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Samenvatting 
 
Het wijkpanel van de Vosseparkwijk wil te weten komen in hoeverre de buurtbewoners voor- of 
tegenstanders zijn van de komst van het nieuwe Cambuurstadion en welke randvoorwaarden en 
aandachtspunten zij belangrijk vinden. Dit verslag geeft hiertoe inzichten en handvatten.  
  De hoofdvraag luidt: “Hoe staan de bewoners van de Vosseparkwijk tegenover de 
eventuele komst van het nieuwe Cambuurstadion grenzend aan hun wijk?”  
In overleg met de opdrachtgever zijn 550 enquêtes willekeurig verspreid in de wijk. In totaal 
hebben 159 huishoudens de enquête ingevuld. Het was mogelijk om de enquête digitaal (via 
Typeform) of op papier in te vullen. De meerderheid van de buurtbewoners ziet de eventuele 
komst van een voetbalstadion als een bedreiging. Als gevolg van de eventuele bouw van een 
nieuw voetbalstadion zien de bewoners van de Vosseparkwijk een aantal potentiële 
bedreigingen. De meerderheid van buurtbewoners ziet zwerfafval, geluid en verlichting een 
beetje of als weinig bedreiging. De belangrijkste bedreigingen die de buurtbewoners zien zijn: 
bezoekers, vandalisme en verkeer en mobiliteit.  
  Als het nieuwe Cambuurstadion daadwerkelijk gerealiseerd wordt, kunnen hier 
faciliteiten of voorzieningen in komen. De grootste meerderheid van de buurtbewoners heeft 
geen behoefte aan sportfaciliteiten, horecagelegenheden, winkels, amusementsgelegenheden 
en zorg- en verzorgingsfaciliteiten.  
   Er lijkt weinig tot geen behoefte te zijn in de wijk aan de komst van een 
Cambuurstadion. De bewoners zien de komst van een Cambuurstadion als bedreiging. En er is 
weinig behoefte aan de eventuele faciliteiten die het stadion met zich mee kan brengen. 
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H1 Inleiding  

Een paar maanden geleden was er in het nieuws dat voetbalclub Cambuur plannen heeft voor 

een nieuw voetbalstadion in Leeuwarden. Daarbij wordt gedacht aan een locatie aan de rand 

van de Vosseparkwijk.  

Het wijkpanel wil weten in hoeverre de buurtbewoners voor- of tegenstanders zijn van de 

komst van een nieuw Cambuurstadion aan de rand van de Vosseparkwijk en welke 

randvoorwaarden en aandachtspunten de inwoners van de wijk belangrijk vinden.  

De hoofdvraag luidt:  

Hoe staan de bewoners van de Vosseparkwijk tegenover de eventuele komst van het nieuwe 

Cambuurstadion grenzend aan hun wijk? 

 

In hoofdstuk 2 staat de onderzoeksopzet. Daarna volgen in hoofdstuk 3 de resultaten. 

Uiteindelijk wordt in hoofdstuk 4 afgesloten met de conclusies.  
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H2 Onderzoeksopzet  
In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet beschreven. De hoofd- en deelvragen zijn gekoppeld 

aan de enquêtevragen. Ook de verwerking en verspreiding worden toegelicht. 

2.1 Hoofdvraag 
 

Hoe staan de bewoners van de Vosseparkwijk tegenover de eventuele komst van het nieuwe 

Cambuurstadion grenzend aan hun wijk? 

Er is gekozen voor een bewonersonderzoek in de vorm van een schriftelijke enquête. Deze is 

tot stand gekomen in samenwerking met de werkgroep, die in het leven is geroepen door het 

wijkpanel van de Vosseparkwijk.  

  Samen met de werkgroep is gebrainstormd over de mogelijke randvoorwaarden en 

aandachtspunten die in de wijk spelen met betrekking tot de eventuele komst van het 

Cambuurstadion. Deze zijn ondergebracht onder bedreigingen en kansen. In de enquête kunnen 

inwoners aangeven in welke mate zij zorgen hebben over de mogelijke bedreigingen. Daarnaast 

is er ook aandacht voor de mogelijke kansen bij de komst van een nieuw Cambuurstadion. 

 

2.2 Deelvragen en enquêtevragen 
De hoofdvraag wordt beantwoord met behulp van de onderstaande deelvragen.  

 

Deelvraag 1: In hoeverre zijn de bewoners van de Vosseparkwijk voor of tegen het nieuwe 

Cambuur stadion grenzend aan hun wijk? 

- In welke mate zien de buurtbewoners de eventuele bouw van een nieuw voetbalstadion 

als een kans of als een bedreiging? 

 
Deelvraag 2: Welke randvoorwaarden willen de bewoners van de Vosseparkwijk meegeven aan 
de gemeente als het nieuwe Cambuurstadion gerealiseerd wordt? 
 

- In welke mate zien de buurtbewoners zwerfafval als een bedreiging? 

- In welke mate zien de buurtbewoners geluid als een bedreiging? 

- In welke mate zien de buurtbewoners bezoekers als een bedreiging? 

- In welke mate zien de buurtbewoners mobiliteit en verkeer als een bedreiging? 

- In welke mate zien de buurtbewoners vandalisme als een bedreiging? 

- In welke mate zien de buurtbewoners verlichting als een bedreiging? 

- Welke drie bedreigingen vinden de buurtbewoners het belangrijkst? 
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Deelvraag 3: Welke aandachtspunten willen de bewoners van de Vosseparkwijk meegeven aan 
de gemeente als het nieuwe Cambuurstadion gerealiseerd wordt? 

 

- In hoeverre hebben de buurtbewoners behoefte aan sportfaciliteiten in en om het 

voetbalstadion? 

- In hoeverre hebben de buurtbewoners behoefte aan horecagelegenheden in en om het 

voetbalstadion? 

- In hoeverre hebben de buurtbewoners behoefte aan winkels in en om het 

voetbalstadion? 

- In hoeverre hebben de buurtbewoners behoefte aan amusementsgelegenheden in en om 

het voetbalstadion? 

- In hoeverre hebben de buurtbewoners behoefte aan zorg en verzorgingsfaciliteiten in 

en om het voetbalstadion? 

- Welke twee ondersteunende faciliteiten vinden de buurtbewoners het belangrijkst? 

 

Overige vragen:  
 

- In welke mate zijn de buurtbewoners op de hoogte van de plannen van voetbalclub 

Cambuur, wat betreft de bouw van een nieuw voetbalstadion bij het WTC-gebied? 

- In welke leeftijdscategorie bevinden de buurtbewoners zich? 

- Wat is de samenstelling van de huishoudens van de buurtbewoners? 

- Zijn de buurtbewoners als zelfstandig ondernemer actief in de wijk? 

- In welke straat van de Vosseparkwijk wonen de buurtbewoners? 

 

2.3 Verwerking en verspreiding 
In opdracht van de opdrachtgever is afgesproken 550 enquêtes willekeurig te verspreiden in de 

wijk. Het was mogelijk om de enquête digitaal of op papier in te vullen. De website die is 

gebruikt voor de online enquête is Typeform. De resultaten zijn verwerkt in SPSS.  

           Typeform geeft de mogelijkheid om enquêtes op verschillende manieren in te stellen, 

waardoor er zowel meerkeuze- als open vragen toegepast konden worden. Een deel van de 

antwoorden op de open vragen zijn in Word verwerkt.  

  De data is geanalyseerd met SPSS. Indien er significante verschillen zijn tussen groepen 

inwoners, zijn deze aangegeven.  
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H3 Resultaten 

In hoofdstuk drie worden de resultaten grafisch weergeven en beschreven. De paragrafen zijn 
verdeeld per deelvraag wat zorgt voor een overzichtelijke structuur. De enquêtevragen worden 
gekoppeld aan de deelvragen. Op basis van elke deelvraag is een conclusie getrokken.  
 

3.1 Verloop 
Er zijn 550 enquêtes op selectieve steekproefwijze door de Vosseparkwijk verspreid. Op de dag 

van de deadline, 20 december 2015, waren er online 155 ingevulde enquêtes. Na overleg met 

de opdrachtgever is de enquête nog een aantal dagen langer opengehouden. Uiteindelijk zijn 

er 159 ingevulde enquêtes binnengekomen. De respondenten in de enquête reageren in het 

algemeen met veel weerstand tegen de komst van het stadion, zij zien het plan veelal als een 

bedreiging. 

 

3.2 Voor of tegen 
De deelvraag van deze paragraaf luidt:  

In hoeverre zijn de bewoners van de Vosseparkwijk voor of tegen het nieuwe Cambuurstadion 

grenzend aan hun wijk?  

Deze deelvraag gaat in op hoe de buurtbewoners staan tegenover de eventuele komst van een 

eventueel nieuw voetbalstadion grenzend aan hun wijk. 

In grafiek 1 zijn de resultaten weergeven op de vraag:  

In welke mate zien de buurtbewoners de eventuele bouw van een nieuw voetbalstadion als een 

kans of als een bedreiging? 

De meerderheid van de buurtbewoners (31%) ziet de eventuele komst van het voetbalstadion 

als een bedreiging. De groep die hierop volgt (22%) ziet het meer als bedreiging dan als een 

kans. Dit betekent dat meer dan de helft van de buurtbewoners de eventuele komst van het 

stadion als een bedreiging ziet. 
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Grafiek 1 
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3.3 Randvoorwaarden 
De deelvraag van deze paragraaf luidt:  

Welke randvoorwaarden willen de bewoners van de Vosseparkwijk meegeven aan de gemeente 

als het nieuwe Cambuurstadion gerealiseerd wordt?  

Voor deze deelvraag is er onderzocht in welke punten de buurtbewoners veel of weinig 

bedreiging zien.  

3.3.1 Mate van bedreiging Zwerfafval 
In grafiek 2 zijn de resultaten weergeven op de vraag:  

In welke mate zien de buurtbewoners zwerfafval als een bedreiging? 

De buurtbewoners zijn wat betreft zorgen over zwerfafval erg verdeeld. Meer dan de helft van 

de buurtbewoners is verdeeld over zowel neutraal, een beetje bedreiging en weinig bedreiging 

betreft de eventuele komst van een voetbalstadion. 

Grafiek 1 
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3.3.2 Mate van bedreiging geluid 
In grafiek 3 zijn de resultaten weergeven op de vraag:  

In welke mate zien de buurtbewoners geluid als een bedreiging? 

De meerderheid van de buurtbewoners (31%) ziet geluid als een bedreiging bij de komst van 

een voetbalstadion. Van de inwoners vindt 21% geluid een beetje als een bedreiging. Uit de 

Chi-kwadraattoets voor groepen (zie bijlage 5.1) blijkt er een significant verschil te zijn tussen 

de leeftijden van de respondenten en de mate waarin ze geluid als een bedreiging zien. In 

verhouding zien leeftijdscategorieën boven de 45 jaar een grotere bedreiging in geluid dan de 

respondenten onder de 45 jaar. 

 

  

Grafiek 2 
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3.3.3 Mate van bedreiging bezoekers 
In grafiek 4 zijn de resultaten weergeven op de vraag:  

In welke mate zien de buurtbewoners bezoekers als een bedreiging? 

De meerderheid van de buurtbewoners (48%) ziet de bezoekers bij de komst van een eventueel 

voetbalstadion als een grote bedreiging. De groep die hierop volgt (23%) ziet de bezoekers als 

een beetje bedreiging.  

  Uit de Chi-kwadraattoets voor groepen (zie bijlage 5.2) blijkt er een significant verschil 

te zijn tussen de leeftijden van de respondenten en de mate waarin ze bezoekers als een 

bedreiging zien. In verhouding zien de leeftijdscategorieën boven de 25 jaar meer bedreiging in 

bezoekers dan de respondenten onder de 25 jaar. 

Grafiek 3 
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3.3.4 Mate van bedreiging mobiliteit en verkeer 
In grafiek 5 zijn de resultaten weergeven op de vraag:  

In welke mate zien de buurtbewoners mobiliteit en verkeer als een bedreiging? 

Het grootste deel van de buurtbewoners (46%) ziet mobiliteit en verkeer als een bedreiging bij 

de eventuele komst van een voetbalstadion. De groep die hierop volgt (26%) ziet mobiliteit en 

verkeer als een beetje bedreiging. Veel meer dan de helft van de buurtbewoners neigt dus naar 

de kant van bedreiging. 

 

  

Grafiek 4 
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3.3.5 Mate van bedreiging vandalisme 
In grafiek 6 zijn de resultaten weergeven op de vraag:  

In welke mate zien de buurtbewoners vandalisme als een bedreiging? 

Van de buurtbewoners ziet 43% vandalisme bij de eventuele komst van een voetbalstadion als 

bedreiging. De meerderheid die hierop volgt (25%) ziet vandalisme een beetje als bedreiging. 

Meer dan de helft van de buurtbewoners neigt dus naar de kant van bedreiging. 

Grafiek 5 
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3.3.6 Mate van bedreiging verlichting 
In grafiek 7 zijn de resultaten weergeven op de vraag:  

In welke mate zien de buurtbewoners verlichting als een bedreiging? 

Van de buurtbewoners ziet 33% verlichting niet als bedreiging bij de eventuele komst van een 

voetbalstadion. De twee meerderheden die hierop volgen zijn verdeeld over weinig bedreiging 

(18%) en een grote bedreiging (18%) wat betreft verlichting. Meer dan de helft van de 

buurtbewoners neigt meer naar de kant van geen bedreiging. 

  

Grafiek 6 
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3.3.7 Belangrijkste bedreigingen 
In grafiek 8 zijn de resultaten weergeven op de vraag:  

Welke drie bedreigingen vinden de buurtbewoners het belangrijkst?  

Van de buurtbewoners vindt 29% vandalisme de belangrijkste bedreiging bij de eventuele komst 

van een voetbalstadion. Hierna volgen bezoekers (24%) en verkeer en mobiliteit (21%) als 

belangrijkste bedreiging. 

  Uit de Chi-kwadraattoets voor groepen (zie bijlage 5.3) blijkt er een significant verschil 

te zijn tussen de gezinssituatie van de respondenten en de mate waarin ze geluid als 

belangrijkste bedreiging zien. Gezinnen met kinderen zien in vergelijking met de andere 

gezinssituaties geluid minder als een belangrijke bedreiging. Veel eenoudergezinnen zien 

geluidsoverlast juist wel als een belangrijke bedreiging.  

 

  

Grafiek 7 
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3.3.8 Conclusie 
De eventuele bouw van een nieuw voetbalstadion brengt volgens de inwoners van de 

Vosseparkwijk een aantal potentiële bedreigingen. De meerderheid van buurtbewoners ziet 

zwerfafval en geluid een beetje als bedreiging of als weinig bedreiging. Het grootste gedeelte 

van de buurtbewoners ziet geluid als een grote bedreiging of een beetje als bedreiging. De 

komst van bezoekers naar het voetbalstadion, verkeersproblemen, mobiliteit en vandalisme 

zien de buurtbewoners als een grote bedreiging.  

  Verlichting wordt niet als bedreiging gezien. Over het algemeen zien de buurtbewoners 

veel bedreigingen bij de eventuele komst van een voetbalstadion. De belangrijkste 

bedreigingen die de buurtbewoners zien zijn: bezoekers, vandalisme en verkeer en mobiliteit. 
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3.4 Aandachtspunten 
De deelvraag van deze paragraaf luidt:  

Welke aandachtspunten willen de bewoners van de Vosseparkwijk meegeven aan de gemeente 

als het nieuwe Cambuurstadion gerealiseerd wordt?  

Voor deze deelvraag is na gegaan wat voor behoefte de buurtbewoners hebben voor welke 

faciliteiten of voorzieningen. Hieruit kunnen aandachtspunten gehaald worden die worden 

meegegeven aan de gemeente als het nieuwe Cambuurstadion gerealiseerd wordt. 

 

3.4.1 Mate van behoefte sportfaciliteiten 
In grafiek 9 zijn de resultaten weergeven op de vraag:  

In hoeverre hebben de buurtbewoners behoefte aan sportfaciliteiten in en om het 

voetbalstadion?  

Van de buurtbewoners heeft 49% geen behoefte aan sportfaciliteiten in en om het 

voetbalstadion. De groep die hierop volgt (19%) heeft weinig behoefte aan sportfaciliteiten.  

  Uit de Chi-kwadraattoets voor groepen (zie bijlage 5.4) blijkt er een significant verschil 

te zijn tussen de leeftijden van de respondenten en de mate waarin ze behoefte hebben aan 

sportfaciliteiten. De leeftijdscategorie 45 tot 75 jaar heeft in verhouding met de andere 

leeftijdscategorieën het minst behoefte aan sportfaciliteiten. Hierna volgt de 

leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar. De leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar is de enige groep die 

aangeeft veel behoefte te hebben aan sportfaciliteiten. 

 

Grafiek 8 
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3.4.2 Mate van behoefte horecagelegenheden 
In grafiek 10 zijn de resultaten weergeven op de vraag:  

In hoeverre hebben de buurtbewoners behoefte aan horecagelegenheden in en om het 

voetbalstadion?  

De meerderheid van de buurtbewoners (56%) heeft geen behoefte aan horecagelegenheden in 

en om het voetbalstadion. De groep die hierop volgt (20%) heeft weinig behoefte aan 

horecagelegenheden. Meer dan de helft van de buurtbewoners heeft weinig behoefte of zelfs 

geen behoefte aan horecagelegenheden. 

  

Grafiek 9 
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3.4.3 Mate van behoefte winkels  
In grafiek 11 zijn de resultaten weergeven op de vraag:  

 In hoeverre hebben de buurtbewoners behoefte aan winkels in en om het voetbalstadion? 

Van de buurtbewoners heeft 51% geen behoefte aan winkels in en om het voetbalstadion. De 

groep die hierop volgt (15%) heeft weinig behoefte aan winkels.  

  Uit de Chi-kwadraattoets voor groepen (zie bijlage 5.5) blijkt er een significant verschil 

te zijn tussen de leeftijden van de respondenten en de mate waarin ze behoefte hebben aan 

winkels. De leeftijdscategorie 45 tot 75 jaar heeft in verhouding met de andere 

leeftijdscategorieën het minst behoefte aan winkels. Hierna volgt de leeftijdscategorie van 18 

tot 25 jaar. In vergelijking met de andere heeft de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar nog wel 

een beetje behoefte of veel behoefte aan winkels. 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 10 
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3.4.4 Mate van behoefte aan amusementsgelegenheden 
In grafiek 12 zijn de resultaten weergegeven op de vraag:  

In hoeverre hebben de buurtbewoners behoefte aan amusementsgelegenheden in en om het 

voetbalstadion?  

Een grote meerderheid van de buurtbewoners (55%) heeft geen behoefte aan 

amusementsgelegenheden in en rond het voetbalstadion. De groep die hierop volgt (17%) heeft 

een beetje behoefte aan amusementsvoorzieningen. 

  Uit de Chi-kwadraattoets voor groepen (zie bijlage 5.6) blijkt een significant verschil te 

zijn tussen de leeftijden van de respondenten en de mate waarin ze behoefte hebben aan 

amusementsgelegenheden. De leeftijdscategorie 45 tot 75 jaar heeft in verhouding met de 

andere leeftijdscategorieën het minst behoefte aan amusementsgelegenheden. In vergelijking 

met de anderen heeft de helft van de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar nog wel een beetje 

behoefte aan amusementsgelegenheden. 

  Uit de Chi-kwadraattoets voor groepen (zie bijlage 5.7) blijkt ook nog een significant 

verschil te zijn tussen actieve ondernemers en niet-actieve ondernemers in de wijk en de mate 

waarin ze behoefte hebben aan amusementsgelegenheden. Mensen die geen actief zelfstandig 

ondernemer zijn in de wijk, hebben in verhouding minder behoefte aan 

amusementsgelegenheden dan mensen die wél actieve zelfstandige ondernemers zijn in de 

wijk. 

  

Grafiek 11 



26 
 

3.4.5 Mate van behoefte aan verzorgingsfaciliteiten 
In grafiek 13 zijn de resultaten weergeven op de vraag:  

In hoeverre hebben de buurtbewoners behoefte aan zorg en verzorgingsfaciliteiten in en om 

het voetbalstadion?  

Een grote meerderheid van de buurtbewoners (48%) heeft geen behoefte aan zorg en 

verzorgingsfaciliteiten in en om het voetbalstadion. De groep die hierop volgt (16%) heeft een 

beetje behoefte aan zorg en verzorgingsfaciliteiten.  

  

Grafiek 12 
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3.4.6 Belangrijkste ondersteunende faciliteiten 
In grafiek 14 zijn de resultaten weergeven op de vraag:  

Welke twee ondersteunende faciliteiten vinden de buurtbewoners het belangrijkst?  

De meerderheid van de buurtbewoners (30%) vindt zorg en zorgvoorzieningen het belangrijkste. 

De groep die hierop volgt (25%) vindt hierna winkels het belangrijkste. De derde, hierop 

volgende meerderheid (23%) vindt sportfaciliteiten het belangrijkste.  

  Uit de Chi-kwadraattoets voor groepen (zie bijlage 5.8) blijkt een significant verschil te 

zijn tussen de gezinssituaties van de respondenten en de mate waarin ze sportfaciliteiten als 

belangrijkste faciliteit zien. In vergelijking met de andere gezinssituaties vindt de categorie 

‘gezin met kinderen’ sportfaciliteiten niet het belangrijkst.  

 

3.4.7 Conclusie 
Als het nieuwe Cambuurstadion daadwerkelijk gerealiseerd wordt, kunnen hier faciliteiten of 
voorzieningen in komen. De grootste meerderheid van de buurtbewoners heeft geen behoefte 
aan sportfaciliteiten, horecagelegenheden, winkels, amusementsgelegenheden en zorg- en 
verzorgingsfaciliteiten. De buurtbewoners hebben dus weinig behoefte aan faciliteiten en 
voorzieningen in en om het voetbalstadion. Als ze toch moeten kiezen voor een bepaalde 
faciliteit, vindt het grootste gedeelte van de buurtbewoners winkels en zorg- en 
verzorgingsvoorzieningen het belangrijkst.  

Grafiek 13 
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3.5 Overig 
De overige enquêtevragen zijn bedoeld voor extra informatie of bieden de mogelijkheid de 
representativiteit van het onderzoek te toetsen.  
 

3.5.1 Mate van op de hoogte zijn 
In grafiek 15 zijn de resultaten weergeven op de vraag:  

In welke mate zijn de buurtbewoners op de hoogte van de plannen van voetbalclub Cambuur, 

wat betreft de bouw van een nieuw voetbalstadion bij het WTC-gebied?  

Van de buurtbewoners is 30% neutraal. De groep die hierop volgt is goed op de hoogte (20%) of 

een beetje op de hoogte (18%) van de plannen van Cambuur wat betreft de bouw van een 

nieuw voetbalstadion. Minder dan de helft van de wijkbewoners is dus een beetje of goed op 

de hoogte. 

 

 

 
  

Grafiek 14 
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3.5.2 Leeftijdscategorie buurtbewoners 
In grafiek 16 zijn de resultaten weergeven op de vraag:  

In welke leeftijdscategorie bevinden de buurtbewoners zich?  

In grafiek 16 zijn de resultaten weergeven op de vraag: ‘’In welke leeftijdscategorie bevinden 

de buurtbewoners zich?’’ De meerderheid van de buurtbewoners die de enquête hebben 

ingevuld (50%) valt in de leeftijdscategorie van 45 t/m 75 jaar. De meerderheid die hierop 

volgt (45%) valt in de leeftijdscategorie 25 t/m 45 jaar. De leeftijdsklasse in de Vosseparkwijk 

die het meest voor komt is 25 tot 44 jaar (zie bijlage 4), hierna volgt de leeftijdscategorie 45 

tot 64 jaar. 

  De percentages van ’45 tot 75 jaar’ en ‘ouder dan 75’ zijn samengevoegd om de 

representativiteit te kunnen toetsen door middel van de Chi-kwadraattoets voor 

representativiteit. (zie bijlage 5.9) Hieruit blijkt dat de steekproef niet representatief is op het 

gebied van leeftijdscategorieën. Er hebben relatief gezien meer mensen in de 

leeftijdscategorie van ’25 tot 45 jaar’ de enquête ingevuld dan aanwezig in de Vosseparkwijk. 

En er hebben relatief gezien minder mensen in de leeftijdscategorie van ’18 tot 25 jaar’ de 

enquête ingevuld dan aanwezig in de Vosseparkwijk.  

  Hierdoor zijn de totaalscores in grafiek 3, 4, 9, 11 en 12 niet volledig betrouwbaar voor 

de gehele wijk omdat bij deze resultaten de scores tussen de verschillende groepen 

leeftijdscategorieën significant verschilden. De resultaten van de leeftijdscategorie ’25 tot 45 

jaar’ rekenen te zwaar mee en de resultaten van de leeftijdscategorie ’18 tot 25 jaar’ rekenen 

te licht mee in de gepresenteerde resultaten. 
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  Grafiek 15 
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3.5.3 Samenstelling huishoudens 
In grafiek 17 zijn de resultaten weergeven op de vraag:  

Wat is de samenstelling van de huishoudens van de buurtbewoners?  

In grafiek 17 zijn de resultaten weergeven op de vraag: ‘’Wat is de samenstelling van de 

huishoudens van de buurtbewoners?’’ De meerderheid van de buurtbewoners die de enquête 

heeft ingevuld (55%) heeft een gezin met kinderen. De meerderheid die hierop volgt (21%) is 

samenwonend. De derde, meerderheid die hierop volgt (17%) is alleenwonend. De 

gezinssituatie die het meeste voor komt in de Vosseparkwijk is eenpersoonshuishoudens (zie 

bijlage 4), hierna volgen de samenwonende en hierna de gezinnen met kinderen.  

  De percentages van ‘gezin met kinderen’ en ‘eenouder gezin’ zijn samengevoegd om de 

representativiteit te kunnen toetsen door middel van de Chi-kwadraattoets voor 

representativiteit. (zie bijlage 5.9) Hieruit blijkt dat de steekproef niet representatief is op het 

gebied van gezinssituaties. Er hebben relatief gezien meer gezinnen met kinderen de enquête 

ingevuld dan aanwezig in de Vosseparkwijk. Hierdoor zijn de totaalscores in grafiek 8 en 14 

niet volledig betrouwbaar voor de gehele wijk omdat bij deze resultaten er een significant 

verschil was tussen de gezinssituaties van de verschillende groepen. De resultaten van de groep 

gezinnen met kinderen rekent te zwaar mee in de gepresenteerde resultaten. 

  

Grafiek 16 
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3.5.4 Zelfstandig ondernemers in de wijk 
In grafiek 18 zijn de resultaten weergeven op de vraag:  

Zijn de buurtbewoners als zelfstandig ondernemer actief in de wijk? 

Een grote meerderheid van de buurtbewoners (91%) is geen actieve zelfstandige ondernemer in 

de wijk. 

Grafiek 17 
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3.5.5 Straat in de wijk 
In grafiek 19 zijn de resultaten weergeven op de vraag:  

In welke straat van de Vosseparkwijk wonen de buurtbewoners?  

De grote meerderheid van de buurtbewoners die de enquête heeft ingevuld (8%) woont in de 

Engelsestraat. De groep die hierop volgt (6%) woont in de Fontijnstraat. De derde cluster (6%) 

woont in de Marnixstraat. 

 

  

Grafiek 18 
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3.5.6 Conclusie 
Om extra informatie te verkrijgen en representativiteit te meten zijn er een aantal extra 
vragen gesteld aan de buurtbewoners. De respondenten waren een beetje op de hoogte of niet 
op de hoogte over de plannen van de eventuele bouw van een nieuw voetbalstadion.  
  Een grote meerderheid van de respondenten zit in de leeftijdscategorie van 45 t/m 75 
jaar. De groep die hierop volgt zit in de leeftijdscategorie 25 t/m 45 jaar. Het grootste 
gedeelte van de respondenten heeft een gezin met kinderen. Hierna volgen de samenwonenden 
en alleenstaanden. Het grootste gedeelte van de respondenten is geen actieve ondernemer in 
de wijk. De respondenten komen uit 37 verschillende straten waaruit de meeste uit de 
Engelsestraat, Fonteinstraat en de Marnixstraat komen. 
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H4 Conclusie  
De hoofdvraag van het onderzoek luidt:  

Hoe staan de bewoners van de Vosseparkwijk tegenover de eventuele komst van het nieuwe 

Cambuurstadion grenzend aan hun wijk? 

Uit het wijkonderzoek zijn een aantal opvallende punten naar voren gekomen. Er bleek vanuit 
de bewoners grote weerstand te zijn tegen de eventuele komst van een voetbalstadion. Een 
grote meerderheid van de buurtbewoners ziet dit als bedreiging of meer als bedreiging dan een 
kans.  
  Allereerst is er onderzoek gedaan naar de eventuele bedreigingen die het stadion met 
zich mee brengt. De belangrijkste bedreigingen die de buurtbewoners zien zijn: bezoekers, 
vandalisme en verkeer en mobiliteit. Zwerfafval en geluidsoverlast worden niet als bedreiging 
gezien.  
  Ten tweede is onderzocht aan welke faciliteiten de buurtbewoners behoefte hebben als 
het stadion er wél komt. Een grote meerderheid van de buurtbewoners heeft geen behoefte 
aan sportfaciliteiten, horecagelegenheden, winkels, amusementsgelegenheden en zorg- en 
verzorgingsfaciliteiten. De buurtbewoners hebben dus weinig behoefte aan faciliteiten en 
voorzieningen in en om het voetbalstadion. Als ze toch moeten kiezen, vindt een meerderheid 
van de buurtbewoners winkels en zorg- en verzorgingsvoorzieningen het belangrijkst.  
 
Er kan dus worden gezegd dat vanuit de wijk er geen of weinig behoefte is aan een nieuw 
Cambuurstadion. De bewoners zien dit als een bedreiging. Daarbij is er weinig behoefte aan 
eventuele, bijkomende faciliteiten die het stadion met zich mee brengt.  
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