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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Leefbaarheid reikt ver in de leef- en woonomgeving van mensen. Ook raakt het 

veel van de beleidsterreinen waarop de gemeente actief is. Inzicht in de stand 

van zaken op verschillende aspecten van leefbaarheid in de wijken en dorpen, 

helpt de gemeente bij het stellen van beleidsprioriteiten en het maken van 

gefundeerde keuzes voor de inzet van middelen. Het kan ook de dorps- en 

wijkraden, inwoners en maatschappelijke partners helpen in het richten van 

hun aandacht en inzet als het gaat om leefbaarheid. 

De gemeente Meierijstad heeft daarom een leefbaarheidsmonitor laten 

ontwikkelen die op tal van onderwerpen inzicht geeft in de beleving van 

inwoners van de wijken en dorpen en in de beschikbare objectieve informatie 

(registraties) over de leefbaarheid. De monitor onderscheidt een groot aantal 

wijken en dorpen binnen Meierijstad, om zo goed zicht te krijgen op de 

verscheidenheid in leefbaarheidssituaties. 

De uitkomsten van de monitor worden ontsloten in een interactieve online 

omgeving. De online omgeving is voor alle belanghebbenden en andere 

geïnteresseerden te raadplegen. Daarnaast is deze rapportage op hoofdlijnen 

opgesteld. 

 

1.2 Onderzoeksaanpak 

De monitor geeft inzicht in de beleving van de inwoners van de gemeente. De 

uitkomsten hebben dus betrekking op de meningen van de inwoners en gaan 

niet over de mening van de gemeente. Aan de hand van een uitgebreide 

enquête in Meierijstad is deze beleving in kaart gebracht. Er zijn voldoende 

enquêtes afgenomen om een goed beeld te geven van de ervaren leefbaarheid 

in de wijken en dorp en een zeer scherp beeld van de beleving op gemeente-

niveau. Daarbij is uitgegaan van gangbare normen voor betrouwbaarheid en 

foutmarges, waarbij moet worden aangetekend dat als ver wordt ingezoomd 

op kleine deelselecties, de foutmarges uiteraard toenemen.  

Voor de enquête is een willekeurige steekproef getrokken onder inwoners van 

18 jaar en ouder in Meierijstad. Inwoners werden per brief uitgenodigd voor 

de enquête en kregen de gelegenheid om de enquête online in te vullen. Ook 

bestond de mogelijkheid een schriftelijke vragenlijst aan te vragen om op die 

wijze aan het onderzoek deel te nemen. Na enkele weken is een herinnerings-

brief gestuurd om de mensen die nog niet hadden meegedaan te vragen de 

enquête alsnog in te vullen. Enkele weken daarna is telefonisch gerappelleerd. 

In totaal zijn 4.780 geslaagde enquêtes afgenomen in de gemeente. Om er voor 

te zorgen dat deelgebieden van verschillende omvang in de juiste verhouding 

meetellen in het gemeentelijke gemiddelde is een statistische weging van de 

uitkomsten toegepast. Met deze weging is ook gezorgd dat eventuele 

selectiviteit in de respons naar leeftijd van de respondenten is gecorrigeerd. 

 

De vragenlijst voor de monitor is tot stand gekomen in nauw overleg met 

betrokken medewerkers binnen de gemeente, medewerkers van corporaties 

en zorg- en welzijnspartijen en vertegenwoordigers van de dorps- en wijkraden 

uit de gemeente. In een uitgebreide workshop is de gewenste inhoud van de 

monitor verkend. De uitkomsten van deze workshop zijn vervolgens vertaald 

naar de gebruikte vragenlijst. 

 

Meierijstad heeft in het verleden deelgenomen aan de landelijke Veiligheids-

monitor. Onderdelen van de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor zijn nu op-

genomen in de vragenlijst voor de leefbaarheidsmonitor. 
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1.3 Inhoud van de monitor 

Domeinen en thema’s 
De inhoud van de monitor sluit aan bij de domeinen die binnen de gemeente 

worden onderscheiden. De volgende domeinen worden binnen de monitor 

onderscheiden: 

• Omgeving 

• Samen leven 

• Overlast en veiligheid 

 

Per domein worden verschillende thema’s onderscheiden: 

 
Omgeving Samen leven Overlast en veiligheid 

• Staat van de openbare 
ruimte 
 

• Verbondenheid • Vervuiling en 
vernieling 

• Sociale voorzieningen 
 

• Aanvullende contacten • Verkeersoverlast 

• Overige voorzieningen • Inzet voor de buurt • Hinder van horeca en 
bedrijven 
 

• Toegankelijkheid en 
bereikbaarheid 

• Hulp in de buurt 
 

• Ongewenst gedrag 

 • Buurtoezicht: eigen 
handelen 
 

• Gevoel van veiligheid 

 • Buurttoezicht: handelen 
door buurtbewoners 
 

• Beleving onveilige 
plekken 

 • Vrijwilligerswerk en 
mantelzorg 
 

• Vermijden plekken en 
situaties 

 • Zelfredzaamheid en 
gezondheid 
 

• Respectloos gedrag 

  • Beleving criminaliteit 
en slachtofferschap 
 

  • Bekendheid 
informatie- en 
preventienetwerken 
 

  • Tevredenheid 
optreden politie 
 

  • Tevredenheid 
functioneren 
gemeente 

 

Naast de gepresenteerde thema’s is er een thema’ Algemeen’, waarin wordt 

ingegaan op de algehele beleving van de buurt waarin mensen wonen en op de 
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ervaring of de leefbaarheid in de buurt de afgelopen periode vooruit is gegaan, 

gelijk is gebleven of achteruit is gegaan. 

 

Indicatoren en achtergrondinformatie 
Binnen de thema’s worden indicatoren gepresenteerd die corresponderen met 

de vragen uit de enquête. De online monitor biedt de mogelijkheid om nader 

in te zoomen op de verschillen in beleving tussen mensen met diverse 

achtergronden, naar leeftijd, huishoudenssituatie en opleiding. 

 

Om de uitkomsten van meer context te voorzien, is het mogelijk bij elk thema 

aanvullende informatie op de roepen over de samenstelling van de woning-

voorraad in het geselecteerde gebied. 

 

Tevens is het bij een aantal thema’s mogelijk om de uitkomsten die betrekking 

hebben op de beleving van de inwoners te ‘spiegelen’ aan feitelijke informatie 

over het betreffende thema op basis van beschikbare registraties. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij het thema ‘Beleving criminaliteit en slachtoffer-

schap’, waar behalve informatie over de veiligheidsbeleving van de inwoners 

ook feitelijke informatie is in te zien over het daadwerkelijke aantal misdrijven 

volgens politieregistraties. 

 

Totaaloverzicht van scores op domeinen en thema’s 
In de monitor is een totaaloverzicht opgenomen van de scores op alle onder-

scheiden domeinen en thema’s. Dit totaaloverzicht is in te zien voor individuele 

wijken en dorpen, selecties van wijken en dorpen of voor de hele gemeente. 

Daarbij is het ook mogelijk om selecties te maken van domeinen en thema’s die 

getoond worden. Zo kan door in te zoomen op de gewenste delen van de 

monitor snel overzicht worden verkregen in de grote hoeveelheid beschikbare 

uitkomsten. 

 

De scores in het totaaloverzicht zijn vergelijkbaar gemaakt door de antwoorden 

op de individuele enquêtevragen te vertalen naar een vijfpuntschaal, waarbij 

een score één correspondeert met de laagste waardering en een score vijf met 

de hoogste waardering. Binnen een thema wegen alle onderliggende 

indicatoren even zwaar.  

 

In het totaaloverzicht worden met behulp van kleurcodes per thema de 

gebieden gesignaleerd waar de beleving van de leefbaarheid zeer goed scoort 

(groen), beneden gemiddeld scoort (oranje) of niet goed scoort (rood). Deze 

kleurcodes worden ook in de factsheets in deze samenvattende rapportage 

gebruikt. 

 

De respondenten is gevraagd een oordeel te geven over hoe prettig het wonen 

in de buurt is en om aan te geven hoe in de eigen beleving de buurt zich de 

afgelopen tijd heeft ontwikkeld. Als het gemiddelde cijfer voor prettig wonen 

een 8 of hoger is, scoort het gebied zeer goed en krijgt het de kleurcode groen 

in de overzichtskaart op het dashboard. De vraag over de ontwikkeling van de 

buurt is niet opgenomen in de signalering.  
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Gebiedsindeling 
De volgende gebiedsindeling is gebruikt in de monitor: 
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1.4 Leeswijzer 

In deze rapportage op hoofdlijnen worden de belangrijkste uitkomsten van de 

leefbaarheidsmonitor 2019 in beeld gebracht. De uitkomsten zijn geordend in 

factsheets per domein. Binnen elk domein wordt het gemeentelijke beeld per 

thema gepresenteerd en wordt ingegaan op de dorpen en wijken die op de 

verschillende thema’s erg goed scoren (groen) of juist beneden gemiddeld 

(oranje) of niet goed (rood). Daarbij worden in deze rapportage de volgende 

symbolen gebruikt: 

 

Symbolen Kleur signalering in het 

totaaloverzicht 

Score op vijfpuntschaal 

        

Groen Score 4 of hoger 

    

Wit (geen signalering) Score tussen 3 en 4 

 

 

 

 

Oranje Score tussen 2,5 en 3 

 

 
 

Rood Score lager dan 2,5 

 

Daarbij wordt een beschrijving gegeven van de achtergronden van de scores, 

waarbij wordt ingegaan op de individuele dorpen en wijken, maar ook op de 

beleving van de leefbaarheid van specifieke bevolkingsgroepen. 
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2 Algemeen 

Gemeente   
 

   

 
Gemiddeld rapportcijfer voor prettig wonen in de buurt: 

7,9 

  
Vooruitgang van de buurt 

 
 

Dorpen en wijken  
 

Een 8 of hoger als gemiddeld rapportcijfer voor prettig wonen in de buurt  Vooruitgang van de buurt 

    Groter aandeel ‘vooruit’ dan gemiddeld   Groter aandeel ‘achteruit’ dan gemiddeld 

• ‘t Ven  • Eerschot  • Busselbunders & Heibunders  • Bunders Hoek-Noord 

• Bunders Hoek-Zuid  • Kienehoef  • Veghel Centrum  • Laarbunders 

• Schijndel buitengebied  • Erp-centrum  • Veghel Zuid  • Veghel Centrum 

• Buitengebied Sint-Oedenrode  • Erp buitengebied  • Veghel West / Oranjewijk  • Leest 

• De Beemd  • Zijtaart  • Bloemenwijk Veghel  • Veghel Zuid 

• Plein Schijndel  • Mariaheide  • Schijndel buitengebied  • Veghel buitengebied Noordwest 

• Schijndel Centrum  • Eerde  • Buitengebied Sint-Oedenrode  • Veghel West / Oranjewijk 

• De Borne  • Wijbosch  • De Beemd  • Boschweg Zuidwest 

• Hopstraat  • Keldonk  • Schijndel Centrum  • Sint-Oedenrode Centrum 

• Kinderbos en Cathalijne  • Olland  • De Borne  • Eerschot 

• Sint-Oedenrode Centrum  • Boerdonk  • Kinderbos en Cathalijne  • Erp buitengebied 

• Vogelenzang & Dommelrode    • Erp buitengebied  • Nijnsel 
    • Boskant  • Boskant 
    • Mariaheide  • Keldonk 
    • Wijbosch  • Olland 
    • Keldonk  • Boschweg Noordoost 
    • Boschweg Noordoost   

6% 72% 22%

Vooruit Gelijk gebleven Achteruit
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3 Domein: Omgeving 

Gemeente 
 

Staat van de 
openbare 
ruimte 

 

 
Toegankelijkheid 
en bereikbaarheid 

 

 
Sociale 
voorzieningen 

 

 

Overige 
voorzieningen 

 

 

Dorpen en wijken 
 

Staat van de openbare ruimte  Toegankelijkheid en bereikbaarheid  Sociale voorzieningen   Overige voorzieningen  

     
  

• Buitengebied Sint-Oedenrode  • Boskant  • Laarbunders  • Nijnsel 

• Olland    • Veghel Zuid  • Eerde 

    • Buitengebied Sint-Oedenrode  • Olland 
    • Boskant  • Boerdonk 
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Achtergronden 
 

De inwoners van Meierijstad zijn over het algemeen tevreden over de vier 

thema’s binnen het domein ‘Omgeving’. Binnen de thema’s zijn er dorpen/-

wijken die wat minder goed scoren. 

 

Uitdagingen staat van de openbare ruimte 
 

Buitengebied Sint-Oedenrode en Olland: 

• In Buitengebied Sint-Oedenrode en Olland is meer dan de helft van de 

ondervraagden het oneens met de stelling In mijn buurt zijn de wegen, 

paden en pleintjes goed onderhouden. Dat is 68% in Olland en 62% in 

Buitengebied Sint-Oedenrode.  

 

Buitengebied Sint-Oedenrode: 

• Meer dan de helft van de ondervraagden is het oneens met de stelling In 

mijn buurt is het buiten goed verlicht. In Buitengebied Sint-Oedenrode is 

dat 60%.  

 

Uitdagingen toegankelijkheid en bereikbaarheid 
 

Boskant: 

• Meer dan de helft van de ondervraagden is oneens met de stelling Mijn 

woning/buurt is goed te bereiken met het openbaar vervoer of andere 

vervoersservice (70%). 

 

Uitdagingen sociale voorzieningen 
 

Laarbunders, Veghel Zuid, buitengebied Sint-Oedenrode en Boskant: 

• In Veghel Zuid is meer dan de helft van de ondervraagden het oneens met 

de stelling In mijn buurt zijn er voldoende voorzieningen voor jongeren. In 

Laarbunders en Boskant is dat 45% en in buitengebied Sint-Oedenrode 

49%.  

 

Veghel Zuid en Buitengebied Sint-Oedenrode: 

• In Veghel Zuid is meer dan de helft van de ondervraagden het oneens met 

de stelling In mijn buurt zijn goede speelplekken voor kinderen (56%). In 

Buitengebied Sint-Odenrode is de helft het oneens met de stelling. In 

Veghel Zuid zijn het vaak de 30-55-jarigen en gezinnen die het oneens zijn 

met de stelling. In Buitengebied Sint-Oedenrode zijn het vaak de 18-30-

jarigen die het oneens zijn met de stelling.   

 

Veghel Zuid en Buitengebied Sint-Oedenrode: 

• In Veghel Zuid en Buitengebied Sint-Oedenrode is een groot deel van de 

ondervraagden het oneens met de stelling In mijn buurt zijn voldoende 

voorzieningen voor ouderen. Dat is 46% in Veghel Zuid en 45% in Buiten-

gebied Sint-Oedenrode. In Buitengebied Sint-Oedenrode zijn het vaak de 

55-75-jarigen die het oneens zijn met de stelling.  

 

Boskant: 

• In Boskant is 47% van de ondervraagden het oneens met de stelling In 

mijnbuurt zijn voldoende culturele voorzieningen. Dit wordt vaker gezegd 

door 55-75-jarigen.  

 

Uitdagingen overige voorzieningen 
 

Eerde, Boerdonk, Nijnsel en Olland: 

• Meer dan de helft van de ondervraagden is het oneens met de stelling In 

mijn buurt zijn voldoende voorzieningen voor gezondheidszorg. In Eerde is 

dat aandeel 81%, in Boerdonk 69%, in Olland 69% en in Nijnsel 63%. 

• Meer dan de helft van de ondervraagden is het oneens met de stelling In 

mijn buurt zijn voldoende winkels voor dagelijkse boodschappen. In Boer-

donk is dat aandeel 84%, in Eerde 77%, Nijnsel 69% en Olland 78%.  
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Samenvatting 
 

De inwoners van de gemeente Meierijstad zijn over het algemeen tevreden 

over de thema’s ‘staat van de openbare ruimte’, ‘toegankelijkheid en bereik-

baarheid’, ‘sociale voorzieningen’ en ‘overige voorzieningen. Binnen de 

thema’s zijn er dorpen/wijken die iets minder goed scoren.  

 

Onderstaande punten vragen in sommige gebieden aandacht binnen het 

thema ‘staat van de openbare ruimte’: 

 

• Onderhoud van wegen, paden en pleintjes in de buurt  

• De buitenverlichting in de buurt 

 

 

 

Een aandachtspunt binnen het thema ‘toegankelijkheid en bereikbaarheid’ 

voor de wijk Boskant: 

 

• De bereikbaarheid van OV-voorzieningen  

 

De aandachtspunten binnen het thema ‘sociale voorzieningen’ voor sommige 

gebieden zijn: 

 

• De hoeveelheid voorzieningen voor jongeren in de buurt 

• De kwaliteit van speelplekken voor kinderen  

• De hoeveelheid culturele voorzieningen 

 

De aandachtspunten binnen het thema ‘overige voorzieningen’ voor sommige 

gebieden zijn: 

 

• De hoeveelheid voorzieningen voor gezondheidszorg in de buurt  

• De hoeveelheid winkels voor de dagelijkse boodschappen in de buurt 
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4 Domein: Samen leven, deel 1 

Gemeente 
 

Verbondenheid 

 

 
Aanvullende 
contacten 

 

 
Inzet voor de 
buurt 

 

 

Hulp in de 
buurt  

 
 

Dorpen en wijken 
 

Verbondenheid  Aanvullende contacten  Inzet voor de buurt   Hulp in de buurt   

       

• Veghel Buiteng. Noordwest  • Veghel buiteng. Noordwest  • Veghel Centrum  • Laarbunders 

• Boerdonk  • Buitengebied Sint-Oedenrode    • Veghel buitengebied Noordwest 

• Zijtaart  • Zijtaart     

• Keldonk  • Mariaheide     

  • Eerde     

  • Keldonk     

  • Olland     

  • Boerdonk     

       

       

      

  • De Borne     

  • Sint-Oedenrode Centrum     

  • Vogelenzang & Dommelrode      
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Achtergronden 
 

De inwoners van Meierijstad zijn over het algemeen tevreden over de thema’s 

‘verbondenheid’, ‘aanvullende contacten’, ‘inzet voor de buurt’ en ‘hulp in de 

buurt’. Binnen de thema’s zijn er dorpen/wijken die zeer goed of juist minder 

goed scoren.  

 

Uitblinkers verbondenheid  
 

Buitengebied Noordwest, Zijtaart en Keldonk: 

• De ondervraagden zijn het veelal eens met de stelling De mensen in mijn 

buurt gaan op een prettige manier met elkaar om. In Buitengebied Noord-

west en Zijtaart is dat 92% en in Keldonk 95%. 

 

Boerdonk: 

• De ondervraagden zijn het veelal eens met de stelling De mensen in mijn 

buurt kennen elkaar (94%).  

 

Uitblinkers aanvullende contacten  
 

Buitengebied Noordwest, Buitengebied Sint-Oedenrode, Zijtaart, Mariaheide, 

Eerde, Keldonk, Olland en Boerdonk: 

• Het grootste aandeel van de ondervraagden geeft aan bekend te zijn met 

de wijk-/buurtvereniging en/of wijk-/dorpsraad. In Buitengebied Noord-

west is dat 82%, in Buitengebied Sint-Oedenrode 74%, in Zijtaart 83%, in 

Mariaheide 91%, in Eerde 83%, in Keldonk 92%, in Olland 93% en in 

Boerdonk 96%. 

• Het grootste aandeel van de ondervraagden geeft aan dat de mensen in 

de buurt contact hebben via sociale media. In Buitengebied Noordwest is 

dat 82%, in Buitengebied Sint-Oedenrode 70%, in Zijtaart 71%, in Maria-

heide 67%, in Eerde 50%, in Keldonk 85%, in Olland 63% en in Boerdonk 

73%.  

Uitdagingen aanvullende contacten 
 

De Borne, Sint-Oedenrode centrum en Vogelenzang & Dommelrode: 

• Het grootste aandeel van de ondervraagden is niet bekend met de wijk/-

buurtvereniging en/of wijk-/dorpsraad. In De Borne is dit aandeel 91%, in 

Sint-Oedenrode centrum 78% en in Vogelenzang & Dommelrode 80%. 

 

Uitdagingen inzet voor de buurt 
 

Veghel centrum: 

• Het grootste aandeel van de ondervraagden geeft aan niet te kunnen/-

willen helpen met het opzetten en organiseren van activiteiten voor 

jongeren (65%).  Dit wordt vaker gezegd door 55-75-jarigen.  

• Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan niet te kunnen/willen 

helpen met het onderhouden van het openbaar groen (57%). Dit wordt 

vaker aangegeven door 55-75-jarigen.  

• De helft van de ondervraagden geeft aan niet te kunnen/willen helpen met 

het opzetten en organiseren van activiteiten voor de buurt.  

 

Uitblinkers hulp in de buurt 
 

Laarbunders en Veghel buitengebied Noordwest: 

• Meer dan de helft van de ondervraagden is het eens met de stelling Ik durf 

buurtbewoners om hulp, steun of informatie te vragen. In Laarbunders is 

dat 88% en in Veghel Buitengebied Noordwest 94%. 
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Samenvatting 
 

Over het algemeen zijn de inwoners van de gemeente Meierijstad tevreden 

over de thema’s ‘verbondenheid, ‘aanvullende contacten’, ‘inzet voor de buurt’ 

en ‘hulp in de buurt’. Binnen deze thema’s zijn er een aantal goede en minder 

goede punten. De goede punten zijn de volgende:  

• Over het algemeen zijn inwoners positief over de manier waarop mensen 

in de buurt met elkaar omgaan.   

• Over het algemeen zijn inwoners van mening dat buurtgenoten elkaar 

kennen.  

• Een groot aandeel van de inwoners is bekend met de wijk-/buurt-

vereniging en/of wijk-/dorpsraad. 

• Over het algemeen zijn inwoners positief over de hulp in de buurt die 

wordt gegeven door, of gevraagd aan buurtbewoners.  

 

Onderstaande punten vragen in sommige gebieden aandacht binnen het 

thema ‘aanvullende contacten’: 

 

• De bekendheid van wijk-/buurtvereniging en/of wijk-/dorpsraad in een 

aantal gebieden.  

 

Onderstaande punten vragen in het gebied Veghel Centrum aandacht binnen 

het thema ‘inzet voor de buurt’: 

 

• Een groot aandeel van de inwoners kan/wil niet helpen met het opzetten 

en organiseren van activiteiten voor jongeren en voor de buurt.  

• Een groot aandeel van de inwoner kan/wil niet helpen bij het onderhoud 

van het openbaar groen.  
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5 Domein: Samen leven, deel 2  

Gemeente 
 

Buurttoezicht: 
eigen handelen 

 

 

Buurttoezicht: 
handelen door 
buurtbewoners 

 

 
Zelfredzaamheid en 
gezondheid   

 

 

Dorpen en wijken 
 

Buurttoezicht: eigen handelen  Buurttoezicht: handelen door buurtbewoners  Zelfredzaamheid en gezondheid 

    De mensen in de gemeente 
Meierijstad  

zijn zeer positief over hun 
zelfredzaamheid en gezondheid 

 

37 van de 38 dorpen en wijken hebben op een 

vijfpuntschaal een score van 4 of hoger. 

Alle dorpen en wijken hebben een score tussen 
de 3,4 en 3,9 

 • Busselbunders & Heibunders  

 • Boschweg Noordoost  

  • Veghel Centrum  

  • ‘t Ven  
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Achtergronden 
 

De inwoners van Meierijstad zijn tevreden over de thema’s ‘buurttoezicht: 

eigen handelen’ en ‘buurttoezicht: handelen door buurtbewoners’. Daarnaast 

zijn ze zeer tevreden over hun zelfredzaamheid en gezondheid. Binnen het 

thema ‘buurttoezicht: handelen door buurtbewoners’ zijn er dorpen/wijken die 

minder goed scoren.  

 

Uitdagingen Buurttoezicht: handelen door buurtbewoners 
 

Busselbunders & Heibunders en Veghel Centrum: 

• Van de ondervraagden in Busselbunders & Heibunders en Veghel Centrum 

gelooft 42% niet dat buurtbewoners iets doen als er op straat ruzie wordt 

gemaakt. 

• In Busselbunders en Heibunders gelooft 41% van de ondervraagden niet 

dat buurtbewoners iets doen als iemand afval op straat gooit. In Veghel 

Centrum is dat 47%. 

 

Boschweg Noordoost, Veghel Centrum en ’t Ven: 

• Van de ondervraagden in Boschweg Noordoost gelooft 38% niet dat 

buurtbewoners iets doen als iemand de poep van zijn of haar hond niet 

opruimt. In Veghel Centrum is dit aandeel 40% en in ’t Ven 46%. In Bosch-

weg Noordoost zijn het vaker dan gemiddeld de gehuwden/samen-

wonenden die denken dat buurtbewoners niets doen. 

 

Samenvatting 
 

Over het algemeen zijn de inwoners van de gemeente Meierijstad tevreden 

over de thema’s ‘buurttoezicht: eigen handelen’, ‘buurttoezicht: handelen 

door buurtbewoner’ en ‘zelfredzaamheid en gezondheid’.  

 

De volgende punten binnen het thema ‘buurttoezicht door buurtbewoners’ 

verdienen in sommige gebieden de aandacht: 

• Buurtbewoners doen niets als er op straat ruzie wordt gemaakt 

• Buurtbewoners doen niets als er afval op staart wordt gegooid 

• Buurtbewoners doen niets als iemand de poep van zijn of haar hond niet 

opruimt 
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6 Domein: Overlast & veiligheid, deel 1  

Gemeente         
 

Vernieling en 
vervuiling 

 

 
Verkeers- 
overlast 

 

 

Hinder 
horeca en 
bedrijven  

 
Ongewenst 
gedrag  

 

Dorpen en wijken 
 

Vernieling en vervuiling  Verkeersoverlast  Hinder horeca en bedrijven  Ongewenst gedrag  

Weinig mensen in de 
gemeente Meierijstad 
ervaren overlast door 

vernieling en vervuiling 
in hun woonplaats 

 
Alle dorpen en wijken hebben 

op een vijfpuntschaal een score 

van 4,2 of hoger. 

   

Weinig mensen in de 
gemeente Meierijstad 

ervaren hinder van 
horeca en bedrijven in 

hun woonplaats 

 
Alle dorpen en wijken hebben 

op een vijfpuntschaal een score 
van 4,2 of hoger. 

 

Weinig mensen in de 
gemeente Meierijstad 
ervaren overlast van 
ongewenst gedrag in 

hun woonplaats 

 
Alle dorpen en wijken 

hebben op een 
vijfpuntschaal een score van 

4,4 of hoger. 

 • Kinderbos en Cathalijne   

 • Mariaheide   

 • Boerdonk   

    
 

 
  

   

 • Veghel Centrum   

 • Sint-Oedenrode Centrum   

    

    

   
 • Bloemenwijk Veghel   
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Achtergronden 
 

De inwoners van Meierijstad zijn zeer tevreden over de thema’s ‘vernieling en 

vervuiling’, ‘hinder horeca en bedrijven’ en ‘ongewenst gedrag’. Daarnaast zijn 

ze tevreden over het thema ‘verkeersoverlast’. Binnen dit thema zijn er 

dorpen/wijken die zeer goed maar ook minder goed scoren.   

 

Uitblinkers verkeersoverlast 
 

Kinderbos en Cathalijne: 

• In Kinderbos en Cathalijne ervaart meer dan de helft van de onder-

vraagden geen overlast van trillingen door verkeer (89%).  

 

Mariaheide en Boerdonk : 

• In Mariaheide en Boerdonk ervaart meer dan de helft van de onder-

vraagden geen overlast van parkeerproblemen. In Mariaheide is dit 87% 

en in Boerdonk 89%.  

 

Boerdonk: 

• In Boerdonk is het aandeel van de ondervraagden dat geen overlast ervaart 

door de hoeveelheid aan verkeer 89%.  

 

 

 

 

 

 

Uitdagingen verkeersoverlast 
 

Veghel centrum, Sint-Oedenrode centrum en Bloemenwijk Veghel: 

• Een groot aandeel van de ondervraagden geeft aan overlast te ervaren van 

het te hard rijden bij scholen. In Veghel centrum is dit aandeel 47%, in Sint-

Oedenrode centrum 39% en in Bloemenwijk Veghel 46%.  

 

Samenvatting 
 

Over het algemeen zijn de inwoners van de gemeente Meierijstad tevreden of 

zeer tevreden over de thema’s ‘vernieling en vervuiling’, ‘verkeersoverlast’, 

‘hinder horeca en bedrijven’ en ‘ongewenst gedrag’. Alleen binnen het thema 

‘verkeersoverlast’ zijn er een aantal goede en minder goede punten. De goede 

punten zijn de volgende: 

• Over het algemeen wordt er geen overlast ervaren van trillingen door 

verkeer.  

• Over het algemeen ervaren inwoners geen geluidsoverlast van verkeer. 

• Over het algemeen wordt er geen overlast ervaren door de hoeveelheid 

verkeer.  

 

De volgende punten binnen het thema ‘verkeersoverlast’ verdienen voor 

sommige gebieden de aandacht: 

• Ervaren overlast doordat er te hard wordt gereden bij scholen.  
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7 Domein: Overlast & veiligheid, deel 2 

Gemeente         
 

Gevoel van  
veiligheid 

 

 

Vermijden  
van plekken  
en situaties  

 

Beleving 
onveilige 
plekken  

 
Respectloos  
gedrag  

 

Dorpen en wijken 
 

Gevoel van veiligheid  Vermijden van plekken en situaties  Beleving onveilige plekken  Respectloos gedrag 

De mensen in de 
gemeente Meierijstad  

voelen zich zeer veilig in 
hun buurt 

 

34 van de 37 dorpen en wijken 

hebben op een vijfpuntschaal 

een score van 4 of hoger. 

 

De mensen in de 
gemeente Meierijstad 

voelen zich zeer veilig in 
hun buurt en gedragen 

zich niet anders 
vanwege beleving van 

onveiligheid 
 

36 van de 37 dorpen en wijken 

hebben op een vijfpuntschaal 

een score van 4 of hoger. 

 

Weinig mensen in de 
gemeente Meierijstad 

ervaren onveilige 
plekken in hun 

woonplaats 
 

Alle dorpen en wijken hebben 
op een vijfpuntschaal een 

score van 4,1 of hoger 

 

Weinig mensen in de 
gemeente Meierijstad 

vinden dat ze 
respectloos worden 

behandeld 
 

Alle dorpen en wijken 
hebben op een 

vijfpuntschaal een score van 
4,5 of hoger. 
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Achtergronden 
 

De inwoners van Meierijstad zijn zeer tevreden over de thema’s ‘gevoel van 

veiligheid’, ‘vermijden van plekken en situaties’, ‘beleving onveilige plekken’ en 

‘respectloos gedrag’. Er zijn geen aandachtspunten bij de genoemde thema’s.  

 

 

 

 

 

 

Samenvatting 
 

De gemeente doet het zeer goed op de thema’s ‘gevoel van veiligheid’, 

‘vermijden van plekken en situaties’, ‘beleving onveilige plekken’ en ‘respect-

loos gedrag’. De inwoners van de gemeente Meierijstad voelen zich over het 

algemeen veilig in de buurt waar ze wonen en worden naar hun mening 

respectvol behandeld.  
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8 Domein: Overlast & veiligheid 2, deel 3   

Gemeente         
 

Beleving 
criminaliteit en 
slachtofferschap  

 

 Bekendheid info- en preventienetwerken 

 

 

Tevredenheid 
optreden 
politie 

 

 

Dorpen en wijken 
 

Beleving criminaliteit en 

slachtofferschap 

 Bekendheid info- en preventienetwerken 

 

 Tevredenheid optreden politie 

       

• De Borne  • Bloemenwijk Veghel  • Laarbunders   • Zijtaart 

• Kienehoef  • Wijbosch  • Busselbunders & Heibunders  • De Beemd 

• Boskant  • Bunders Hoek-Zuid  • Veghel West / Oranjewijk  • Wijbosch 

• Mariaheide  • Schijndel Centrum  • De Beemd    

• Eerde  • De Borne  • Boschweg Zuidwest   

• Wijbosch  • Sint-Oedenrode Centrum  • Kinderbos en Cathalijne   
  • ’t Ven   • Kienehoef   
  • Buitengebied Sint-Oedenrode  • Erp-Centrum   

  • Hopstraat  • Hoevenbraak - Hulzebraak   
  • Nijnsel  • Vogelenzang & Dommelrode   
  • Leest  • Boschweg Noordoost   

  • Veghel Zuid  • Bunders Hoek-Noord   

  • Schijndel buitengebied  • Veghel Centrum   

  • Boskant  • Plein Schijndel   
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Achtergronden 
 

De inwoners van de gemeente Meierijstad zijn tevreden over de thema’s 

‘beleving criminaliteit en slachtofferschap’ en ‘tevredenheid optreden politie’. 

Het thema ‘bekendheid info- en preventienetwerken’ scoort minder goed.  

Binnen de thema’s zijn er dorpen/wijken die het goed doen of juist minder goed 

doen.  

 

Uitblinkers beleving criminaliteit en slachtofferschap  
 

De Borne, Kienehoef, Boskant, Eerde en Wijbosch: 

• Meer dan de helft van de ondervraagden schat de kans klein tot zeer klein 

slachtoffer te worden van mishandeling. In De Borne, Kienehoef en Bos-

kant schat men de kans het kleinst (91%) met daaropvolgend de gebieden 

Wijbosch (90%) en Eerde (80%).  

 

Mariaheide: 

• Meer dan de helft van de ondervraagden schat de kans klein tot zeer klein 

slachtoffer te worden van zakkenrollerij (zonder geweld) (85%).  

 

Uitdagingen bekendheid info- en preventienetwerken 
 

Bloemenwijk Veghel, Wijbosch, Bunders Hoek-Zuid, Schijndel Centrum, De 

Borne, Sint-Oedenrode Centrum, ’t Ven, Buitengebied Sint-Oedenrode,  Hop-

straat, Nijnsel, Leest, Veghel Zuid, Schijndel buitengebied, Boskant, Laar-

bunders, Busselbunders & Heibunders,  Veghel West / Oranjewijk, De Beemd, 

Boschweg Zuidwest, Kinderbos en Cathalijne, Kienehoef, Hoevenbraak-Hulze-

braak, Vogelenzang & Dommelrode, Boschweg Noordoost, Bunders Hoek-

Noord, Veghel Centrum en Plein Schijndel: 

• Het grootste aandeel van de ondervraagden is niet bekend met het BIN 

(buurtinformatienetwerk). In Plein Schijndel is dat aandeel 99%, in Kinder-

bos en Cathalijne 98%, in Schijndel buitengebied 97%, in Boschweg Noord-

oost, Sint-Oedenrode Centrum en Kienehoef, 96%. In Schijndel Centrum, 

De Borne, Buitengebied Sint-Oedenrode en Vogelenzang & Dommelrode 

94%. In Boschweg Zuidwest en Veghel Centrum 93%. In Wijbosch en De 

Beemd 92%. In Bunders Hoek-Zuid 90%. In Veghel West / Oranjewijk en 

Hoevenbraak-Hulzebraak 89%. In Bunders Hoek-Noord 88%. In Veghel 

Zuid 87%. In Boskant 86%. In Nijnsel 85%. In ’t Ven, Hopstraat, Laarbunders 

84%. Busselbunders & Heibunders 82%. In Leest 78% en in Bloemenwijk 

Veghel 65%. 

 

Leest en Erp-Centrum:  

• Het grootste aandeel van de ondervraagden geeft aan geen gebruik te 

maken van WhatsApp als buurtpreventie. In Leest is dat aandeel 78% en in 

Erp-Centrum 87%.   

 

Uitblinkers tevredenheid optreden politie 
 

Zijtaart, De Beemd en Wijbosch: 

• Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan tevreden tot zeer 

tevreden te zijn over het totale functioneren van de politie in de buurt. In 

Zijtaart is dat 72%, in De Beemd 73% en in Wijbosch 52%. 

 

Zijtaart, De Beemd en Wijbosch: 

• Van de ondervraagden die aangeven in het afgelopen jaar contact te 

hebben gehad met de politie, is het grootste aandeel tevreden over het 

optreden van de politie naar aanleiding van het contact. In Zijtaart is dat 

aandeel 91%, in De Beemd 75% en in Wijbosch 87%. In Zijtaart wordt dit 

vaker gezegd door 30-55-jarigen en gehuwden/samenwonenden. In De 

Beemd en Wijbosch wordt dit vaker gezegd door 30-55-jarigen.  

 

Zijtaart, De Beemd en Wijbosch: 

• Van de ondervraagden die aangeven in het afgelopen jaar contact te 

hebben gehad met de politie, heeft het grootste aandeel geen punten 

waarover men minder tevreden was wat betreft het optreden van de 
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politie. In Zijtaart is dat aandeel 82%, in De Beemd 92% en in Wijbosch 

85%. In De Beemd wordt dit vaker gezegd door 30-55-jarigen.  

 

Samenvatting 
 

Over het algemeen zijn de inwoners van de gemeente Meierijstad tevreden 

over de thema’s ‘beleving criminaliteit en slachtofferschap’ en ‘tevredenheid 

optreden politie’. Binnen deze twee thema’s vallen er een aantal goede punten 

op. Binnen het thema ‘bekendheid info- en preventienetwerken’ vallen er een 

aantal minder goede punten op. Als eerste gaan we in op de goede punten: 

• Over het algemeen schatten de inwoners van de gemeente Meierijstad de 

kans klein dat ze slachtoffer worden van beroving of mishandeling.  

• Over het algemeen zijn de inwoners van de gemeente Meierijstad positief 

over het totale functioneren en het optreden van de politie.  

 

Het volgende punt binnen het thema ‘bekendheid info- en preventie-

netwerken’ verdienen de aandacht voor het merendeel van de gebieden: 

 

• Inwoners zijn niet bekend met het BIN. 

 

Een ander punt binnen het thema ‘bekendheid info- en preventienetwerken’ 

verdient de aandacht voor sommige gebieden: 

 

• Inwoners maken geen gebruik van WhatsApp als buurtpreventie.  
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9 Tevredenheid functioneren en dienstverlening van de gemeente  

Gemeente 
 

Tevredenheid 
functioneren gemeente 

 

 Gemeentelijke dienstverlening 

 

 

Dorpen en wijken 
 

Tevredenheid functioneren gemeente     Gemeentelijke dienstverlening  

   

• Hoevenbraak – Hulzebraak   Alle dorpen en wijken hebben een score tussen de 3,1 en 3,7 

• Keldonk  

• Erp buitengebied  

• Nijnsel   
• Boskant   
• Veghel West / Oranjewijk   
• Olland   
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Achtergronden 
 

De inwoners van gemeente Meierijstad zijn over het algemeen tevreden over 

het totale functioneren en de dienstverlening van de gemeente. In een aantal 

dorpen/wijken scoort de gemeente op de tevredenheid over het totale 

functioneren van de gemeente minder goed.  

 

Uitdagingen tevredenheid functioneren van de gemeente 
 
Hoevenbraak-Hulzebraak: 

• Van de ondervraagden is 31% ontevreden over het totale functioneren van 

de gemeente Meierijstad.  

 

Keldonk: 

• Van de ondervraagden is 32% ontevreden over het totale functioneren van 

de gemeente Meierijstad.  

 

 

 

 

Erp buitengebied: 

• Van de ondervraagden is 33% ontevreden over het totale functioneren van 

de gemeente Meierijstad.  

 

Nijnsel: 

• Van de ondervraagden is 34% ontevreden over het totale functioneren van 

de gemeente Meierijstad.  

 

Boskant en Veghel West / Oranjewijk: 

• Van de ondervraagden is 37% ontevreden over het totale functioneren van 

de gemeente Meierijstad.  

 

Olland: 

• Van de ondervraagden is 38% ontevreden over het totale functioneren van 

de gemeente Meierijstad.  

 

 

 

 

 


