

Hoofddorppleinbuurt respectievelijk in de Apollobuurt scoren ongeveer 8% en 6% 

van de inwoners hoog op polarisatie. 

 

Figuur 2.2: Polarisatie in de vier buurten28 
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28 De basis voor de indeling in categorieën ((zeer) veel polarisatie, veel noch weinig polarisatie en 

(zeer) weinig polarisatie) is de optelling van de antwoorden van respondenten (zeer mee eens, 
eens, eens noch oneens, mee oneens, zeer mee oneens) op de beide polarisatie-items. 



2.2 Risicofactoren (schalen) 

De items voor de verschillende risicofactoren kunnen eveneens worden samenge-

nomen tot ‘schalen’.29 Wij presenteren hier de resultaten voor de beide schalen 

aanvullend op de tabellen in paragraaf 2.3; omdat met behulp van de schalen 

eenvoudig(er) grafisch inzichtelijk is te maken wat verschillen zijn tussen de vier 

buurten in de aanwezigheid van de risicofactoren.  

 

Risicofactor: beleving van de buurt (woonomgeving en veiligheid) 

De factor ‘beleving van de buurt’ is opgebouwd uit de rapportcijfers die 

respondenten hebben gegeven aan de woonomgeving en aan de veiligheid in de 

buurt. De risicofactor (negatieve beleving van de buurt) is het meest aanwezig in 

de Diamantbuurt: in de Diamantbuurt geeft 12% van de inwoners gemiddeld een 

onvoldoende voor de woonomgeving / veiligheid (zie figuur 2.3). 
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29 In het eerder dit jaar verschenen rapport ‘Sociaal vertrouwen in Oud-Zuid’: Literatuurverkenning 
en ontwikkeling van een meetinstrument’ (paragraaf 2.2) is beschreven wat de achtergronden zijn 
voor de schaalconstructies. De resultaten van het onderzoek in de Marathonbuurt hebben geen 
aanleiding gegeven tot bijstelling van de schalen.   
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Figuur 2.3: Beleving van de buurt (woonomgeving en veiligheid)30 
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Risicofactor: leefomstandigheden (woning) 
De risicofactor ‘ontevredenheid met leefomstandigheden’ is opgebouwd uit items 
die de tevredenheid meten van respondenten met hun leefomstandigheden 
(geoperationaliseerd als tevredenheid met de woning). Uit figuur 2.4 valt op te 
maken dat de Apollobuurt duidelijk positiever scoort op deze schaal dan de 
andere drie buurten. In de Marathonbuurt en in mindere mate in de Hoofddorp-
pleinbuurt en in de Diamantbuurt is de risicofactor wél aanwezig. De Marathon-
buurt springt er uit voor wat betreft het aantal inwoners dat ontevreden is over 
de leefomstandigheden: 18% van de inwoners is ontevreden (vaker allochtonen) 
en 16% is matig tevreden.  
 

 
30 Ruime voldoende: gemiddeld rapportcijfer is hoger dan een 7. 
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Figuur 2.4: Leefomstandigheden (tevredenheid met de woning)31  
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Risicofactor: overlast, pesten en discriminatie 
De risicofactor ‘overlast, pesten en discriminatie’ is samengesteld uit items die 
op deze aspecten betrekking hebben: 

• In mijn buurt zorgen personen voor veel overlast 

• Diefstal is in mijn buurt een groot probleem 

• Groepjes rondhangende jongeren is in mijn buurt een groot probleem  

• Vernielingen is in mijn buurt een groot probleem 

• In mijn buurt worden personen  vaak geïntimideerd 

• Intimidatie van voorbijgangers op straat is in mijn buurt een groot probleem 

• Discriminatie is in mijn buurt een groot probleem 

• Het pesten van specifieke groepen inwoners is in mijn buurt een groot probleem 

 
De inwoners van de Diamantbuurt scoren nadrukkelijk het hoogst voor wat 
betreft de beleving van overlast, pesten en discriminatie. Overlast, pesten en 
discriminatie is het minst een probleem in de Hoofddorppleinbuurt. De Apollo-
buurt en de Marathonbuurt zitten hier tussenin (zie figuur 2.5). Hoewel de 
Diamantbuurt op het gebied van overlast, pesten en discriminatie hoger scoort 
dan de andere drie buurten, geldt dat óók in de Diamantbuurt de inwoners in 

 
31 De basis voor de indeling in categorieën (ontevreden, tevreden noch ontevreden, tevreden) is de 

optelling van de antwoorden van respondenten (zeer ontevreden, ontevreden, tevreden noch 
ontevreden, tevreden, zeer tevreden) op de items waaruit de risicofactor ‘leefomstandigheden’ is 
opgebouwd. Op vergelijkbare wijze zijn de categorieën samengesteld voor de overige risicofacto-
ren die in deze tekst worden besproken. 



35 

meerderheid vinden dat in hun buurt sprake is van weinig overlast, pesten en 
discriminatie. 
 
Figuur 2.5: Overlast, pesten en discriminatie  
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In de buurten (en dan vooral in de Diamantbuurt) wordt de meeste overlast 
veroorzaakt door zowel jonge kinderen (<12 jaar) als door jongeren. In de andere 
drie buurten is dit nadrukkelijk minder het geval. In figuren 2.6 en 2.7 wordt dit 
grafisch inzichtelijk gemaakt.  
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Figuur 2.6: Overlast door kinderen  
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Figuur 2.7: Overlast door jongeren  
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Aan de respondenten is gevraagd of het gedrag op straat van jongeren in hun 
buurt in de afgelopen twee jaar zijn verbeterd of verslechterd. Hierop antwoor-
den veel respondenten met ‘gelijk gebleven’. In de Diamantbuurt geven iets 
meer bewoners aan het gedrag op straat van de jongeren is verbeterd dan 
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verslechterd. In de andere buurten is er een voorzichtige tendens die eerder 
wijst op een verslechtering (zie figuur 2.8).  
 
Figuur 2.8  Ontwikkeling van het gedrag op straat van jongeren  
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Risicofactor: persoonlijk slachtofferschap van ongewenst gedrag 
De risicofactor ‘persoonlijk slachtofferschap van ongewenst gedrag’ is samenge-
steld uit items die vragen of inwoners in hun buurt in de afgelopen 12 maanden 
het slachtoffer zijn geweest van diverse vormen van ongewenst gedrag:  

• Uitgescholden 

• Beledigd 

• Gepest 

• Gediscrimineerd 

• Bestolen 

 
In figuur 2.9 is weergegeven hoe vaak inwoners van de onderzochte buurten in de 
afgelopen twaalf maanden zélf slachtoffer zijn geweest van diverse ongewenste 
gedragingen. De spreiding en het onderscheidend vermogen van de schaal tussen 
de buurten is beperkt: in alle vier buurten is de overgrote meerderheid van de 
inwoners nooit of zelden nooit zélf slachtoffer geweest van ongewenst gedrag.  
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Figuur 2.9: Persoonlijk slachtofferschap van ongewenst gedrag’  
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Risicofactor: maatschappelijk onbehagen / angsten 
De risicofactor ‘maatschappelijk onbehagen / angsten’ is samengesteld uit items 
die bevragen of respondenten angst hebben voor maatschappelijke problemen: 

• werkloosheid 
• geweld 
• terrorisme, 
• de toekomst van de kinderen (indien van toepassing) 
• openlijke conflicten tussen etnische groepen.  

Het onderscheidend vermogen van de schaal tussen de buurten is beperkt, maar 
er is wel sprake van een brede spreiding van de frequenties over de schaalpun-
ten. In de vier buurten voelen ongeveer een vijfde tot een kwart van de 
bewoners een maatschappelijk onbehagen; in de Diamantbuurt is de risicofactor 
‘veel maatschappelijk onbehagen’ met 28% het sterkst aanwezig en met 18% in 
de Hoofddorppleinbuurt het minst aanwezig (zie figuur 2.10).  
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Figuur 2.10: Maatschappelijk onbehagen / angsten 
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Risicofactor: psychologische kenmerken (laag zelfbeeld/ geen controle) 
De risicofactor ‘psychologische kenmerken’ (laag zelfbeeld/ geen gevoel van 
controle) is opgebouwd uit items die vragen naar het zelfbeeld van responden-
ten:  

 voelt men zich succesvol en tevreden in het leven 
 en ervaart men een gevoel van controle over het leven.  

 
Figuur 2.11 laat een duidelijke spreiding zien van het psychologisch welbevinden 
per buurt. Het zelfbeeld van de inwoners van de Apollobuurt én van de inwoners 
van de Hoofddorppleinbuurt is vaker positief dan het zelfbeeld van de inwoners 
van de Diamantbuurt en de Marathonbuurt. De inwoners van de Marathonbuurt 
hebben gemiddeld het minst positieve zelfbeeld.  
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Figuur 2.11: Psychologische kenmerken (laag zelfbeeld/ geen controle)  
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Risicofactor: krenking (discriminatie, achterstelling, minder kansen) 
De risicofactor ‘krenking’ is opgebouwd uit items die vragen naar percepties van 

 achterstelling 
 discriminatie  
 en het krijgen van minder kansen in het leven dan anderen.  

Figuur 2.12 laat zien dat de risicofactor krenking vaker aanwezig is bij inwoners 
van de Marathonbuurt en de Diamantbuurt dan bij de inwoners van de andere 
twee buurten. 
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Figuur 2.12: Krenking in de vier buurten  
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Risicofactor: economische achterstelling 
De sociaal-economische positie van de inwoners van de vier buurten is bevraagd 
door de volgende items: ‘Ik ben tevreden met mijn inkomen’, ‘de belangrijkste 
bron van inkomsten’, ‘netto inkomen per maand’. De risicofactor ‘lage sociaal-
economische positie‘ is het meest aanwezig bij inwoners van de Diamantbuurt en 
de Marathonbuurt en, niet verrassend, het minst bij de inwoners van de 
Apollobuurt. Zie figuur 2.13 voor de resultaten voor het item ‘Ik ben tevreden 
met mijn inkomen’. 
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Figuur 2.13: Tevredenheid met het inkomen in de vier buurten  
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2.3 Trends 

In de vragenlijst zijn enkele items opgenomen die vragen naar ontwikkelingen in 
de afgelopen tijd en verwachte ontwikkelingen in de toekomst. De resultaten 
voor deze items zijn in paragrafen 2.2 en 2.3 kort genoemd, maar omwille van de 
overzichtelijkheid geven we deze resultaten nu grafisch weer in één korte 
paragraaf. 
 
Beschermingsfactor: meer inspanningen stadsdeel/politie (perceptie) 
 
De inspanningen van stadsdeel en politie om de buurt leefbaar te houden zijn 
volgens bewoners in het afgelopen jaar het meest verbeterd in de Diamantbuurt. 
Dit is een beschermende factor. 
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Figuur 2.14: Trend inspanningen stadsdeel/politie  
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Beschermingsfactor: voorzieningen en activiteiten voor jongeren in de buurt 
Aan de respondenten is gevraagd of de voorzieningen en activiteiten voor 
jongeren in hun buurt in de afgelopen twee jaar zijn verbeterd of verslechterd. 
Hierop antwoorden veel respondenten met ‘gelijk gebleven‘ of ‘weet niet‘. Voor 
het overige geven iets meer bewoners aan dat de voorzieningen en activiteiten 
voor jongeren zijn verbeterd dan verslechterd.  
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Figuur 2.15: Trend voorzieningen en activiteiten voor jongeren in de buurt  
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Trend gedrag op straat van jongeren in de buurt 
Aan de respondenten is gevraagd of het gedrag op straat van jongeren in hun 
buurt in de afgelopen twee jaar zijn verbeterd of verslechterd. Hierop antwoor-
den veel respondenten met ‘gelijk gebleven’. In de Diamantbuurt geven iets 
meer bewoners aan het gedrag op straat van de jongeren is verbeterd dan 
verslechterd. In de andere buurten is er een voorzichtige tendens die eerder 
wijst op een verslechtering.  
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Figuur 2.16: Trend gedrag op straat van jongeren  

In de afgelopen twaalf maanden is het gedrag op straat van jongeren 
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Trend sfeer tussen Nederlanders en buurtbewoners uit andere culturen 
Aan de respondenten is gevraagd of de sfeer tussen Nederlanders en buurtbewo-
ners afkomstig uit andere culturen in de afgelopen twaalf maanden is verbeterd 
of verslechterd. Hierop antwoorden de meeste respondenten met ‘gelijk 
gebleven’.In de Diamantbuurt zijn iets meer bewoners van mening dat de sfeer is 
verbeterd dan verslechterd.  
 
Figuur 2.17  Trend sfeer Nederlanders en buurtbewoners uit andere culturen  
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Aan de bewoners van de vier buurten is tevens gevraagd wat hun verwachtingen 
zijn over hoe de sfeer tussen Nederlanders en buurtbewoners afkomstig uit 
andere culturen zich in de komende twee jaar zal gaan ontwikkelen. Veel 
bewoners antwoorden met ‘zal gelijk blijven’ of ‘weet niet’. Voor het overige 
geven iets meer bewoners aan dat de sfeer zal verbeteren dan verslechteren. 
Vooral in de Diamantbuurt zijn veel bewoners hierover optimistisch.  
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Figuur 2.18  Verwachtingen over de sfeer tussen Nederlanders en  
buurtbewoners uit andere culturen (komende twee jaar)  
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2.4 Meest saillante risico- en beschermingsfactoren 

In deze paragraaf vatten we de resultaten samen voor wat betreft de aan- of 
afwezigheid van risico- en beschermingsfactoren in de vier buurten die sociaal 
vertrouwen kunnen belemmeren en polarisatie kunnen bevorderen.  
 Ten eerste geven we in tabelvorm weer in hoeverre welke risico- en 

beschermingsfactoren in de buurten aanwezig zijn; 
 Daarna beschrijven we welke risico- en beschermingsfactoren (volgens 

statistische analyses) het sterkst samenhangen met de aan- of afwezigheid 
van sociaal vertrouwen en polarisatie. 

 
Welke risico- en beschermingsfactoren zijn aanwezig?  
In schema 2.1 is samengevat welke risico- en beschermingsfactoren voor 
polarisatie en sociaal vertrouwen aanwezig zijn in de Marathonbuurt, Diamant-
buurt, Hoofddorppleinbuurt en Apollobuurt, op basis van de resultaten van het 
bewonersonderzoek.  
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Schema 2.1: Aanwezigheid risico- en beschermingsfactoren per buurt 

Risicofactoren: 
Diamant 

buurt 

Marathon-

buurt  

Hoofddorp-

plein 

buurt 

Apollo 

buurt 

Beleving van de buurt  

(lage beoordeling woonomgeving en veiligheid) + - - -- 

Leefomstandigheden  

(ontevreden over woning) +/- + - -- 

Overlast, pesten en discriminatie in de buurt + +/- -- - 

Persoonlijk slachtofferschap  

van ongewenst gedrag +/- - - - 

Maatschappelijk onbehagen  

(angst voor geweld, terrorisme, werkloosheid, 

openlijke conflicten tussen etnische groepen) + + + + 

Psychologische kenmerken  

(negatief zelfbeeld, geen gevoel van controle) +/- + +/- - 

Krenking  

(achterstelling, discriminatie en minder 

kansen dan anderen in het leven) + + - - 

Economische achterstelling  ++ ++ + - 

Beschermingsfactoren:     

Inspanningen stadsdeel en politie zijn 

verbeterd om buurt leefbaar te houden + +/- - +/- 

Activiteiten en voorzieningen voor jongeren in 

de buurt +/- + +/- +/- 

 
Legenda 
Factor is … 
++ nadrukkelijk aanwezig 
+  aanwezig 
+/-  enigszins aanwezig 
-  weinig aanwezig  
-- niet of nauwelijks aanwezig 
 

Samenhang tussen risicofactoren en sociaal vertrouwen en polarisatie  

De volgende stap is het analyseren van het statistisch verband tussen de 
risicofactoren en de aan- of afwezigheid van vertrouwen en polarisatie. Een 
statistisch verband is niet hetzelfde als een causale relatie. Wel kan het 
statistisch verband inzicht geven welke risicofactoren samenhang vertonen met 
de aan- of afwezigheid van vertrouwen en polarisatie, en welke risicofactoren de 
beste voorspellers zijn van de aan- of afwezigheid van vertrouwen en polarisatie.  
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Een uitsplitsing van risico- en bescherming naar buurt is gemaakt in schema 2.2. 
De domeinen polarisatie en sociaal vertrouwen zijn in het schema afzonderlijk 
weergegeven omdat bepaalde risicofactoren sterker samenhangen met polarisa-
tie en anderen met sociaal vertrouwen.  
 
Schema 2.2: Meest saillante risico- en beschermingsfactoren die samenhangen met 
polarisatie respectievelijk sociaal vertrouwen, per buurt 

Risicofactoren polarisatie: 
Diamant 

Buurt 

Marathon 

buurt  

Hoofddorp 

plein 

buurt 

Apollo-

buurt 

Amsterdam 

Oud-Zuid 

‘overall’ 

over alle 4 

buurten 

Beleving van de buurt  

(lage beoordeling woonomgeving en 

veiligheid) 

+ +   + 

Leefomstandigheden  

(ontevreden over woning) 
     

Overlast, pesten en discriminatie in 

de buurt +++ +++   +++ 

Persoonlijk slachtofferschap  

van ongewenst gedrag 
    + 

Maatschappelijk onbehagen  

(angst voor geweld, terrorisme, 

werkloosheid, openlijke conflicten 

tussen etnische groepen)   ++ ++ + 

Psychologische kenmerken  

(negatief zelfbeeld, geen gevoel van 

controle)    ++  

Krenking  

(achterstelling, discriminatie en 

minder kansen dan anderen in het 

leven) 

     

Economische achterstelling   ++   ++ 
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Risicofactoren sociaal vertrouwen: 
Diamant-

buurt 

Mara-

thonbuurt  

Hoofd-

dorpplein 

buurt 

Apollo-

buurt 

Amsterdam 

Oud-Zuid 

‘overall’ 

over alle 4 

buurten 

Beleving van de buurt  

(lage beoordeling woonomgeving en 

veiligheid) +++ +++ ++ ++ +++ 

Krenking  

(achterstelling, discriminatie en 

minder kansen dan anderen in het 

leven)     + 

Beschermingsfactoren Diamant-

buurt 

Marathon-

buurt  

Hoofddorp-

plein 

buurt 

Apollo-

buurt  

Inspanningen stadsdeel en politie 

zijn verbeterd om buurt leefbaar te 

houden +   +  

Legenda 
De factor vertoont een significante samenhang met meer polarisatie respectievelijk 
minder sociaal vertrouwen32  
+++ significante samenhang p<001 (sterkste samenhang) 
++ significante samenhang p<01 
+ significante samenhang p<025 
 
Polarisatie 
De overall conclusie die kan worden getrokken uit schema 2.2 is dat de aanwe-
zigheid van gepolariseerde opvattingen over andere bevolkingsgroepen het 
sterkst samenhangt met ervaren overlast (veroorzaakt door personen). Aangezien 
in de Diamantbuurt relatief de meeste overlast wordt ervaren, is het percentage 
personen met gepolariseerde opvattingen daar het hoogst, op afstand gevolgd 
door de Marathonbuurt. Voor de Apollobuurt en de Hoofddorppleinbuurt geldt dat 
er relatief weinig overlast wordt ervaren. De (weinige) personen die toch 
gepolariseerd denken over andere bevolkingsgroepen in de buurt scoren hoog op 
maatschappelijk onbehagen (angst voor geweld, terrorisme, werkloosheid) en 
psychische problematiek. 
 
 
 
 

 
32 Na uitvoering regressieanalyse. 
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Sociaal vertrouwen 
In alle buurten is een positieve beoordeling van de woonomgeving en een gevoel 
van veiligheid de belangrijkste voorwaarde voor het hebben van (sociaal) 
vertrouwen.  
 
Risico- en beschermingsfactoren op basis van interviews en groepsgesprek 
De aan- of afwezigheid van sommige risico- en beschermingsfactoren is niet 
getoetst in de bewonersenquête maar door middel van interviews met professio-
nals en sleutelpersonen (en in de Marathonbuurt ook door middel van een 
groepsgesprek met bewoners). Samenvattend geldt dat in de Hoofddorpplein-
buurt een hoge mate van sociale controle wordt gezien als een belangrijke 
beschermingsfactor (zie schema . Deze factor wordt mede toegeschreven aan de 
‘dorpse sfeer’, onder andere door de kleinschalige manier van ondernemen 
(kleine winkels) in de wijk. Voor de Diamantbuurt geven professionals aan dat 
het beeld van polarisatie, zoals dat in de media is ontstaan, genuanceerd moet 
worden (dit komt ook overeen met de resultaten van de bewonersenquête). In de 
afgelopen jaren zijn in de Diamantbuurt volgens de professionals veel initiatieven 
ontplooid die de problemen verminderd hebben. Vooral op het tegengaan van 
jongerenoverlast is en wordt veel gedaan (zoals het volgen van jongeren en een 
mentortraject), dit is een belangrijke beschermende factor. Risicofactor is 
volgens de professionals het gevoel van uitsluiting en het krijgen van minder 
kansen bij voornamelijk Marokkaanse jongeren. In de Marathonbuurt geldt dat de 
buurt van karakter verschilt per straat: doorgaande wegen waar het anoniem 
wonen is en ook meer overlast wordt ervaren versus straatjes die rustig en groen 
zijn en waar wél sprake is van sociale samenhang. Een aandachtspunt is het 
aanbod van voorzieningen voor kinderen en jongeren. Een beschermende factor 
in de Marathonbuurt was de aanwezigheid van kleinschalige buurtwinkels die een 
rol speelden in het sociaal contact, deze buurtwinkels dreigen echter steeds 
meer uit de buurt te verdwijnen (zie schema 2.3).  
 
Schema 2.3: Factoren op grond van interviews en groepsgesprek 

 

Diamant-

buurt 

Marathon 

buurt  

Hoofd-

dorpplein 

buurt 

Apollo-

buurt 

Beschermingsfactor: initiatieven hebben in de 

afgelopen jaren de overlast van jongeren 

verminderd Ja    

Beschermingsfactor: sociale controle, dorpse 

sfeer, kleinschalige manier van ondernemen  

Aanwezigheid 

buurtwinkels wás 

beschermende 

factor, nu minder Ja  

Risicofactor: gevoel van uitsluiting en 

perceptie minder kansen te krijgen bij met 

name Marokkaanse jongeren Ja    
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Nadere toelichting 
Uit de schema’s 2.1 en 2.2 valt af te leiden dat in de Diamantbuurt en in de 
Marathonbuurt deels andere risico- en beschermingsfactoren aan de orde zijn. Dit 
betekent dat het instrument onderscheidend is voor wat betreft het in kaart 
brengen van risico- en beschermingsfactoren óók indien sprake is van twee 
buurten met een vergelijkbare sociaal-economische status en bevolkingssamen-
stelling.  
In de Diamantbuurt en in de Marathonbuurt is de grootste cumulatie van 
risicofactoren. In de Apollobuurt zijn de risicofactoren nagenoeg afwezig. De 
Hoofddorppleinbuurt zit hier tussenin. Ondanks het feit dat zowel in de Diamant-
buurt als in de Marathonbuurt een cumulatie van risicofactoren is aangetoond 
(zie schema 2.1), telt de Marathonbuurt een lager percentage bewoners dat hoog 
scoort op de polarisatieschaal dan de Diamantbuurt (de Marathonbuurt is eerder 
een buurt die matig scoort op sociale samenhang/sociaal vertrouwen dan op 
polarisatie). Klaarblijkelijk zijn niet alle in de theorie beschreven risicofactoren 
even relevant voor het ontstaan van polarisatie. Nadere analyses wijzen uit dat 
de factor ‘overlast, pesten en discriminatie’ overall (over de alle vier buurten) 
het sterkst samenhangt met polarisatie. Aangezien in de Diamantbuurt door 
inwoners relatief de meeste overlast wordt ondervonden (vooral door jongeren 
én door kinderen(!)), zal de mate van polarisatie daardoor worden beïnvloed. 
Overigens is ook de ervaren overlast in de Diamantbuurt niet opvallend hoog 
(bijvoorbeeld afgezet tegen bepaalde buurten in Rotterdam): de meeste items 
die betrekking hebben op overlast worden door de inwoners van de Diamantbuurt 
in positieve zin beantwoord. Daarbij komt dat juist in de Diamantbuurt relatief 
veel bewoners hoopvolle ontwikkelingen in hun buurt constateren. Het commu-
niceren van positieve ontwikkelingen kan het vertrouwen in de buurt verder 
ondersteunen. Aandachtspunt is dat in de Diamantbuurt kinderen naar verhou-
ding veel overlast veroorzaken. Het lijkt zinvol hierop actie te ondernemen. In 
verscheidene steden lopen thans effectieve straat- en pleinprojecten die overlast 
door kinderen verminderen en het buitenspeelklimaat voor kinderen verbeteren.  
Overigens blijkt uit nadere analyses dat polarisatie niet betekent ‘autochtoon 
versus allochtoon’. Allochtonen scoren gemiddeld even hoog op de polarisatie-
schaal dan autochtonen, echter gevraagd naar de bevolkingsgroep waarover men 
niet zo positief denkt noemt men niet in de eerste plaats ‘Nederlanders’ maar 
eerder een andere allochtone bevolkingsgroep (Marokkaans). Dit is gerelateerd 
aan de etniciteit van de jongeren die op straat als overlastgevend worden gezien. 
In de Apollobuurt en in de Hoofddorppleinbuurt is veel minder sprake van 
polarisatie. De (weinige) personen die in deze buurten wél hoog scoren op 
polarisatie hebben relatief vaak persoonlijke / psychologische problemen (zoals 
een negatief zelfbeeld of (maatschappelijke) angstgevoelens).  
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3 Bijlage 1 Resultaten bewonersenquête 

Tabel 1 Verdeling onderzoekspopulatie naar etniciteit  

 Aantal Percentage 

Surinamers 33 13% 
Antillianen 9 4% 
Turken 17 7% 
Marokkanen 26 10% 
ov. niet-westerse allochtonen 7 3% 
westerse allochtonen 24 9% 
Autochtonen 142 55% 
Totaal 258 100% 

 
 
Tabel 2 Vertrouwen en polarisatie, uitgesplitst naar buurt 

    Mara-
thonbuurt 

Apollo-
buurt 

Hoofd-
dorp-
pleinbuurt 

Diamant
buurt 

Eens 75% 89% 88% 80% 
eens noch 
oneens 14% 6% 10% 11% 

Ik voel mij thuis bij de mensen die 
in deze buurt wonen  

Oneens 13% 5% 2% 9% 
Eens 70% 67% 81% 65% 
eens noch 
oneens 18% 22% 14% 19% 

In deze buurt gaan mensen uit 
verschillende bevolkingsgroepen op 
een prettige manier met elkaar om  

Oneens 12% 12% 5% 16% 
Eens 

60% 51% 53% 59% 
eens noch 
oneens 14% 16% 19% 14% 

In deze buurt hebben mensen uit 
verschillende bevolkingsgroepen 
weinig contact met elkaar   

Oneens 26% 34% 28% 28% 
Eens 44% 52% 56% 43% 
eens noch 
oneens 27% 19% 29% 26% 

Ik woon in een gezellige buurt waar 
veel saamhorigheid is 

Oneens 29% 28% 15% 31% 
Eens 

19% 8% 12% 25% 
eens noch 
oneens 11% 3% 8% 9% 

In deze buurt wonen bevolkings-
groepen waar ik niet zo positief over 
denk (score omgedraaid)  

Oneens 70% 89% 81% 66% 
Eens 

73% 91% 88% 73% 
eens noch 
oneens 6% 2% 2% 2% 

Als ik op vakantie ga dan durf ik 
mijn huissleutel aan de buren toe te 
vertrouwen  

Oneens 21% 7% 10% 26% 
Eens 

67% 71% 74% 72% 
eens noch 
oneens 14% 14% 14% 10% 

Ik heb evenveel vertrouwen in 
buurtgenoten die mijn cultuur delen 
als in buurtgenoten die uit een 
andere cultuur afkomstig zijn 

Oneens 20% 15% 12% 18% 
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Eens 
18% 6% 8% 29% 

eens noch 
oneens 11% 8% 3% 5% 

Ik voel wel eens spanningen met 
buurtgenoten die uit een andere 
cultuur dan ikzelf afkomstig zijn 

Oneens 71% 86% 88% 66% 

 
 
 
Tabel 3  Kunt u aangeven over welke bevolkingsgroepen u niet zo positief denkt?  

Meerdere antwoorden mogelijk. 

MARATHON-

BUURT 

 

Autochtonen 

 

N = 18 

Westerse 

allochtonen 

N = 5 

Niet-westerse 

allochtonen   

N = 21 

Totaal 

 

N=45 

Marokkanen  10 4 12 26 

Turken 2 1 8 11 

Nederlanders 2 1 2 5 
Surinamers 0 0 4 4 

Jongeren 6 0 2 8 

Studenten 0 0 1 1 

Junks, zwervers, 

alcoholisten 

0 0 1 1 

Deze vraag is uitsluitend voorgelegd aan de 45 respondenten die het eens waren met de stelling ‘In 

mijn buurt wonen bevolkingsgroepen waar ik niet zo positief over denk’ 

 
 
Tabel 4 Denkt u dat in de komende twee jaar de sfeer tussen Nederlandse buurtbewoners 

en buurtbewoners uit andere culturen zal verbeteren, gelijk zal blijven of zal 
verslechteren? 

  Marathonbuurt Apollobuurt Hoofddorp-
pleinbuurt 

Diamantbuurt 

verbeteren 19% 10% 18% 30% 
gelijk blijven 48% 44% 55% 40% 
verslechteren 12% 5% 8% 12% 
weet niet, geen antwoord 21% 40% 20% 19% 

 

 
Tabel 5 Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van uw woning of woonruimte?  

  Marathonbuurt Apollobuurt Hoofddorp-
pleinbuurt 

Diamantbuurt 

(zeer) tevreden 66% 92% 79% 78% 
Tevreden noch ontevreden 13% 6% 12% 11% 
(zeer) ontevreden 

19% 2% 9% 11% 
weet niet, geen antwoord 2% 0% 0% 0% 
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Tabel 6 Hoe tevreden bent u over de grootte van uw woning in relatie tot de grootte 

 van uw gezin?  

  Marathonbuurt Apollobuurt Hoofddorp-
pleinbuurt 

Diamantbuurt 

(zeer) tevreden 65% 96% 72% 72% 

Tevreden noch ontevreden 10% 1% 9% 8% 

(zeer) ontevreden 23% 3% 19% 19% 

weet niet, geen antwoord 2% 0% 0% 1% 

 
 
Tabel 7 In welke mate zorgen personen op straat volgens u voor overlast in de buurt?  

  Marathonbuurt Apollobuurt Hoofddorp-
pleinbuurt 

Diamantbuurt 

(zeer) veel 13% 10% 8% 26% 
Niet veel en niet weinig 19% 6% 9% 16% 
(zeer) weinig 68% 84% 83% 58% 
weet niet, geen antwoord 1% 2% 5% 8% 

 
 
Tabel 8 Hoe vaak komt het volgens u voor dat personen in uw buurt worden  

 geïntimideerd33?  
  Marathonbuurt Apollobuurt Hoofddorp-

pleinbuurt 
Diamantbuurt 

(zeer) vaak 6% 7% 4% 15% 
Niet vaak en niet weinig 13% 4% 7% 10% 
(zeer) weinig 70% 86% 86% 70% 
weet niet, geen antwoord 12% 3% 3% 5% 

 

Tabel 9 In welke mate zijn de volgende verschijnselen volgens u een probleem in uw  

           buurt? 

   Marathon-
buurt 

Apollobuurt Hoofddorp-
pleinbuurt 

Diamant-
buurt 

Groot 
probleem 8% 8% 8% 20% 
Enigszins een 
probleem 34% 28% 37% 34% 
Geen 
probleem 56% 64% 55% 43% 

Groepjes rondhangende  
jongeren 
  
  
  

Geen 
antwoord, 
weet niet 1% 0% 0% 2% 
Groot 
probleem 3% 3% 2% 13% 

Intimidatie van  
voorbijgangers op straat34 
  Enigszins een 

probleem 16% 11% 14% 21% 

 
33 Subvraag niet gesteld in straatinterviews. 
34 Vraag intimidatie van voorbijgangers niet gesteld in straatinterviews. 
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Geen 
probleem 76% 86% 83% 65% 

  
  

Geen 
antwoord, 
weet niet 5% 0% 2% 2% 
Groot 
probleem 2% 2% 2% 10% 
Enigszins een 
probleem 13% 6% 4% 14% 
Geen 
probleem 78% 87% 86% 63% 

Het pesten van specifieke 
groepen inwoners 
  
  
  

Geen 
antwoord, 
weet niet 7% 6% 9% 12% 
Groot 
probleem 4% 2% 1% 11% 
Enigszins een 
probleem 18% 14% 11% 17% 
Geen 
probleem 72% 82% 80% 64% 

Discriminatie 
  
  
  

Geen 
antwoord, 
weet niet 6% 3% 8% 9% 
Groot 
probleem 9% 14% 4% 22% 
Enigszins een 
probleem 25% 43% 35% 29% 
Geen 
probleem 60% 38% 53% 43% 

Diefstal 
  
  
  

Geen 
antwoord, 
weet niet 6% 4% 8% 6% 
Groot 
probleem 9% 9% 6% 20% 
Enigszins een 
probleem 25% 27% 30% 34% 
Geen 
probleem 63% 62% 62% 43% 

Vernielingen 
  
  
  

Geen 
antwoord, 
weet niet 3% 2% 1% 3% 
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Tabel 10Kunt u van de volgende groepen personen zeggen of zij vaak, soms of vrijwel   
nooit overlast veroorzaken in uw buurt? 35 

   Marathon-
buurt 

Apollo-
buurt 

Hoofddorp-
pleinbuurt 

Diamant-
buurt 

Vaak 8% 4% 1% 19% 
Soms 19% 17% 18% 33% 
Vrijwel nooit 70% 78% 80% 44% 

Kinderen tot ca. 
14 jaar 

Weet niet, geen 
antwoord 3% 1% 2% 4% 
Vaak 11% 7% 8% 23% 
Soms 19% 30% 36% 40% 
Vrijwel nooit 69% 62% 55% 33% 

 
jongeren tussen 
ca. 15 en 24 jaar 

Weet niet, geen 
antwoord 1% 1% 1% 4% 
Vaak 4% 2% 6% 6% 
Soms 11% 12% 23% 15% 
Vrijwel nooit 82% 85% 70% 76% 

psychiatrische 
patiënten en/of 
zwervers 

Weet niet, geen 
antwoord 3% 2% 1% 4% 
Vaak 6% 2% 6% 6% 
Soms 10% 15% 27% 18% 
Vrijwel nooit 81% 83% 66% 72% 

alcoholisten en 
drugsverslaafden 

Weet niet, geen 
antwoord 3% 1% 1% 4% 
Vaak 6% 3% 1% 11% 
Soms 14% 8% 11% 9% 
Vrijwel nooit 77% 89% 87% 78% 

uw directe buren 

Weet niet, geen 
antwoord 2% 0% 0% 1% 

 

 
35 Vraag niet gesteld in straatinterviews. 
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Tabel 11 Kunt u van de volgende groepen personen zeggen of zij vaak, soms of vrijwel 

nooit overlast veroorzaken in uw buurt? 36 

   Marathon-
buurt 

Apollobuurt Hoofddorp-
pleinbuurt 

Diamant-
buurt 

Vaak 1% 1% 0% 3% 
Soms 3% 1% 2% 3% 
Vrijwel nooit 89% 73% 92% 87% 

Surinamers 

Weet niet, geen 
antwoord 7% 24% 6% 7% 
Vaak 1% 1% 1% 3% 
Soms 3% 1% 5% 4% 
Vrijwel nooit 87% 72% 83% 81% 

Antilianen 

Weet niet, geen 
antwoord 10% 26% 12% 12% 
Vaak 0% 1% 0% 2% 
Soms 8% 3% 3% 5% 
Vrijwel nooit 84% 72% 91% 85% 

Turken 

Weet niet, geen 
antwoord 8% 24% 6% 8% 
Vaak 10% 2% 6% 10% 
Soms 18% 7% 13% 20% 
Vrijwel nooit 66% 66% 75% 65% 

Marokkanen 

Weet niet, geen 
antwoord 7% 25% 6% 5% 
Vaak 5% 2% 0% 4% 
Soms 24% 10% 18% 21% 
Vrijwel nooit 66% 77% 77% 71% 

Nederlanders 

Weet niet, geen 
antwoord 5% 11% 4% 4% 

 

 
36 Vraag niet gesteld in straatinterviews. 
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Tabel 12 Hoe vaak bent u in uw buurt in de afgelopen 12 maanden …? 

   Marathon-
buurt 

Apollobuurt Hoofddorp-
pleinbuurt 

Diamant-
buurt 

Vaak 2% 2% 2% 3% 
Wel eens  10% 11% 10% 17% 
Nooit 88% 87% 87% 79% 

Uitgescholden 

Geen antwoord, weet 
niet 0% 0% 1% 1% 
Vaak 2% 2% 0% 3% 
Wel eens  7% 7% 12% 14% 
Nooit 90% 91% 88% 83% 

Beledigd 

Geen antwoord, weet 
niet 1% 0% 0% 0% 
Vaak 1% 0% 0% 3% 
Wel eens  3% 1% 1% 2% 
Nooit 96% 99% 99% 95% 

Gepest 

Geen antwoord, weet 
niet 0% 0% 0% 0% 
Vaak 2% 0% 0% 2% 
Wel eens  7% 1% 2% 5% 
Nooit 90% 99% 97% 92% 

Gediscrimineerd 

Geen antwoord, weet 
niet 1% 0% 0% 1% 
Vaak 1% 2% 1% 6% 
Wel eens  9% 21% 17% 10% 
Nooit 90% 77% 82% 82% 

Bestolen 

Geen antwoord, weet 
niet 0% 0% 0% 2% 
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Tabel 13 Ik ben bang voor …? 

   Marathon-
buurt 

Apollobuurt Hoofddorp-
pleinbuurt 

Diamant-
buurt 

Mee eens 19% 12% 15% 26% 
Niet mee eens, niet 
mee oneens 13% 2% 4% 6% 
Mee oneens 65% 84% 78% 63% 

Werkloosheid 

Weet niet, geen 
antwoord 3% 2% 3% 4% 
Mee eens 40% 44% 39% 39% 
Niet mee eens, niet 
mee oneens 10% 8% 16% 10% 
Mee oneens 50% 45% 44% 50% 

Geweld 

Weet niet, geen 
antwoord 0% 2% 0% 1% 
Mee eens 21% 33% 25% 26% 
Niet mee eens, niet 
mee oneens 14% 8% 12% 9% 
Mee oneens 65% 57% 63% 64% 

Terrorisme 

Weet niet, geen 
antwoord 0% 1% 0% 1% 
Mee eens 28% 24% 18% 25% 
Niet mee eens, niet 
mee oneens 15% 6% 13% 8% 
Mee oneens 56% 51% 38% 41% 

De toekomst van 

mijn kinderen 

 

Weet niet, niet van 
toepassing 2% 18% 32% 26% 
Mee eens 25% 38% 29% 34% 
Niet mee eens, niet 
mee oneens 8% 8% 15% 7% 
Mee oneens 65% 51% 54% 56% 

Openlijke 

conflicten tussen 

etnische groepen 

Weet niet, geen 
antwoord 1% 2% 2% 3% 

 



61 

Tabel 14 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
   Marathon-

buurt 
Apollobuurt Hoofddorp-

pleinbuurt 
Diamant-

buurt 
Mee eens 66% 80% 70% 68% 
Niet mee 
eens, niet 
mee oneens 30% 14% 21% 18% 
Mee oneens 11% 3% 7% 11% 

Ik voel mij succesvol in het 
leven 

Weet niet, 
geen antwoord 3% 2% 3% 3% 
Mee eens 76% 93% 88% 86% 
Niet mee 
eens, niet 
mee oneens 15% 4% 8% 7% 
Mee oneens 7% 1% 4% 5% 

Ik ben tevreden over mijn 
leven 

Weet niet, 
geen antwoord 1% 2% 0% 1% 
Mee eens 78% 93% 92% 89% 
Niet mee 
eens, niet 
mee oneens 11% 2% 6% 5% 
Mee oneens 9% 3% 2% 5% 

Ik heb voldoende controle 
over mijn leven37 

Weet niet, 
geen antwoord 2% 2% 0% 2% 
Mee eens 50% 84% 64% 56% 
Niet mee 
eens, niet 
mee oneens 21% 4% 16% 11% 
Mee oneens 28% 10% 20% 31% 

Ik ben tevreden over mijn 
inkomen 

Weet niet, 
niet van 
toepassing 2% 2% 0% 2% 
Mee eens 10% 4% 3% 13% 
Niet mee 
eens, niet 
mee oneens 10% 2% 3% 3% 
Mee oneens 76% 91% 91% 77% 

Ik krijg minder kansen dan 
anderen om iets te bereiken 
in het leven 

Weet niet, 
geen antwoord 2% 3% 3% 6% 
Mee eens 16% 8% 6% 17% 
Niet mee 
eens, niet 
mee oneens 9% 3% 2% 2% 
Mee oneens 75% 89% 92% 80% 

Ik voel mij wel eens 
gediscrimineerd 

Weet niet, 
niet van 
toepassing 1% 0% 0% 1% 
Mee eens 10% 6% 3% 6% 
Niet mee 
eens, niet 
mee oneens 10% 0% 2% 2% 
Mee oneens 80% 93% 95% 90% 

Ik voel mij door mijn afkomst 
wel eens achtergesteld bij 
andere bevolkingsgroepen38 

Weet niet,  1% 1% 0% 1% 

 
37 Subvraag niet gesteld in straatinterviews. 
38 Subvraag niet gesteld in straatinterviews. 
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Tabel 15 Is in de afgelopen 2 jaar …? 

   Marathon-
buurt 

Apollobuurt Hoofddorp-
pleinbuurt 

Diamant-
buurt 

Verbeterd 7% 3% 9% 17% 
Gelijk 
gebleven  72% 47% 67% 52% 
Verslechterd 8% 1% 3% 12% 

Is de afgelopen 2 jaar de 

sfeer tussen Nederlandse 

buurtbewoners en 

buurtbewoners uit andere 

culturen in uw buurt ... 
Geen 
antwoord, 
weet niet 13% 49% 21% 19% 
Verbeterd 13% 7% 7% 28% 
Gelijk 
gebleven  60% 62% 64% 43% 
Verslechterd 16% 15% 12% 14% 

Is de afgelopen 2 jaar het 

gedrag van jongeren op 

straat in uw buurt.. 

Geen 
antwoord, 
weet niet 11% 16% 17% 15% 
Verbeterd 30% 24% 11% 17% 
Gelijk 
gebleven  27% 35% 35% 30% 
Verslechterd 13% 3% 3% 11% 

Zijn de afgelopen 2 jaar de 

voorzieningen en activiteiten 

voor jongeren in uw buurt... 

Geen 
antwoord, 
weet niet 31% 39% 51% 42% 
Verbeterd 12% 16% 23% 40% 
Gelijk 
gebleven  47% 55% 42% 33% 
Verslechterd 9% 9% 6% 9% 

Zijn de afgelopen 2 jaar de 

inspanningen van stadsdeel 

en politie om de buurt 

leefbaar te houden …. Geen 
antwoord, 
weet niet 33% 20% 29% 18% 

 
 

Tabel 16 Voorzieningen voor jongeren 

   Apollobuurt Hoofddorp-
pleinbuurt 

Diamantbuurt 

Mee eens 35% 18% 23% 
Niet mee eens, 
niet mee oneens 8% 9% 11% 

Mee oneens 35% 32% 33% 

In mijn buurt is genoeg te doen 

voor jongeren 

Weet niet,geen 
mening 22% 41% 33% 
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4 Bijlage 2 Open antwoorden/suggesties bewoners 

Aan de respondenten is gevraagd (door middel van een open vraag) wat er in de 
Marathonbuurt moet gebeuren om overlast en intimidatie te verminderen. In 
tabel 1.21 zijn de antwoorden van de respondenten samengevat als antwoordca-
tegorieën. In bijlage 2 worden uitgeschreven antwoorden weergegeven (ant-
woorden of suggesties die meermalen zijn gegeven worden het eerst genoemd). 
 
Politie 
• Meer blauw op straat. 
• Politie moet meer rondlopen, vooral `s avonds. 
• De politie zou zich meer moeten laten zien, vaker patrouilleren. 
• De politie moet goed bereikbaar zijn.  
• Wijkagenten op straat, zie je nooit hier. 
• Er moet sneller ingegrepen worden. 
• Er moet een aanspreekpunt komen of meer politie op straat, evt. een buurtregisseur.  
• Meer controle op straat, echt teveel hangjongeren. 
• Harder optreden wanneer sprake is van overlast.  
• Meer politiepatrouille. Politie moet meer contact zoeken met de mensen die overlast veroorzaken 

(lijntje houden). 
 
Ouders en toezicht 
• Ouders aanspreken op gedrag van hun kinderen. 
• De ouders zouden beter op hun kinderen moeten letten. 
• Ouders moeten ervoor zorgen dat de kinderen op tijd binnen gaan, en niet de hele dag op straat 

spelen en overlast veroorzaken 
• Meer toezicht, zoals buurtvaders.  
• Meer praten met de ouders duidelijke afspraken over wat wel en niet kan. 
• Voor jongeren/maatschappelijk werk bij ouders thuis i.v.m. met hangjongeren. 
• Wijkagent moet vaker rondgaan en zowel de overlastgevende jongeren aanpakken als ook hun 

ouders. Kinderen 's avonds van de straat halen. 
 
Toezicht algemeen 
• Meer toezicht op groepen jongeren.  
• Jongeren aanspreken op hun gedrag. 
• Er zou meer toezicht moeten komen, bijvoorbeeld vanuit de gemeente.  
• Meer supervisie buiten scholen. Kinderen fietsen op de stoep! 
• Scholen moeten er de leerlingen op wijzen, dat in pauze jongeren niet traphallen moeten 

hangen, drinken, rommel maken. Scholen wat meer alerter moeten zijn. 
• Jongens aanspreken door leeftijdsgenoten. 
 
Wederzijds contact 
• Meer respect. 
• Meer gezamenlijke activiteiten met de buurtgenoten 
• Mensen bij elkaar betrekken uit verschillende culturen. 
• Het grootse probleem is dat er geen contact is tussen allochtonen en autochtonen.  
• Mensen moeten elkaar aanspreken op het gedrag.  
• De houding van de mensen moet veranderen, er zou meer sociale controle moeten komen. 
• Met elkaar in gesprek gaan, met ook wijkagenten. 
 
Meer voorzieningen en activiteiten voor kinderen / jongeren 
• Meer te doen voor jongeren. 
• Meer en vaker jongerenwerk. Buurthuizen openen in deze buurt. 
• Meer speelplaatsen voor kinderen. 
• Plek voor de jongeren waar ze terecht kunnen. 
• Misschien ook clubruimtes voor de jeugd.  
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• Meer jeugdwerkers, vooral voor rondhangende allochtone kinderen.  
• Jongeren aansporen om zich met buurtwerk en creativiteit bezig te houden.  
• Wat betreft de speelplaatsen moet het een meer open sfeer hebben (meer menging van 

verschillende leeftijden (het moet meer gemêleerd zijn). Ook moet er meer toezicht op zo'n plein 
komen. Ook moeten er meer spelletjes worden gehouden waar een stukje opvoeding en educatie 
in zit. Er moet ook meer sportactiviteiten door de week georganiseerd worden (overdag). Er zijn 
te weinig van dit soort activiteiten. 

 
Meer voorzieningen / activiteiten algemeen 
• Een groot en goed buurthuis.  
• Buurtcentrum 
• Organiseren van praatgroepen. Meer mankracht voor buurtbemiddeling. Vooral de moeders in de 

buurt zijn een kwetsbare groep.  
• Er zouden meer activiteiten voor allochtone buurtbewoners moeten komen (bijvoorbeeld een 

sportcentrum alleen voor vrouwen). 
 
Milieu 
• Milieupolitie moet vaker rondlopen. 
• Meer controle van de milieupolitie (naar aanleiding van overlast van afval (vuilniszakken)). Ook 

moeten de duiven niet gevoederd worden.  
• De milieupolitie moet vaker controles uitoefenen op te vroeg buitengezette afval, ze moeten dat 

bekeuren. Is wel al verbeterd (vuilnis wordt vroeger opgehaald).  
• Meer bekeuringen uitdelen aan mensen die hond laten poepen en rotzooi op straat gooien. 
• Meer toezicht op vernielzucht en hondenpoep. 
• Op oud en nieuw: ze moeten op punt vuurwerk afsteken in plaats van verschillende punten in de 

buurt (inclusief containers) en er moet meer controle komen. 
• Wat betreft afval: niemand houdt zich aan de tijden/plekken van het op de stoep zetten. Men 

moet zich aan de tijden houden en hierop gecontroleerd worden of men moet het vuilnis eerder 
ophalen zodat het niet zolang op straat staat. 

• Meer sancties op zwerfvuil die personen achterlaten (vooral jongeren). Ook sancties op het 
zomaar neerzetten van grofvuil zonder te bellen. 

• Er moeten meer afvalbakken komen, er is veel zwerfvuil. 
• Meer controle op losse honden en het opruimen van fietsenwrakken. 
• Wat betreft overlast van poep van dieren, bijvoorbeeld ganzen: de groep uitdunnen. Betere 

voorzieningen om hondenpoep op te ruimen. 
 
Overig 
• De samenstelling van de buurt moet veranderen (de gemeente moet geen grote gezinnen in te 

kleine huizen plaatsen).  
• Meer spreiding van nationaliteiten (bijvoorbeeld mensen die nog niet zo goed Nederlands kunnen 

mengen met Nederlanders om de taal goed te leren). Dus ze komen met anderen te wonen en 
niet allemaal bij elkaar. Te veel allochtonen wonen te veel op elkaar, het moet meer gemend 
zijn. 

• Wijziging in het woonbestand. Niet alleen de sociaal zwakkeren bij elkaar zetten maar alles door 
elkaar laten wonen.  

• Het mengen van mensen met verschillende nationaliteiten en inkomens is geen oplossing voor een 
harmonieuze buurt. Het enige is dat je iedereen in zijn waarde moet laten. 

• De pandjesbazen aanpakken. Gezinnen moeten ook kunnen blijven wonen in de buurt en niet 
weggejaagd worden naar Zuid-Oost. 

• De winkels bij mij in de straat zien niet helemaal koosjer uit (sommige winkels zijn haast nooit), 
daar zou een keer naar gekeken moeten worden. Er zijn veel minder normale winkels in de 
straat. 

• Er zou iemand in de buurt moeten komen die specifiek naar de problemen van allochtone 
buurtbewoners gaat luisteren.  

• Mensen moeten een betere vrijetijdsbesteding hebben. Ze moeten een zinvol doel hebben. Om 
frustraties te beperken en minder bezig te zijn met anderen.  

• Jonge allochtonen moeten leren hoe je met Nederlandse vrouwen omgaat. 
• Controle op medisch centrum. 
• Meer parkeerplaatsen zodat er minder parkeeroverlast is rond de scholen. 
• Meldpunt zorg en overlast beter bekend maken. 
• Mensen die muziek te hard hebben een waarschuwing geven. 
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5 Bijlage 3 Samenvatting groepsgesprek bewoners 

Sociale cohesie 
De sociale cohesie in de Marathonbuurt / Bertelmanpleinbuurt is niet bijzonder 
groot. Ook zijn er weinig bewonersinitiatieven. Dit beeld geldt echter niet voor 
de hele buurt: straten hebben soms een geheel ander karakter. Er zijn enerzijds 
doorgaande straten met appartementbouw, waar mensen betrekkelijk anoniem 
wonen (zoals de Cornelis Krusemanstraat en de Stadionweg): ‘Ik woon hier 
anoniem, ik ken weinig mensen’, ‘Er wordt amper gedag gezegd’, ‘De sfeer is 
vriendelijk en goed, maar ieder heeft hier zijn eigen leven’. Er zijn daarnaast 
ook straten waar wel sprake is van een behoorlijke sociale cohesie en bewoners-
initiatieven. Dit zijn vooral kleinere straten, vaak met veel groen en bijzonder 
rustig gelegen (soms ‘verscholen’ achter een ‘poortje’). Voorbeelden van straten 
waar de bewoners elkaar kennen en initiatieven nemen zijn de Discusstraat, 
Achillesstraat, Pieter Lastmankade. Een bewoner: ‘In het deel van de Achilles-
straat waar ik woon (tussen het Olympiaplein en de Marathonweg) is grote 
saamhorigheid, buren die voor elkaar boodschappen doen en elkaar groeten. Het 
is er intiem en er is weinig verkeer.’ 
 
Winkelaanbod en sociale contacten 
Aanwezigheid van buurtwinkels zijn belangrijk voor het sociaal contact. Het 
verdwijnen van buurtwinkels in de Marathonbuurt / Bertelmanpleinbuurt doet 
het sociaal contact tussen bewoners geen goed. ‘Het contact tussen bewoners is 
achteruit gegaan sinds de Albert Heijn en de schilderswinkel aan de Olympiaweg 
zijn verdwenen’. ‘Ik mis de winkels. Er zijn ‘schijnwinkels’ die niets toevoegen 
op de Marathonweg’. ‘Veel winkels zijn weggegaan omdat de huur te hoog is. 
Ook het sigarenwinkeltje op de hoek van de Marathonweg moet weg vanwege de 
hoge huur’. ‘Daardoor kunnen ouderen dus in hun eigen buurt geen strippenkaar-
ten meer kopen en moeten daarvoor naar de Amstelveenseweg.’ Er is een 
behoefte aan winkels. Welke winkels is belangrijk: ‘Er zijn al genoeg groenteza-
ken’.  
 
Sociale veiligheid / overlast 
De meeste gespreksdeelnemers voelen zich (conform de uitkomsten van het 
bewonersonderzoek) veilig op straat en ondervinden weinig overlast van 
personen of groepen op straat. ‘Ik woon al 7 jaar in de buurt en het bevalt me 
uitstekend. Het is er groen, rustig, er is weinig overlast.’ In enkele straten is 
daarentegen wél sprake van overlast (Cornelis Krusemanstraat en Bertelman-
plein). ‘De Bertelmanpleinbuurt is een leuke buurt. Overdag zeker, want dan is 
het vrij rustig. Maar in de avond zijn er hangjongeren. Omdat ik aan het plein 
woon zit ik ‘dicht bij ’t vuur’. Ik heb het al vaak aangegeven, maar er wordt 
weinig aan gedaan’. ‘Op de Krusemanstraat hebben we last van ‘loopjongeren’: 
dat zijn hangjongeren die niets anders doen dan heen en weer lopen. Ik vind het 
geen prettige straat en ga daarom binnen een jaar weg’. 
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Omgang tussen verschillende bevolkingsgroepen 
Algemeen: in de buurt is geen sprake van spanningen tussen bevolkingsgroepen. 
In enkele straten zoals de Krusemanstraat en het Bertelmanplein is de situatie 
minder goed: ervaren overlast van allochtone jongeren én kinderen, vooral in de 
avond. 
 
Kinderen en veiligheid 
Kinderen kunnen veilig spelen in de buurt, ook al komt het voor dat er wordt 
gepest door andere kinderen. Een probleem is het gevaar van auto’s op sommige 
plekken in de buurt. Bijvoorbeeld: ‘Ik maak me zorgen om de veiligheid van de 
kinderen die lopen van het Bertelmanplein naar het plein op de Marathonweg. 
Daar is geen zebrapad en er wordt regelmatig hard geremd. Er is daar al een keer 
een zwaar ongeluk geweest’. Als een mogelijk probleem voor de toekomst wordt 
genoemd Marokkaanse kinderen die gewend zijn tot heel laat buiten te zijn. ‘Ze 
luisteren naar niemand en zijn slecht aanspreekbaar. Ze zijn rond een jaar of 8 
en reizen door de buurt, bij gebrek aan betere speelplekken. De kinderen kunnen 
een probleem worden als ze ouder zijn en een nieuwe ‘groep jongeren’ zijn 
geworden’.   
 
Zijn er voldoende voorzieningen/activiteiten in de buurt voor kinderen? 
Over de aanwezigheid van voorzieningen voor kinderen en jongeren in de 
Marathonbuurt / Bertelmanpleinbuurt wordt door de bewoners niet heel positief 
geoordeeld. Kinderen kunnen wel op de stoep spelen en er is veel vrij groen in de 
wijk maar ook ‘zijn er volstrekt te weinig voorzieningen en activiteiten zijn voor 
kinderen terwijl dit een kinderrijke buurt is.’ ‘Er is een tennisbaan is bij het 
Olympiaplein, leuk voor de iets oudere kinderen, maar voor peuters en kleuters 
is er nul komma nul. Er is gebrek aan afgesloten speelterreintjes met wipkippen.’ 
Ook voor oudere kinderen is er vrij weinig, hoewel er in de afgelopen jaren wel 
iets is bijgekomen zoals de Halve Maan. ‘Vanaf 10, 12 jaar kan er geskate 
worden, maar verder is er niets’. Het aanbod in het buurthuis zou te weinig 
bekend zijn. Diverse deelnemers zeggen over het skateveld ‘Halve Maan’ dat 
deze in de praktijk door een beperkte groep jongeren wordt gebruikt. Deze groep 
domineert. Hierdoor zijn er weinig andere jongeren op het skateveld aanwezig. 
Het is toegankelijk voor brommers en er is weinig toezicht. Daardoor zijn er 
hangjongeren. ‘Het skateveld wordt gedomineerd door voetballende Marokkaanse 
jongens met brommers. Er zouden hekjes moeten worden geplaatst tegen de 
brommers.’ ‘De Halve maan is 24 uur per dag toegankelijk, maar het licht brand 
tot 22.00 uur en gaat daarna automatisch uit. Daarna: geluidsoverlast, brom-
mers, ‘gettoblasters’.’ ‘Er is geen overzicht, het zou `s nachts afgesloten moeten 
worden.’ Diverse personen wijzen op alcoholgebruik op de Halve Maan.  
 
Zijn er voldoende voorzieningen/activiteiten in de buurt voor volwassenen? 
Algemeen: er is een gedeeld gevoel dat er weinig beurt in de wijk. Ook zijn er 
weinig evenementen in de buurt. De buurt is een beetje ‘stoffig’. Er is wel een 
buurthuis maar dat heeft ook een beetje een stoffig imago ‘voor ouderen’. Dit 
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kan ook liggen aan onbekend maakt onbemind: het feit dat bewoners niet weten 
wat het aanbod is. ‘De informatievoorziening over wat er wél gebeurt, kan 
beter’. 
 
Is er behoefte aan ontmoetingsplekken voor volwassenen? 
Algemeen: De bewoners zien graag meer voorzieningen voor ouderen in het 
straatbeeld, zoals meer bankjes op centrale plaatsen of pleintjes). Het is nu 
‘binnen blijven of naar het buurthuis’. 
 
Overige punten 
 Het groen in de buurt wordt door de bewoners zeer gewaardeerd. ‘Ik kan hier 

ademen’. 
 Bewoners klagen over zwerfvuil. ‘Er zijn maar 2 prullenbakken (te weinig) in 

de Olympiaweg die snel vol zijn, waarna de wind met de inhoud er vandoor 
kan. Dit veroorzaakt zwerfafval.’ 

 Bewoners zijn te spreken over de centrale ligging van de buurt, de buurt is 
bijzonder goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 
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6 Bijlage 4 Vragenlijst bewonersenquête 

 

 
 

Intro  
Geachte heer / mevrouw, U spreekt met X van Bureau O&S. In opdracht van Stadsdeel 
Oud-Zuid doen wij een telefonisch onderzoek. Het stadsdeel wil weten hoe haar inwoners 
denken over het woonklimaat in hun woonomgeving. Het stadsdeel wil met name inzicht 
krijgen in de factoren die kunnen bijdragen aan het vertrouwen tussen inwoners en die 
eventuele verwijdering of polarisatie tussen inwoners kan voorkomen. Met de resultaten 
van het onderzoek kan het stadsdeel beter inspelen op de behoeften en wensen van haar 
inwoners. U heeft hierover kort geleden van het stadsdeel een brief ontvangen. Graag 
willen wij u een aantal vragen stellen over de leefbaarheid in uw buurt.  
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V1 Er komen eerst een aantal stellingen over uw buurt. Kunt u aangeven in 
hoeverre u het met deze stellingen eens bent? 

  helemaal 

mee eens 

mee 

eens 

niet mee 

eens, 

niet mee 

oneens 

mee 

oneens 

helemaal 

mee 

oneens 

weet ik 

niet, geen 

antwoord 

1_1 Ik voel mij thuis bij de 

mensen die in deze buurt 

wonen 

      

1_2 In deze buurt gaan mensen 

uit verschillende bevol-

kingsgroepen op een 

prettige manier met elkaar 

om 

      

1_3 In deze buurt hebben 

mensen uit verschillende 

bevolkingsgroepen weinig 

contact met elkaar 

      

1_4 Ik woon in een gezellige 

buurt waar veel saamhorig-

heid is 

      

1_5 In deze buurt wonen 

bevolkingsgroepen waar ik 

niet zo positief over denk 

      

1_6 Als ik op vakantie ga dan 

durf ik mijn huissleutel aan 

de buren toe te vertrouwen 

      

1_7 Ik heb evenveel vertrouwen 

in buurtgenoten die mijn 

cultuur delen als in 

buurtgenoten die uit een 

andere cultuur afkomstig 

zijn 

      

1_8 Ik voel wel eens spanningen 

met buurtgenoten die uit 

een andere cultuur dan 

ikzelf afkomstig zijn 

      

 
1_9 Geldt uw antwoord in de vorige vraag voor de gehele bevolkings-

groepen of alleen voor het gedrag van sommige personen uit deze 
bevolkingsgroepen?  

  voor de gehele bevolkingsgroepen  
  alleen voor sommige personen uit deze groepen  
  anders, namelijk    
  wil ik niet zeggen  
  weet ik niet  
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Vraag 1.9 is uitsluitend gesteld aan respondenten die bij vraag 1.5 hebben geantwoord met 

(helemaal) mee eens. 

 

V2 Ik wil u nu een aantal vragen stellen over uw woning of woonruimte.  

  zeer 

tevreden 

tevreden tevreden, 

noch 

ontevreden 

ontevreden zeer 

ontevreden 

weet 

niet, 

geen 

antwoord 

2_1 Hoe tevreden bent u 

over de kwaliteit van 

uw woning of 

woonruimte? 

      

2_2 Hoe tevreden bent u 

over de grootte van 

uw woning in relatie 

tot de grootte van uw 

gezin? 

      

  

V3 We hebben nu een aantal vragen gesteld over de buurt waarin u 
woont. Kunt u nu een rapportcijfer geven voor de woonomgeving en 
voor de veiligheid in uw buurt?  
(geef een cijfer tussen de 1 en 10, een 1 is erg slecht, een 10 erg goed. 
Uitsluitend hele getallen.)  

  Rapportcijfer 

3_1 

woonomgeving  
3_2 veiligheid in 

uw buurt  
  

 

V4 Wonen er in uw buurt bevolkingsgroepen afkomstig uit andere landen 
waarover u in de afgelopen 12 maanden positiever of minder positief 
bent gaan denken?  

 1 nee  
 2 ja, positiever namelijk   ________________________________________ 
 3 ja, negatiever, namelijk   ________________________________________ 
 4 wil ik niet zeggen  
 5 weet ik niet  
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V5 Overlast en Intimidatie.  

In welke mate zorgen personen op straat volgens u voor overlast in uw 
buurt?   

 1 zeer veel  
 2 veel  
 3 niet veel en niet weinig  
 4 weinig  
 5 zeer weinig  
 6 weet niet, geen antwoord  

 

V6 Hoe vaak komt het volgens u voor dat personen in uw buurt worden 
geïntimideerd?   

 1 zeer vaak 
 2 Vaak 
 3 niet vaak niet weinig 
 4 weinig  
 5 zeer weinig  
 6 weet niet, geen antwoord  

 

V7 In welke mate zijn de volgende verschijnselen volgens u een probleem 
in uw buurt?  

  groot 

probleem 

enigszins een 

probleem 

geen 

probleem 

weet niet, 

geen 

antwoord 

7_1 Groepjes rondhangende 

jongeren, is dat volgens u een 
    

7_2 Intimidatie van voorbijgangers op 

straat (zoals uitschelden of 

bedreigen) 

    

7_3 Het pesten van specifieke 

groepen inwoners 
    

7_4 Discriminatie     

7_5 Diefstal     

7_6 Vernielingen     
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V8 Kunt u van de volgende groepen personen zeggen of zij vaak, soms, of 
vrijwel nooit overlast veroorzaken in uw buurt?  

  vaak soms vrijwel 

nooit 

weet niet, geen 

antwoord 

8_1 kinderen tot ca. 14 jaar     

8_2 jongeren tussen ca. 15 en 24 jaar     

8_3 psychiatrische patiënten en/of 

zwervers 
    

8_4 alcoholisten en drugsverslaafden     

8_5 uw directe buren     

8_6 Surinamers     

8_7 Antillianen     

8_8 Turken     

8_9 Marokkanen     

8_10 Nederlanders     

8_11 Een andere groep nl……     
  

V9 Hoe vaak bent u in uw buurt in de afgelopen 12 maanden zelf slachtof-
fer geweest van een van de volgende gebeurtenissen?  

  vaak wel eens nooit weet niet, geen 

antwoord 

9_1 ik ben uitgescholden     

9_2 ik ben beledigd     

9_3 ik ben gepest     

9_4 ik ben gediscrimineerd     

9_5 ik ben bestolen     

9_6 ik ben slachtoffer geweest van andere 

gebeurtenissen, namelijk…. 
    

  

  

V10 Wat moet er volgens u gebeuren om overlast of intimidatie in uw buurt 
te verminderen?  

 X 
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V11 Ik wil u nu een aantal vragen stellen over verbeteringen en verslechte-
ringen in uw buurt in de afgelopen 12 maanden.  Is....  

  verbeterd gelijk 

gebleven 

verslechterd weet niet, 

geen 

antwoord 

11_1 de sfeer tussen Nederlandse 

buurtbewoners en buurtbe-

woners uit andere culturen 

    

11_2 het gedrag van jongeren op 

straat 
    

11_3 voorzieningen en activiteiten 

voor jongeren 
    

11_4 inspanningen van stadsdeel en 

politie om de buurt leefbaar 

te houden 

    

  

 

V12 

Denkt u dat in de komende twee jaar de sfeer tussen Nederlandse 
buurtbewoners en buurtbewoners uit andere culturen zal verbeteren, 
gelijk zal blijven of zal verslechteren?  

  verbeteren  
  gelijk blijven  
  verslechteren  
  weet niet, geen antwoord  
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V13 Ik ga u nu een aantal stellingen voorleggen. Wilt u steeds aangeven in 
hoeverre u het daarmee eens bent?  

  mee eens niet mee 

eens, niet 

mee oneens 

mee oneens weet niet, 

geen 

antwoord 

13_1 Ik ben bang voor werkloosheid. 

Bent u het daar: 
    

13_2 Ik ben bang voor geweld of 

terrorisme 
    

13_3 Ik ben bang voor de toekomst 

van mijn kinderen 
    

13_4 Ik ben bang voor openlijke 

conflicten tussen etnische 

groepen 

    

13_5 Ik voel mij succesvol in het 

leven. Bent u het daar: 
    

13_6 Ik ben tevreden over mijn 

leven 
    

13_7 Ik heb voldoende controle over 

mijn leven 
    

13_8 Ik ben tevreden over mijn 

inkomen 
    

13_9 Ik krijg minder kansen dan 

anderen om iets te bereiken 

in het leven 

    

13_10 Ik voel mij wel eens 

gediscrimineerd 
    

13_11 Ik voel mij door mijn afkomst 

wel eens achtergesteld bij 

andere bevolkingsgroepen 

    

  

 

Ten slotte wil ik nog enkele achtergrondgegevens van u noteren.  
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V14 
Woont u in een ... ?  

 1 etagewoning (boven of benedenwoning)  
 2 flat / maisonnette  
 3 eengezinswoning (tussenwoning of hoekwoning)  
 4 bejaardenhuis of verzorgingstehuis  
 5 seniorenwoning of aanleunwoning  
 6 woonboot, woonwagen  
 7 kamerbewoning  
 8 anders, namelijk    
 9 weet ik niet, geen antwoord  

 

V15 Hoeveel jaar woont u in deze woning?   

 

 

 

  

V16 Wat is uw leeftijd?   

 

 

 

  

V17 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden (inclusief uzelf)?   

 

 

 

  

V18 Hoe is uw huishouden samengesteld?  

  alleenstaand  
  (echt)paar zonder thuiswonende kind(eren)  
  (echt)paar met thuiswonende kind(eren)  
  éénoudergezin  
  anders, namelijk    
  weet niet, geen antwoord  

 

V19 Wat is de belangrijkste bron van inkomsten voor uw huishouden?  

  loon  
  uitkering  
  AOW/pensioen  
  anders, namelijk    
  wil niet zeggen  
  weet ik niet  
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V20 Wilt u aangeven hoe hoog uw (gezamenlijk) netto inkomen per maand 
ongeveer is?  

  minder dan 900 euro per maand  
  900-1300 euro per maand  
  1300-2000 euro per maand  
  meer dan 2000 euro per maand  
  wil niet zeggen  
  weet ik niet  

 

V21 Wat is de hoogste opleiding die u heeft genoten?  

  alleen lagere school  
  middelbare school (LBO, MAVO, VMBO)  
  middelbare school (HAVO, VWO, Gymnasium)  
  MBO  
  HBO, WO  
  anders, namelijk    
  weet niet, geen antwoord  

 

V22 Wat is uw hoofdbezigheid overdag?  

  betaald werk  
  vrijwilligerswerk  
  student, scholier  
  huisvrouw, huisman  
  werkloos, AWW, WAO  
  pensioen  
 kunstenaar  
  anders, namelijk    
  weet niet, geen antwoord  

 

V23 Wat is uw geboorteland?  

  Nederland  
  Suriname  
  Antillen, Aruba  
  Turkije  
  Marokko  
  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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V24 Wat is het geboorteland van uw moeder?  

  Nederland  
  Suriname  
  Antillen, Aruba  
  Turkije  
  Marokko  
  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  

 

V25 Wat is het geboorteland van uw vader?  

  Nederland    

  Suriname    

  Antillen, Aruba    

  Turkije    

  Marokko    

  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    

 

V26 Bent u een ...  

 1 man  
 2 vrouw  

 

V27 Nadat wij het onderzoek hebben afgerond willen we in een groepsge-
sprek met enkele bewoners de resultaten bespreken. Zou u eventueel 
aan dit groepsgesprek willen deelnemen?   

 1 ja  
 2 nee  
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