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ALGEMEEN BEELD EN ONTWIKKELING

Sfeer van de woning:
84% positief

Inwoners kritischer over ventilatie woning

De beoordeling van de kwaliteit van de woning is met een 7,7 de laatste jaren
stabiel gebleven. Minder tevreden dan in voorgaande jaren zijn inwoners over
de ventilatie, warmte-isolatie en omvang van hun woning. De aandacht hiervoor is toegenomen door corona. De wens om te verhuizen is toegenomen
van 30% tot 33%. Meer dan de helft van de inwoners van De Hoogte geeft aan
te willen verhuizen, voor de Hereweg- en Rivierenbuurt en de Indische buurt
geldt dit voor respectievelijk 46% en 45%.

De tevredenheid over de fysieke leefomgeving is gemeten aan de hand van
tevredenheid over de woning, de verkeerssituatie, het groen en de staat
van onderhoud en verloedering in de
buurt.

Overlast extreem weer is vooral hitte

Inwoners is voor het eerst gevraagd naar hun ervaring met (extreme) weersomstandigheden en het nemen van maatregelen hiertegen. Hieruit blijkt dat
inwoners soms of vaak overlast ervaren door hitte (60%), harde wind (45%),
droogte (36%), hevige regen (20%) en overstromingen (4%). Een deel van de
inwoners heeft hier maatregelen voor getroffen. Dit zijn vooral maatregelen
tegen hitte (30%), en in mindere mate tegen regen (12%), droogte (8%), harde
wind (6%) en overstromingen (1%).

De percentages hiernaast gaan over de
gemeente Groningen als geheel. Het
kaartje laat zien of (combinaties van)
wijken/dorpen gunstiger of minder
gunstig scoren dan het gemeentelijke
gemiddelde. De kleuren rood en oranje
staan voor ongunstiger scores. Geel
duidt op een score rond het gemiddelde en groen staat voor gunstiger
scores.

Tevredenheid groen stabiel, verkeersveiligheid steeds iets lager

De tevredenheid over groenvoorzieningen en de verkeerssituatiein de buurt
is redelijk stabiel de laatste jaren. Drie kwart van de inwoners is tevreden over
groenvoorzieningen in de buurt en 82% over de bereikbaarheid van de buurt.
Overlast door autoverkeer wordt door 19% van de inwoners vaak ervaren, met
name in de Indische buurt. In de binnenstad is veel overlast van gestalde fietsen (43%). Over de verkeersveiligheid is een langzaam afnemend percentage
van 51% tevreden. Vooral in Oosterhoogebrug-Ulgersmaborg was deze afname
groot.

Dit kaartje toont de percentages
inwoners die vinden dan hun woning
een goede sfeer ademt
Tevreden over bereikbaarheid
Tevreden over onderhoud wegen
Tevreden over parkeermogelijkheden
Tevreden over verkeersveiligheid
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Kijk verder in de Basismonitor Groningen voor alle antwoorden over
thema’s, wijken en dorpen.
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Onderhoud en verloedering stabiel

Na een jarenlange daling is de verloedering nu gestabiliseerd: evenveel inwoners als twee jaar terug zien vaak vernielingen, rommel op straat, hondenpoep
en graffiti in hun buurt. De tevredenheid over het schoonhouden van de buurt
is ook gelijk gebleven. En dat geldt ook voor de tevredenheid over het onderhoud van het groen, de trottoirs, fietspaden en wegen en speelvoorzieningen,
straatmeubilair en straatverlichting.

Vaak overlast door autoverkeer
Vaak overlast van gestalde fietsen

De enquête is afgenomen in september 2020. Circa één op de drie respondenten heeft aangegeven dat corona en de
maatregelen daartegen invloed hebben gehad op de antwoorden.
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