November 2019
Data, Informatie en Analyse
In opdracht van afdeling
Project- en contractmanagement

Speeltuingebouw
Ramplaankwartier
Onderzoeksrapport 2019

Inleiding

Achtergrond
Het speeltuingebouw Ramplaankwartier wordt door Stichting Haarlem Effect gehuurd
voor diverse activiteiten, waaronder een BSO en een peuterspeelzaal. Het gebouw is
toe aan een opknapbeurt. Ook neemt het gebruik van peuterspeelzaal af. De vraag is of
het nog wel rendabel genoeg is voor gebruik. Hiervoor zijn de speeltuinvereniging en de
gemeente met elkaar in gesprek. Vanwege het onderhoud, is het nu het moment om te
bekijken of de buurt het gebouw ook voor andere activiteiten zou willen gebruiken en of
inwoners bereid zijn ondersteuning te bieden bij activiteiten.
Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in draagvlak voor activiteiten in het
speeltuingebouw. Daarnaast biedt het onderzoek inzicht in de behoefte aan type
activiteiten en bereidheid om zelf een activiteit te organiseren. Hiervoor bevragen we
omwonenden in de buurt Ramplaankwartier en ouders/scholieren van De Beatrixschool.
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Methode en respons
Dit onderzoek is uitgezet onder omwonenden van het speeltuingebouw
Ramplaankwartier (circa 1.200 huishoudens) en ouders/scholieren van De
Beatrixschool. De omwonenden ontvingen een ansichtkaart met een link naar de
online de vragenlijst. Ouders/scholieren van De Beatrixschool ontvingen een link
via de digitale nieuwsbrief van de school. In de uitnodiging stond vermeld dat
jongeren onder de 16 jaar de vragenlijst samen met ouders/verzorgers moeten
invullen.
Het invullen van de vragenlijst kon van 16 oktober tot en met 1 november 2019. In
totaal hebben 317 omwonenden en ouders/scholieren de vragenlijst ingevuld. De
aantallen in het rapport wijken soms iets af van het totaal doordat de
antwoordoptie “weet niet” niet altijd is meegenomen in de analyses.
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Samenvatting

Speeltuingebouw Ramplaankwartier goed bekend
Het speeltuingebouw Ramplaankwartier is goed bekend bij buurtbewoners, vrijwel
iedereen kent het. Niet iedereen maakt echter gebruik van het speeltuingebouw (drie
van de vijf omwonenden), dit komt voornamelijk omdat ze geen kinderen (meer)
hebben.
Huidig gebruik speeltuingebouw voornamelijk voor BSO en peuterspeelzaal
Buurtbewoners die wel gebruik maken van het gebouw (twee van de vijf omwonenden)
doen dit voornamelijk op wekelijkse basis voor de buitenschoolse opvang en de
peuterspeelzaal. Andere activiteiten van het speeltuingebouw zijn kinderpartijtjes,
spelletjes, knutselen en yoga. Deze activiteiten krijgen bij elkaar genomen een
voldoende. Eén op de vijf buurtbewoners is heel positief en geeft een negen of hoger en
één op de vijf buurtbewoners is minder positief en geeft een onvoldoende.
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Voldoende draagvlak voor toekomstig gebruik speeltuingebouw
• Drie van de vijf buurtbewoners die nu geen gebruik maken van het gebouw zouden
in de toekomst misschien wel gebruik willen maken van het gebouw.
• Vrijwel alle bewoners die momenteel gebruik maken van het gebouw vinden het erg
jammer als er geen activiteiten meer zouden zijn.
• Veel buurtbewoners vinden inderdaad dat het gebouw een opknapbeurt kan
gebruiken, het mag moderner en toegankelijker.
• Bijna de helft van de buurtbewoners is bereid mee te helpen bij activiteiten, in de
vorm van ondersteunen of organiseren van activiteiten.
• Bewoners zijn geïnteresseerd in een breed scala aan activiteiten: van knutselen en
kinderpartijtjes tot workshops en cursussen.
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Bekendheid speeltuingebouw

Speeltuin goed bekend bij buurtbewoners
Vrijwel alle omliggende bewoners zijn bekend met het speeltuingebouw.
Ongeveer twee van de vijf bewoners maken ook gebruik van het
speeltuingebouw. Zo’n drie van de vijf bewoners kennen het gebouw wel,
maar komen er niet.

Veel buurtbewoners komen niet omdat ze geen (klein)kinderen hebben of
omdat hun kinderen inmiddels al een stuk ouder zijn. Ongeveer één op de vijf
weet niet wat er zoal te doen is of vindt dat er geen passende activiteiten zijn.
Een enkeling heeft geen binding met het gebouw.

Bekendheid speeltuingebouw Ramplaankwartier (n=317)

58%
Kent het gebouw,
gebruikt het niet

38%

96%
Bekendheid

Kent het gebouw,
gebruikt het ook

Wat is de belangrijkste reden dat je niet in het speeltuingebouw komt? (n=172)
Selectie van open antwoorden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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“Ik behoor niet meer tot de doelgroep.”
“Geen kinderen.”
“Geen idee wat ik er zou moeten/kunnen doen.”
“Geen activiteiten voor mijn interesses.”
“Geen activiteiten voor 65-plussers of niet bekend.”
“Ik ben nu te oud, maar vroeger kwam ik er wel vaak.”
“Wij spelen met de kinderen altijd buiten.”
“Ik heb er niks te zoeken.”
“Heb er (nog) geen behoefte aan.”
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Gebruik speeltuingebouw

Meeste bewoners komen wekelijks voor onder meer BSO
Twee derde van de kinderen en ouders uit de buurt die gebruik maken van
het speeltuingebouw komen er wekelijks. 15% komt maandelijks en een
vergelijkbaar deel komt jaarlijks. Een heel klein deel komt dagelijks.
De kinderen en ouders komen vooral naar het speeltuingebouw voor de
buitenschoolse opvang (BSO) en de peuterspeelzaal. Ook een kinderpartijtje
is voor een deel van de kinderen een reden om langs te komen. Activiteiten
die minder vaak plaats vinden in het gebouw zijn koffiedrinken (9%),
spelletjes (9%), knutselen (7%) en yoga (7%).

Frequentie bezoek speeltuingebouw Ramplaankwartier (n=116)
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5%
Dagelijks

67%
Wekelijks

15%
Maandelijks

13%
Jaarlijks

Belangrijkste redenen bezoek speeltuingebouw Ramplaankwartier (n=122)

33%
24%

BSO

Peuterspeelzaal

20%
Kinderpartijtje

16%

13%

12%

9%

9%

Spelen*

Bewegen

Toiletbezoek*

Koffiedrinken

Spelletjes

* Categorieën met een sterretje zijn afkomstig uit antwoordoptie “Anders, namelijk”.
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Rapportcijfer speeltuingebouw

Activiteiten speeltuingebouw krijgen voldoende van buurtbewoners
De activiteiten van het speeltuinbouw krijgen gemiddeld een 6,9. Een groot
deel geeft een acht of hoger (46%). Eén op de vijf geeft een onvoldoende.
Veel buurtbewoners vinden dat het gebouw gedateerd is en een opknapbeurt
kan gebruiken. Het gebouw is vooral bekend voor activiteiten voor kinderen.
Veel bewoners zien meer mogelijkheden voor ouderen, zoals koffiedrinken,
kaarten of jeu de boule.

Gemiddelde rapportcijfer activiteiten speeltuingebouw (n=106)

6,9

19%

13%

Onvoldoende

22%

Zes

Zeven

26%

Acht

20%

Negen of tien

Wat zou veranderd kunnen worden en hoe zou dit moeten gebeuren?
Selectie van open antwoorden

•

•
•
•
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“Het gebouw multifunctioneel maken voor de hele wijk. Zowel kinderen als
jongeren moeten een plek hebben voor activiteiten. Daarnaast kan het een
plek zijn voor ouderen voor activiteiten (kaarten, jeu de boule etc.)
“Het gebouw is erg gedateerd. Het biedt nu te weinig. Maar ik zie vele kansen
voor de wijk wanneer het gebouw wordt gerenoveerd/compleet vernieuwd.”
“Moderner maken. Toegankelijk voor iedereen.”
“Meer bekendheid van de diverse activiteiten. Tevens meer activiteiten voor
tieners organiseren.”
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Toekomst speeltuingebouw

Voldoende draagvlak voor het speeltuingebouw
Een groot deel van de bewoners die momenteel geen gebruik maken van het
speeltuingebouw zouden dit in de toekomst misschien wel willen doen. Een
kwart verwacht nog steeds geen gebruik te gaan maken van het gebouw.
Daarnaast twijfelt een relatief groot deel nog (17%).

Bijna alle bewoners die nu wel gebruik maken van het speeltuingebouw
zouden het vervelend of jammer vinden als er in de toekomst geen
activiteiten meer zullen zijn. Slechts een klein deel zou hier geen problemen
mee hebben (3%).

Toekomstig bezoek speeltuingebouw Ramplaankwartier (n=195)

59%
Wel

24%
Niet

17%
Weet niet

Toekomst geen activiteiten (n=122)

54%
Heel vervelend
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42%
Jammer

3%
Prima

7

Toekomstige activiteiten speeltuingebouw

Brede interesse voor activiteiten in het speeltuingebouw
Bewoners die momenteel gebruik maken of in de toekomst van plan zijn
gebruik te maken van het speeltuingebouw, zouden veel verschillende
soorten activiteiten willen doen. Een groot deel noemt bijvoorbeeld
knutselen, kinderpartijtjes, bewegen, spelletjes, muziek maken en
koffiedrinken. Buurtbewoners noemen uit zichzelf ook nog activiteiten zoals
workshops, cursussen, lezingen, mediteren, mindfulness, kaarten, biljarten,
leesclub/voorlezen.

Toekomstige activiteiten speeltuingebouw Ramplaankwartier (n=237)
Knutselen

50%

Kinderpartijtjes

50%

Bewegen

49%

Spelletjes

46%

Muziek maken

45%

Koffiedrinken

44%

BSO

43%

Yoga

35%

Peuterspeelzaal

35%

Flexwerken
Anders

27%
32%

Selectie van open antwoorden
Onderzoek Haarlem – Speeltuingebouw Ramplaankwartier

8

Ondersteuning speeltuingebouw

Buurtbewoners willen vooral ondersteunen bij activiteiten voor kinderen
Drie van de zeven buurtbewoners die momenteel gebruik maken of van plan
zijn gebruik te gaan maken van het speeltuingebouw, zijn bereid om te
ondersteunen bij activiteiten. Een minder groot deel (22%) is bereid
activiteiten te organiseren.

Bereidheid organiseren en ondersteunen bij activiteiten speeltuingebouw
Ondersteunen (n=253)
Organiseren (n=254)

Bij zowel ondersteunen als organiseren worden voornamelijk activiteiten
genoemd voor kinderen, zoals knutselen, muziek maken, kinderdisco, maar
ook bredere activiteiten, zoals workshops, wijkbijeenkomsten en cursussen.
Buurtbewoners willen niet mee helpen, organiseren of ondersteunen, vooral
vanwege tijdgebrek. Ze zijn te druk met andere dingen of hebben er geen tijd
voor. Sommigen zouden wel willen helpen als het niet alleen activiteiten voor
kinderen betreft.

43%

57%

22%

78%
Ja

Nee

Welke activiteiten zou je willen organiseren of ondersteunen?
Selectie van open antwoorden

Organiseren

Ondersteunen

Waarom zou u waarschijnlijk niet willen helpen organiseren/ondersteunen?
Selectie van open antwoorden
•
•
•
•
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“Daar ben ik niet goed in en heb ik te weinig tijd voor.”
“Daar heb ik momenteel geen tijd voor, mogelijk in de toekomst.”
“Het hangt af van de activiteiten, maar ik ben over het algemeen nu druk met
jonge kinderen en werk.”
“Als er ook activiteiten voor volwassenen komen, dan wil ik wel mee
organiseren.”
9

Bijlage

Achtergrondgegevens
aantal

in %

Duinwijk (2015)

263

83

2

Overig of onbekend

54

17

26

8

Totaal

317

100

35 tot 44 jaar

82

26

45 tot 54 jaar

66

21

55 tot 64 ouder

61

19

65 jaar en ouder

61

19

Totaal

317

100

Leeftijd

aantal

in %

4 tot 16 jaar

16

5

17 tot 20 jaar

5

21 tot 34 jaar

Wijk (PC4)
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