Resultaten panelonderzoek Arnhemse woonprincipes
Inleiding
In april 2015 is er een enquête uitgezet onder alle leden van het digitale panel. In de enquête kwamen
de thema's 'Arnhemse woonprincipes' en 'Dierenwelzijn' aan bod. De enquête is uitgezet onder alle
leden van het Arnhemse digipanel, 4275 leden. De respons is 47% (respondenten die de enquete
helemaal hebben ingevuld). Er is gevraagd naar de identiteit van de wijk,betaalbaarheid van de
woningen, geschiktheid van de woningen en wonen voor specifieke doelgroepen.

Wijken met identiteit
Meer dan de helft van de respondenten geeft aan trots te zijn op Arnhem, trots te zijn op de buurt
waar ze wonen en voelt zich daadwerkelijk verbonden met de wijk waar ze wonen. Ruim 60% van de
respondenten vindt dat elke wijk een eigen indentiteit zou moeten hebben.
64% van de respondenten vindt dat gemeenten en woningcorporaties vooral moeten investeren in
wijken waar verloedering op de loer ligt. Ook als dit betekent dat er in sommige wijken helemaal niet
wordt geïnvesteerd.

Betaalbaarheid en eerlijke prijs

De helft van de respondenten vindt dat er te weinig woningen in Arnhem zijn voor mensen met een
laag inkomen. 57% van de respondenten is van mening dat mensen met een hoog inkomen in een
sociale huurwoning plaats moeten maken voor mensen met lagere inkomens. 42% is het eens met de
stelling dat de aanwezigheid van hoge inkomens in sociale huurwoningen een zegen voor de buurt is.
Ongeveer de helft van de respondenten vindt dat de kwaliteit van de woningen niet verlaagd mag
worden als dat de huurprijs ten goede komt. Tweederde van de respondenten geeft aan zelf te willen
investeren om de eigen woning energiezuiner te maken.

Levensloopgeschikt wonen en specifieke doelgroepen
Als het gaat om levensloopgeschikt wonen geeft meer dan de helft van de respondenten aan te
verwachten dat zij de rest van hun leven in hun huidige buurt en huidige woning kunnen blijven
wonen. De helft van de respondenten gaat pas nadenken over verhuizen als ze echt niet meer
zelfstandig kunnen blijven wonen. Tweederde van de respondenten geeft aan dat zij bereid zijn om
zelf te investeren aan aanpassingen aan hun woning. Als men gaat verhuizen vanwege een geschikte
woning lijkt er weinig bezwaar te bestaan om hiervoor naar een andere wijk te verhuizen. Er zijn maar
weinig respondenten die verwachten op hun buurt te kunnen rekenen als zij hulpbehoevend worden.

Respondenten zijn van mening dat het woningaanbod voor met name jonge starters onvoldoende is
en het woningaanbod juist voor voor gezinnen voldoende is.

Aantrekkelijke woonstad

Opvallend is dat iets meer dan 60% van de respondenten vindt dat er geen extra woningen in het dure
segment bijgebouwd hoeven te worden. Een minderheid vindt dat woningen voor specifiek mensen
met hoge inkomens op de meest aantrekkelijke locaties in Arnhem gebouwd mogen worden.
Tot slot geeft 61% van de respondenten aan dat investeren in de Arnhemse binnenstad prioriteit heeft.

Aantrekkelijke woonstad

In bovenstaande wordcloud is te zien dat redenen voor vestiging in Arnhem vooral zijn:
- werk
- geboren in Arnhem
- (groene) omgeving

Wat gaan we doen met de resultaten?
In de woonprincipes wordt beschreven wat de onderwerpen voor de komende 10 jaar met betrekking
tot wonen zijn in Arnhem. Daarnaast komt er per jaar een uitvoeringsagenda met korte termijn acties
die leiden tot het realiseren van de woonprincipes. Alle meningen en ideeën die we de afgelopen
periode hebben opgedaan worden verwerkt in de woonprincipes. Begin juni werden de woonprincipes
gepresenteerd aan de gemeenteraad van Arnhem.

Resultaten panelonderzoek Dierenwelzijn
Belang van dierenwelzijn algemeen
Het panel vindt het welzijn van dieren belangrijk. Bijna 80% van het panel vindt het dierenwelzijn
(zeer) belangrijk. Iets minder dan de helft (49%) zegt zelf een bijdrage te leveren aan dierenwelzijn.
Dit doet men vooral door:
- Zorg voor dieren in het algemeen
- Goed verzorgen van de eigen huidieren
- Kopen biologisch vlees
- Vogels voeren/vogelvriendelijke tuin
Het panel heeft meer moeite om zich voor te stellen of dierenwelzijn voldoende geborgd is in Arnhem.
De helft weet hier geen antwoord op te geven (47% weet het niet). Iets minder dan 30% staat er
neutraal tegenover en kan dus ook niet zeggen of men het eens of oneens is met de gedachte dat het
dierenwelzijn voldoende gewaarborgd is in Arnhem.
Aan het panel is gevraagd in hoeverre men het eens zijn met stellingen die te maken hebben met
dierenwelzijn.
In onderstaande figuur is te zien dat veel regelgevingen en maatregelen belangrijk worden gevonden.

Er aanwezigheid is van in de vrije natuur levende dieren in de stad en
buitengebied
Er een goed hondenbeleid is (losloopgebieden, opruim- en
aanlijnplicht)
Er aandacht is voor maatschappelijk thma's (dierenleed, verzorging en
mishandeling)
Er een verplichting is dat iedereen zijn/haar kat moet laten chippen
(hond is al verplicht)
Er een goede regelgeving is m.b.t. dierenwelzijn
Er vuurwerkvrije zones zijn tijdens de jaarwisseling
Er educatie en voorlichting is vanuit de gemeente
Er in Arnhem meer voorlichting en het goede voorbeeld gegeven
wordt t.a.v. dierenwelzijn van de produktiedieren
Er vanuit de gemeente wordt bijgedragen aan de bouw van een nieuw
dierenasiel
Er gebruikt kan worden gemaakt van dieren voor vermaak
(vissen/jacht/evenementen)
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De meest belangrijke regelgevingen c.q. maatregelen volgens de panelleden, zijn:
1. De aanwezigheid van in de vrije natuur levende dieren in stad en buitengebied
2. Een goed hondenbeleid (aanlijnplicht, opruimen)
3. Aandacht voor maatschappelijke thema's (dierenleed, verzorging, mishandeling)
Op de vraag wat men mist op gebied van dierenwelzijn of wat men graag verbetert wil zien, komt het
vaakst naar voren dat er meer gedaan moet worden op gebied van:
- Opruimen van hondenpoep.
- Meer controle en handhaving vanuit de gemeente.

Informatie
Aan het panel is gevraagd of de gemeente meer informatie moet aanbieden over dierenwelzijn. De
antwoorden zijn in onderstaande figuur te zien.
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Een kleine groep (11%) vindt dat de gemeente dit zeker moet doen. 22% antwoordt met 'ja, enigszins'.
42% vindt dat de gemeente niet meer informatie hoeft aan te bieden. Een kwart weet het niet of heeft
er geen mening over.
De panelleden die meer informatie van de gemeente wensen over dierenwelzijn, willen het liefst
geïnformeerd worden via de Arnhemse koerier of via internet.

Huisdieren
Van het panel heeft 41% een huisier. Aan deze panelleden zijn 2 stellingen voorgelegd:
1: Ik heb wel eens moeite om de kosten en/of tijd voor het houden van een huisdier vrij te maken.
2: Ik zie in mijn omgeving dat er moeite is om de kosten en/of tijd voor het houden van een huisdier vrij
te maken.
Wat opvalt is dat mensen van zichzelf vinden dat ze geen moeite hebben om tijd vrij te maken voor
hun huisdier (88% is het er mee oneens en 7% is het er mee eens), terwijl de meningen over de
omgeving verdeeld zijn (38% is het oneens met de stelling en 33% is het ermee eens. De overige
panelleden staat er neutraal of weet het niet).
Panelleden kregen ten slotte de volgende vraag: Kent u initiatieven die kunnen ondersteunen bij
tijdschaarste en hoge kosten voor eigenaren van huisdieren?
Bijna driekwart (74%) kon hier geen antwoord op geven en konden geen initiatieven benoemen. De
panelleden die dit wel konden gaven de volgende antwooden (zie onderstande figuur)

(Honden)uitlaatservice is het meest genoemde initiatief.

Wat gaan we doen met de resultaten?
Het doel van deze enquete is om bij de bewoners van Arnhem te achterhalen hoe zij over
dierenwelzijn denken. Of zij op de hoogte zijn van wat de gemeente aan dierenwelzijn doet, en te
vragen wat de inwoners nog meer als een taak voor de gemeente zien. Daarnaast wilt de gemeente
polsen wat haar inwoners zelf zouden willen en kunnen bijdragen aan dierenwelzijn.
De resultaten worden verder gebruikt als ingang voor een digitale discussie "participatie tool". We
gaan stellingen formuleren waarmee in september 2015 een digitale discussie met de stad gevoerd
gaat worden over dierenwelzijn.
Via de koerier en internet wordt begin september een oproep gedaan voor deelname.

