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Inleiding
Bornholm is een wijk in Hoofddorp waar op het gebied van wonen en samenleven
verbeteringen mogelijk zijn. De gemeente Haarlemmermeer, Stichting Amstelring Groep,
woningcorporatie Ymere en de wijkraad Bornholm zijn daarom een samenwerking gestart: de
gebiedscoalitie. Doel is om samen met inwoners uit de wijk nog beter invulling te geven aan
het wonen, werken, recreëren en samenleven.
Om de plannen en initiatieven in de wijk zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van
de inwoners te laten aansluiten is hen gevraagd tussen 15 maart en 31 maart een enquête in
te vullen. Deze enquête is bij de inwoners onder de aandacht gebracht door middel van een
huis-aan-huis verspreide bewonersbrief in de vorm van een flyer.
De resultaten worden in dit rapport besproken aan de hand van grafieken en analyses. De
enquête is ingevuld door 380 respondenten. De resultaten zijn op basis van dit aantal
respondenten niet representatief voor de hele wijk Bornholm, maar dienen om inzicht te
verkrijgen in de wensen en meningen van de bewoners. Niet alle vragen zijn door iedere
respondent beantwoord. Bij iedere vraag is beschreven hoeveel respondenten de vraag
hebben beantwoord.
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De wijk Bornholm
Hoe omschrijft u uw wijk Bornholm in maximaal 5 woorden?
Hoe de respondenten hun wijk Bornholm omschrijven is visueel weergegeven in een
woordwolk. Hoe vaker een woord als antwoord werd gegeven, hoe groter deze is
weergegeven in de woordwolk. De woorden ‘groen’ en ‘rustig’ werden het meeste genoemd.

Beantwoord door 334 respondenten.
Wat waardeert u in uw eigen wijk?
Door middel van een open vraag is de respondenten gevraagd wat zij waarderen in hun wijk.
De antwoorden van de respondenten op deze vraag zijn door middel van kernwoorden
opgedeeld in verschillende categorieën. De categorieën zijn vervolgens zichtbaar gemaakt in
een grafiek.
• Het aanwezige groen:
Groen, natuur, bomen, tuinen, water, park
• Veel winkels of andere voorzieningen aanwezig:
Voorzieningen, winkels, winkelcentrum, faciliteiten, scholen, speeltuin
• De rust in de wijk:
Rust(ig)
• Bereikbaarheid:
Bereikbaar(heid), (openbaar) vervoer, OV, bus(halte), ligging, centraal, fietspaden
• Hoe ruim de wijk opgezet is:
Ruim(te)
• De sfeer in de wijk:
Buren, gezellig, sfeer, saamhorigheid, contact, vrienden, vriendelijk, leuk, thuis voelen
• Geen antwoord:
Geen commentaar, niets, weinig, niks
• Veiligheid:
Veilig
3

• Hoe schoon en netjes de wijk is:
Schoon, schone, netjes
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In de grafiek zijn de absolute aantallen weergegeven van de getelde kernwoorden. Er is
zichtbaar dat het grootste deel van de respondenten de hoeveelheid groen in de wijk
waardeert. Daarna worden de voorzieningen in de wijk en de rust het meeste genoemd.
Voorzieningen die genoemd worden zijn:
• Winkelcentrum
• Winkels: medisch centrum, apotheek, supermarkt, tandarts, huisarts
• Speeltuinen of - gelegenheden
• Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs
• Basketball court en andere sportvelden
• Kinderopvang
Beantwoord door 318 respondenten.
Wat mist u in uw wijk?
Door middel van een open vraag is de respondenten vervolgens gevraagd wat zij missen in
hun wijk. De antwoorden van de respondenten op deze vraag zijn door middel van
kernwoorden opgedeeld in verschillende categorieën. De categorieën zijn vervolgens
zichtbaar gemaakt in een grafiek.
• Geen antwoord:
Geen commentaar, niets, geen idee, niks
• (Meer) groen:
Groen, bomen, natuur, park, tuin
• Schoon en netjes:
Onderhoud, prullenbak, vernieuwing, schoon, schoner, bestrating
• Sfeer:
Gezellig, sociaal, cohesiegevoel, samen, contact, ontmoeting, verbondenheid, kleur
• Voorzieningen in de wijk:
Voorziening, winkel, speeltuin
• Parkeerplaatsen:
Parkeren, parkeerplaatsen
• Veiligheid:
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Veilig(heid)
• Controle:
Controle, handhaving, toezicht
• Bereikbaarheid:
Bereikbaar(heid), bushalte, buurtbus, openbaar vervoer
• Activiteiten voor verschillende leeftijden:
Activiteit(en)
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Meer dan een kwart van de respondenten gaf aan ‘geen commentaar’ te hebben of niets te
missen in de wijk. Daarna worden de hoeveelheid en het onderhoud van het groen in de wijk
genoemd en worden antwoorden gegeven die te maken hadden met hoe schoon en netjes de
wijk is. Voorzieningen stonden in dit overzicht op de vijfde plaats. Voorzieningen die
genoemd worden zijn:
• Brievenbussen
• Speeltuin
• Restaurant
• Sport
• Seniorenwoning
• Seniorenactiviteiten
• Winkels: groenteman, visboer, Oosterse supermarkten, delicatessenwinkel,
drogisterij, schoen- en sleutelmakerij,
• Kinderboerderij
Beantwoord door 311 respondenten.
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Voorzieningen, activiteiten en thema’s
Van welke voorzieningen/activiteiten in uw wijk maakt u gebruik?
In de onderstaande grafiek is weergegeven van welke voorzieningen of activiteiten de
respondenten gebruik maken.

In de grafiek is te zien dat de meerderheid van de respondenten geen gebruik maakt van de
voorzieningen of activiteiten, namelijk 64,7%. Daarna wordt met 10,1% ‘Anders, namelijk...’
het meest genoemd. Hier geven mensen (op volgorde van veel naar weinig) de volgende
antwoorden:
• Winkels/winkelcentrum
• Wandelen
• Kerk
• Kinderactiviteitenweek
• Buurtbarbecue
• Muzikale activiteiten
• Fietsen
• Wijnfeest
• Computercursus
8,2% van de respondenten geeft aan vrijwilligerswerk te doen.
Beantwoord door 306 respondenten.
Aan welke activiteiten in de wijk zou u (verder nog) willen deelnemen?
In de onderstaande grafiek is weergegeven aan welke activiteiten de respondenten deel
zouden willen nemen, al dan niet naast de activiteiten waar ze op dit moment al aan
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deelnemen. Hierbij mochten zij meerdere antwoorden selecteren, daarom komen de
percentages in de grafiek bij elkaar opgeteld niet uit op een totaal van 100%. 39,7% geeft
aan niet aan een activiteit deel te willen nemen.
Daarna is met 26,2% ‘activiteiten gericht op natuur en duurzaamheid’ het meeste gekozen.
19,3% wil graag sporten en bewegen in groepsverband.
‘Anders, namelijk...’ werd door 15 respondenten ingevuld. Zij gaven aan dat zij graag aan
ontmoetingsactiviteiten zouden willen deelnemen of dat zij een volkstuin, ijsbaan,
sportwedstrijden of jongerencentrum in de wijk zouden willen zien.

Beantwoord door 305 respondenten.
Waarom doet u dit (nog) niet?
Door middel van een open vraag is de deelnemers gevraagd waarom zij niet of nog niet
deelnemen aan de activiteit(en) waaraan zij zouden willen deelnemen (zie vorige vraag). 53
respondenten antwoorden hierop met ‘geen commentaar’. Andere respondenten gaven aan
geen tijd (door werk, gezin of hobby’s), geen zin, geen behoefte of geen interesse te
hebben. Daarnaast geeft een aantal respondenten aan niet op de hoogte te zijn van
activiteiten die plaatsvinden.
Deze antwoorden zijn op basis van kernwoorden gecategoriseerd. In de onderstaande
grafiek is in een top 5 zichtbaar hoe vaak de verschillende redenen door de respondenten
zijn gegeven.
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In de grafiek is te zien dat het hebben van geen of te weinig tijd de grootste reden van
respondenten was om niet deel te nemen aan een activiteit in de wijk. Verder gaven
respondenten als reden op dat zij activiteiten doen buiten de wijk, dat zij nu geen
activiteiten bezoeken door corona en dat zij te weinig of geen informatie hebben over
activiteiten in de wijk.
Beantwoord door 300 respondenten.
Wat zijn voor u belangrijke plekken in uw wijk voor bijvoorbeeld ontmoeting, een
wandeling of informatie over (activiteiten in) de wijk?
Door middel van een open vraag is de respondenten gevraagd wat voor hen belangrijke
plekken in hun wijk zijn voor bijvoorbeeld ontmoeting, een wandeling of informatie over
(activiteiten in) de wijk. Dit kan zowel binnen als buiten zijn, zoals een speelplek, een
plantsoen, een bepaald gebouw of in/bij bepaalde voorzieningen.
Deze antwoorden zijn gebundeld in verschillende categorieën. Een top 5 van deze
categorieën is zichtbaar in de onderstaande grafiek.
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Parken, wandelgebieden en plantsoenen worden het meeste genoemd door de
respondenten. Zij noemen in hun antwoord de volgende specifieke plekken in de wijk:
• Park bij Houtwijkerveld
• Het groengebied achter het winkelcentrum
• Engelsholmpad
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Geniedijk
Toolenburgerplas
Muiderbos
Park bij Dragsholm
Geitenweide bij verpleeghuis Bornholm
Grasveld naast Klippeholm
Grasveld naast KSH
Groenplekken bij IJwegschool
Grasveld achter Jumbo
Hofjes bij Grote Belt
Buitenschot
Groenstrook langs het fietspad

Daarna worden het winkelcentrum Skagerrak en speelplekken of -tuinen het meeste
genoemd. Tot slot heeft een aantal respondenten geen idee van een dergelijke plek in de
wijk.
Beantwoord door 286 respondenten.
Welke thema’s vindt u belangrijk of zet u zich voor in, in uw wijk? U kunt meerdere
thema's kiezen.
In de onderstaande grafiek is weergegeven welke thema’s door de respondenten belangrijk
worden gevonden of voor welke zij zich inzetten. Zij mochten meerdere antwoorden
selecteren.

Het antwoord ‘duurzaamheid en groen’ is met 74,2% het meeste gegeven. Daarna volgen
‘doorstroom en passend wonen’ met 40,3% en ‘sport en beweging’ met 36,4%.
‘Anders namelijk...’ werd door 27 mensen ingevuld. Zij noemen de thema’s veiligheid, een
schone buurt, onderhoud en ontmoeten.
Beantwoord door 283 respondenten.
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Stellingen
In de onderstaande grafieken is de mening van respondenten over een aantal stellingen
weergegeven. Zij mochten aangeven of zij het met de stelling sterk eens, eens, oneens of
sterk oneens waren. Ook konden zij aangeven als zij geen mening hadden over de stelling.
Ik vind dat de wijk er netjes en schoon uitziet.
59,0% van de respondenten is het met de stelling (sterk) eens, 40,4% is het met de stelling
(sterk) oneens.

Beantwoord door 282 respondenten.
Er is voldoende groen aanwezig in de wijk (om bijvoorbeeld te wandelen, voor kinderen
te spelen, te recreëren).
63,1% van de respondenten is het met de stelling (sterk) eens. 36,1% is het met de stelling
(sterk) oneens.

Beantwoord door 282 respondenten.
Ik heb veel contact met wijkgenoten.
42,2% van de respondenten is het met de stelling (sterk) eens. 53,6% is het met de stelling
(sterk) oneens.

Beantwoord door 282 respondenten.
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Ik heb behoefte aan (nog) meer contact met wijkgenoten.
29,8% van de respondenten is het met de stelling (sterk) eens. 54,9% is het met de stelling
(sterk) oneens.

Beantwoord door 282 respondenten.
Ik voel me veilig in de wijk.
82,9% van de respondenten is het met de stelling (sterk) eens. 15,2% is het met de stelling
(sterk) oneens.

Beantwoord door 282 respondenten.

Wonen in Bornholm
In wat voor soort woning woont u?
Door middel van een meerkeuzevraag is inzichtelijk gemaakt in wat voor soort woningen de
respondenten wonen. In de onderstaande grafiek zijn de resultaten weergegeven.
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75,2% geeft aan in een rijtjes-, hoek- of twee-onder-een-kapwoning te wonen die zij gekocht
hebben. 8,5% heeft een dergelijk type woning gehuurd en 7,8% heeft een koopappartement.
‘Anders namelijk...’ werd door 9 respondenten geantwoord. Deze respondenten noemden
een vrijstaand huis, een tussenwoning en een geschakelde woning (huis-garage-huis).
Beantwoord door 282 respondenten.
Ziet u zichzelf over 10 jaar nog in de wijk Bornholm wonen?
De respondenten is gevraagd of zij zichzelf over 10 jaar nog in de wijk Bornholm zien
wonen. De resultaten zijn weergegeven in de onderstaande grafiek.

77,2% van de respondenten ziet zichzelf over 10 jaar nog in de wijk wonen, waarvan 67,6%
in hetzelfde huis als zij nu wonen. 8,5% zou wel in Bornholm willen blijven, maar dan binnen
die 10 jaar verhuizen naar een ander huis in de wijk.
Beantwoord door 281 respondenten.
Kunt u dat antwoord toelichten?
Door middel van een open vraag is aan de respondenten gevraagd of zij hun antwoord op de
vorige vraag zouden willen toelichten. Waarom zien zij zichzelf over 10 jaar wel of niet nog
in de wijk Bornholm wonen? Ruim 14% geeft aan hierop ‘geen commentaar’ te hebben. De
andere antwoorden van de respondenten op deze vraag zijn door middel van kernwoorden
opgedeeld in verschillende categorieën. De categorieën zijn vervolgens zichtbaar gemaakt in
een grafiek.
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• Zij zijn blij met hun huidige woning of woonsituatie
Blij, tevreden, goed, fijn, plezier, heerlijk, geen behoefte, bevalt
• Zij zouden naar een (senioren)woning verhuizen die bijvoorbeeld gelijkvloers is,
kleiner is en/of een (trap)lift heeft
Gelijkvloers, (trap)lift, kleiner, benedenwoning, seniorenwoning, levensloopbestendig 2,
toekomstbestendig, doorstroom
• Zij zijn blij met de wijk Bornholm
Rust, voorzieningen, ruimte, Bornholm, wijk, dicht(bij), ligging
• Verhuizen is afhankelijk van hun gezondheid
Gezond, afhankelijk, bejaard, oud, pensioen, pensionering
• Zij zouden op zoek gaan naar een groter huis en/of nieuwbouwwoning
Tuin, nieuwbouw, groter
• Zij hebben te weinig geld om te verhuizen
Kapitaal, duur, geld, kosten, onbetaalbaar, betalen
• Zij willen verhuizen door de staat van de wijk
Verouderd, verpauperen, onderhoud, vernieuwing, verval
Beantwoord door 281 respondenten.
Als u binnen de wijk Bornholm zou verhuizen, naar welk type woning zoekt u dan?
In de onderstaande grafiek is weergegeven naar welk type woning de respondenten zouden
zoeken, als zij binnen de wijk zouden verhuizen.

De levensloopbestendige koopwoning scoort daarbij het hoogst, namelijk met 28,5%. Daarna
is met 21,7% een rijtjes-, hoek- of twee-onder-een-kapwoning koop het meeste gekozen.
19,6% koos voor ‘anders, namelijk...’ en zeggen in hun antwoord dat zij niet willen
verhuizen, dat zij het (nog) niet weten, dat zij buiten de wijk zouden verhuizen of noemen
onder andere de volgende woningtypen:
• Vrijstaand huis
• Gelijkvloerse woning
• Aanleunwoning
• Huis met een tuin
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Beantwoord door 281 respondenten.

Welk cijfer geeft u uw wijk?
Door middel van een meerkeuzevraag is de respondenten gevraagd de wijk Bornholm een
cijfer te geven van 1 tot en met 10. In de onderstaande grafiek zijn de resultaten
weergegeven.

De cijfers 7 en 8 werden het meeste gegeven. Gemiddeld scoorde de wijk een 7,23.
Beantwoord door 281 respondenten.
Om inzichtelijk te maken of de waardering van de wijk door de respondenten verschillend is
op basis van hun woonsituatie is een grafiek gemaakt met de waardering van respondenten
met een huurwoning en respondenten met een koopwoning.
In de onderstaande grafiek zijn de waarderingen zichtbaar van de respondenten met een
huurappartement of een rijtjes-, hoek-, of twee-onder-een-kapwoning huur.
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Het gemiddelde cijfer van de huurders voor de wijk is een 7,05.
Op basis van 38 respondenten
In de onderstaande grafiek zijn de waarderingen zichtbaar van de respondenten met een
koopappartement of een rijtjes-, hoek-, of twee-onder-een-kapwoning koop.

Het gemiddelde cijfer van de kopers voor de wijk is een 7,24.
Op basis van 233 respondenten

15

Gegevens respondenten
Wat is uw leeftijd?
In de onderstaande grafiek is de leeftijd van de respondenten weergegeven. Het grootste
deel van de respondenten is tussen 65 en 74 jaar oud, namelijk 44,5%.

Beantwoord door 274 respondenten.
Om inzichtelijk te maken of de verdeling in leeftijden verschilt in relatie tot de waardering
die respondenten geven van de wijk, zijn de respondenten in twee groepen verdeeld. De
eerste groep heeft een waarderingscijfer van 1 tot en met 5 gegeven. De tweede groep gaf
het waarderingscijfer 6 tot en met 10.
In de onderstaande grafiek zijn de leeftijden zichtbaar van de respondenten die de wijk
Bornholm het cijfer 1 tot en met 5 gaven.

Op basis van 15 respondenten.
In de volgende grafiek zijn de leeftijden zichtbaar van de respondenten die de wijk Bornholm
het cijfer 6 tot en met 10 gaven.
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Op basis van 259 respondenten.
De grafieken laten zien dat de respondenten die de wijk een hoge beoordeling geven over
het algemeen ouder zijn dan de respondenten die een lage beoordeling geven.

Hoe lang woont u in de wijk Bornholm?
In de onderstaande grafiek is zichtbaar hoe lang respondenten in de wijk Bornholm wonen.

De meerderheid geeft aan 16 jaar of langer in de wijk te wonen, namelijk 67,3%. 12,9%
woont 11 tot en met 15 jaar in de wijk en 9,2% woont 6 tot en met 10 jaar in de wijk.
Beantwoord door 272 respondenten.
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Wat is uw gezinssamenstelling?
In de onderstaande grafiek is de gezinssamenstelling van de respondenten weergegeven.

De meeste respondenten wonen in een huishouden met thuiswonende kinderen, namelijk
30,4%. Een huishouden zonder kinderen en een huishouden met kinderen uit huis scoren
daarna het hoogste, namelijk met 24,4% van de respondenten. ‘Anders, namelijk...’ werd
door 5 respondenten gegeven. Zij geven toelichting op de bovenstaande antwoorden.
Beantwoord door 270 respondenten.
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