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VRAGEN ROTTERDAM ZUID OMNIBUSENQUETE 2020
Op verzoek van diverse afdelingen van de gemeente Rotterdam voert de gemeentelijke afdeling Onderzoek
en Business Intelligence jaarlijks in het begin van het jaar een Omnibusenquête uit onder Rotterdammers
van 16 tot en met 85 jaar. Het betreft een enquête die naar eigen keuze schriftelijk dan wel via inte rn e t ka n
worden ingevuld, waarbij via aanvullend mondeling veldwerk door een gespecialiseerd extern burea u e xtra
zorg wordt besteed aan voldoende respons onder Rotterdammers met een migratieachtergrond.
In de Vragenlijsten C en E van de Omnibusenquête 2020 zijn onder meer ook vragen over Rotte rd a m Zu i d
opgenomen. In deze notitie worden de resultaten beschreven.
De respons op de C-lijst van de Omnibusenquête bedroeg in beide gevallen 30%, wat niet slecht is voor
enquêtes in een stad als Rotterdam. Dankzij een aantal veranderingen in de aanpak is de dalen de tre n d i n
de respons de laatste jaren gekeerd. Bovendien is de representativiteit van de respons de laatste jaren doo r
een veel grotere opbrengst van het aanvullend mondeling veldwerk onder Rotterdammers met een migratieachtergrond een stuk beter dan daarvóór, al blijven sommige bevo lkingsgroepen wat ondervertegenwoordigd. Uitkomsten kunnen dan ook nog steeds goed vergeleken worden met uitkomsten uit eerdere Om nibusenquêtes.

Rotterdam Zuid
De gemeente Rotterdam probeert in Rotterdam Zuid, samen met scholen, woningcorporaties,
werkgevers, zorginstellingen en bewoners, dingen te veranderen en te verbeteren. Aan de
Rotterdammers is gevraagd wat men hiervan merkt en wat men ervan vindt. In onderstaande
f iguur zijn de reacties van de Rotterdammers te zien, gesorteerd naar bekendheid.
Figuur 1: Waar merken Rotterdammers wat van? En wat vindt men ervan?
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Het meest bekend (en het meest eens) is men met het verbeteren van het openbaar vervoer in
Rotterdam Zuid. Ongeveer een kwart van de Rotterdammers merkt , hoort of leest hier niets over,

maar zeven op de tien Rotterdammers merken hier wel wat van en zijn het ermee eens.

Ook het verbeteren en vervangen van woningen wordt door een groot deel van de Rotterdam mers opgemerkt en positief beoordeeld.
De minst opgemerkte maatregel is dat er meer sportvoorzieningen in de wijken zouden zijn. Dit
wordt door bijna de helf t van de Rotterdammers niet opgemerkt. De andere helf t heef t dit wel
opgemerkt en is het eens met deze verandering.
Twee-derde van de Rotterdammers is het opgemerkt dat men meer mensen met wat hogere
inkomens in Rotterdam Zuid wil laten komen wonen. Een relatief groot aandeel is het hier echter
niet mee eens.

Om iets meer zicht te krijgen op de bekendheid en de beoordeling van de maatregelen, zijn de
antwoorden uitgesplitst naar Rotterdammers die in Rotterdam Zuid wonen en Rotterdammers die
elders in de stad wonen. In onderstaande f iguur zijn de percentages die (signif icant) van elkaar
af wijken omcirkeld.
Figuur 2: Waar merken Rotterdammers wat van? En wat vindt men ervan? Uitges plitst naar Rotterdam Zuid en elders.

Rotterdammers die op Zuid wonen zijn met een aantal veranderingen vaker bekend dan Rotterdammers die niet op Zuid wonen. Het gaat om veranderingen als ‘voldoende en goed openbaar
vervoer’, ‘verbeteren of vervangen van woningen’, ‘meer groen in de wijken’ en ‘meer cultuur in
de wijken’. Rotterdammers die op Zuid wonen zijn het vaker niet eens met ‘meer cultuur in de
wijken’ en ‘zorgen dat er meer mensen met wat hogere inkomen komen wonen’.
Op de volgende pagina zijn de resultaten uitgesplitst naar leef tijdscategorie. Hierbij valt op dat
oudere Rotterdammers (van 65 jaar en ouder) beter op de hoogte zijn van de veranderingen op
Zuid dan jongeren (jonger dan 45 jaar). Daarnaast zijn ouderen het er vaker mee oneens dat er
meer mensen met hogere inkomens op Zuid moeten komen wonen.

Figuur 3: Waar merken Rotterdammers wat van? En wat vindt men ervan? Uitgesplitst naar leeftijd.
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