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Bos en Lommer: sport, openbare
ruimte en verkiezingen

Van 20 tot en met 28 april 2009 konden de leden van het Digitaal Burgerpanel Bos en
Lommer meedoen aan de tweede meting. De enquête betrof drie onderwerpen: sport
(opgesteld door de D66-fractie), investeringen in Bos en Lommer (opgesteld door de
VVD-fractie) en de stadsdeel- en gemeenteraadsverkiezingen. Van de 186 respondenten
hebben er 143 meegedaan, een respons van 77%. Daarnaast zijn er 51 enquêtes op
straat afgenomen, waarmee het totaal aantal respondenten uitkomt op 194.

Zes op de tien doen op dit moment aan sport
1

Zes op de tien respondenten (61%) doen op dit moment aan sport . Dit betekent dat vier
op de tien respondenten (39%) op dit moment niet sporten. Daarnaast geeft 57% van de
respondenten (op wie dat van toepassing is) aan dat ook iemand anders in hun
huishouden aan sport doet.
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Dit is gelijk aan de resultaten voor Bos en Lommer uit de Sportmonitor 2006 van O+S

1

Gemeente Amsterdam
Dienst Onderzoek en Statistiek

Een derde van de sportbeoefenaars doet dit alleen in georganiseerd verband (34%),
eveneens een derde alleen in ongeorganiseerd verband (36%) en drie op de tien (30%)
doen dit zowel in georganiseerd als ongeorganiseerd verband.
Aan de 74 respondenten die wel eens sporten in georganiseerd verband is gevraagd
welke sport dit betreft. De sportschool is het populairst: 39% doet aan conditiefitness, 26%
aan krachtfitness en 14% aan aerobic en steps. Bijna iedereen die aan krachtfitness doet,
doet ook aan conditiefitness en zowel mannen als vrouwen beoefenen beide vormen van
fitness. Naast de sportschool doen relatief veel respondenten aan tennis (11%) een
zwemsport (12%) en voetbal (14% veldvoetbal en 5% zaalvoetbal).
Alle drie de respondenten die aan volleybal doen, beoefenen deze sport in hun eigen
stadsdeel (Volleybalvereniging Amsterdam), datzelfde geldt voor de ene persoon die aan
korfbal doet (Korfbalvereniging AKC Blauw Wit) en degene die aan badminton doet
(Badmintonvereniging Slotermeer). In totaal sport 18% van de sporters in georganiseerd
verband in het eigen stadsdeel. Daarnaast sporten relatief veel respondenten in De
Baarsjes (14%), Oud-Zuid (11%) en Amsterdam-Centrum (11%). In totaal beoefent 12%
zijn of haar georganiseerde sport buiten Amsterdam.
Ook aan de 78 respondenten die op dit moment sporten in ongeorganiseerd verband is
gevraagd waar ze dit voornamelijk doen. Vier op de tien doen dit in Bos en Lommer
(41%), 49% ergens anders in Amsterdam en 10% buiten Amsterdam. Ongeorganiseerde
sport wordt dus meer in Bos en Lommer beoefent dan georganiseerde sport.
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De 32 respondenten die op dit moment aan ongeorganiseerde sport doen in het eigen
stadsdeel beoefenen dit voornamelijk op straat of op een voetbalveld (Erasmuspark of
elders in het stadsdeel). In totaal is 18% van ongeorganiseerde sporters ontevreden over
de sportvoorzieningen en sportmogelijkheden in het eigen stadsdeel en bijna de helft
(46%) van hen mist een sportvoorziening in het stadsdeel, zoals een tennisveld of een
trapveldje.
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Aanzienlijk deel panelleden heeft geen oordeel over aanbod
sportvoorzieningen in het stadsdeel
In totaal heeft 40% van alle respondenten geen oordeel over het aanbod van de
georganiseerde sporten in Bos en Lommer en is 22% noch tevreden, noch ontevreden.
Een kwart is er tevreden over en 10% is ontevreden. Hierbij zit geen verschil tussen
sporters van georganiseerde sporten of ongeorganiseerde sporten.
Een kwart van alle respondenten mist een georganiseerde sport in Bos en Lommer.
Logischerwijs zijn dit voornamelijk degenen die niet tevreden zijn over het aanbod van de
georganiseerde sporten in Bos en Lommer. Zij noemen onder andere als gemis een
sportschool, hockey, tennis, voetbal, volleybal en zwemmen.

Panelleden: investeer in het aanpakken van zwerfvuil
Aan de respondenten zijn de twee volgende stellingen voorgelegd over investeringen in
het stadsdeel:
 In Bos en Lommer moet meer geïnvesteerd worden in sociale voorzieningen
 In Bos en Lommer moet meer geïnvesteerd worden in de openbare ruimte
Mate waarin respondenten het eens zijn om te investeren in de openbare ruimte en sociale
voorzieningen
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Respondenten vinden dat er meer moet worden geïnvesteerd in de openbare ruimte dan
in sociale voorzieningen. In totaal is 70% voor investeringen in de openbare ruimte en
56% voor investeringen in sociale voorzieningen. Er is een grote overlap tussen de
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antwoorden op de stellingen: respondenten die het eens zijn met de ene stelling zijn het
ook eens met de andere stelling. Wanneer ze gedwongen worden te kiezen, kiest 56%
van alle respondenten voor investeringen in de openbare ruimte en 31% voor
investeringen in de sociale voorzieningen (13% weet het niet). Investeringen in de
openbare ruimte moeten volgens respondenten die hiervoor zijn vooral worden gedaan op
het gebied van het aanpakken van zwerfvuil (72%) en het plaatsen van fietsenrekken
(59%).

Ongeveer een kwart heeft in 2006 niet gestemd
Bijna vier op de tien (38%) respondenten geven aan niet gestemd te hebben bij de
stadsdeelraadverkiezingen in 2006. Deze zijn als volgt te verdelen: voor 7% was de reden
dat ze toen nog niet mochten stemmen en bij 9% omdat ze toen nog niet in Bos en
Lommer woonden. Het totale percentage wat daardoor wel kon stemmen, maar dit niet
heeft gedaan in 2006 is daarmee 26%. Geen interesse of niet weten op wie te stemmen
zijn allebei belangrijke redenen hiervoor. Als er morgen stadsdeelraadverkiezingen
worden geeft 75% aan zeker te gaan stemmen.
Net iets minder respondenten dan bij de stadsdeelraadverkiezingen geven aan niet te
hebben gestemd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (31%). Bijna iedereen die
gestemd heeft bij de stadsdeelraadverkiezingen heeft dit ook gedaan bij de
gemeenteraadsverkiezingen.
6% van de respondenten die niet hebben gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen
mocht toen niet stemmen en 5% woonde nog niet in Amsterdam. Het totale percentage
wat daardoor wel kon stemmen, maar dit niet heeft gedaan is daarmee 22%. Geen
interesse of niet weten op wie te stemmen zijn weer de belangrijkste redenen. Als er
morgen gemeenteraadsverkiezingen worden geeft 78% aan zeker te gaan stemmen. In
2006 heeft 48% van de bewoners in Bos en Lommer gestemd bij de
2
gemeenteraadsverkiezingen .
In totaal stemt 46% meestal op dezelfde partij bij de landelijke verkiezingen als bij de
stadsdeel- en gemeenteraadsverkiezingen, 40% doet dit soms wel, soms niet en 4% doet
dit niet (10% weet het niet).
De helft van alle respondenten verdiept zich wel eens in een politieke partij, 36% soms en
14% doet dit niet. Meer informatie over politieke partijen verkrijgt men het liefst via internet
(47%) of via AT5 (39%). Het minst is men geïnteresseerd in informatie via teletekst (2%)
of via een informatiebijeenkomst (8%).
Vijf respondenten zijn al politiek actief, dit is 3%. Daarnaast geeft 7% aan zeer
geïnteresseerd te zijn om politiek actief te worden.
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Veiligheid belangrijkste thema voor verkiezingen
Aan alle respondenten is gevraagd wat ze belangrijke thema’s vonden bij de stadsdeelen gemeenteraadsverkiezingen in 2006 en wat ze belangrijke thema’s vinden als er nu
verkiezingen gehouden zouden worden. De resultaten zijn naast elkaar gezet in de tabel
op de volgende pagina.
Alle thema’s worden op dit moment belangrijker gevonden dan in 2006. De thema’s
veiligheid, schoonhouden, wonen, onderwijs en groenvoorzieningen staan beide jaren alle
vijf bovenaan, hetzij in een iets gewijzigde volgorde. Voor 2006 vond men het
schoonhouden van de straten het belangrijkste, nu is dat de veiligheid.
Ook de vijf thema’s die men het minst belangrijk vindt, zijn in 2006 en 2009 gelijk
gebleven. Infrastructuur, ouderen, verkeer, Amsterdam Topstad en drugs worden door de
respondenten als minst belangrijk beschouwd.

Belangrijke thema’s voor stadsdeel- en gemeenteraadsverkiezingen
belangrijk in 2006

belangrijk in 2009

veiligheid

41%

50%

schoonhouden van de stad (schone straten etc)

44%

46%

wonen (woningbouw, huisvesting)

37%

46%

onderwijs

36%

42%

groenvoorzieningen

31%

40%

armoedebestrijding

25%

38%

overlast

26%

38%

milieu

24%

35%

sociale cohesie

25%

34%

gezonde lucht \ tegengaan opwarming aarde

21%

29%

werkgelegenheid

18%

29%

integratie

20%

28%

openbaar vervoer

21%

26%

parkeren (gebrek aan plaatsen, parkeertarieven)

21%

25%

zorg

18%

21%

infrastructuur

12%

18%

ouderen

8%

13%

verkeer

9%

12%

Amsterdam Topstad

6%

10%

drugs

6%

7%
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