Definities gezondheidspeiling 2016
WOON- EN LEEFOMGEVING
tevredenheid met woning (rapportcijfer)
tevredenheid met woonomgeving (rapportcijfer)
tevredenheid met groen in de buurt (rapportcijfer)

rapportcijfer dat hij/zij geeft aan de tevredenheid met de woning
rapportcijfer dat hij/zij geeft aan de tevredenheid met de woonomgeving
rapportcijfer dat hij/zij geeft aan het groen in de buurt (groen bevat groengebieden als
parken, plantsoenen, grasstroken, groenstroken of speelplaatsen)

voldoende groen in de buurt is het (helemaal) eens met de stelling 'ik vind dat er voldoende groen in mijn buurt is'
groen in de buurt is belangrijk is het (helemaal) eens met de stelling 'ik vind het belangrijk dat er groen in mijn buurt is'
risico door vocht/schimmel
milieufactoren

heeft in de afgelopen twaalf maanden schimmel- of vochtplekken in de woon- en/of
slaapkamer (gehad)
aanwezig in buurt woont in een buurt waar één of meerdere van de hierna genoemde milieufactoren
aanwezig zijn: drukke straat, bedrijven/industrie, intensieve veehouderij,
landbouw/tuinbouw/bollenteelt of overige factoren
bezorgd is bezorgd over de aanwezigheid van één of meerdere van de bovenstaande genoemde
milieufactoren in de buurt waar hij/zij woont

19 t/m 64
19 t/m 64
19 t/m 64
19 t/m 64
19 t/m 64

19 t/m 64

ernstige geluidshinder

is de afgelopen twaalf maanden ernstig gehinderd door geluid van één of meer van de
volgende bronnen: weg-, trein- of vliegverkeer, brommers/scooters, buren,
bedrijven/industrie of windmolens/-turbines

19 t/m 64

ernstige geurhinder

is de afgelopen twaalf maanden ernstig gehinderd door geur van één of meer van de
volgende bronnen: riolering/zuivering, open haard/allesbrander/andere houtkachel,
landbouw- en veeteeltactiviteiten, andere bedrijven/industrie of overige bronnen

19 t/m 64

woningtype

eengezinswoning woont in een zelfstandige eengezinswoning (rijtjeshuis, twee onder een kap, vrijstaande
woning, boerderij)
gelijkvloerse woning (met lift) woont in een zelfstandige gelijkvloerse woning op de begane grond of met lift
bovenwoning/flat zonder lift woont in een zelfstandige gelijkvloerse woning, niet op de begane grond, zonder lift
ouderenwoning/serviceflat woont in een zelfstandige ouderenwoning/seniorenwoning, al dan niet met verzorging in
de buurt (serviceflat, aanleunwoning, woning bij zorgsteunpunt, woonzorgcomplex of
clusterwoning)
andere woningtype woont in andere woningtype dan een eengezinswoning, gelijkvloerse woning,
bovenwoning/flat of een ouderenwoning/serviceflat

verhuiswens binnen 2 jaar

heeft een verhuiswens binnen 2 jaar (gaat al verhuizen, wil beslist verhuizen, wil
misschien wel verhuizen, zou wel willen verhuizen, maar kan niets vinden)

65+
65+
65+
65+

65+

65+

score sociale cohesie in de buurt

score van 0 t/m 10 voor de sociale cohesie in de buurt. Deze score is berekend op basis
van vier stellingen over hoe bewoners van de buurt met elkaar omgaan

