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1. Inleiding
Het gemeentebestuur van Enschede wil bewoners meer verantwoordelijk maken voor de
openbare ruimte. In verband hiermee wil het bestuur bewonersparticipatie stimuleren. Om dit
te kunnen doen is echter meer informatie nodig over de mate waarin bewoners zich
(mede)verantwoordelijk voelen voor hun woonomgeving en zich actief willen inzetten voor
hun woonomgeving.
Dit rapport beschrijft de resultaten van een enquête over de beoordeling van de
woonomgeving, de (mede)verantwoordelijkheid voor de woonomgeving en actieve inzet voor
de woonomgeving van de bewoners van de wijk De Bolhaar in het stadsdeel Enschede Noord.

2. Methode
2.1. Vragenlijst en procedure
Om vast te kunnen stellen hoe bewoners van De Bolhaar denken over hun woonomgeving,
(mede)verantwoordelijkheid voor hun woonomgeving en actieve inzet voor hun
woonomgeving is gebruik gemaakt van een vragenlijst. De vragenlijst is ontwikkeld door de
medewerkers van de Wetenschapswinkel van Universiteit Twente. De onderwerpen die erin
worden behandeld zijn inrichting, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, recreatieve
voorzieningen, netheid en sociale veiligheid. In totaal bevat de vragenlijst veertien vragen,
waarvan acht gesloten zijn. Bijlage A geeft de gehele vragenlijst weer.
De vragenlijst werd op 12 en 13 juli tussen 18.00 uur en 21.00 uur `face to face` afgenomen
door 23 studenten van de Universiteit Twente. Vooraf zijn deze geïnstrueerd over het afnemen
van de vragenlijst. Een week voor de afname van de vragenlijst hebben alle bewoners van de
wijk De Bolhaar een brief ontvangen over het waarom, wanneer, waar en hoe van de enquête.
De brief is te vinden in bijlage B.
2.2. Operationalisering
Met de term woonomgeving wordt het gebied in de directe omgeving van de woning bedoeld.
Onder de inrichting van de woonomgeving worden straten, pleintjes, openbare verlichting,
parkeerruimte en dergelijke verstaan. De term groenvoorzieningen heeft betrekking op de
aanwezigheid en het onderhoud van bomen, gras en plantsoenen, maar ook op manieren
waarop men gebruik kan maken van het groen. Bij speelvoorzieningen kan men denken aan de
hoeveelheid speelplekken en -toestellen en de mate waarin kinderen er leuk en veilig kunnen
spelen. Recreatieve voorzieningen zijn wandelpaden, ontmoetingsplekken als speel- en
sportveldjes en mogelijkheden om bijvoorbeeld te zwemmen of te skaten. Onder netheid
wordt zwerfvuil, onkruid, kapotte bankjes enzovoort verstaan. Sociale veiligheid geeft de mate
van vandalisme, onveilige plekken en onvoldoende openbare verlichting aan.
De zeven gesloten vragen met betrekking tot het oordeel over de woonomgeving in het
algemeen, de inrichting, de groenvoorzieningen, de speelvoorzieningen, de recreatieve
voorzieningen, de netheid en de sociale veiligheid kunnen beantwoord worden op een
vijfpuntenschaal waarbij een 1 staat voor zeer slecht en een 5 voor zeer goed. Een
voorbeeldvraag is “Hoe beoordeelt u de groenvoorzieningen in uw woonomgeving?”.
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De mate waarin men zich (mede)verantwoordelijkheid voelt voor de woonomgeving en zich
actief wil inzetten voor de woonomgeving wordt gemeten met behulp van zes open en één
gesloten vraag. Een voorbeeld van een open vraag is “Wat zou u als burger kunnen doen om
de groenvoorzieningen in uw woonomgeving te verbeteren?”
In de gesloten vraag worden verschillende mogelijkheden zoals buurtactiviteiten organiseren,
toezicht houden en speeltoestellen opknappen genoemd, die kunnen bijdragen aan de
verbetering
van
de
woonomgeving.
De
respondenten
kunnen
meerdere
antwoordmogelijkheden kiezen.
2.3. Respondenten
De enquête is uitgevoerd in de wijk De Bolhaar. Bijlage C geeft een kaart van dit gebied
weer. Bewoners die bereid waren deel te nemen aan het onderzoek werden direct
geïnterviewd door een van de enquêteurs. In totaal is er bij plusminus 550 huishoudens
aangebeld, die een respons van 48,5% opleverden. Uitgedrukt in aantallen waren dit 267
huishoudens. Een belangrijk gegeven hierbij is dat van de 550 huishoudens, 227 huishoudens
niet aanwezig waren tijdens de afname van de vragenlijst. Dit betekent dat 82,7% van de
aanwezige huishoudens heeft deelgenomen aan het onderzoek. De gegevens met betrekking
tot de afwezige huishoudens zijn terug te vinden in bijlage D. 48% van de ondervraagden is
bereid dieper in te gaan op de onderwerpen behandeld in de enquête. Bijlage E toont de
contactgegevens van deze personen.
2.4. Statistische analyse
Alle gegevens zijn gecodeerd en geanalyseerd door middel van SPSS versie 18.0 voor
Windows.
De antwoorden op de open vragen zijn op basis van gelijkenis ingedeeld in categorieën.

3. Resultaten
3.1. Beoordeling woonomgeving
Tabel 1 toont de gemiddelden van de factoren woonomgeving algemeen, inrichting,
groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, recreatieve voorzieningen, netheid en sociale
veiligheid. Tabel 2 geeft de gegeven antwoorden met betrekking tot deze factoren weer in
procenten.
Uit tabellen 1 en 2 blijkt dat de meeste respondenten de inrichting, netheid en
speelvoorzieningen beoordelen als goed. De woonomgeving in het algemeen,
groenvoorzieningen en recreatieve voorzieningen worden over het algemeen beoordeeld als
goed tot zeer goed. De sociale veiligheid wordt door de meerderheid als zeer goed beoordeeld.
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Tabel 1.
Gemiddelden van de factoren: woonomgeving algemeen, inrichting,
groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, recreatieve voorzieningen, netheid en sociale veiligheid.
Factor
Aantal respondenten
Gemiddelde
Standaarddeviatie
Woonomgeving algemeen
Inrichting
Groenvoorzieningen
Speelvoorzieningen
Recreatieve voorzieningen
Netheid
Sociale veiligheid

267

4,25
3,96
4,02
3,58
4,13
3,78
4,64

0,58
0,57
0,76
0,78
0,71
0,75
0,68

Noot: Alle factoren konden beantwoord worden op basis van een vijfpuntenschaal waarbij een 1 stond voor zeer slecht
en een 5 voor zeer goed.

Tabel 2.
Percentages gegeven antwoorden met betrekking tot de factoren: woonomgeving
algemeen, inrichting, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, recreatieve voorzieningen, netheid
en sociale veiligheid.
Factor
Beoordeling
Zeer slecht
Slecht
Neutraal
Goed
Zeer goed
Woonomgeving algemeen
Inrichting
Groenvoorzieningen
Speelvoorzieningen
Recreatieve voorzieningen
Netheid
Sociale veiligheid

0
0
0,7
0,4
0
0,7
0

0,7
2,2
4,1
9,0
2,7
6,4
1,1

4,1
12,7
11,2
31,5
11,6
17,6
7,9

61,0
72,3
60,3
50,9
56,2
64,8
16,9

34,1
12,7
33,6
8,2
29,6
10,5
74,2

Noot: Percentages zijn gebaseerd op 267 respondenten.

3.2. Verantwoordelijkheid en inzet woonomgeving
Tabel 3 toont de resultaten met betrekking tot de verantwoordelijkheid en inzet voor de
woonomgeving, die verkregen zijn op basis van de gesloten vraag “ Wat denkt u zelf te kunnen
doen om uw woonomgeving te verbeteren?”. Uit deze resultaten komt naar voren dat het
grootste deel van de respondenten taken uit zou willen voeren als trottoir sneeuwvrij houden,
bladruimen en opruimen van zwerfafval en of hondenpoep. Meedenken over de inrichting van
de woonomgeving en buurtactiviteiten organiseren zijn ook taken die een groot deel van de
respondenten zouden willen doen.
Tabel 4 toont de resultaten met betrekking tot de verantwoordelijkheid en inzet voor de
woonomgeving, die verkregen zijn op basis van de open vragen. Veruit de meeste
respondenten vallen binnen de categorie niets / geen antwoord en voelen zich waarschijnlijk
niet verantwoordelijk voor hun woonomgeving. Het minst verantwoordelijk voelen
respondenten zich voor de recreatieve voorzieningen en de speelvoorzieningen.
3

Het meest verantwoordelijk voelen bewoners zich voor de netheid van de woonomgeving.
Verzorgen van de (directe) woonomgeving en opletten of anderen niets kapot maken of
vervuilen zijn taken die de voorkeur genieten als het gaat om verantwoordelijkheid en inzet
voor de woonomgeving.
Wanneer de factoren inrichting, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, recreatieve
voorzieningen, netheid en sociale veiligheid apart worden bekeken en de respondenten van de
antwoordcategorie niets / geen antwoord buiten beschouwing worden gelaten, ziet men dat op
gebied van netheid en inrichting de meeste respondenten bereid zijn om te zorgen voor hun
(directe) woonomgeving. Bij de groenvoorzieningen is te zien dat de meeste respondenten
zowel zorg willen dragen voor hun (directe) woonomgeving als voor de groenvoorzieningen
zelf. Voor de speelvoorzieningen zijn schoonhouden/onderhouden van en meedenken met de
gemeente taken die de respondenten het liefst op zich zouden nemen. Op gebied van
recreatieve voorzieningen willen de respondenten er gewoon gebruik van maken en
meedenken met de gemeente, zodat ze behouden blijven. Opletten of er niets kapot of vies
wordt gemaakt en eventueel aanspreken op dit gedrag, is volgens het merendeel van de
respondenten een prima taak als het gaat om het verbeteren van de sociale veiligheid van hun
woonomgeving.

Tabel 3.
Aantal gegeven antwoorden met betrekking
tot de gesloten vraag “Wat denkt u zelf te kunnen doen om uw
woonomgeving te verbeteren?”.
Taak
Trottoir sneeuwvrij houden
Bladruimen in de straat in het najaar
Opruimen van zwerfafval/hondenpoep
Meedenken over de inrichting van de woonomgeving
Buurtactiviteiten organiseren
Toezicht houden in de buurt
Deelnemen aan buurtcommissie/wijkraad
Onderhouden van groenvoorzieningen
Samen met medebewoners het onderhoud regelen
Helpen met onderhoudsacties van de gemeente
Speelplekken schoonhouden
Speeltoestellen opknappen
Anders

Aantal
216
173
150
126
101
94
70
62
62
55
50
28
10

Noot: Totaal aantal respondenten was 267.
Onder de antwoordmogelijkheid anders vielen antwoorden als reukvrij maken van
varkenshouderij, plasticafval ophalen, hondenpoeppolitie, iets doen aan de verkeerssituatie
(2 keer), bewoners aanspreken op verantwoordelijkheid, via internet mening geven aan
gemeente, protesteren tegen de bouw van een seniorenflat, vegen en schoonmaken van de
straat en meedenken over bladruimen.
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Tabel 4.
Aantal gegeven antwoorden op de open vragen met betrekking tot verantwoordelijkheid en inzet voor de woonomgeving voor de
factoren inrichting, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, recreatieve voorzieningen, netheid en sociale veiligheid.
Antwoord
Inrichting Groen
Speel
Recreatieve
Netheid Sociale
Totaal
voorzieningen voorzieningen voorzieningen
veiligheid
Verzorgen
34
16
47
97
(directe) woonomgeving
Opletten of anderen niets kapot maken of
12
7
12
36
67
Vervuilen en eventueel aanspreken
Verantwoordelijkheid voor eigen kavel
12
5
27
Meedenken met gemeente
9
3
8
6
1
27
Verzorgen groenvoorzieningen
4
16
2
22
Attenderen op opruimen afval/hondenpoep
22
22
(Betere) Sociale samenhang
8
1
12
21
Eigen vuil opruimen
18
18
(Gemeente) Waarschuwen als er iets niet goed
3
2
7
12
gaat
Schoonhouden/onderhouden
8
2
10
Actief gebruikmaken van voorzieningen
8
8
Beter beveiligen van woning
8
8
Bankjes neerzetten
2
1
3
Meer verlichting rondom huis
3
3
Rekening houden met rijgedrag
2
1
3
Grond kopen/huren en onderhouden
2
2
Activiteiten organiseren
2
2
Vrijwilliger worden
2
2
Overig
4
4
Niets / Geen antwoord
212
215
240
243
173
204
1286
Noot: Totaal aantal respondenten was 267.
Onder het verzorgen van de (directe) woonomgeving vielen antwoorden als trottoir vegen,trottoir sneeuwvrij houden, bladruimen, onkruid wieden, hondenpoep/zwerfvuil opruimen
enzovoort.
Onder het verzorgen van de groenvoorzieningen vielen antwoorden als zelf zaaien/poten, snoeien, sproeien enzovoort.
De antwoorden die zijn ondergebracht bij de categorie “overig” waren: binnenhouden van katten, inzetten van hondenfluitjes, geen auto’s aan de openbare weg parkeren en het uit zicht
houden van caravans. Elk antwoord werd slecht eenmaal gegeven.
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4. Conclusie
De resultaten verkregen uit de open vragen tonen dat het grootste deel van de
respondenten, 78%, zich waarschijnlijk niet verantwoordelijk voelt voor zijn of haar
woonomgeving en zich er ook niet actief voor wil inzetten. Een verklaring hiervoor kan
zijn dat over het algemeen de respondenten een goede tot zeer goede beoordeling geven
aan hun woonomgeving. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat de bewoners
tevreden zijn met hun woonomgeving en waarschijnlijk van mening zijn dat zijzelf niets
aan hun woonomgeving hoeven te veranderen. Het is immers goed zoals het is. Een
andere verklaring is dat respondenten nooit hebben nagedacht over de mate waarin ze
zich verantwoordelijk voelen voor hun woonomgeving en manieren waarop ze zich actief
kunnen inzetten voor hun woonomgeving. Indien dit het geval is zijn de respondenten
overvallen door de open vragen, waardoor ze niet direct een antwoord konden geven.
Wanneer iemand niet thuis is in de materie, is het beantwoorden van open vragen
namelijk moeilijker dan het beantwoorden van gesloten vragen. Dit kan er toe leiden dat
respondenten aangeven niets te kunnen doen of simpelweg geen antwoord geven. Dit
verschijnsel is terug te zien in de verschillen tussen de resultaten verkregen uit de open en
gesloten vraag(en) over wat men zou kunnen doen om de woonomgeving te verbeteren.
Wanneer wordt gekeken naar de uitkomsten van de open en gesloten vraag(en), is te zien
dat respondenten meer verantwoordelijkheid en inzet voor hun woonomgeving tonen
wanneer er concrete voorbeelden genoemd worden dan wanneer ze uit het niets aan
moeten geven wat ze zouden kunnen doen. Waarschijnlijk zullen bewoners dus meer
verantwoordelijkheid en inzet voor hun woonomgeving tonen wanneer ze worden
geconfronteerd met concrete voorbeelden van dit gedrag. Wil de gemeente
bewerkstelligen dat bewoners meer verantwoordelijkheid en inzet tonen voor hun
woonomgeving dan zal ze duidelijke taken moeten opstellen en die moeten voorleggen
aan de bewoners, in plaats van de bewoners zelf te laten bepalen wat ze zouden willen
doen. Bij het opstellen van deze taken zou de gemeente zich voornamelijk moeten
concentreren op bezigheden die te maken hebben met het verzorgen van de (directe)
woonomgeving. Uit zowel de open als de gesloten vraag(en) is namelijk gebleken dat
bewoners die zich, in meer of mindere mate, verantwoordelijk voelen voor hun
woonomgeving en zich er actief voor willen inzetten het liefst bezig zouden willen zijn
met het verzorgen van hun (directe) woonomgeving. Enkele voorbeelden hiervan zijn
trottoir vegen, trottoir sneeuwvrij houden en bladruimen. Dit fenomeen wordt ook
ondersteund door het gegeven dat respondenten zich het meest verantwoordelijk voelen
voor de netheid van hun woonomgeving.
Opvallend is dat, ondanks het feit dat de open vragen voornamelijk zijn beantwoord met
niets of geen antwoord, 48% van de ondervraagden bereid is om deel te nemen aan een
informatief vervolggesprek. Om te voorkomen dat tijdens het vervolggesprek
onderwerpen aangesneden zullen worden die geen betrekking hebben op de
verantwoordelijkheid en inzet voor de woonomgeving, is het van belang om tijdens de
organisatiefase van de vervolggesprekken goed duidelijk te maken wat het doel van het
gesprek zal zijn.
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5. Bijlage
A. Vragenlijst
Geachte mevrouw, mijnheer,

De Gemeente Enschede wil onder andere via deze enquête inzicht krijgen in welke mate
bewoners zich (mede)verantwoordelijk voelen voor hun woonomgeving en wat zij daarin zelf
willen doen. Één van de vragen is dan ook of u open staat voor een informatief gesprek daarover
met medewerkers van Stadsdeel Noord. In dat geval vragen wij u bij vraag 9 uw naam en
adresgegevens beschikbaar te stellen, zodat medewerkers Stadsdeel Noord een afspraak met u
kunnen maken. U bent daartoe uiteraard niet verplicht.
In totaal neemt het invullen van de vragenlijst 5 minuten van uw tijd. U wordt bij het invullen
geholpen door de enquêteur.
Per vraag kan, tenzij anders vermeld, slechts één antwoord worden gegeven. Verder bevat deze
vragenlijst geen goede of foute antwoorden. Als u twijfelt tussen twee keuzemogelijkheden,
bedenk dan dat uw eerste ingeving vaak het beste is.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Woonomgeving
Met de term woonomgeving wordt het gebied dat in de directe omgeving van uw woning ligt
bedoeld.

1. Hoe beoordeelt u uw woonomgeving in het algemeen?
0 Zeer slecht
0 Slecht
0 Neutraal
0 Goed
0 Zeer goed
2. Hoe beoordeelt u de inrichting van uw woonomgeving?
(U kunt hierbij denken aan uw straat, pleintjes, de beplanting, de bestrating, zwerfvuil,
openbare verlichting, parkeerplaatsen etc.)
0 Zeer slecht
0 Slecht
0 Neutraal
0 Goed
0 Zeer goed
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Wat zou u als bewoner kunnen doen om de inrichting van uw woonomgeving te verbeteren?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Hoe beoordeelt u de groenvoorzieningen in uw woonomgeving?
(U kunt hierbij denken aan de aanwezigheid en het onderhoud van het groen, maar ook aan
hoe u er gebruik van kunt maken.)
0 Zeer slecht
0 Slecht
0 Neutraal
0 Goed
0 Zeer goed
Wat zou u als bewoner kunnen doen om de groenvoorzieningen in uw woonomgeving te
verbeteren?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Hoe beoordeelt u de speelvoorzieningen in uw woonomgeving?
(U kunt hierbij denken aan de hoeveelheid speelvoorzieningen en aan de mogelijkheid om er
leuk en veilig te kunnen spelen.)
0 Zeer slecht
0 Slecht
0 Neutraal
0 Goed
0 Zeer goed
Wat zou u als bewoner kunnen doen om de speelvoorzieningen in uw woonomgeving te
verbeteren?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Hoe beoordeelt u de recreatieve voorzieningen in uw woonomgeving?
( U kunt hierbij denken aan mogelijkheden om te wandelen, ontmoetingsplekken met bankjes
in de openbare ruimte zoals plantsoenen, speel- en sportveldjes, parken, maar ook aan de
aanwezigheid van sportverenigingen en mogelijkheden om te joggen, zwemmen, skaten etc.)
0 Zeer slecht
0 Slecht
0 Neutraal
0 Goed
0 Zeer goed
Wat zou u als bewoner kunnen doen om de recreatieve voorzieningen in uw woonomgeving
te verbeteren?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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6. Hoe beoordeelt u de netheid van uw woonomgeving?
(U kunt hierbij denken aan zwerfvuil, onkruid, kapotte bankjes en afvalbakken, stank,
hondenpoep etc.)
0 Zeer slecht
0 Slecht
0 Neutraal
0 Goed
0 Zeer goed
Wat zou u als bewoner kunnen doen om de netheid van uw woonomgeving te verbeteren?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7.

Hoe beoordeelt u de sociale veiligheid in uw woonomgeving?
(U kunt hierbij denken aan vandalisme, onveilige plekken, onvoldoende verlichting etc.)
0 Zeer slecht
0 Slecht
0 Neutraal
0 Goed
0 Zeer goed
Wat zou u als bewoner kunnen doen om de sociale veiligheid in uw woonomgeving te
verbeteren?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

8. Wat denkt u zelf te kunnen doen om uw woonomgeving te verbeteren?
U mag meerdere antwoorden aankruisen.
0 Opruimen van zwerfafval/hondenpoep
0 Bladruimen in de straat in het najaar
0 Trottoir sneeuwvrij houden in de winter
0 Onderhouden van de groenvoorzieningen
0 Helpen met onderhoudsacties van de gemeente
0 Buurtactiviteiten organiseren
0 Toezicht houden in de buurt
0 Speeltoestellen opknappen
0 Speelplekken schoonhouden
0 Deelnemen aan een buurtcommissie of wijkraad
0 Meedenken over de inrichting van de woonomgeving
0 Samen met uw medebewoners het onderhoud regelen
0 Anders, namelijk……………………………………………………………………...
9. Bent u bereid tot een gesprek met de Gemeente Enschede over de bovenstaande
onderwerpen?
0 Nee

0 Ja
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Graag noteren we dan u uw naw-gegevens. De gemeente neemt dan na de zomervakantie
contact met u op
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking!
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B. Aankondiging enquête
Geachte bewoner,
Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2010-2013 in november 2009 heeft de
gemeenteraad een aantal moties aangenomen over (vergroting van) bewonersparticipatie. In één
van die moties draagt de raad het college van Burgemeester en Wethouders op in 2010 in de
stadsdelen te experimenteren met vergaande (vormen van) buurtautonomie in de openbare ruimte.
Meedoen is daarbij het adagium. In de Twentsche Courant Tubantia van zaterdag 21 juni jl. hebt
u daarover kunnen lezen dat het nieuwe gemeentebestuur burgers, ondernemers, clubs en
verenigingen uitnodigt zelf met ideeën te komen en plannen uit te voeren.
In Stadsdeel Noord is de wijk De Bolhaar aangewezen voor het experiment buurtautonomie. Om
enig idee te krijgen hoe u de openbare ruimte ervaart en welke rol u zichzelf daarin toebedeelt,
hebben wij de Wetenschapswinkel van de UT gevraagd daarover de bewoners van de wijk De
Bolhaar te enquêteren. Enquêteurs komen daarvoor in week 28 en 29 (12-24 juli) huis aan huis bij
u langs met een korte vragenlijst. Het beantwoorden van de vragen duurt 5-10 minuten.
Één van de vragen is of u wilt meewerken aan een vervolggesprek met medewerkers van
Stadsdeel Noord over buurtautonomie. Die vervolggesprekken zullen na de zomervakantie
plaatsvinden en daarvoor wordt te zijner tijd een afspraak met u gemaakt. Om die afspraken te
kunnen maken vragen wij in de enquête uw naw-gegevens (naam, adres, woonplaats) beschikbaar
te stellen. Deze gegevens zijn nodig om een vervolgafspraak met u te maken. Uiteraard zullen wij
deze gegevens vertrouwelijk behandelen.
Wij vragen u mee te werken aan de enquête en zullen u te zijner tijd informeren over de
resultaten. Desgewenst kunt u de enquêteurs die in week 28 en 29 bij u langskomen vragen naar
een bewijs dat zij de enquête in onze opdracht uitvoeren.
Als u hierover nog vragen hebt kunt u bellen met de heer Frank Landman, tel. 4817424.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Enschede,
namens dezen,

Drs. F.W.H. Landman,
manager Openbare Ruimte Stadsdeelbeheer Noord
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C. Enquêtegebied
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D. Afwezige huishoudens
Straat
Bachlaan
Beethovenlaan
Bizetlaan
Bolhaarslaan
Brucknerlaan
Chopinlaan
Chopinplein
Deurningerstraat

Dr. Zamenhofflaan
Händellaan
Haydnlaan
Horstlindelaan

Johan Strausslaan
Lisztlaan
Lyceumlaan
Mendelssohnlaan
Mendelssohnplein
Mozartlaan

Offenbachlaan
Pierenkampweg
Puccinilaan
Rossinilaan
Schubertlaan
Schumannlaan
Verdilaan
Von Weberlaan
Wagnerlaan

Huisnummer
8, 16
15, 17, 20, 30, 32, 38
2, 4, 19
36,
36,45,
45, 47, 49, 50, 55, 60, 67, 69, 71, 74, 79,
36,
86,45,
8947, 49, 50, 55, 60, 67, 69, 71, 74, 79, 86,
3, 10
8, 9, 17, 19, 21
6, 11, 12
276, 280, 282, 288, 298, 310, 320, 324, 330,
332, 334, 342 A, 344 A, 348, 350, 352, 368,
370, 372, 378, 380, 398, 402, 415, 422, 423,
426, 434, 440, 448, 472, 490
62, 89, 175, 214, 215, 255, 274, 276
6, 10, 12, 14, 16, 24
1, 2, 8, 13, 15, 19, 20, 24, 26, 33, 37, 39, 41
5, 8, 13, 15, 23, 32, 50, 59, 60, 62, 64, 68, 71,
73, 75, 80, 86, 88, 90, 96, 112, 120, 122, 126,
132, 134, 151, 165, 169, 171, 181, 183, 192
4, 16, 18
6, 10, 12
3, 5, 7, 9, 11, 15
4, 8, 10
2, 5, 6 ,8, 13
73, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 92, 97, 99, 103, 105,
107, 111, 126, 128, 130, 131, 133, 135, 138,
139, 153, 159, 166, 168, 182, 186, 194, 198
2, 14
Geen huishoudens
2
2, 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 32,
36, 38, 33, 42, 46, 48
4, 6, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
29
7, 13
2, 7, 5, 10, 12
6, 7, 9, 15, 28, 32
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