Publieke raadpleging onder de inwoners van Uden over de
betrokkenheid in de buurt
20 december 2019
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Samenvatting
Veiligheid in Uden
Betrokkenheid in de buurt
Op stelling 1 'In mijn buurt staan buurtbewoners altijd voor elkaar klaar' antwoordt in totaal 52% van
de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 12% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Op vraag "2 Hangt er bij u in de buurt een AED?" antwoordt 58% van de respondenten: "Ja". 26% van
de respondenten antwoord met: “Weet niet”.
Op stelling 3 'Ik zou samen met mijn buurt willen investeren in een AED in de buurt' antwoordt in
totaal 30% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 8% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op vraag 3.1 Op welke locatie in uw buurt zou u een AED willen plaatsen? Antwoordt 31% van de
respondenten met een locatie.
Op vraag "4 Wie is er, volgens u, verantwoordelijk voor de aanschaf van een AED in de buurt?"
antwoordt 70% van de respondenten: "De gemeente".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipUden, waarbij 204 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Betrokkenheid in de buurt
1 'In mijn buurt staan buurtbewoners altijd voor elkaar klaar'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling 1 'In mijn buurt staan buurtbewoners altijd voor elkaar klaar' antwoordt in totaal 52% van
de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 12% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Mee eens

•
•
•
•

De naaste buren. Overige buren niet echt. Kennen elkaar niet zo goed
Maar heb geen ervaring met de meeste buurtbewonners.
Sommige oud buurt bewoners.
Wij hebben een zeer actieve buurtvereniging, die activiteiten organiseert voor
diverse leeftijdsgroepen. Op deze manier blijven mensen met elkaar in contact.

Neutraal

•

Dat is per buren zeer verschillend. Met de een prima contact en de ander ken je
nauwelijks, omdat zij zich met niets en niemand bemoeien
Naar mijn mening, degene die contact met elkaar hebben staan ook voor elkaar
klaar. Maar niet iedereen heeft contact met elkaar

•

Mee
oneens

•

Sociaal contact is beperkt tot enkele personen. Wel goededag e.d. in het
algemeen, maar dan houdt het op, maar ja dat is 201x gedrag....
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In het kader van betrokkenheid in de buurt, hebben bewoners van Moleneind in Uden in de
maand oktober een eigen AED gekocht. Een AED (automatische externe defibrillator) is een
apparaat dat met een schok het hart weer aan het pompen kan brengen bij een
hartstilstand. Een AED in de buurt is van levensbelang, omdat snel handelen bij een
hartstilstand levens kan redden. Deze apparaten hangen vaak in winkels of in
sportaccommodaties en zijn dan slechts beperkt beschikbaar.

2 Hangt er bij u in de buurt een AED?

(n=196)
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Op vraag "2 Hangt er bij u in de buurt een AED?" antwoordt 58% van de respondenten: "Ja". 26% van
de respondenten antwoord met: “Weet niet”.

Toelichting
Ja

•
•
•
•
•
•
•
•

Nee

•
•
•
•

Aangeschaft door de bewoners. Vrijwilligers voor de bediening. Hangt in de hal van
het gebouw De Wel.
Bij ons in de straat
Een aed zet het hart stil bij een hartdefibrillatie . , waarna het hart zelf weer op gang
moet komen al dan niet geholpen door massage . wie schrijft deze teksten.
Maar deze is savonds na sluitingstijd en snachts niet bereikbaar. Hangt achter de
gesloten deur bij pand Patein, centrum jeugd en gezin op de hoek Leeuweriksstraat.
Maar te ver in geval van nood bv voor mijn deur. Is oké... Kan niet opgelost eorden...
Volkel heeft massaal AED apparaat bekostigd zodat er in elke buurt een hangt
Wij zitten ertussenin
Zelf gedoneerd via www.buurtaed.nl en inmiddels al 27 personen uit de buurt
opgeleid om de AED te bedienen.
Alleen bij Jumbo Muziekplein volgens mij. In de straat zelf niet.
Maar ik wil graag een plaatsen.
Niet dichtbij
Niet in de buurt wel in de wijk.
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•

•

Weet
niet

•
•

Wat is in de buurt. Mijn kameraad heeft er 1 aan zijn huis hangen, maar ja dat is ca.
500m lopen door paadjes, dus heen/terug ca. 10 min. rennen.
vandaar dat ik zeg NEE.
Daarnaast kunnen vele mensen deze kosten niet dragen, behalve initiele kosten, zijn
er ook jaarlijkse kosten....Kijk in de AED app en je schrikt van dekking in armere
buurten.
Dit zou de overheid moeten dragen, maar ja die kijkt ook alleen naar kosten en wat
het helpt om de kosten te verlagen, niet het welzijn van mensen.
Wel een beetje in de buurt. Er wonen heel veel mensen dicht bij elkaar bij onze buurt
(abdijlaan/nonnenveld). Daarom zou het goed zijn om er een daar te hebben hangen.
Het is niet goed bekend waar een aed hangt en of deze 24/7 of slechts overdag
bereikbaar/beschikbaar is
Misschien is hij er wel, maar ik weet het niet. Hoe krijg je die informatie bij alle
buurtbewoners?
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3 'Ik zou samen met mijn buurt willen investeren in een AED
in de buurt'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
35%

(n=195)

32%

30%
25%

25%

22%

20%
15%
8%

10%

7%

5%

6%
1%

0%
Zeer mee
eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Er hangt al
een AED in
mijn buurt

Weet niet

Op stelling 3 'Ik zou samen met mijn buurt willen investeren in een AED in de buurt' antwoordt in
totaal 30% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 8% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee eens

•

Maar de buren werken financieel niet mee

Mee eens

•

Alleen van toegevoegde waarde als er ook ehbo'ers zijn die er mee om
kunnen gaan.

Neutraal

•
•

Een eenmalige aanschaf is niet alles. Controles en vervanging hoort er ook
bij. Dat zal ook gezamenlijk gedragen moeten worden.
Er zijn genoeg bedrijven in de wijk.

Mee oneens

•
•

Dit zou van de gemeente en overheids geld betaald moeten worden
Ik vind dat dat door de gemeente betaald moet worden

Zeer mee
oneens

•

AED's zouden door de gemeente per wijk moeten worden aangebracht.
dan betaalt elke burger via de gemeentelijke belasting daaraan mee.

Er hangt al een
AED in mijn
buurt
Weet niet

•

Samen met de buurt een actiedag organiseren . voor gebruik. en uitleg wat
dit apparaat wel doet.

•

Zie hierboven
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3.1 Op welke locatie in uw buurt zou u een AED willen plaatsen? (n=60)
Toelichting
Locatie:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er hangt al een AED
in de buurt

•
•

Bij de basisschool
Bij het grasveld midden op Raamhof
Bij iemand die er mee om weet te gaan
Bij mij
Bosveld 5
Centraal gelegen
Geen buurthuizen of zo in de directe omgeving dus zal het bij iemand
aan huis moeten zijn
In de buurttuin
Mag bij mij naast de voordeur, centraal in de buurt/straat. Helenastraat
86
Nabije schoolgebouw...de Meentover
Paukenstraat
Voetbalveld
Maar het zou fijn zijn als die 24 /7 bereikbaar is
Zou wat meer bekendheid over mogen zijn. Ik weet dat ze in de buurt
zijn maar niet precies waar.
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4 Wie is er, volgens u, verantwoordelijk voor de aanschaf van
een AED in de buurt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
80%
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Op vraag "4 Wie is er, volgens u, verantwoordelijk voor de aanschaf van een AED in de buurt?"
antwoordt 70% van de respondenten: "De gemeente".

Andere organisatie, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AREA
Burgers en gemeente samen. Er loopt een prachtige actie momenteel via www.buurtaed.nl!
De buurt met eventuele hulp van de gemeente
De buurt, gemeente en hartstichting
De Harmoniehof daar zijn 48 appartementen
De VvE
De zorg verzekeraars zouden ook een steentje bij kunnen dragen .
Gemeente bewoners wijk Hartstichting samen
Gemeente i.s.m. de buurt
Gezondheidsinstellingen
Grotere bedrijven waar veel bezoekers komen
Het rijk
Landelijke overheid, via belasting inning pakken ze het wel weer terug, dan weet je dat
centrale dekking landelijk ok is...
Overheid (2x)
Provinciale en/of landelijke overheid
Samen gemeente , buurt , zorgverzekeraars.
Samenwerking buurt, gemeente en Hartstichting
Volkel hartveilig
Zeer intensief hieraan gewerkt door bepaalde personen

Toelichting
•
•

Daar wonen voornamelijk ouderen daar zou een AED goed kunnen hangen nu hangt er een
bij Muzerijk voor dat men naar Muzerijk open neer bent gegaan heb je geen AED meer nodig.
De gemeente heeft hier uiteindelijk ook baat bij
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•
•
•
•
•
•
•

Een sterk gezamenlijke aankoop door de gemeente. Financiering ( met ondersteuning) door
buurtverenigingen etc.
Het is niemands 'verplichting'. Kan een ruime bezetting van AED's helpen bij het doen van
levensreddende handelingen? Jazeker.
Het is niet waterdicht op te lossen.... Hoeveel AED's wil je hebben per buurt?
Je red mensenlevens. En ondersteund bv een ambulacemedewerker. Dan mag de gemeente
ook zijn bijdrage doen vind ik.
Maar de gemeente doet het niet dus doet de Volkelse bevolking het zelf
Voor mij hoeft dit niet: dood = dood
Zie toelichting bij vraag 6
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipUden
Udens Weekblad
Betrokkenheid in de buurt
10 december 2019 tot 20 december 2019
5
204
6,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
20 december 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±6,8%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Udens Weekblad.
Op 10 december is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 18 december is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
De resultaten zijn gewogen naar geslacht en leeftijd

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipUden
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Udens Weekblad en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Uden vergroten.
Via het panel TipUden.nl kunnen alle inwoners van Uden hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipuden.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipUden is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen over dit
initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.

TipUden maakt het gemakkelijk om zonder veel
moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Centrum’, ‘Gemeenteraadsverkiezingen’ en
‘Vuurwerk’.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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