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Jaarlijks organiseert de Gemeente Breda de Stadsenquête. 
Met deze enquête peilt de gemeente onder de inwoners wat hun 
ervaringen zijn met onderwerpen waar zij in de stad of hun buurt 
mee te maken krijgen. De gemeente gebruikt de resultaten voor 
het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid of om bijvoor-
beeld activiteiten op te zetten die zorgen voor een fijne of betere 
leefomgeving. 

In september/oktober 2020 werd aan drie representatieve steek-
proeven van inwoners van 18 jaar en ouder een uitnodiging ver-
stuurd met de vraag een online vragenlijst in te vullen. Voor elk van 
de vragenlijsten werden 2.700 Bredanaars per brief1 uitgenodigd  
(in totaal 8.100). Twee weken later kregen de mensen die de vragen- 
lijst nog niet hadden ingevuld, een herinneringsbrief. Zij ontvingen 
ook een schriftelijke vragenlijst die zij met de bijgesloten antwoord- 
envelop ingevuld konden retourneren. 

In totaal vulden 2.268 Bredanaars een vragenlijst digitaal of schriftelijk 
in. De totale respons komt daarmee op 28% en is hoger dan in 
2019 (24%). De respons per vragenlijst kwam uit op ruim 750 deel-
nemers. Het merendeel van de respondenten vulde de vragenlijst 
digitaal in (68%), de anderen deden dat schriftelijk (32%). 

Op basis van het totaal aantal ingevulde vragenlijsten, worden  
betrouwbare uitspraken gedaan op stedelijk niveau. Er is een weging 
uitgevoerd op basis van leeftijd en geslacht, omdat bepaalde groepen 
naar verhouding vaker de vragenlijst invulden dan andere groepen. 
Indien er significante verschillen zijn met de resultaten2 van eerdere 
jaren of tussen subgroepen, dan wordt dit expliciet benoemd. Deze 
veranderingen zijn statistisch getoetst en berusten niet op toeval.

1 Door een technische storing was het dit jaar niet mogelijk een digitale uitnodiging te versturen via de Berichtenbox van MijnOverheid.nl.
2 In de grafieken kan het voorkomen dat totaalpercentages soms niet tot exact 100% lijken op te tellen. Dit is een gevolg van afronding op hele getallen van de subcategorieën.



Ruim drie kwart van de Bredanaars is 
gelukkig of erg gelukkig

77%

201980%  

3%
43%
54%

gelukkiger

minder gelukkig

even gelukkig

GELUK

GEVOEL VAN GELUK
Ruim drie kwart (77%) van de Bredanaars zegt eind 
2020 gelukkig of erg gelukkig te zijn. In 2020 is de 
groep mensen die aangeven (erg) gelukkig te zijn, 
iets kleiner dan in 2019. 

IMPACT CORONACRISIS OP GEVOEL VAN GELUK 
Ruim vijf op de tien Bredanaars geeft aan dat zij zich door de 
coronacrisis minder gelukkig voelen. Bredanaars die niet zo  
gelukkig zijn, voelen zich vaker ongelukkig door de coronacrisis 
dan andere Bredanaars. De coronacrisis lijkt het geluksgevoel van 
Bredanaars die al niet zo gelukkig waren meer te raken.

TEVREDENHEID EIGEN LEVEN
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TEVREDENHEID EIGEN LEVEN 
De meeste Bredanaars geven aan dat ze 
tevreden zijn met hun leven: 95% geeft 
een voldoende en 64% geeft zelfs een 8 of 
hoger. Het betekent ook dat er een groep 
van 5% is die niet tevreden is en zijn/haar 
leven beoordeelt met een 5 of lager.

RAPPORTCIJFER GEMIDDELD 
Gemiddeld geven Bredanaars een 7,7.
Dit is vergelijkbaar met de voorgaande 5 jaar.

GEMIDDELDE BEOORDELING PER LEVENSGEBIED 
Inwoners geven gemiddeld het hoogste cijfer voor de woning waarin  
ze wonen (8,1) en het laagste cijfer voor de opleiding die ze volgen (7,2). 
De gemiddelden voor de andere levensgebieden zijn: buurt een 7,9, 
geestelijke gezondheid een 7,9, vrienden- en kennissenkring een 7,8, 
lichamelijke gezondheid een 7,7, werk een 7,6, vrije tijd een 7,6 en te 
besteden geld 7,5.



driekwart sportte 
gemiddeld minimaal 
1x per maand

van de Bredanaars beoefende 
één of meer sporten in 2020

de helft sportte 
gemiddeld meer 
dan 1x per week

18 jaar en ouder 83%

Fitness (individueel, binnen) 
Hardlopen/joggen

Wandelsport
Wielrennen/toerfietsen
Fitness (groep, binnen)

Zwemsport (excl. waterpolo)
Yoga (incl. pilates en poweryoga)

Tennis
Golf

Skiën/langlaufen/snowboarden
Geen sport

33%
27%
22% 
14%
12%
11%
10%
9%
9% 
8%
17%

  Heel trots          Trots          Soms wel/soms niet trots          Niet trots          Helemaal niet trots

21%   49% 26% 

2% 1%
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TROTS

TROTS OP BREDA 
Van alle Bredanaars geeft 70% aan dat zij (heel) trots zijn 
op Breda. 26% geeft aan soms wel, soms niet trots te zijn 
en 3% geeft aan (helemaal) niet trots te zijn. Dit is verge-
lijkbaar met 2019.

SPORT

SPORTBEOEFENING 
Ruim vier op de vijf Bredanaars van 18 jaar en 
ouder (83%) geeft aan in 2020 één of meer 
sporten te hebben beoefend.

Driekwart van de volwassenen sport gemiddeld 
minimaal 1x per maand. Meer dan de helft 
(52%) sport gemiddeld meer dan 1x per week.

TOP 10 SPORTEN 
Fitness was de meest populaire sport. Een derde heeft 
individueel binnen gefitnest (33%), ruim vier op de tien 
Bredanaars (41%) heeft één of meer vormen van fitness 
(binnen, buiten, in groepsverband of individueel)
in 2020 beoefend. Hardlopen (27%) en wandelen (22%) 
staan respectievelijk op twee en drie in de top tien. Wiel-
rennen/toerfietsen staat met 14% op plek vier. Bij elkaar 
opgeteld heeft 17% één of meer vormen van fietsen 
beoefend in 2020. 17% van de Bredanaars heeft in 2020 
geen sport beoefend. 
Opvallend is dat in de top tien geen enkele teamsport staat, 
waarschijnlijk een gevolg van de coronamaatregelen die 
een groot deel van het jaar het teamsporten voor volwas-
senen hebben belemmerd. 
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Wijkplatform in oprichting

 

 

NOORD-
WEST
NOORD-
WEST

NOORD-
OOST

NOORD-
WEST

ZUID-
WEST

NOORD-
OOST

ZUID-
OOST

NOORD-
WEST

ZUID-
WEST

CENTRUM

CULTUUR

Breda
3 

wijk-
platforms

2 
wijk-

platforms

6 
wijk-

platforms

8 
wijk-

platforms

2 
wijk-

platforms

44% 

23% 

10% 

39% 
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van fanfare, 
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CULTUURBEZOEK (EN EVENEMENTEN) MEEST 
GEMIST DOOR CORONA IN 2020 
Van alle vormen van cultuurbezoek die door de 
coronamaatregelen niet (of alleen aangepast) 
konden doorgaan, worden festivals het vaakst 
gemist; 44% geeft aan festivals het meest te 
missen. Het bezoeken van bioscoop of filmhuis 
(39%) en muziek- (36%) en sportevenementen 
(32%) worden daarna het meest gemist.

KUNSTZINNIGE ACTIVITEIT IN 2020 
Ruim twee op de vijf (44%) van de Breda naars heeft 
in 2020 een kunstzinnige activi teit beoefend.

WIJKPLATFORMS

BEKEND MET HET WIJKPLATFORM IN UW BUURT 
Ruim één op de vijf Bredanaars weet dat er een wijk-
platform is in de eigen wijk.

HEEFT WEL EENS VAN EEN WIJKPLATFORM GEHOORD 
Na de toename in 2019 (van 23% naar 37%), zien we dat het aandeel 
Bredanaars dat wel eens van een wijkplatform heeft gehoord, gelijk is 
gebleven (wederom 37% in 2020). 



73% 
vindt dat 
de openbare 
ruimte 
goed 
bruikbaar

56% 
vindt dat de openbare 
ruimte zodanig is inge-
richt dat inwoners er nog 
jarenlang gebruik van 
kunnen maken

55% 
vindt dat de 
openbare ruimte 
mensen uitnodigt 
om elkaar 
te ontmoeten

2019 2019 2019
81%  63%  58%  

6 op de tien thuiswerkers ervaart het 
thuiswerken als (zeer) goed. 

60%
(zeer) goed

30%
gaat wel

10%
(zeer) slecht

82%
WhatsApp 
contact

Face-to-face 
contact

Telefonisch
contact

59% 

81%

  niet        0 tot 2 uur       2 tot 4 uur        4 tot 6 uur       6 of meer uur

Breda

18-29 jaar

30-44 jaar

45-64 jaar

65 jaar e.o.

14%

12%

9%

34%

39%

15% 31%

9% 4%

32%

23%

39%

5%

3%

45%

48%

53%

62%

13%

13%

 Stadsenquête 2020 Gemeente Breda | 5

DIGITALISERING / INTERNETGEBRUIK

CONTACT MET FAMILIE EN VRIENDEN 
Bij het hebben van contact met familie en vrienden doen Bredanaars dat vooral 
door berichten te sturen via apps zoals WhatsApp (82%) en face-to-face  
contact (81%). Ook telefonisch contact (59%) is populair. Er zijn verschillen 
tussen leeftijdsgroepen. Zo hebben ouderen (65 jaar en ouder) relatief meer 
contact via e-mail (21% tegen 7% Breda gemiddeld) en de telefoon (71% 
tegen 59% gemiddeld). Jongeren (18-29 jaar) hebben relatief meer contact  
via social media (23% tegen 12% Breda gemiddeld).

AANTAL UUR DAT BREDANAARS GEMIDDELD PER 
DAG IN DE VRIJE TIJD ONLINE ZIJN 
Slechts 2% van de Bredanaars is in de vrije tijd nooit 
online. Dat aandeel ligt hoger onder ouderen (9%) dan 
onder andere leeftijdsgroepen. Als we kijken naar het 
aantal uren dat Bredanaars in de vrije tijd per dag online 
zijn, dan zijn jongeren meer uren online. Ten opzichte 
van 2019 zien we een verschuiving van het aandeel  
Bredanaars dat 0 tot 2 uur per dag online is naar het 
aandeel Bredanaars dat 2 tot 4 uur per of 4 tot 6 uur 
dag online is. Het kan zijn dat de beperkingen door  
coronacrisis hierbij een rol spelen en Bredanaars daar-
door vaker online zijn.

ERVARING THUISWERKEN 
Zes op de tien thuiswerkers ervaart het thuiswerken als (zeer) goed. Voor 
een derde gaat het wel en bijna één op de tien ervaart het als (zeer) slecht.
Ruim vier op de tien thuisstudeerders ervaart het thuis studeren als (zeer) 
goed. Voor een derde gaat het wel en een kwart ervaart het als (zeer) 
slecht. Thuis studeren wordt dus minder goed ervaren dan thuis werken.

OPENBARE RUIMTE

TEVREDENHEID OPENBARE RUIMTE 
Bredanaars zijn over het algemeen positief over de open-
bare ruimte. 73% vindt dat deze goed bruikbaar is, 56% 
vindt dat deze zodanig is ingericht dat inwoners er nog 
jarenlang gebruik van kunnen maken en 55% vindt dat 
de openbare ruimte mensen uitnodigt elkaar te ontmoe-
ten. Over de eerste twee aspecten zijn inwoners minder 
positief dan in 2019. In 2019 was 81% van de Breda-
naars het (helemaal) eens met de stelling dat de openba-
re ruimte goed bruikbaar is voor inwoners en was 63% 
van de inwoners het (helemaal) eens met de stelling dat 
de openbare ruimte nog jarenlang gebruikt kan worden.



6,6
30%
vind ik wel

21%
vind ik niet

…heeft een eigen karakter

…vind ik gezellig/heeft sfeer

…zou ik zeker aanbevelen

…kan ik me goed vermaken

…daar breng ik graag tijd door

…daar is genoeg te beleven

93%

91%

88%

80%

72%

71%

2019

laatste half jaar 
van 2020

65%   

81%

doelbewust 
kopen

bezoeken 
horeca recreatief 

winkelen

BREDA
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BINNENSTAD

DE BINNENSTAD VAN BREDA...
De meeste Bredanaars zijn positief over de Bredase binnenstad. 
De binnenstad heeft een eigen karakter (93%) en de binnenstad 
vindt men gezellig/heeft sfeer (91%). 88% zou de binnenstad 
zeker aanbevelen, 80% kan zich goed vermaken in de binnen-
stad, 72% brengt er graag tijd door en 71% vindt dat er in de 
binnenstad genoeg te beleven is. 

RAPPORTCIJFER 
De binnenstad van Breda krijgt van de 
Bredanaars een 8 als rapportcijfer. Dit is 
vergelijkbaar met eerdere jaren.

DE BELANGRIJKSTE REDENEN OM 
DE BINNENSTAD VAN BREDA TE 
BEZOEKEN ZIJN...
...(1) het doelbewust kopen, (2) bezoeken 
van horeca en (3) recreatief winkelen. 
Wat opvalt is dat, in vergelijking met 
2019, het doelbewust kopen sterk is 
gestegen en het recreatief winkelen is 
gedaald. Dit hangt samen met de 
coronapandemie. 

BEZOEK AAN ANDERE BINNENSTEDEN
Van alle Bredanaars bezocht 65% in het 
laatste half jaar van 2020 naast de binnen-
stad van Breda ook een andere binnenstad. 
Dit is beduidend lager dan in 2019, toen 
nog 81% aangaf wel eens een andere bin-
nenstad dan die van Breda te bezoeken.

GEMEENTE, LEEFBAARHEID  
& VEILIGHEID

GEMIDDELD CIJFER INZET GEMEENTE VOOR DE 
LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 
Bredanaars geven gemiddeld een 6,6 voor de wijze waar-
op de gemeente zich inzet voor de leefbaarheid en veilig-
heid in de buurt. 

BETREKT GEMEENTE BURGERS VOLDOENDE BIJ PLANNEN?
Drie op de tien (30%) vindt dat de gemeente burgers voldoende 
betrekt bij plannen, activiteiten en voorzieningen een vijfde vindt 
dat niet (21%). 



8+

94% bezocht één of 
meer van 16 genoemde gebieden

  2017
  2018
  2020

72%

35%

27%

19%

13%

12%

12%

12%

11%

8%

8%

8%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

11%

Valkenberg 

Wilhelminapark

Van Sonsbeeckpark

Park Wolfslaar

Park Nieuw Wolfslaar

Park Epelenberg of Brabantpark

Park Waterdonken

Boeimeerpark / Mark

Park Hoge Vucht

Speeltuin Ploegstraat

Zaartpark / Talmazone

Park Overbos

Om de Haenen

Bijlooppark Princenhage

Overakkerpark

Spoorpark Breda

De groene long Bavel

Westertuin

Liniepark

Geen van alle

82%

50%

45%

42%

40%

32%

31%

24%

24%

19%

17%

17%

14%

9%

8%

6%

6%

  2017
  2018
  2020

Mastbos

Markdal

Liesbos

Galderse Meren

Ulvenhoutse bos

Boswachterij Dorst / Surea

Cadettenkamp/Galgenveld/
Teteringse Heide

Chaamse bossen

Dal Aa of Weerijs

Eerste Rith/Vloeiweide/
Krabbebossen

Haagse Beemdenbos/
Vierde Bergboezem

Vuchtpolder/
Vrachelse Heide

Pannenhoef/De Moeren/
Oude Buisse Heide

Rucphense hei en bosssen

Gilzerwouwerbeek Bavel

Trippelenberg

Geen van alle
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GROEN IN BREDA

BEZOEK AAN BOSSEN EN NATUURGEBIEDEN 
Veel Bredanaars hebben in 2020 een bos of na-
tuurgebied in en om Breda bezocht. De drukte in 
veel van deze gebieden zien we terug in de cijfers. 
Slechts 6% bezocht geen van de 16 genoemde 
gebieden, in 2018 was dat 10% en in 2017 15%.

BEOORDELING BOSSEN EN 
NATUURGEBIEDEN 
Alle genoemde bossen en natuur-
gebieden worden gemiddeld ruim 
voldoende gewaardeerd. Markdal 
(8,3), Pannenhoef/De Moeren/
Oude Buisse Heide, Boswachterij 
Dorst/Surae en Rucphense hei en 
bossen (alle drie een 8,2) krijgen 
van de Bredanaars gemiddeld de 
hoogste rapportcijfers.

 AANDEEL BREDANAARS DAT 
HET AFGELOPEN JAAR EEN BOS 
OF NATUURGEBIED IN EN 
ROND BREDA HEEFT BEZOCHT
Het Mastbos is het meest bezocht; 
82% van de Bredanaars is er het 
afgelopen jaar geweest, gevolgd 
door het Markdal (50%), Liesbos 
(45%), Galderse Meren (42%) en 
Ulvenhoutse Bos (40%).

BEZOEK AAN PARKEN 
Het aandeel Bredanaars dat de parken in 
2020 bezocht is vrijwel vergelijkbaar met 
2018. Negen op de tien Bredanaars heeft 
één van de 19 parken bezocht.

  AANDEEL BREDANAARS DAT HET 
AFGELOPEN JAAR EEN PARK IN EN 
ROND BREDA HEEFT BEZOCHT
Valkenberg in de binnenstad van 
Breda is veruit het meest bezochte 
park (72%). Het bezoek aan dit park 
nam in 2020 wat af ten opzichte van 
2018. Wilhelminapark (35%), Van 
Sonsbeeckpark (27%) en Park Wolfs-
laar (19%) zijn ook door relatief veel 
Bredanaars bezocht. De andere par-
ken worden door 13% of minder van 
de Bredanaars bezocht en lijken daar-
mee meer een buurtfunctie te heb-
ben dan een stedelijke functie.



(zeer) veel belangstelling

niet veel, maar ook niet weinig belangstelling

(zeer) weinig belangstelling

13%

48%

39%

Auto                  Electrische fiets       Fiets           Bromfiets / scooter       Motor           Openbaar vervoer         Te voet

Naar werk buiten Breda

Wekelijkse boodschappen halen in Breda

Bezoek familie / kennissen in Breda

Naar werk in Breda

Winkelen in binnenstad Breda

Vrijetijdsbesteding in Breda

Naar (basis)school in Breda

Dagelijkse boodschappen halen in Breda

Uitgaan in stadscentrum Breda

73%

65%

34%

33%

21%

19%

18%

16%

6%

48%

51%

46%

56%

52%

39%

63%

14%

6%

5%

18%

12%

24%

37%

18%

17%

6% 18%

85%
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MOBILITEIT

AUTOBEZIT
85% van de Bredanaars 
beschikt over minstens één 
auto in het huishouden.

MEEST GEBRUIKTE VERVOERMIDDEL
De belangrijkste redenen om de auto te gebruiken zijn het vervoeren van boodschappen, voor het werk en de hoeveelheid spullen die 
vervoerd moet worden. Bredanaars pakken de auto vooral om naar het werk buiten Breda te gaan en de wekelijkse boodschappen te 
doen. Voor het uitgaan binnen Breda, bij vrijetijdsbesteding, naar school gaan of het werk in Breda kiest het merendeel van de Breda-
naars voor de (elektrische) fiets. Wandelen is relatief populair bij het halen van de dagelijkse boodschappen en het openbaar vervoer 
voor het werk buiten Breda. Er zijn geen verschillen in het gebruik van vervoermiddelen ten opzichte van eerdere jaren.

GEMEENTERAAD

BELANGSTELLING VOOR BREDASE POLITIEK 
Eén op de acht Bredanaars (13%) heeft veel belangstelling voor de politiek 
in Breda. Vier op de tien (39%) heeft (zeer) weinig belangstelling



57% 20% 

  nee, nooit

  af en toe    

  ja, regelmatig    

  ja, vaak   7%           5%                   10%             11%            7%

2016                  2017                2018                 2019            2020

12%                 8%                   19%                 15%           20%

43%                 36%                  47%                 50%          49%

38%                 51%                  23%                 25%          24%

  ja, zeer gezond   

  ja, gezond  

  gaat wel   

  nee, niet gezond   

  nee, helemaal niet gezond

20 
 

20% van de Bredanaars heeft in 2020 enige vorm van geurhinder ervaren, een daling ten opzichte 
van 2019 (26%). In vergelijking met 2019 is de ervaren geurhinder veroorzaakt door het wegverkeer 
afgenomen; daar waar in 2019 nog 21% hinder ondervond, is dat in 2020 gedaald naar 16%. Ook 
ervaren minder mensen geurhinder door industrie en bedrijven (van 9% in 2019 naar 6% in 2020). Beide 
dalingen zijn mogelijk (deels) een gevolg van de coronamaatregelen (meer thuiswerken en afname 
productie). 
 

 
 
Gezonde lucht in woonomgeving 
Bijna de helft van de Bredanaars vindt de lucht in de eigen woonomgeving (zeer) gezond, 15% 
vindt dat (helemaal) niet. Dit komt overeen met eerdere jaren. Jongeren (56%) ervaren de lucht in hun 
woonomgeving vaker als (zeer) gezond dan de andere leeftijdsgroepen. 
 

 

De respondenten die de lucht niet gezond vinden, noemen hiervoor verschillende oorzaken. Auto's, 
scooters en vrachtwagens worden het vaakst genoemd, waarbij ook vaak uitlaatgassen en stikstof 
expliciet worden benoemd. Industrie wijst men een stuk minder vaak als oorzaak aan.  
 

95%

94%

84%

5%

5%

12%

1%

2%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Landbouw

Industrie en bedrijven

Wegverkeer

Ervaren geurhinder

geen of nauwelijks hinder hinder ernstige hinder

5%

44%37%

11%
4%

Gezonde lucht woonomgeving

Ja, zeer gezond Ja, gezond Gaat wel Nee, niet gezond Nee, helemaal niet gezond

9% 
2018

16% 
2020

  aanwezig  

  interesse 

Dubbelglas 

Isolatie van muren of dak

Energiezuinige ketel

Aansluiting op stadsverwarming

Zonnepanelen 

Overige duurzame voorzieningen

Warmtepomp 

Driedubbelglas

Zonneboiler

Geen interesse 

93%

69%

52%

20%

16%

13%

7%

7%

1%

44%

6%

11%

11%

22%

34%

5%

14%

15%

7%
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DUURZAAMHEID

GELUIDSHINDER 
57% van de Bredanaars 
heeft in 2020 enige vorm 
van geluidshinder ervaren.

GEURHINDER 
20% van de Bredanaars 
heeft in 2020 enige vorm 
van geurhinder ervaren.

GEZONDE LUCHT WOONOMGEVING
Bijna de helft van de Bredanaars vindt de lucht in de eigen woon-
omgeving (zeer) gezond, 15% vindt dat (helemaal) niet. 

VRIJWEL ALLE INWONERS HEBBEN 
ÉÉN OF MEER DUURZAME 
VOORZIENINGEN IN HUN WONING
Met 93% blijft standaard dubbelglas de 
meest toegepaste verduurzaming aan de 
woning, gevolgd door de isolatie van 
muren of dak (69%) en een energie-  
zuinige ketel (52%). Net als in 2019 
geeft 56% van de Bredanaars aan  
interesse te hebben in (nog meer) duur-
zame voorzieningen, ook al kosten deze 
geld. Dit aandeel was de afgelopen jaren 
langzaam gestegen van 42% in 2017, 
naar 53% in 2018 en 56% in 2019, 
maar is het afgelopen jaar gestabiliseerd. 
Er is met name veel interesse in zonne- 
panelen; een derde van alle Bredanaars 
ziet dat wel zitten.

HINDER VAN WARMTE IN DE WONING 
Een kwart van de Bredanaars ondervond in het afgelopen jaar regelmatig of 
vaak hinder van warmte in hun woning en/of tuin. Net als afgelopen twee jaar 
geeft de helft van de Bredanaars aan af en toe last van warmte te hebben  
ervaren en een kwart nooit.

ZONNEPANELEN 
De groep inwoners met zonne- 
panelen is in twee jaar tijd gestegen.



Brengen glas ondergrondse container
Brengen restafval ondergrondse voorziening

Brengen afval milieustations (Spinveld & Slingerweg)
Brengen textiel ondergrondse container

Brengen plastic oranje container
Brengen papier ondergrondse voorziening

Brengen naar inpandige containers
Brengen gft-afval ondergrondse voorziening

Ophalen afvalcontainers/-zakken

86%
76%
60%
50%
26%
21%
19%
11%
59%
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85%

53%
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Plannen en projecten in mijn eigen buurt 

Beschikbare subsidies

(Technische) mogelijkheden aan mijn woning 
(bv voor isolatie, zonnepanelen of warmtepomp)

Plannen en projecten in de hele gemeente

Financieringsmogelijkheden
Bedrijven die aanpassingen aan mijn huis kunnen doen (bv isolatie)

52%

27%

21%
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ENERGIETRANSITIE

KENNIS VAN 
ENERGIETRANSITIE 
Meer dan 80% van de Breda-
naars geeft aan in beperkte 
mate (kan er een beetje over 
meepraten) of zelfs helemaal 
geen kennis te hebben over 
de energietransitie. 

INTERESSE IN 
ENERGIETRANSITIE 
Zes op de tien Bredanaars 
geeft aan interesse te hebben 
in informatie over de energie-
transitie en wat het voor hen-
zelf betekent. 

INFORMATIE OVER DE 
PLANNEN 
Veruit de meeste Bredanaars 
(85%) willen wor den geïnfor-
meerd over plannen en projec-
ten in de eigen buurt. 

BIJDRAGE AAN 
ENERGIETRANSITIE 
Meer dan de helft van de Bre-
danaars vindt dat zij zelf als 
inwoner maatregelen moeten 
nemen om aan de energie-
transitie bij te dragen (58%) 
en dat de gemeente de regels 
voor duurzame initia tieven 
moet versoepelen (53%).  

BEKEND MET BUURTPLANNEN 
ENERGIEVERBRUIK
Vanwege de landelijke energietransitie maakt de  
Gemeente Breda voor alle buurten plannen om het  
energieverbruik te verminderen. Ruim de helft van de 
Bredanaars weet dit niet, en een kwart is hiervan op de 
hoogte maar weet niet precies wat dit inhoudt.

WAAROVER WIL MEN WORDEN 
GEÏNFORMEERD? 
Veruit de meeste Bredanaars (85%) willen 
wor den geïnformeerd over plannen en 
projecten in de eigen buurt. Iets meer dan 
helft wil (ook) worden geïnformeerd over 
beschikbare subsidies. 

AFVALSERVICE

GEBRUIK MOGELIJKHEDEN AFVALINZAMELING
Ruim driekwart (76%) van de Bredanaars maakte in 2020 
gebruik van de mogelijkheid om restafval naar een onder-
grondse voorziening te brengen; het aandeel is daarmee 
ten opzichte van een jaar geleden niet veranderd. Alleen 
glas werd in 2020 door meer Bredanaars naar onder-
grondse contai ners gebracht (86%). Het wegbrengen van 
textiel naar ondergrondse voorzieningen is ten opzichte 
van 2019 gedaald van 56% naar 50% van de Bredanaars. 



63% 
kent het CJG

De bekendheid van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) is 
hoog, maar is sinds 2018 niet 
toegenomen. 

55% 
van deze ouders kent de website 
www.cjgbreda.nl

  2016      2017      2018       2019      2020

NeeJa, ken ik Ja, maar ik weet niet precies wat het 
inhoudt

12%18%
24% 22%

29%

65%

17%

65%

18%

58%

18%

58%

19%

53%

19%

  18-29      30-44      45-64       65 en ouder

Sociaal 
netwerk

Via 
internet

De gemeente Zorg voor 
Elkaar Breda

Wijk-
verpleging

Centrum voor 
Jeugd en Gezin

82%

64%
71% 71%

81%

61%

46%

20% 24%
19%

14% 12%12% 8% 10%
18%

9%
2% 1% 2% 1%1%

4%3%
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TOEGANG TOT ZORG EN  
ONDERSTEUNING

WAAR ZOEKT U INFORMATIE VOOR 
ZORG / ONDERSTEUNING? 
Verreweg de meeste inwoners (76%) 
informeren bij hun familie, vrienden  en 
kennissen als zijzelf of iemand in hun 
omgeving (tijdelijk) iets niet zelf kan en 
hulp nodig heeft.

Internet blijkt voor bijna de helft (49%) een 
belangrijke informatiebron en ook relatief veel 
inwoners (42%) richten zich tot de huisarts. 
Bijna één op de vijf (18%) zoekt informatie via 
de gemeente en 8% via Zorg voor elkaar Breda 
(inloop, website of het telefonisch aanmeld-
punt). Verder gaan mensen te rade bij het  
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de wijk-
verpleging of ergens anders (respectievelijk  
6%, 3% en 2%). 

Een groep van 2% weet niet waar hij/zij 
terecht kan voor informatie op het  
gebied van zorg en ondersteuning. 
Het verschilt per leeftijdscategorie en 
opleidingsniveau waar of bij wie men  
op zoek gaat naar informatie.

BEKENDHEID ‘ZORG VOOR ELKAAR 
BREDA (ZVEB)’
Als inwoners ondersteuning, hulp of 
zorg nodig hebben kunnen zij terecht 
bij Zorg voor elkaar Breda (ZveB). Hier 
kunnen zij met een medewerker hun 
situatie bespreken en wat men graag 
zou willen. Bijna de helft van de  
Bredanaars is bekend met ZveB: 29% 
kent het en 19% kent het maar weet 
niet precies wat het inhoudt. Na een 
toename in 2018 bleef in 2019 de 
bekendheid gelijk en nam vervolgens 
in 2020 weer toe. 

BEKENDHEID ‘CENTRUM VOOR JEUGD EN  
GEZIN (CJG)’ 
De bekendheid van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) is hoog, maar is sinds 2018 niet toege-
nomen. Een kwart van de respondenten heeft thuis- 
of uitwonende kinderen onder de 18 jaar. Onder 
deze groep kent 63% het CJG. 
Van de ouders die het CJG kennen, kent ruim de 
helft de website (55%). Dit is ook vergelijkbaar met 
2018 en een toename ten opzichte van 2016 (43%). 



  inwoners zonder beperking      inwoners met beperking

(fysieke) toegankelijkheid van 
restaurants/cafés/evenementen 

Autoparkeermogelijkheden

Cultureel aanbod

Binnenstad als geheel

42% 

27% 

32% 

65%

62% 

37% 

43%

79%

In totaal geeft 17%van de 
inwoners aan een beperking te hebben

86%
sport zonder

beperking 

67%
sport met
 beperking 

Opleiding die 
iemand volgt

  geen beperking    

  wel beperking

96%

84%

69%

72%

85%

85%81%

93%

94%

96%
98%

90%

93%

95%94%

91%

96%

95%

Geestelijke 
gezondheid

Lichamelijke 
gezondheid

Het werk dat 
iemand doet

Vrienden- en 
kennissenkring

Hoeveelheid geld dat iemand 
te besteden heeft

Hoeveelheid vrije tijd 
die iemand heeft

Woning waarin 
iemand woont

Buurt waarin 
iemand woont
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TOEGANKELIJKHEID

AANDEEL WEL/GEEN ERVAREN BEPERKING 
In totaal geeft 17% van de inwoners aan een 
beperking te hebben; 77% ervaart geen 
beper kingen en 6% weet het niet of deelt 
deze infor matie liever niet.

WEL/GEEN BEPERKING EN TEVREDENHEID MET...
Het merendeel van de inwoners met een beperking 
geeft een voldoende voor zijn of haar leven, name-
lijk 87%. Onder inwoners zonder een beperking is 
deze groep echter nog groter (97%). Als we inzoomen 
op de verschillende aspecten, blijkt dat Bredanaars 
met een beperking minder vaak een voldoende ge-
ven voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid, 
werk, opleiding, vrienden- en kennissenkring en de 
hoeveelheid geld dat zij te besteden hebben. De 
woning en de buurt waarin zij wonen, beoordelen 
ze hetzelfde als mensen zonder een beperking. 

SPORTEN MET/ZONDER BEPERKING
Inwoners met een beperking sporten min der: 
67% sport, terwijl van de inwoners zonder 
een beperking 86% sport.  

WEL/GEEN BEPERKING EN WAARDERING VAN... 
Voor de (fysieke) toegankelijkheid van restau rants, 
cafés en evenementen geeft 42% van de inwoners 
met een beperking een rapportcijfer 8 of hoger, 
versus 62% van de inwoners zonder een beper-
king. Ook op andere aspecten geven inwoners met 
een beperking minder vaak een 8 of hoger: de 
binnenstad van Breda als geheel (65% versus 
79%), cultureel aanbod (32% versus 43%) en auto-
parkeermogelijkheden (27% versus 37%). 




Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		0707_20 Stadsenquête verkort 2020_V7_DV.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		Vormgeving

		Bedrijf: 

		




 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 0

		Goedgekeurd: 30

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Goedgekeurd		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting
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