
SF2006 SF2009 

BLOK: Introductie 

Var.naam Label Var.naam Label 

respnr respnr persoonsid Persoonsidentificatie 

  Code_eindresultaat_s Code eindresultaat 

  methode_s Enquetemethode 

  datwm_s Datum van het (vragenlijst) interview 

  etni_op_s Etniciteit respondent (uit WoON2009) 

  vogelaarwijk_s Vogelaarwijk (uit WoON2009) 

foutp Ingevuld door fout persoon ContrNAW_s (S0) Controle NAW gegevens 

geslac_s (S77.a) Geslacht OP M_V (S1) Geslacht 

gebjaa_s (S77.b) Geboortejaar OP Geboren (S2) Geboortedatum 

  LFTOP Leeftijd van de respondent 

  Samhh_s (S5) Samenstelling hh veranderd? 

  PersBij_s (S6) Samenstelling HH gewijzigd- personen bijgekomen? 

  WieBij1_s (S7_1) Samenstelling HH gewijzigd- Partner erbij 

  WieBij2_s (S7_2) Samenstelling HH gewijzigd- Kind(eren) erbij 

  WieBij3_s (S7_3) Samenstelling HH gewijzigd- Ouders/schoonouders 
erbij 

  WieBij4_s (S7_4) Samenstelling HH gewijzigd- Andere persoon erbij 

  WieBij5_s (S7_5) Samenstelling HH gewijzigd- Weigert 

  WieBij6_s (S7_6) Samenstelling HH gewijzigd- WeetNiet 

  PersWeg (S8) Samenstelling HH gewijzigd- personen vertrokken? 

  WieWeg1 (S9_1) Samenstelling HH gewijzigd- Partner vertrokken 

  WieWeg2 (S9_2) Samenstelling HH gewijzigd- Kind(eren) vertrokken 

  WieWeg3 (S9_3) Samenstelling HH gewijzigd- Ouders/schoonouders 
vertrokken 

  WieWeg4 (S9_4) Samenstelling HH gewijzigd- Andere persoon 
vertrokken 

  WieWeg5 (S9_5) Samenstelling HH gewijzigd- Weigert 

  WieWeg6 (S9_6) Samenstelling HH gewijzigd- WeetNiet 

 
BLOK: Woonomgeving 

SF2006 SF2009 

Var.naam Label Var.naam Label 



woonom_s (S3) Tevredenheid huidige woonomgeving? woonom_s (S10) Tevredenheid huidige woonomgeving? 

bebouw_s (S4.a) Mening buurt - bebouwing aantrekkelijk bebouw_s (S11.a) Mening buurt - bebouwing aantrekkelijk 

vrvele_s (S4.b) Mening buurt - vervelend hier te wonen vrvele_s (S11.b) Mening buurt - vervelend hier te wonen 

brtvhm_s (S4.c) Mening buurt - verhuizen wanneer mogelijk brtvhm_s (S11.c) Mening buurt - verhuizen wanneer mogelijk 

gehech_s (S4.d) Mening buurt - gehecht aan de buurt gehech_s (S11.d) Mening buurt - gehecht aan de buurt 

thuisb_s (S4.e) Mening buurt - voel mij thuis thuisb_s (S11.e) Mening buurt - voel mij thuis 

conbur_s (S4.f) Mening buurt - veel contact met directe buren conbur_s (S11.f) Mening buurt - veel contact met directe buren 

leefba_s (S4.g) Mening buurt - verantwoordelijk leefbaarheid leefba_s (S11.g) Mening buurt - verantwoordelijk leefbaarheid 

tbevsa_s (S4.h) Mening buurt - tevreden bevolkingssamenstelling tbevsa_s (S11.h) Mening buurt - tevreden bevolkingssamenstelling 

saamho_s (S4.i) Mening buurt - gezellige buurt met saamhorigheid saamho_s (S11.i) Mening buurt - gezellige buurt met saamhorigheid 

 
BLOK: Sociale samenstelling 
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Var.naam Label Var.naam Label 

alleen_s (S5.a) Aantal alleenstaanden in de buurt alleen_s (S12.a) Aantal alleenstaanden in de buurt 

gezjk_s (S5.b) Aantal gezinnen met jonge kinderen gezjk_s (S12.b) Aantal gezinnen met jonge kinderen 

jonger_s (S5.c) Aantal jongeren (15-25jr) jonger_s (S12.c) Aantal jongeren (15-25jr) 

werklo_s (S5.d) Aantal werkloze mensen werklo_s (S12.d) Aantal werkloze mensen 

geennl_s (S5.e) Aantal mensen die geen Nederlands spreken geennl_s (S12.e) Aantal mensen die geen Nederlands spreken 

oudere_s (S5.f) Aantal ouderen (65+) oudere_s (S12.f) Aantal ouderen (65+) 

alloch_s (S5.g) Aantal mensen met niet-Nederlandse achtergrond alloch_s (S12.g) Aantal mensen met niet-Nederlandse achtergrond 

angel_s (S5.h) Aantal mensen met een ander geloof angel_s (S12.h) Aantal mensen met een ander geloof 

anlfwz_s (S5.i) Aantal mensen met een andere levenswijze anlfwz_s (S12.i) Aantal mensen met een andere levenswijze 

bvsand_s (S6) Voorkeur andere bevolkingssamenstelling bvsand_s (S13) Voorkeur andere bevolkingssamenstelling 

wenall_s (S7.a) Voorkeur aantal alleenstaanden wenall_s (S14.a) Voorkeur aantal alleenstaanden 

wengjk_s (S7.b) Voorkeur aantal gezinnen met jonge kinderen wengjk_s (S14.b) Voorkeur aantal gezinnen met jonge kinderen 

wenjon_s (S7.c) Voorkeur aantal jongeren (15-25jr) wenjon_s (S14.c) Voorkeur aantal jongeren (15-25jr) 

wenww_s (S7.d) Voorkeur aantal mensen zonder werk wenww_s (S14.d) Voorkeur aantal mensen zonder werk 

wennnl_s (S7.e) Voorkeur aantal mensen die geen Nederlands spreken wennnl_s (S14.e) Voorkeur aantal mensen die geen Nederlands spreken 

wensen_s (S7.f) Voorkeur aantal ouderen (65+) wensen_s (S14.f) Voorkeur aantal ouderen (65+) 

wenal_s (S7.g) Voorkeur aantal mensen met niet-Nederlandse 
achtergrond 

wenal_s (S14.g) Voorkeur aantal mensen met niet-Nederlandse 
achtergrond 

wengel_s (S7.h) Voorkeur mensen met een ander geloof wengel_s (S14.h) Voorkeur mensen met een ander geloof 

wenlew_s (S7.i) Voorkeur mensen met een andere levenswijze wenlew_s (S14.i) Voorkeur mensen met een andere levenswijze 



  VertrBrt_s (S15) Zijn mensen in de buurt te vertrouwen? 

  VertrAlg_s (S16) Zijn mensen in het algemeen te vertrouwen? 

 
BLOK: Ontwikkeling van de buurt 

SF2006 SF2009 

Var.naam Label Var.naam Label 

  SindsBrt_s (S17) Hoe lang woont u in uw huidige buurt? 

veondw_s (S8.a) Verandering buurt t.a.v. onderhoud woningen veondw_s (S18.a) Verandering buurt t.a.v. onderhoud woningen 

vespej_s (S8.b) Verandering buurt t.a.v. speelplekken jonge kinderen (0-
6jr) 

speelpl_s (S18.b) Verandering buurt t.a.v. speelplekken kinderen (0-12jr) 

vespeo_s (S8.c) Verandering buurt t.a.v. speelplekken oudere kinderen (6-
12jr) 

  

veondh_s (S8.d) Verandering buurt t.a.v. onderhoud perken en 
groenstroken 

veondh_s (S18.c) Verandering buurt t.a.v. onderhoud perken en 
groenstroken 

vedrug_s (S8.e) Verandering buurt t.a.v. drugsoverlast vedrug_s (S18.d) Verandering buurt t.a.v. drugsoverlast 

veovhj_s (S8.f) Verandering buurt t.a.v. overlast hangjeugd veovhj_s (S18.e) Verandering buurt t.a.v. overlast hangjeugd 

verust_s (S8.g) Verandering buurt t.a.v. rust in de buurt verust_s (S18.f) Verandering buurt t.a.v. rust in de buurt 

vevand_s (S8.h) Verandering buurt t.a.v. vandalisme vevand_s (S18.g) Verandering buurt t.a.v. vandalisme 

vecrim_s (S8.i) Verandering buurt t.a.v. criminaliteit vecrim_s (S18.h) Verandering buurt t.a.v. criminaliteit 

veroms_s (S8.j) Verandering buurt t.a.v. rommel op straat veroms_s (S18.i) Verandering buurt t.a.v. rommel op straat 

veondt_s (S8.k) Verandering buurt t.a.v. onderhoud tuinen veondt_s (S18.j) Verandering buurt t.a.v. onderhoud tuinen 

vemeom_s (S8.l) Verandering buurt t.a.v. omgang mensen onderling?  

veonoj_s (S8.m) Verandering buurt t.a.v. ontmoetingsplekken voor oudere 
jeugd (12-18jr) 

veonoj_s (S18.k) Verandering buurt t.a.v. ontmoetingsplekken voor 
oudere jeugd (12-18jr) 

veveve_s (S8.n) Verandering buurt t.a.v. verkeersveiligheid veveve_s (S18.l) Verandering buurt t.a.v. verkeersveiligheid 

vebest_s (S8.o) Verandering buurt t.a.v. onderhoud bestrating vebest_s (S18.m) Verandering buurt t.a.v. onderhoud bestrating 

vepark_s (S8.p) Verandering buurt t.a.v. parkeermogelijkheden vepark_s (S18.n) Verandering buurt t.a.v. parkeermogelijkheden 

veleeg_s (S8.q) Verandering buurt t.a.v. leegstand veleeg_s (S18.o) Verandering buurt t.a.v. leegstand 

  Verhuurp_s (S18.p) Verandering buurt t.a.v. kamerverhuurpanden 

  Contact_s (S18.q) Verandering buurt t.a.v. contacten tussen 
buurtbewoners 

  ContAll_s (S18.r) Verandering buurt t.a.v. contacten tussen 
Nederlanders en allochtonen 

  ContTaal_s (S18.s) Verandering buurt t.a.v. contacten tussen mensen die 
wel en geen Nederlands spreken 

  ContGelo_s (S18.t) Verandering buurt t.a.v. contacten tussen mensen met 
een verschillend geloof 

 
BLOK: Sociale contacten 
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Var.naam Label Var.naam Label 

groete_s (S9.1) Contact buren - groeten   

pratmk_s (S9.2) Contact buren - praatje   

ruscon_s (S9.3) Contact buren - ruzie   

koffie_s (S9.4) Contact buren - koffiebezoek   

sleutw_s (S9.5) Contact buren - sleutel van elkaar   

smleuk_s (S9.6) Contact buren - leuke dingen doen   

andcon_s (S9.7) Contact buren - anders   

geenco_s (S9.8) Contact buren - geen   

dironb_s (S9.9) Contact buren - onbekend   

groeta_s (S10.1) Contact buurtgenoten - groeten   

pratma_s (S10.2) Contact buurtgenoten - praatje   

ruzcoa_s (S10.3) Contact buurtgenoten - ruzie   

koffia_s (S10.4) Contact buurtgenoten - koffiebezoek   

sleuta_s (S10.5) Contact buurtgenoten - sleutel van elkaar   

smleua_s (S10.6) Contact buurtgenoten - leuke dingen doen   

andcoa_s (S10.7) Contact buurtgenoten - anders   

geenca_s (S10.8) Contact buurtgenoten - geen   

andonb_s (S10.9) Contact buurtgenoten - onbekend   

groeta_s (S10.1) Contact buurtgenoten - groeten   

pratma_s (S10.2) Contact buurtgenoten - praatje   

ruzcoa_s (S10.3) Contact buurtgenoten - ruzie   

koffia_s (S10.4) Contact buurtgenoten - koffiebezoek   

sleuta_s (S10.5) Contact buurtgenoten - sleutel van elkaar   

smleua_s (S10.6) Contact buurtgenoten - leuke dingen doen   

andcoa_s (S10.7) Contact buurtgenoten - anders   

geenca_s (S10.8) Contact buurtgenoten - geen   

andonb_s (S10.9) Contact buurtgenoten - onbekend   

  AfkDirB1_s (S19_1) Directe buren - van dezelfde afkomst 

  AfkDirB2_s (S19_2) Directe buren - van Nederlandse afkomst 

  AfkDirB3_s (S19_3) Directe buren - van andere afkomst 

  AfkDirB4_s (S19_4) Directe buren - Weigert 



  AfkDirB5_s (S19_5) Directe buren - WeetNiet 

  ConDirB1_s (S20) Contact met directe buren van dezelfde afkomst 

  SrtCDir1_s (S21_1) Contact buren zelfde afkomst - groeten 

  SrtCDir2_s (S21_2) Contact buren zelfde afkomst - praatje 

  SrtCDir3_s (S21_3) Contact buren zelfde afkomst - ruzie 

  SrtCDir4_s (S21_4) Contact buren zelfde afkomst - koffiebezoek 

  SrtCDir5_s (S21_5) Contact buren zelfde afkomst - sleutel van elkaar 

  SrtCDir6_s (S21_6) Contact buren zelfde afkomst - leuke dingen doen 

  SrtCDir7_s (S21_7) Contact buren zelfde afkomst - anders 

  SrtCDir8_s (S21_8) Contact buren zelfde afkomst - Weigert 

  SrtCDir9_s (S21_9) Contact buren zelfde afkomst - WeetNiet 

  ConDirB2_s (S22) Contact met directe buren van Nederlandse afkomst 

  SrtCDi10_s (S23_1) Contact buren Nederlandse afkomst - groeten 

  SrtCDi11_s (S23_2) Contact buren Nederlandse afkomst - praatje 

  SrtCDi12_s (S23_3) Contact buren Nederlandse afkomst - ruzie 

  SrtCDi13_s (S23_4) Contact buren Nederlandse afkomst - koffiebezoek 

  SrtCDi14_s (S23_5) Contact buren Nederlandse afkomst - sleutel van 
elkaar 

  SrtCDi15_s (S23_6) Contact buren Nederlandse afkomst - leuke dingen 
doen 

  SrtCDi16_s (S23_7) Contact buren Nederlandse afkomst - anders 

  SrtCDi17_s (S23_7) Contact buren Nederlandse afkomst - Weigert 

  SrtCDi18_s (S23_7) Contact buren Nederlandse afkomst - WeetNiet 

  ConDirB3_s (S24) Contact met directe buren van andere afkomst 

  SrtCDi19_s (S25_1) Contact buren andere afkomst - groeten 

  SrtCDi20_s (S25_2) Contact buren andere afkomst - praatje 

  SrtCDi21_s (S25_3) Contact buren andere afkomst - ruzie 

  SrtCDi22_s (S25_4) Contact buren andere afkomst - koffiebezoek 

  SrtCDi23_s (S25_5) Contact buren andere afkomst - sleutel van elkaar 

  SrtCDi24_s (S25_6) Contact buren andere afkomst - leuke dingen doen 

  SrtCDi25_s (S25_7) Contact buren andere afkomst - anders 

  SrtCDi26_s (S25_8) Contact buren andere afkomst - Weigert 

  SrtCDi27_s (S25_9) Contact buren andere afkomst - WeetNiet 

  Betrokke_s (S26) Betrokkenheid bij mensen in de directe buurt 



  AfkBuGe1_s (S27_1) Directe buurtgenoten - van dezelfde afkomst 

  AfkBuGe2_s (S27_2) Directe buurtgenoten - van Nederlandse afkomst 

  AfkBuGe3_s (S27_3) Directe buurtgenoten - van andere afkomst 

  AfkBuGe4_s (S27_4) Directe buurtgenoten - Weigert 

  AfkBuGe5_s (S27_5) Directe buurtgenoten - WeetNiet 

  ConBuG1_s (S28) Contact met overige buurtgenoten van dezelfde afkomst 

  SrtCBuG1_s (S29_1) Contact buurtgenoten zelfde afkomst - groeten 

  SrtCBuG2_s (S29_2) Contact buurtgenoten zelfde afkomst - praatje 

  SrtCBuG3_s (S29_3) Contact buurtgenoten zelfde afkomst - ruzie 

  SrtCBuG4_s (S29_4) Contact buurtgenoten zelfde afkomst - koffiebezoek 

  SrtCBuG5_s (S29_5) Contact buurtgenoten zelfde afkomst - sleutel van 
elkaar 

  SrtCBuG6_s (S29_6) Contact buurtgenoten zelfde afkomst - leuke dingen 
doen 

  SrtCBuG7_s (S29_7) Contact buurtgenoten zelfde afkomst - anders 

  SrtCBuG8_s (S29_8) Contact buurtgenoten zelfde afkomst - Weigert 

  SrtCBuG9_s (S29_9) Contact buurtgenoten zelfde afkomst - WeetNiet 

  ConBuG2_s (S30) Contact met overige buurtgenoten van Nederlandse 
afkomst 

  SrtCBu10_s (S31_1) Contact buurtgenoten Nederlandse afkomst - groeten 

  SrtCBu11_s (S31_2) Contact buurtgenoten Nederlandse afkomst - praatje 

  SrtCBu12_s (S31_3) Contact buurtgenoten Nederlandse afkomst - ruzie 

  SrtCBu13_s (S31_4) Contact buurtgenoten Nederlandse afkomst - 
koffiebezoek 

  SrtCBu14_s (S31_5) Contact buurtgenoten Nederlandse afkomst - sleutel 
van elkaar 

  SrtCBu15_s (S31_6) Contact buurtgenoten Nederlandse afkomst - leuke 
dingen doen 

  SrtCBu16_s (S31_7) Contact buurtgenoten Nederlandse afkomst - anders 

  SrtCBu17_s (S31_8) Contact buurtgenoten Nederlandse afkomst - Weigert 

  SrtCBu18_s (S31_9) Contact buurtgenoten Nederlandse afkomst - 
WeetNiet 

  ConBuG3_s (S32) Contact met overige buurtgenoten van andere afkomst 

  SrtCBu19_s (S33_1) Contact buurtgenoten andere afkomst - groeten 

  SrtCBu20_s (S33_2) Contact buurtgenoten andere afkomst - praatje 

  SrtCBu21_s (S33_3) Contact buurtgenoten andere afkomst - ruzie 

  SrtCBu22_s (S33_4) Contact buurtgenoten andere afkomst - koffiebezoek 



  SrtCBu23_s (S33_5) Contact buurtgenoten andere afkomst - sleutel van 
elkaar 

  SrtCBu24_s (S33_6) Contact buurtgenoten andere afkomst - leuke dingen 
doen 

  SrtCBu25_s (S33_7) Contact buurtgenoten andere afkomst - anders 

  SrtCBu26_s (S33_8) Contact buurtgenoten andere afkomst - Weigert 

  SrtCBu27_s (S33_9) Contact buurtgenoten andere afkomst - WeetNiet 

  Praatje_s (S34) Aantal keer praatje met iemand in de buurt 

  Oplet_s (S35) Iemand die oogje in zeil houdt tijdens afwezigheid 

  Hoogte_s (S36) Op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen in de 
buurt 

  Steun_s (S37) Iemand in de buurt die steun geeft bij droevige 
gebeurtenissen 

beport_s (S11.a) Locatie contact - portiek / entrée beport_s (S38.a) Locatie contact - portiek / entr+e 

begang_s (S11.b) Locatie contact - gang / galerij begang_s (S38.b) Locatie contact - gang / galerij 

betuin_s (S11.c) Locatie contact - tuin(pad) betuin_s (S38.c) Locatie contact - tuin(pad) 

bestrt_s (S11.d) Locatie contact - straat bestrt_s (S38.d) Locatie contact - straat 

bebsch_s (S11.e) Locatie contact - basisschool bebsch_s (S38.e) Locatie contact - basisschool 

besplv_s (S11.f) Locatie contact - speelvoorzieningen besplv_s (S38.f) Locatie contact - speelvoorzieningen 

bewink_s (S11.g) Locatie contact - winkelcentrum / buurtwinkel bewink_s (S38.g) Locatie contact - winkelcentrum / buurtwinkel 

becafe_s (S11.h) Locatie contact - café becafe_s (S38.h) Locatie contact - caf+ 

bebrth_s (S11.i) Locatie contact - buurthuis bebrth_s (S38.i) Locatie contact - buurthuis 

berecp_s (S11.j) Locatie contact - Recreatieplek / park berecp_s (S38.j) Locatie contact - Recreatieplek / park 

bespve_s (S11.k) Locatie contact - sportvereniging bespve_s (S38.k) Locatie contact - sportvereniging 

beanpl_s (S11.l) Locatie contact - anders beanpl_s (S38.l) Locatie contact - anders 
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  BrtFeest_s (S39) Buurtfeesten gegeven? 

  WrdFeest_s (S40) Waardeert u buurtfeesten? 

  JamFeest_s (S41) Vindt u het jammer dat er geen buurtfeesten zijn? 

  FreqFst_s (S42) Hoe vaak gaat u naar deze buurtfeesten? 

  SamWrk_s (S43) Heeft u in de afgelopen 12 maanden samengewerkt om 
een buurtfeest te organiseren? 

  FreqSam_s (S44) Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden 
samengewerkt? 



ovgmld_s (S12.a) Betrokkenheid buurt - overlast gemeld Overlast_s (S45a) Heeft u sinds u hier woont overlast gemeld? 

klingd_s (S12.b) Betrokkenheid buurt - klacht onderhoud Klacht_s (S45b) Heeft u sinds u hier woont een klacht ingediend? 

insbij_s (S12.c) Betrokkenheid buurt - inspraakavonden / 
bewonersbijeenkomsten 

BijeenK_s (S45c) Heeft u inspraakavonden of bewonersbijeenkomsten 
bijgewoond? 

bufstg_s (S12.d) Betrokkenheid buurt - organisatie buurtfeest  

vwbugd_s (S12.e) Betrokkenheid buurt - vrijwilligerswerk Vrijwil_s (S45d) Heeft u vrijwilligerswerk in de buurt gedaaan? 

gverbu_s (S12.f) Betrokkenheid buurt - verbeteren buurt Verbeter_s (S45e) Heeft u geprobeed iets te verbeteren in de buurt? 

actorg_s (S12.g) Betrokkenheid buurt - organisatie actie Actie_s (S45f) Heeft u met andere buurtbewoners een actie 
georganiseerd? 

  BuurtAct_s (S46) Deelnemen aan buurtactiviteiten is: 

bfstor_s (S13) Buurtfeesten gegeven?   

stpvrt_s (S14) Bewoners voor hun huis bij mooi weer? Stoep_s (S47) Bewoners voor hun huis bij mooi weer? 

  WrdStoep_s (S48) Waardeert u dit? 

  JamStoep_s (S49) Vindt u dit jammer? 

wafstl_s (S15) Waarschuwen buren bij feestje? Waarsch_s (S50) Waarschuwen buren bij feestje? 

  WrdWaar_s (S51) Waardeert u dit? 

  JamWaar_s (S52) Vindt u dit jammer? 

vuilmo_s (S16) Vuilnis op juiste moment op straat? Vuilnis_s (S53) Vuilnis op juiste moment op straat? 

  WrdVuil_s (S54) Waardeert u dit? 

  JamVuil_s (S55) Vindt u dit jammer? 

huiver_s (S17) Buurt versierd bij gelegenheden? Versierd_s (S56) Buurt versierd bij gelegenheden? 

  WrdSier_s (S57) Waardeert u dit? 

  JamSier_s (S58) Vindt u dit jammer? 

  Belem_s (S59) Ervaart u belemmeringen om gebruik te maken van 
buurtvoorzieningen? 

  RedBele1_s (S60_1) Belemmering buurtvoorzieningen - sfeer 

  RedBele2_s (S60_2) Belemmering buurtvoorzieningen - niet thuis voelen 

  RedBele3_s (S60_3) Belemmering buurtvoorzieningen - activitieten passen 
niet 

  RedBele4_s (S60_4) Belemmering buurtvoorzieningen - Tijdstip schikt niet 

  RedBele5_s (S60_5) Belemmering buurtvoorzieningen - Anders 

  RedBele6_s (S60_6) Belemmering buurtvoorzieningen - psychische en 
fysieke gezondheid 

  RedBele7_s (S60_7) Belemmering buurtvoorzieningen - veiligheid 

  RedBele8_s (S60_8) Belemmering buurtvoorzieningen - niet geinformeerd 

  RedBele9_s (S60_9) Belemmering buurtvoorzieningen - Weigert 



  RedBel10_s (S60_10) Belemmering buurtvoorzieningen - WeetNiet 

 
BLOK: Voorzieningen 

SF2006 SF2009 

Var.naam Label Var.naam Label 

winkbu_s (S18) Winkelpanden in buurt?   

winkle_s (S19) Leegstand winkelpanden?   

vewink_s (S20) Verandering winkelpanden?   

malles_s (S21.1) Mist alles in de buurt   

msuper_s (S21.2) Mist supermarkt, AH, Aldi, Albert Heijn in de buurt   

mware_s (S21.3) Mist Warenhuizen (Hema, V&D, e.d) in de buurt   

mfood_s (S21.4) Mist Food-winkels (bakker, groenteboer, slager e.d) in de 
buurt 

  

movewk_s (S21.5) Mist Overige winkels in de buurt   

mbank_s (S21.6) Mist (Post)Bank pinautom, Amro, Rabo in de buurt   

mhorec_s (S21.7) Mist Café, Restaurant, horeca, coffeeshop in de buurt   

mbios_s (S21.8) Mist Bioscoop, theater in de buurt   

mopver_s (S21.9) Mist Bushalte, trein, Openbaar vervoer in de buurt   

mspeel_s (S21.10) Mist Speelgelegenheid, speeltuin in de buurt   

mkind_s (S21.11) Mist Creche, kinderopvang in de buurt   

mjong_s (S21.12) Mist Iets voor jongeren, buurthuis in de buurt   

msport_s (S21.13) Mist Sport, zwembad, voetbalveld in de buurt   

mover_s (S21.14) Mist Overig in de buurt   

mniks_s (S21.15) Mist niks in de buurt   

esuper_s (S22.1) Supermarkt wekt ergenis op   

ebuiwk_s (S22.2) Buitenlandse winkels, theehuizen, moskee wekt ergenis 
op 

  

ebelwk_s (S22.3) Belwinkels, telefoonwinkels, internetwinkels wekt ergenis 
op 

  

esexwk_s (S22.4) Sexwinkelse, bordeel, prostitutie, nachtclub wekt ergenis 
op 

  

eovewk_s (S22.5) Overige winkels, kappers, bank, postkantoor ed wekt 
ergenis op 

  

ebedr_s (S22.6) Bedrijven, garages, showrooms, ed wekt ergenis op   

edrugs_s (S22.7) Coffeeshop, drugsoverlast wekt ergenis op   

ecafe_s (S22.8) Cafés, snackbar, discotheek wekt ergenis op   



ehorec_s (S22.9) Overige horeca, buurthuis, uitgaansgelegenheden wekt 
ergenis op 

  

ehang_s (S22.10) Hangplekken, Hangjongeren, allochtone jongeren wekt 
ergenis op 

  

easoci_s (S22.11) A-sociale mensen, zwervers wekt ergenis op   

estank_s (S22.12) (Stank)overlast (restaurant, fabriek), Milieuoverlast wekt 
ergenis op 

  

everkr_s (S22.13) (Geluids)overlast verkeer, wegen, trein, vliegtuig wekt 
ergenis op 

  

egelui_s (S22.14) Geluidsoverlast overig (muziek, bij winkels e,d) wekt 
ergenis op 

  

etroep_s (S22.15) Rommel, vandalisme, verwaarloosd gebouw wekt 
ergenis op 

  

eleeg_s (S22.16) Leegstaand gebouw wekt ergenis op   

espeel_s (S22.17) Scholen, speelplekken, sport(verenigingen) wekt 
ergenis op 

  

epark_s (S22.18) Parkeren wekt ergenis op   

erest_s (S22.19) Overige wekt ergenis op / begrijpt niet   

eniks_s (S22.20) Ergert zich nergens aan   

  Superm_s (S61a) Mist supermarkt, AH, Aldi, Albert Heijn in de buurt 

  Speciaal_s (S61b) Mist speciaalzaken zoals een bakker, groenteboer of 
slagerij 

  OvWink_s (S61c) Mist Overige winkels in de buurt 

  Pin_s (S61d) Mist (Post)Bank pinautom, Amro, Rabo in de buurt 

  Horeca_s (S61e) Mist Caf+, Restaurant, horeca, coffeeshop in de buurt 

  SpeelT_s (S61f) Mist Speelgelegenheid, speeltuin in de buurt 

  OV_s (S61g) Mist Bushalte, trein, Openbaar vervoer in de buurt 

  AndrVz_s (S61h) Mist Andere voorzieningen 

  AwCofsh_s (S62a) Is Coffeeschop in uw buurt? 

  AwHor_s (S62b) Is er overige horeca in uw buurt? 

  AwWP_s (S62c) Zijn er lege winkelpanden in uw buurt? 

  AwMultiC_s (S62d) Zijn er multiculturele voorzieningen in uw buurt? 

  AwBelW_s (S62e) Zijn er bel en internetwinkels in uw buurt? 

  OverlVz1_s (S63_1) Overlast voorzieningen - Coffeeshops 

  OverlVz2_s (S63_2) Overlast voorzieningen - Overige horeca 

  OverlVz3_s (S63_3) Overlast voorzieningen - Lege winkelpanden 

  OverlVz4_s (S63_4) Overlast voorzieningen - Multiculturele voorzieningen 



  OverlVz5_s (S63_5) Overlast voorzieningen - Bel en internet winkels 

  OverlVz6_s (S63_6) Overlast voorzieningen - Andere voorzieningen 

  OverlVz7_s (S63_7) Overlast voorzieningen - Geen van deze 

  OverlVz8_s (S63_8) Overlast voorzieningen - Weigert 

  OverlVz9_s (S63_8) Overlast voorzieningen - WeetNiet 

 
BLOK: Onderhoud 

SF2006 SF2009 

Var.naam Label Var.naam Label 

ondeig_s (S42.a) Onderhoud eigen woning/woongebouw ondeig_s (S66a) Onderhoud eigen woning/woongebouw 

ondand_s (S42.b) Onderhoud naastgelegen woningen / panden ondand_s (S66b) Onderhoud naastgelegen woningen / panden 

ondtot_s (S42.c) Onderhoud buurt totaal ondtot_s (S66c) Onderhoud buurt totaal 

onderf_s (S43.a) Onderhoud erfafscheidingen onderf_s (S67a) Onderhoud erfafscheidingen 

ondspe_s (S43.b) Onderhoud speeltoestellen ondspe_s (S67b) Onderhoud speeltoestellen 

ondban_s (S43.c) Onderhoud bankjes ondban_s (S67c) Onderhoud bankjes 

ondbus_s (S43.d) Onderhoud bus- en/of tramhokjes ondbus_s (S67d) Onderhoud bus- en/of tramhokjes 

ondopp_s (S43.e) Onderhoud verharde oppervlakten ondopp_s (S67e) Onderhoud verharde oppervlakten 

ondgeh_s (S43.f) Onderhoud gehele woonomgeving ondgeh_s (S67f) Onderhoud gehele woonomgeving 

zwvstr_s (S44.a) Hoeveelheid zwerfvuil / rommel straat zwvstr_s (S68a) Hoeveelheid zwerfvuil / rommel straat 

zwvach_s (S44.b) Hoeveelheid zwerfvuil / rommel portieken zwvach_s (S68b) Hoeveelheid zwerfvuil / rommel portieken 

zwvent_s (S44.c) Hoeveelheid zwerfvuil / rommel woning zwvent_s (S68c) Hoeveelheid zwerfvuil / rommel woning 

  ZwInz_s (S68c) Hoeveelheid zwerfvuil / rommel inzamelpunten voor 
afval 

 
BLOK: Hinder en overlast 

SF2006 SF2009 

Var.naam Label Var.naam Label 

hinhar_s (S45.a) Hinder weg > 50 km/u LSnelVk_s (S69a) Hinder weg > 50 km/u 

hinzac_s (S45.b) Hinder weg < 50 km/u LLangzVk_s (S69b) Hinder weg < 50 km/u 

hinbur_s (S45.c) Hinder buren Lburen_s (S69c) Hinder buren 

hintre_s (S45.d) Hinder treinen/trams Ltram_s (S69d) Hinder treinen/trams 

hinhel_s (S45.e) Hinder helicopters Lheli_s (S69e) Hinder helicopters 

hinvli_s (S45.f) Hinder vliegtuigen Lvliegt_s (S69f) Hinder vliegtuigen 

hinbed_s (S45.g) Hinder bedrijven / industrie Lindus_s (S69g) Hinder bedrijven / industrie 

hinbou_s (S45.h) Hinder bouw / sloop Lbouw_s (S69h) Hinder bouw / sloop 



andhin_s (S45.i) Hinder anders Landr_s (S69i) Hinder anders 

hinall_s (S45.j) Hinder alles bij elkaar Ltot_s (S69j) Hinder alles bij elkaar 

slphar_s (S46.a) Slaap verstoord weg > 50 km/u   

slpzac_s (S46.b) Slaap verstoord weg < 50 km/u   

slpbur_s (S46.c) Slaap verstoord buren   

slptre_s (S46.d) Slaap verstoord treinen/trams   

slphel_s (S46.e) Slaap verstoord helicopters   

slpvli_s (S46.f) Slaap verstoord vliegtuigen   

slpbed_s (S46.g) Slaap verstoord bedrijven / industrie  

slpbou_s (S46.h) Slaap verstoord bouw / sloop   

andslp_s (S46.i) Slaap verstoord anders   

  UitSlaap_s (S70) Slaap ++n of meerdere malen verstoord door 
geluidsoverlast in de afgelopen 12 maanden? 

slpafg_s (S47) Slaap afg 12mnd nooit verstoord   

gelhar_s (S47.a) Mate verstoring weg > 50 km/u slphar_s (S71a) Slaap verstoord weg > 50 km/u 

gelzac_s (S47.b) Mate verstoring weg < 50 km/u slpzac_s (S71b) Slaap verstoord weg < 50 km/u 

gelbur_s (S47.c) Mate verstoring buren slpbur_s (S71c) Slaap verstoord buren 

geltre_s (S47.d) Mate verstoring treinen/trams slptre_s (S71d) Slaap verstoord treinen/trams 

gelhel_s (S47.e) Mate verstoring helicopters slphel_s (S71e) Slaap verstoord helicopters 

gelvli_s (S47.f) Mate verstoring vliegtuigen slpvli_s (S71f) Slaap verstoord vliegtuigen 

gelbed_s (S47.g) Mate verstoring bedrijven / industrie slpbed_s (S71g) Slaap verstoord bedrijven / industrie 

gelbou_s (S47.h) Mate verstoring bouw / sloop slpbou_s (S71h) Slaap verstoord bouw / sloop 

andgel_s (S47.i) Mate verstoring anders andslp_s (S71i) Slaap verstoord anders 

geuhar_s (S48.a) Geurhinder weg > 50 km/u geuhar_s (S72a) Geurhinder weg > 50 km/u 

geuzac_s (S48.b) Geurhinder weg < 50 km/u geuzac_s (S72b) Geurhinder weg < 50 km/u 

geubur_s (S48.c) Geurhinder buren geubur_s (S72c) Geurhinder buren 

geuvli_s (S48.d) Geurhinder vliegtuigen geuvli_s (S72d) Geurhinder vliegtuigen 

geubed_s (S48.e) Geurhinder bedrijven / industrie geubed_s (S72e) Geurhinder bedrijven / industrie 

geulan_s (S48.f) Geurhinder landbouw geulan_s (S72f) Geurhinder landbouw 

  Griool_s (S72g) Geurhinder riolering 

andgeu_s (S48.g) Geurhinder anders andgeu_s (S72h) Geurhinder anders 

geuall_s (S48.h) Geurhinder alles bij elkaar geuall_s (S72i) Geurhinder alles bij elkaar 

  BodemV_s (S73) Bodemverontreiniging in de buurt? 



  GrAct_s (S74) Ondergrondse activiteiten in de buurt? 

  Verzak_s (S75) Verzakkingen in de buurt? 

  LuchtKw_s (S76) Hoe is de luchtkwaliteit in uw omgeving? 

  LkVerkS_s (S77a) Luchtkwaliteit weg > 50 km/u 

  LkVerkL_s (S77b) Luchtkwaliteit weg < 50 km/u 

  LkIndus_s (S77c) Luchtkwaliteit bedrijven/industrie 

  LkBouw_s (S77d) Luchtkwaliteit bouw of sloopactiviteiten 

  LkAndrs_s (S77e) Luchtkwaliteit andere bronnen 

  Lkriolaf_s (S77k) Luchtkwaliteit riolering en huishoudelijkafval 

  LkLuchtv_s (S77g) Luchtkwaliteit luchtvaart 

  LkScheepv_s (S77h) Luchtkwaliteit scheepvaart 

  LkTreinv_s (S77i) Luchtkwaliteit treinverkeer 

  ZorgLuch_s (S78a) Zorgen om straat/verkeer met luchtverontreiniging 

  ZorgGrA_s (S78b) Zorgen om ondergrondse bouwactiviteiten 

  ZorgBoV_s (S78c) Zorgen om bodemverontreiniging 

  ZorgVerz_s (S78d) Zorgen om verzakkingen 

  ZorgVerk_s (S78e) Zorgen om drukke straat met veel verkeersgeluid 

  ZorgBedr_s (S78f) Zorgen om risicovol bedrijf of industrie 

  ZorgGSM_s (S78g) Zorgen om antenne voor mobiele telefonie 

drustr_s (S49.a) Zorgen om straat/verkeer   

polder_s (S49.b) Zorgen om polder   

indust_s (S49.c) Zorgen om industrie   

vliegv_s (S49.d) Zorgen om vliegveld   

waterr_s (S49.e) Zorgen om waterrijke omg.   

andomg_s (S49.f) Zorgen om anders   

eergel_s (S50) Geluidshinder verkeer   

perbes_s (S51.a) Geluidshinder auto’s   

vracht_s (S51.b) Geluidshinder vrachtauto’s   

motore_s (S51.c) Geluidshinder motoren   

bromfi_s (S51.d) Geluidshinder bromfietsen   

andver_s (S51.e) Geluidshinder anders   

optsto_s (S52) Hinder stoplicht   

eerbuu_s (S53) Geluidshinder buren v45   



muzrad_s (S54.a) Burengeluid - radio / tv   

muzins_s (S54.b) Burengeluid - muziekinstrumenten   

praten_s (S54.c) Burengeluid - praten   

geldie_s (S54.d) Burengeluid - huisdieren   

traplo_s (S54.e) Burengeluid - trappenlopen   

slaand_s (S54.f) Burengeluid - slaan deuren   

lophar_s (S54.g) Burengeluid - lopen   

schsto_s (S54.h) Burengeluid - schuiven stoelen   

dhzgel_s (S54.i) Burengeluid - klusgeluiden   

sanita_s (S54.j) Burengeluid - sanitair   

andbur_s (S54.k) Burengeluid - anders   

schole_s (S55.a) Geluidshinder - scholen   

kdagve_s (S55.b) Geluidshinder - kinderdagverblijven   

speelt_s (S55.c) Geluidshinder - speeltuinen   

sportc_s (S55.d) Geluidshinder - sportcomplexen.   

winke_s (S55.e) Geluidshinder - winkels   

andvoo_s (S55.f) Geluidshinder - anders   

 
BLOK: Bereikbaarheid, parkeren en vervoer 

SF2006 SF2009 

Var.naam Label Var.naam Label 

betver_s (S56) Betaald parkeren   

wonpar_s (S57) Parkeren mogelijk   

fietsn_s (S58) Fiets neerzetten   

  Pauto_s (S79) Bereikbaarheid parkeren bij woning 

  ParkPl_s (S80) Bereikbaarheid eigen parkeerplaats bij woning 

  NietPark_s (S81) Bereikbaarheid niet parkeren bij woning omdat: 

  Pfiets_s (S82) Bereikbaarheid fiets goed parkeren bij woning 

  WaarPF_s (S83) Bereikbaarheid parkeerplaats fiets 

 
BLOK: Sociale veiligheid 

SF2006 SF2009 

Var.naam Label Var.naam Label 

  Onveilig_s (S84) Voelt u zich wel eens onveilig in de buurt? 



strver_s (S59) Situatie straatverlichting   

  Verlicht_s (S85) Straatverlichting in de buurt is: 

  VoldVerl_s (S86) Straatverlichting in de buurt is voldoende 

achter_s (S60.a) Mijden achterom achter_s (S87a) Mijden achterom 

voetpa_s (S60.b) Mijden vrije voetpaden voetpa_s (S87b) Mijden vrije voetpaden 

somstr_s (S60.c) Mijden straten somstr_s (S87c) Mijden straten 

somple_s (S60.d) Mijden pleinen somple_s (S87d) Mijden pleinen 

parken_s (S60.e) Mijden parken parken_s (S87e) Mijden parken 

winstr_s (S60.f) Mijden winkelstraat winstr_s (S87f) Mijden winkelstraat 

wincen_s (S60.g) Mijden winkelcentrum wincen_s (S87g) Mijden winkelcentrum 

haltes_s (S60.h) Mijden haltes haltes_s (S87h) Mijden haltes 

fietsd_s (S61.a) Voorkomen fietsdiefstal fietsd_s (S88a) Voorkomen fietsdiefstal 

diefau_s (S61.b) Voorkomen diefstal uit auto’s diefau_s (S88b) Voorkomen diefstal uit autoãs 

bescha_s (S61.c) Voorkomen beschadiging auto’s bescha_s (S88c) Voorkomen beschadiging autoãs 

beklad_s (S61.d) Voorkomen bekladden beklad_s (S88d) Voorkomen bekladden 

verntu_s (S61.e) Voorkomen vernielen tuinen verntu_s (S88e) Voorkomen vernielen tuinen 

vernbu_s (S61.f) Voorkomen vernielen bus-/tramhokjes vernbu_s (S88f) Voorkomen vernielen bus-/tramhokjes 

vernsm_s (S61.g) Voorkomen vernielen van straatmeubilair vernsm_s (S88g) Voorkomen vernielen van straatmeubilair 

vernsp_s (S61.h) Voorkomen vernielen van speeltoestellen vernsp_s (S88h) Voorkomen vernielen van speeltoestellen 

bedrei_s (S61.i) Voorkomen bedreiging bedrei_s (S88i) Voorkomen bedreiging 

grpjon_s (S61.j) Voorkomen overlast jongeren dronkm_s (S88j) Voorkomen dronken mensen 

dronkm_s (S61.k) Voorkomen dronken mensen drugso_s (S88k) Voorkomen drugsoverlast 

drugso_s (S61.l) Voorkomen drugsoverlast hardau_s (S88l) Voorkomen hard rijden auto 

hardau_s (S61.m) Voorkomen hard rijden auto hardbr_s (S88m) Voorkomen hard rijden brommers 

hardbr_s (S61.n) Voorkomen hard rijden brommers inbraa_s (S88n) Voorkomen inbraak 

inbraa_s (S61.o) Voorkomen inbraak hondpo_s (S88o) Voorkomen hondenpoep 

hondpo_s (S61.p) Voorkomen hondenpoep lastig_s (S88p) Voorkomen lastig gevallen 

lastig_s (S61.q) Voorkomen lastig gevallen beroof_s (S88q) Voorkomen berovingen 

beroof_s (S61.r) Voorkomen berovingen grpjon_s (S88r) Voorkomen overlast jongeren 

  WieOorz_s (S89) Overlast veroorzaakt door: 

gevelh_s (S62.a) Overkomen gevel beklad gevelh_s (S90a) Overkomen gevel beklad 

tuinve_s (S62.b) Overkomen tuin vernield tuinve_s (S90b) Overkomen tuin vernield 

ramen_s (S62.c) Overkomen ramen ingegooid ramen_s (S90c) Overkomen ramen ingegooid 



fieges_s (S62.d) Overkomen fiets gestolen fieges_s (S90d) Overkomen fiets gestolen 

berstr_s (S62.e) Overkomen straat beroofd berstr_s (S90e) Overkomen straat beroofd 

inbraw_s (S62.f) Overkomen ingebroken inbraw_s (S90f) Overkomen ingebroken 

autver_s (S62.g) Overkomen auto vernield autver_s (S90g) Overkomen auto vernield 

ingaut_s (S62.h) Overkomen auto ingebroken ingaut_s (S90h) Overkomen auto ingebroken 

uitopg_s (S62.i) Overkomen uitgescholden uitopg_s (S90i) Overkomen uitgescholden 

bedlas_s (S62.j) Overkomen bedreigd bedlas_s (S90j) Overkomen bedreigd 

andval_s (S62.k) Overkomen anders andval_s (S90k) Overkomen anders 

 
BLOK: Groen in de buurt 

SF2006 SF2009 

Var.naam Label Var.naam Label 

  TevrGroe_s (S91) Tevredenheid met groen in de buurt 

butype_s (S23) Typering buurt TypGroen_s (S92) Typering van het groen in de buurt 

sierky_s (S24.1) Gebruik groen - siergroen GebrGr1_s (S93_1) Gebruik groen - siergroen 

hnduit_s (S24.2) Gebruik groen - honden uitlaat GebrGr2_s (S93_2) Gebruik groen - honden uitlaat 

speelg_s (S24.5) Gebruik groen - speelgelegenheid kinderen GebrGr3_s (S93_3) Gebruik groen - speelgelegenheden voor kinderen 

recree_s (S24.3) Gebruik groen - recreatie GebrGr4_s (S93_4) Gebruik groen - recreatie 

sporte_s (S24.4) Gebruik groen - sporten GebrGr5_s (S93_5) Gebruik groen - sporten 

  GebrGr6_s (S93_6) Gebruik groen - wandelen 

  GebrGr7_s (S93_7) Gebruik groen - fietsen 

andgro_s (S24.6) Gebruik groen - anders GebrGr8_s (S93_8) Gebruik groen - anders 

groonb_s (S24.7) Gebruik groen - onbekend GebrGr9_s (S93_9) Gebruik groen - WeetNiet 

  GebrG10_s (S93_10) Gebruik groen - Weigert 

ondtui_s (S25.a) Onderhoud (voor-)tuinen OndrhTu_s (S94a) Onderhoud (voor-)tuinen 

ondkgr_s (S25.b) Onderhoud klein openbaar groen OndrhOG_s (S94b) Onderhoud openbaar groen 

ondggr_s (S25.c) Onderhoud groot openbaar groen   

  AanwKind_s (S95) Heeft OP kinderen in het huishouden? 

romtui_s (S26.a) Rommel in (voor-)tuinen   

romkgr_s (S26.b) Rommel klein openbaar groen   

romggr_s (S26.c) Rommel groot openbaar groen   

kndspl_s (S27) Aanwezigheid groen als kinderspeelplaats SpeelGr_s (S96) Is er groen in de buurt waar kinderen kunnen spelen? 

  GebrSpGr_s (S97) Wordt dit groen door kinderen gebruikt om te spelen? 



kndall_s (S28) Kinderen alleen gaan KndAlle_s (S98) Kinderen alleen gaan 

 
BLOK: Inzamelpunten voor afval 

SF2006 SF2009 

Var.naam Label Var.naam Label 

vinzm_s (S29) Aanwezigheid vuilcontainer   

vuivol_s (S30) Huisvuil naast bij volle container   

vstore_s (S31) Stoort u zich hieraan huisvuil   

hweiin_s (S32.1) Oorzaak huisvuil - te weinig inzamelpunten   

hinzkl_s (S32.2) Oorzaak huisvuil - inzamelpunten te klein   

hinzle_s (S32.3) Oorzaak huisvuil - inzamelpunten niet genoeg geleegd   

andhvl_s (S32.4) Oorzaak huisvuil - anders   

hvlonb_s (S32.5) Oorzaak huisvuil - onbekend   

glsbak_s (S33) Aanwezigheid glasbak   

glbovl_s (S34a) Overlast glasbak   

gelove_s (S34b.1) Soort overlast glasbak- geluidsoverlast   

onvsit_s (S34b.2) Soort overlast glasbak- onveilige   

andovl_s (S34b.3) Soort overlast glasbak - anders   

ovlonb_s (S34b.4) Soort overlast glasbak - onbekend   

glbvol_s (S35) Glas naast bij volle glasbak   

gstore_s (S36) Stoort u zich aan glas naast glasbak   

gweiin_s (S37.1) Oorzaak glasbak - te weinig inzamelpunten   

ginzkl_s (S37.2) Oorzaak glasbak - inzamelpunten te klein   

ginzle_s (S37.3) Oorzaak glasbak - inzamelpunten niet genoeg geleegd   

andgls_s (S37.4) Oorzaak glasbak - anders   

glsonb_s (S37.5) Oorzaak glasbak - onbekend   

painzm_s (S38) Aanwezigheid papierbak?   

papvol_s (S39) Papier naast bij volle papierbak   

pstore_s (S40) Stoort u zich aan papier naast papierbak?   

pweiin_s (S41.1) Oorzaak papierbak - te weinig inzamelpunten   

pinzkl_s (S41.2) Oorzaak papierbak - inzamelpunten te klein   

pinzle_s (S41.3) Oorzaak papierbak - inzamelpunten niet genoeg geleegd   

andpap_s (S41.4) Oorzaak papierbak - anders   



paponb_s (S41.5) Oorzaak papierbak - onbekend   

 
BLOK: Groen in de wijdere omgeving 

SF2006 SF2009 

Var.naam Label Var.naam Label 

  MooiGr_s (S99) wijdere leefomgeving beoordeling over het groen 

  HoevGr_s (S100) wijdere leefomgeving hoeveelheid groen is: 

  Eenh_s (S101a) wijdere leefomgeving samenhang groen 

  Histor_s (S101b) wijdere leefomgeving historisch karakter 

  Aanleg_s (S101c) wijdere leefomgeving natuurlijke karakter 

  Drukte_s (S101d) wijdere leefomgeving overlast andere mensen in het 
groen 

  Geluid_s (S101e) wijdere leefomgeving rust of stilte in het groen 

  Bereik_s (S101f) wijdere leefomgeving bereikbaarheid van het groen 

  Wandel_s (S102a) wijdere leefomgeving aantal keer gewandeld in 
afgelopen 12 maanden 

  AfstWand_s (S102b) wijdere leefomgeving hoeveel km naar beginpunt van 
een wandeling 

  Fiets_s (S103a) wijdere leefomgeving aantal keer gefietst in afgelopen 
12 maanden 

  AfstFiet_s (S103b) wijdere leefomgeving hoeveel km naar beginpunt van 
een fietstocht 

  Sport_s (S104a) wijdere leefomgeving aantal keer buiten gesport in 
afgelopen 12 maanden 

  AfstSpor_s (S104b) wijdere leefomgeving hoeveel km naar beginpunt van 
de buitensport 

  WaterA_s (S105a) wijdere leefomgeving aantal keer wateractiviteiten 
gedaan in afgelopen 12 maanden 

  AfstWate_s (S105b) wijdere leefomgeving hoeveel km naar beginpunt van 
de wateractiviteit 

  Relax_s (S106a) wijdere leefomgeving aantal keer ontspanning 
gezocht in afgelopen 12 maanden 

  AfstRela_s (S106b) wijdere leefomgeving hoeveel km naar beginpunt van 
de ontspanning 

  NatGeb_s (S107a) Aantal  keer bezoek natuurgebied 

  LandGeb_s (S107b) Aantal  keer bezoek agrarisch gebied 

  RecreaP_s (S107c) Aantal  keer bezoek recreatiepark 

 Park2_s (S107d) Aantal  keer bezoek stad of dorp 

 
BLOK: Algemene stellingen en imago  



SF2006 SF2009 

Var.naam Label Var.naam Label 

ombuur_s (S63) Eerste woord dat buurt omschrijft   

bbeens_s (S64) Delen medebewoners mening   

popbuu_s (S65.a) Imago buurt: populaire buurt popu_s (S108a) Imago buurt: populaire buurt 

toeroo_s (S65.b) Imago buurt: toekomst is rooskleurig Gezel_s (S108b) Imago buurt: gezellige buurt 

buuver_s (S65.c) Imago buurt: veel verhuisd Keurig_s (S108c) Imago buurt: keurig 

wonlee_s (S65.d) Imago buurt: veel woningen leeg Anon_s (S108d) Imago buurt: anoniem 

studhu_s (S65.e) Imago buurt: te veel studentenhuizen Volks_s (S108e) Imago buurt: volksbuurt 

verand_s (S65.f) Imago buurt: meer buurtgenoten verhuizen HistB_s (S108f) Imago buurt: historische 

slecht_s (S65.g) Imago buurt: slecht imago Bescherm_s (S108g) Imago buurt: beschermend 

kanto_s (S65.h) Imago buurt: te veel kantoren MultiC_s (S108h) Imago buurt: multicultureel 

gezuit_s (S65.i) Imago buurt: gezellige uitstraling Toekomst_s (S108i) Imago buurt: toekomst is rooskleurig 

teveel_s (S65.j) Imago buurt: te veel huizen met te veel mensen Verhuis_s (S108j) Imago buurt: veel verhuizingen 

wdicht_s (S65.k) Imago buurt: woningen staan dicht elkaar LeegW_s (S108k) Imago buurt: veel woningen leeg 

archit_s (S65.l) Imago buurt: mooie architectuur StudH_s (S108l) Imago buurt: veel studentenhuizen 

flatsb_s (S65.m) Imago buurt: te veel flats BuurtV_s (S108m) Imago buurt: steeds meer buurtgenoten verhuizen 

  Verander_s (S108n) Imago buurt: onherkenbaar door vele veranderingen 

  Overzi_s (S108o) Imago buurt: geen overzicht van buurtbewoners 

  Imago_s (S108p) Imago buurt: slecht imago 

  Kantr_s (S108q) Imago buurt: te veel kantoren 

  Uitstr_s (S108r) Imago buurt: gezellige uitstraling 

  VolHuis_s (S108s) Imago buurt: veel huizen met te veel bewoners 

  WonDicht_s (S108t) Imago buurt: woningen dicht op elkaar 

  Archit_s (S108u) Imago buurt: mooie architectuur 

  Flats_s (S108v) Imago buurt: te veel flats 

parkee_s (S65.n) Imago buurt: voldoende parkeergelegenheid ParkGel_s (S108w) Imago buurt: voldoende parkeergelegenheid 

monume_s (S65.o) Imago buurt: monumentale uitstraling Monum_s (S108x) Imago buurt: monumentale uitstraling 

opgesi_s (S65.p) Imago buurt: buurt opgesierd Sier_s (S108y) Imago buurt: opgesierd door mooie lantaarnpalen, 
bankjes etc. 

asp1_s (S66.1) Reden 1 die de buurt leuk maakt   

asp2_s (S66.2) Reden 2 die de buurt leuk maakt   

asp3_s (S66.3) Reden 3 die de buurt leuk maakt   



grorec_s (S67) Groen genoeg voor recreatie   

aanmen_s (S68) Drukte in groen   

omggel_s (S69) Omgevingsgeluiden in groen   

mooigr_s (S70) Beoordeling groen   

voorzg_s (S71) Voorzieningen in groen   

keuzeg_s (S72) Diversiteit groen   

bereik_s (S73) Bereikbaarheid groen   

ondwan_s (S74.a) Regelmaat wandelen   

ondfie_s (S74.b) Regelmaat fietsen / skeeleren   

ondhar_s (S74.c) Regelmaat hardlopen   

ondnat_s (S74.d) Regelmaat natuur beleven   

ondvar_s (S74.e) Regelmaat varen   

ondpic_s (S74.f) Regelmaat picknicken   

ondzwe_s (S74.g) Regelmaat zwemmen   

ondzit_s (S74.h) Regelmaat zitten   

actbos_s (S75.a) Regelmaat natuurgebied   

actlan_s (S75.b) Regelmaat langelijk gebied   

actpar_s (S75.c) Regelmaat parken   

actrec_s (S75.d) Regelmaat recreatiegebied   

actzee_s (S75.e) Regelmaat open water   

actcen_s (S75.f) Regelmaat centrum stad of dorp   

aanbos_s (S76.a.1) Natuurgebied aanwezig   

rapbos_s (S76.a.2) Rapportcijfer natuurgebied   

misbos_s (S76.a.3) Mis natuurgebied   

aanlan_s (S76.b.1) Landelijk gebied aanwezig   

raplan_s (S76.b.2) Rapportcijfer landelijk gebied   

mislan_s (S76.b.3) Mis landelijk gebied   

aanpar_s (S76.c.1) Parken aanwezig   

rappar_s (S76.c.2) Rapportcijfer parken   

mispar_s (S76.c.3) Mis parken   

aanrec_s (S76.d.1) Recreatiegebied aanwezig   

raprec_s (S76.d.2) Rapportcijfer recreatiegebied   

misrec_s (S76.d.3) Mis recreatiegebied   



aanzee_s (S76.e.1) Open water aanwezig   

rapzee_s (S76.e.2) Rapportcijfer open water   

miszee_s (S76.e.3) Mis open water   

aancen_s (S76.f.1) Centrum stad of dorp aanwezig   

rapcen_s (S76.f.2) Rapportcijfer centrum stad of dorp   

miscen_s (S76.f.3) Mis centrum stad of dorp   

 
BLOK: Wijkaanpak 

SF2006 SF2009 

Var.naam Label Var.naam Label 

  WijkPl (S109) Bewust van wijkactieplan in de buurt? 

  MeningPL (S110) Vindt u de extra aandacht voor de verbetering in uw 
wijk: 

  Verbete2 (S111) Merkt u door de extra aandacht verbeteringen in uw 
wijk? 

  ZelfAct (S112a) Bent u zelf actief om wijk te verbeteren? 

  RedInact (S112b) Niet actief omdat: 

 
WONINGOPNAME 

SF2006 SF2009 

Var.naam Label Var.naam Label 

    

  inspwo_w inspecteurscode 

  res_wo_w resultaat controleopname 

  opndat_w datum uitvoeren opname 

  opnfas_w periode uitvoeren opname 

  fotonr_w foto volgnummer 

  fotowo_w foto adreswoning 

  fotoli_w foto omgeving links 

  fotore_w foto omgeving rechts 

  fotoov_w foto overzijde adreswoning 

btwem_w (W1.02.01) woningtype btwem_w woningtype 

esitw_w (W1.03.01) soort eengezinswoning esitw_w soort eengezinswoning 

ebedr_w (W1.03.02) bedrijvigheid (semi) vrijstaande eengezinswoning ebedr_w bedrijvigheid (semi) vrijstaande eengezinswoning 

edakw_w (W1.03.03) dakvorm eengezinswoning edakw_w dakvorm eengezinswoning 



ezldr_w (W1.03.04) zolder eengezinswoning   

ewfzld_w (W1.03.05) woonfunctie zolder eengezinswoning  

ebouwl_w (W1.03.06) aantal bouwlagen eengezinswoning ebouwl_w aantal bouwlagen eengezinswoning 

everli_w (W1.03.07) verlichting hoofdtoegangsdeur eengezinswoning everli_w verlichting hoofdtoegangsdeur eengezinswoning 

ezthd_w (W1.03.08) zicht op eengezinswoning hfd toegangsdeur ezthd_w zicht op eengezinswoning hfd toegangsdeur 

egwbkl_w (W1.03.09.A) eengezinswoning bekladding egwbkl_w eengezinswoning bekladding 

egwvnd_w (W1.03.09.B) eengezinswoning vernieling vandalisme egwvnd_w eengezinswoning vernieling vandalisme 

egwbsd_w (W1.03.09.C) eengezinswoning beschadiging/slijtage egwbsd_w eengezinswoning beschadiging/slijtage 

egwvvl_w (W1.03.09.D) eengezinswoning vervuiling egwvvl_w eengezinswoning vervuiling 

egwbtv_w (W1.03.10) eengezinswoning bouwtechnisch verval egwbtv_w eengezinswoning bouwtechnisch verval 

  egftsr_w fietsenrekken rond hoofdtoegangsdeur eengezinswoning 

etuin_w (W1.04.01) voortuin eengezinswoning etuin_w voortuin eengezinswoning 

etuind_w (W1.04.02) diepte voortuin eengezinswoning etuind_w diepte voortuin eengezinswoning 

etuini_w (W1.04.03) inrichting voortuin eengezinswoning etuini_w inrichting voortuin eengezinswoning 

etohdo_w (W1.04.04) slecht onderhoud voortuin eengezinswoning 
onverhard 

etohdo_w slecht onderhoud voortuin eengezinswoning onverhard 

etohdv_w (W1.04.05) slecht onderhoud voortuin eengezinswoning verhard etohdv_w slecht onderhoud voortuin eengezinswoning verhard 

etvvr_w (W1.04.06.A) vervuiling voortuin rommel eengezinswoning etvvr_w vervuiling voortuin rommel eengezinswoning 

etvvt_w (W1.04.06.B) vervuiling voortuin tuinafval eengezinswoning etvvt_w vervuiling voortuin tuinafval eengezinswoning 

etvvv_w (W1.04.06.C) vervuiling voortuin vuilniszakken eengezinswoning etvvv_w vervuiling voortuin vuilniszakken eengezinswoning 

etvvg_w (W1.04.06.D) vervuiling voortuin grofvuil eengezinswoning etvvg_w vervuiling voortuin grofvuil eengezinswoning 

  etftsr_w fietsenrekken in voortuin eengezinswoning 

eppter_w (W1.04.07) parkeergelegenheid eigen terrein eengezinswoning eppter_w parkeergelegenheid eigen terrein eengezinswoning 

msoort_w (W1.05.01) soort meergezinswoning msoort_w soort meergezinswoning 

mdak_w (W1.05.02) dakvorm meergezinswoning mdak_w dakvorm meergezinswoning 

mzldr_w (W1.05.03) zolder meergezinswoning   

mwfzld_w (W1.05.04) woonfunctie zolder meergezinswoning   

mbouwl_w (W1.05.05) aantal bouwlagen meergezinswoning (woonblok) mbouwl_w aantal bouwlagen meergezinswoning (woonblok) 

mfbgwo_w (W1.05.06.A) functie begane grond meergezinswoning - 
woningen 

mfbgwo_w functie begane grond meergezinswoning - woningen 

mfbgbe_w (W1.05.06.B) functie begane grond meergezinswoning - 
bergingen 

mfbgbe_w functie begane grond meergezinswoning - bergingen 

mfbgga_w (W1.05.06.C) functie begane grond meergezinswoning - garages mfbgga_w functie begane grond meergezinswoning - garages 

mfbgwi_w (W1.05.06.D) functie begane grond meergezinswoning - winkels mfbgwi_w functie begane grond meergezinswoning - winkels 

mfbgkb_w (W1.05.06.E) functie begane grond meergezinswoning - kantoor- mfbgkb_w functie begane grond meergezinswoning - kantoor-bedrijf 



bedrijf 

mfbggv_w (W1.05.06.F) functie begane grond meergezinswoning - gem 
voorz 

mfbggv_w functie begane grond meergezinswoning - gem voorz 

mfbgma_w (W1.05.07) functie begane grond meergezinswoning - meest 
aanwezig 

mfbgma_w functie begane grond meergezinswoning - meest aanwezig 

mverli_w (W1.05.08) verlichting hoofdtoegangsdeur hfd toegang gebouw 
meergezinswoning 

mverli_w verlichting hoofdtoegangsdeur hfd toegang gebouw 
meergezinswoning 

mzthd_w (W1.05.09) zicht op hfd toegang gebouw meergezinswoning mzthd_w zicht op hfd toegang gebouw meergezinswoning 

mgwbkl_w (W1.05.10.A) hfd toegang gebouw meergezinswoning bekladding mgwbkl_w hfd toegang gebouw meergezinswoning bekladding 

mgwvnd_w (W1.05.10.B) hfd toegang gebouw meergezinswoning vernieling 
vandalisme 

mgwvnd_w hfd toegang gebouw meergezinswoning vernieling vandalisme 

mgwbsd_w (W1.05.10.C) hfd toegang gebouw meergezinswoning 
beschading slijtage 

mgwbsd_w hfd toegang gebouw meergezinswoning beschading slijtage 

mgwvvl_w (W1.05.10.D) hfd toegang gebouw meergezinswoning vervuiling 
rommel 

mgwvvl_w hfd toegang gebouw meergezinswoning vervuiling rommel 

  mgftsr_w fietsenrekken rond entree meergezinswoning 

mgwbtv_w (W1.05.11) hfd toegang gebouw meergezinswoning 
bouwtechnisch verval 

mgwbtv_w meergezinswoning bouwtechnisch verval 

mtuin_w (W1.06.01) voortuin woongebouw meergezinswoning mtuin_w voortuin woongebouw meergezinswoning 

mtuind_w (W1.06.02) diepte voortuin woongebouw meergezinswoning mtuind_w diepte voortuin woongebouw meergezinswoning 

  mtftsr_w fietsenrekken in voortuin woongebouw meergezinswoning 

mparkg_w (W1.06.03) parkeergarage woongebouw meergezinswoning mparkg_w parkeergarage woongebouw meergezinswoning 

twon21_w (W2.01.01.A) woningtype omgeving (semi) vrijstaand 2-1 kap 
gesch hoekeind 

twon21_w woningtype omgeving (semi) vrijstaand 2-1 kap gesch 
hoekeind 

twonry_w (W2.01.01.B) woningtype omgeving rijtjeswoningen twonry_w woningtype omgeving rijtjeswoningen 

twonga_w (W2.01.01.C) woningtype omgeving galerijwoningen twonga_w woningtype omgeving galerijwoningen 

twonpe_w (W2.01.01.D) woningtype omgeving portieketage twonpe_w woningtype omgeving portieketage 

twonbb_w (W2.01.01.E) woningtype omgeving boven beneden twonbb_w woningtype omgeving boven beneden 

twoncb_w (W2.01.01.F) woningtype omgeving centralehal binnengang twoncb_w woningtype omgeving centralehal binnengang 

twonwb_w (W2.01.01.G) woningtype omgeving woonboten twonwb_w woningtype omgeving woonboten 

twonmv_w (W2.01.02) woningtype omgeving meest voorkomend twonmv_w woningtype omgeving meest voorkomend 

obouwl_w (W2.01.03) bouwlagen omgeving adreswoning obouwl_w bouwlagen omgeving adreswoning 

obekl_w (W2.01.04.A) omliggende woningen bekladding obekl_w omliggende woningen bekladding 

overn_w (W2.01.04.B) omliggende woningen vernieling overn_w omliggende woningen vernieling 

obesch_w (W2.01.04.C) omliggende woningen beschading slijtage obesch_w omliggende woningen beschading slijtage 

overv_w (W2.01.04.D) omliggende woningen vervuiling rommel overv_w omliggende woningen vervuiling rommel 

obtvv_w (W2.01.04.E) omliggende woningen bouwtechnisch verval obtvv_w omliggende woningen bouwtechnisch verval 



ligaw_w (W2.02.01) ligging adreswoning ligaw_w ligging adreswoning 

dnsbty_w (W3.01.01) type bestrating (directe woonomgeving) (niet aan 
straat) 

dnsbtb_w type bestrating (directe woonomgeving) (niet aan straat) 

dnsbsl_w (W3.01.02) slijtage bestrating (directe woonomgeving) (niet aan 
straat) 

dnsbsl_w slijtage bestrating (directe woonomgeving) (niet aan straat) 

dnsbo_w (W3.02.01) bomen woonomgeving (directe woonomgeving) (niet 
aan straat) 

dnsbo_w bomen woonomgeving (directe woonomgeving) (niet aan 
straat) 

dnsbgr_w (W3.02.02.A) beplanting gras (directe woonomgeving) (niet aan 
straat) 

dnsbgr_w beplanting gras (directe woonomgeving) (niet aan straat) 

dnsbhe_w (W3.02.02.B) beplanting heg (directe woonomgeving) (niet aan 
straat) 

dnsbhe_w beplanting heg (directe woonomgeving) (niet aan straat) 

dnsbst_w (W3.02.02.C) beplanting struiken (directe woonomgeving) (niet 
aan straat) 

dnsbst_w beplanting struiken (directe woonomgeving) (niet aan straat) 

dnsbbo_w (W3.02.02.D) beplanting bomen (directe woonomgeving) (niet 
aan straat) 

dnsbbo_w beplanting bomen (directe woonomgeving) (niet aan straat) 

dnsbsb_w (W3.02.02.E) beplanting sierbeplanting (directe woonomgeving) 
(niet aan straat 

dnsbsb_w beplanting sierbeplanting (directe woonomgeving) (niet aan 
straat) 

dnsboh_w (W3.02.03) slecht onderhoud beplanting (directe woonomgeving) 
(niet aan stra 

dnsboh_w slecht onderhoud beplanting (directe woonomgeving) (niet aan 
straat) 

dnstr_w (W3.03.01) trottoir (directe woonomgeving) (niet aan straat) dnstr_w trottoir (directe woonomgeving) (niet aan straat) 

dnstrt_w (W3.03.02) toezicht trottoir (directe woonomgeving) (niet aan 
straat) 

dnstrt_w toezicht trottoir (directe woonomgeving) (niet aan straat) 

dnstrv_w (W3.03.03) verlichting trottoir (directe woonomgeving) (niet aan 
straat) 

dnstrv_w verlichting trottoir (directe woonomgeving) (niet aan straat) 

dnsfi_w (W3.04.01) fietsstrook (directe woonomgeving) (niet aan straat) dnsfi_w fietsstrook (directe woonomgeving) (niet aan straat) 

dnsfit_w (W3.04.02) toezicht fietsstrook (directe woonomgeving) (niet aan 
straat) 

dnsfit_w toezicht fietsstrook (directe woonomgeving) (niet aan straat) 

dnsfiv_w (W3.04.03) verlichting fietsstrook (directe woonomgeving) (niet 
aan straat) 

dnsfiv_w verlichting fietsstrook (directe woonomgeving) (niet aan straat) 

dnsbr_w (W3.05.01) brandgang/achterpad (directe woonomgeving) (niet 
aan straat) 

dnsbr_w brandgang/achterpad (directe woonomgeving) (niet aan straat) 

dnsbrt_w (W3.05.02) toezicht brandgang/achterpad (directe 
woonomgeving) (niet aan str 

dnsbrt_w toezicht brandgang/achterpad (directe woonomgeving) (niet 
aan straat) 

dnsbrv_w (W3.05.03) verlichting brandgang/achterpad (directe 
woonomgeving) (niet aan 

dnsbrv_w verlichting brandgang/achterpad (directe woonomgeving) (niet 
aan straat) 

dnsap_w (W3.06.01) afstand adreswoning tot parkeergel (directe 
woonomgeving) (niet a 

dnsap_w afstand adreswoning tot parkeergel (directe woonomgeving) 
(niet aan straat) 

dnsvp_w (W3.06.02) vrij parkeren (directe woonomgeving) (niet aan straat) dnsvp_w vrij parkeren (directe woonomgeving) (niet aan straat) 

dnspat_w (W3.06.03) toezicht parkeerplaatsen (directe woonomgeving) 
(niet aan straat) 

dnspat_w toezicht parkeerplaatsen (directe woonomgeving) (niet aan 
straat) 

dnspav_w (W3.06.04) verlichting parkeerplaatsen (directe woonomgeving) 
(niet aan stra 

dnspav_w verlichting parkeerplaatsen (directe woonomgeving) (niet aan 
straat) 

dsoz_w (W4.01.01) overzijde adreswoning (directe woonomgeving) dsoz_w overzijde adreswoning (directe woonomgeving) 

dsozbl_w (W4.01.02) bouwlagen tegenoverliggend gebouw (directe dsozbl_w bouwlagen tegenoverliggend gebouw (directe woonomgeving) 



woonomgeving) 

dsoztu_w (W4.01.03) tuin/het terrein overzijde adreswoning voortuin 
(directe woonomge 

dsoztu_w tuin/het terrein overzijde adreswoning voortuin (directe 
woonomgeving) 

dsoztd_w (W4.01.04) diepte tegenoverliggende voortuin (directe 
woonomgeving) 

dsoztp_w diepte tegenoverliggende voortuin (directe woonomgeving) 

dsozti_w (W4.01.05) inrichting tegenoverliggende voortuin (directe 
woonomgeving) 

dsozti_w inrichting tegenoverliggende voortuin (directe woonomgeving) 

dsboma_w (W4.02.02) bomen langs adresstraat (directe woonomgeving) dsboma_w bomen langs adresstraat (directe woonomgeving) 

dsrols_w (W4.02.03) rolstoel straat oversteken (directe woonomgeving) dsrols_w rolstoel straat oversteken (directe woonomgeving) 

dsrsr1_w (W4.03.01.1) aantal rijstroken rijbaan 1 (directe woonomgeving) dsrsr1_w aantal rijstroken rijbaan 1 (directe woonomgeving) 

dsrsr2_w (W4.03.01.2) aantal rijstroken rijbaan 2 (directe woonomgeving) dsrsr2_w aantal rijstroken rijbaan 2 (directe woonomgeving) 

dsrsr3_w (W4.03.01.3) aantal rijstroken rijbaan 3 (directe woonomgeving) dsrsr3_w aantal rijstroken rijbaan 3 (directe woonomgeving) 

dsrsr4_w (W4.03.01.4) aantal rijstroken rijbaan 4 (directe woonomgeving) dsrsr4_w aantal rijstroken rijbaan 4 (directe woonomgeving) 

  dsrsr5_w aantal rijstroken rijbaan 5 (directe woonomgeving) 

dsrty1_w (W4.03.02.1) type bestrating rijbaan 1 (directe woonomgeving) dsrty1_w type bestrating rijbaan 1 (directe woonomgeving) 

dsrty2_w (W4.03.02.2) type bestrating rijbaan 2 (directe woonomgeving) dsrty2_w type bestrating rijbaan 2 (directe woonomgeving) 

dsrty3_w (W4.03.02.3) type bestrating rijbaan 3 (directe woonomgeving) dsrty3_w type bestrating rijbaan 3 (directe woonomgeving) 

dsrty4_w (W4.03.02.4) type bestrating rijbaan 4 (directe woonomgeving) dsrty4_w type bestrating rijbaan 4 (directe woonomgeving) 

  dsrty5_w type bestrating rijbaan 5 (directe woonomgeving) 

dsroh1_w (W4.03.03.1) slijtage / slecht onderhoud rijbaan 1 (directe 
woonomgeving) 

dsroh1_w slijtage / slecht onderhoud rijbaan 1 (directe woonomgeving) 

dsroh2_w (W4.03.03.2) slijtage / slecht onderhoud rijbaan 2 (directe 
woonomgeving) 

dsroh2_w slijtage / slecht onderhoud rijbaan 2 (directe woonomgeving) 

dsroh3_w (W4.03.03.3) slijtage / slecht onderhoud rijbaan 3 (directe 
woonomgeving) 

dsroh3_w slijtage / slecht onderhoud rijbaan 3 (directe woonomgeving) 

dsroh4_w (W4.03.03.4) slijtage / slecht onderhoud rijbaan 4 (directe 
woonomgeving) 

dsroh4_w slijtage / slecht onderhoud rijbaan 4 (directe woonomgeving) 

  dsroh5_w slijtage / slecht onderhoud rijbaan 5 (directe woonomgeving) 

dsrtr1_w (W4.03.04.1) trambaan in wegdek 1 (directe woonomgeving) dsrtr1_w trambaan in wegdek 1 (directe woonomgeving) 

dsrtr2_w (W4.03.04.2) trambaan in wegdek 2 (directe woonomgeving) dsrtr2_w trambaan in wegdek 2 (directe woonomgeving) 

dsrtr3_w (W4.03.04.3) trambaan in wegdek 3 (directe woonomgeving) dsrtr3_w trambaan in wegdek 3 (directe woonomgeving) 

dsrtr4_w (W4.03.04.4) trambaan in wegdek 4 (directe woonomgeving) dsrtr4_w trambaan in wegdek 4 (directe woonomgeving) 

  dsrtr5_w trambaan in wegdek 5 (directe woonomgeving) 

dsrvv1_w (W4.03.05.1) verkeersverordening rijbaan 1 (directe 
woonomgeving) 

dsrvv1_w verkeersverordening rijbaan 1 (directe woonomgeving) 

dsrvv2_w (W4.03.05.2) verkeersverordening rijbaan 2 (directe 
woonomgeving) 

dsrvv2_w verkeersverordening rijbaan 2 (directe woonomgeving) 

dsrvv3_w (W4.03.05.3) verkeersverordening rijbaan 3 (directe 
woonomgeving) 

dsrvv3_w verkeersverordening rijbaan 3 (directe woonomgeving) 



dsrvv4_w (W4.03.05.4) verkeersverordening rijbaan 4 (directe 
woonomgeving) 

dsrvv4_w verkeersverordening rijbaan 4 (directe woonomgeving) 

  dsrvv5_w verkeersverordening rijbaan 5 (directe woonomgeving) 

dstr_w (W4.04.01) trottoir (directe woonomgeving) dstr_w trottoir (directe woonomgeving) 

dstrbr_w (W4.04.02) breedte trottoir (directe woonomgeving) dstrbr_w breedte trottoir (directe woonomgeving) 

dstrtv_w (W4.04.03) verharding trottoir (directe woonomgeving) dstrtv_w verharding trottoir (directe woonomgeving) 

dstroh_w (W4.04.04) slijtage / slecht onderhoud trottoir (directe 
woonomgeving) 

dstroh_w slijtage / slecht onderhoud trottoir (directe woonomgeving) 

dstrt_w (W4.04.05) toezichtmogelijkheden trottoir (directe 
woonomgeving) 

dstrt_w toezichtmogelijkheden trottoir (directe woonomgeving) 

dstrv_w (W4.04.06) verlichting trottoir (directe woonomgeving) dstrv_w verlichting trottoir (directe woonomgeving) 

dsfi_w (W4.05.01) fietspad/-strook (directe woonomgeving) dsfi_w fietspad/-strook (directe woonomgeving) 

dsfib_w (W4.05.02) breedte fietspad/-strook (directe woonomgeving) dsfib_w breedte fietspad/-strook (directe woonomgeving) 

dsfibs_w (W4.05.03) bestrating fietspad/-strook (directe woonomgeving) dsfibs_w bestrating fietspad/-strook (directe woonomgeving) 

dsfioh_w (W4.05.04) slijtage / slecht onderhoud fietspad/-strook (directe 
woonomgevin 

dsfioh_w slijtage / slecht onderhoud fietspad/-strook (directe 
woonomgeving) 

dsfito_w (W4.05.05) toezicht fietspad/-strook (directe woonomgeving) dsfito_w toezicht fietspad/-strook (directe woonomgeving) 

dsfive_w (W4.05.06) verlichting fietspad/-strook (directe woonomgeving) dsfive_w verlichting fietspad/-strook (directe woonomgeving) 

dsap_w (W4.06.01) afstand tot openbare parkeergelegenheid (directe 
woonomgeving) 

dsap_w afstand tot openbare parkeergelegenheid (directe 
woonomgeving) 

dsvp_w (W4.06.02) vrij parkeren (directe woonomgeving) dsvp_w vrij parkeren (directe woonomgeving) 

dswp_w (W4.06.03) langs de weg te parkeren (directe woonomgeving) dswp_w langs de weg te parkeren (directe woonomgeving) 

dspat_w (W4.06.04) toezicht parkeerplaatsen (directe woonomgeving) dspat_w toezicht parkeerplaatsen (directe woonomgeving) 

dspav_w (W4.06.05) verlichting parkeerplaatsen (directe woonomgeving) dspav_w verlichting parkeerplaatsen (directe woonomgeving) 

dsgs_w (W4.07.01) groenstrook/plantsoen (directe woonomgeving) dsgs_w groenstrook/plantsoen (directe woonomgeving) 

dsgsbr_w (W4.07.02) breedte groenstrook/plantsoen (directe 
woonomgeving) 

dsgsbr_w breedte groenstrook/plantsoen (directe woonomgeving) 

dsgstg_w (W4.07.03.A) type beplanting groenstrook/plantsoen gras (directe 
woonomgeving) 

dsgstg_w type beplanting groenstrook/plantsoen gras (directe 
woonomgeving) 

dsgsth_w (W4.07.03.B) type beplanting groenstrook/plantsoen heg (directe 
woonomgeving) 

dsgsth_w type beplanting groenstrook/plantsoen heg (directe 
woonomgeving) 

dsgsts_w (W4.07.03.C) type beplanting groenstrook/plantsoen struiken 
(directe woonomgev 

dsgsts_w type beplanting groenstrook/plantsoen struiken (directe 
woonomgeving) 

dsgstb_w (W4.07.03.D) type beplanting groenstrook/plantsoen bomen 
(directe woonomgeving 

dsgstb_w type beplanting groenstrook/plantsoen bomen (directe 
woonomgeving) 

dsgstr_w (W4.07.03.E) type beplanting groenstrook/plantsoen 
sierbeplanting (directe woo 

dsgstr_w type beplanting groenstrook/plantsoen sierbeplanting (directe 
woonomgeving) 

dsgsoh_w (W4.07.04) slecht onderhoud groenstrook/plantsoen (directe 
woonomgeving) 

dsgsoh_w slecht onderhoud groenstrook/plantsoen (directe 
woonomgeving) 

dsbr_w (W4.08.01) brandgang/achterpad (directe woonomgeving) dsbr_w brandgang/achterpad (directe woonomgeving) 



dsbrt_w (W4.08.02) toezicht brandgang/achterpad (directe 
woonomgeving) 

dsbrt_w toezicht brandgang/achterpad (directe woonomgeving) 

dsbrv_w (W4.08.03) verlichting brandgang/achterpad (directe 
woonomgeving) 

dsbrv_w verlichting brandgang/achterpad (directe woonomgeving) 

dsvers_w (W5.01.01) plekken verstoppen (directe woonomgeving) dsvers_w plekken verstoppen (directe woonomgeving) 

dsvc_w (W5.02.01) vuilcontainers (directe woonomgeving) dsvc_w vuilcontainers (directe woonomgeving) 

dsvcgv_w (W5.02.02) grof vuil en/of vuilnis containers (directe 
woonomgeving) 

dsvcgv_w grof vuil en/of vuilnis containers (directe woonomgeving) 

dsgv_w (W5.02.03) grof vuil en/of vuilnis (directe woonomgeving) dsgv_w grof vuil en/of vuilnis (directe woonomgeving) 

otrot_w (W6.01.01) trottoir (woonomgeving) otrot_w trottoir (woonomgeving) 

otrott_w (W6.01.02) toezicht trottoirs (woonomgeving) otrott_w toezicht trottoirs (woonomgeving) 

otrotv_w (W6.01.03) verlichting trottoirs (woonomgeving) otrotv_w verlichting trottoirs (woonomgeving) 

ofiet_w (W6.02.01) fietspad/ -strook (woonomgeving) ofiet_w fietspad/ -strook (woonomgeving) 

ofiett_w (W6.02.02) toezicht fietspaden/-stroken (woonomgeving) ofiett_w toezicht fietspaden/-stroken (woonomgeving) 

ofietv_w (W6.02.03) verlichting fietspaden/-stroken (woonomgeving) ofietv_w verlichting fietspaden/-stroken (woonomgeving) 

opark_w (W6.03.01) parkeerplaatsen (woonomgeving) opark_w parkeerplaatsen (woonomgeving) 

oparkt_w (W6.03.02) toezicht parkeerplaatsen (woonomgeving) oparkt_w toezicht parkeerplaatsen (woonomgeving) 

oparkv_w (W6.03.03) verlichting parkeerplaatsen (woonomgeving) oparkv_w verlichting parkeerplaatsen (woonomgeving) 

overkv_w (W6.04.01) verkeersverordening (woonomgeving) overkv_w verkeersverordening (woonomgeving) 

ovuib_w (W6.05.01) vuilnisbakken (woonomgeving) ovuib_w vuilnisbakken (woonomgeving) 

ovuibb_w (W6.05.02.A) bekladding vuilnisbakken (woonomgeving) ovuibb_w bekladding vuilnisbakken (woonomgeving) 

ovuivv_w (W6.05.02.B) vernieling/vandalisme vuilnisbakken 
(woonomgeving) 

ovuivv_w vernieling/vandalisme vuilnisbakken (woonomgeving) 

ovuibs_w (W6.05.02.C) beschading/slijtage vuilnisbakken (woonomgeving) ovuibs_w beschading/slijtage vuilnisbakken (woonomgeving) 

obank_w (W6.05.03) publieke bankjes (woonomgeving) obank_w publieke bankjes (woonomgeving) 

obanb_w (W6.05.04.A) bekladding publieke bankjes (woonomgeving) obanb_w bekladding publieke bankjes (woonomgeving) 

obanvv_w (W6.05.04.B) vernieling/vandalisme publieke bankjes 
(woonomgeving) 

obanvv_w vernieling/vandalisme publieke bankjes (woonomgeving) 

obanbs_w (W6.05.04.C) beschadiging/slijtage publieke bankjes 
(woonomgeving) 

obanbs_w beschadiging/slijtage publieke bankjes (woonomgeving) 

obus_w (W6.05.05) bus en/of tramhokjes (woonomgeving) obus_w bus en/of tramhokjes (woonomgeving) 

obusb_w (W6.05.06.A) bekladding bus en/of tramhokjes (woonomgeving) obusb_w bekladding bus en/of tramhokjes (woonomgeving) 

obusvv_w (W6.05.06.B) vernieling/vandalisme bus en/of tramhokjes 
(woonomgeving) 

obusvv_w vernieling/vandalisme bus en/of tramhokjes (woonomgeving) 

obusbs_w (W6.05.06.C) beschadiging/slijtage bus en/of tramhokjes 
(woonomgeving) 

obusbs_w beschadiging/slijtage bus en/of tramhokjes (woonomgeving) 

ofrk_w (W6.05.07) fietsenrekken (woonomgeving) ofrk_w fietsenrekken (woonomgeving) 



ofrkb_w (W6.05.08.A) bekladding fietsenrekken (woonomgeving) ofrkb_w bekladding fietsenrekken (woonomgeving) 

ofrkvv_w (W6.05.08.B) vernieling/vandalisme fietsenrekken 
(woonomgeving) 

ofrkvv_w vernieling/vandalisme fietsenrekken (woonomgeving) 

ofrkbs_w (W6.05.08.C) beschadiging/slijtage fietsenrekken 
(woonomgeving) 

ofrkbs_w beschadiging/slijtage fietsenrekken (woonomgeving) 

oplb_w (W6.05.09) plantenbakken (woonomgeving) oplb_w plantenbakken (woonomgeving) 

oplbb_w (W6.05.10.A) bekladding plantenbakken (woonomgeving) oplbb_w bekladding plantenbakken (woonomgeving) 

oplbvv_w (W6.05.10.B) vernieling/vandalisme plantenbakken 
(woonomgeving) 

oplbvv_w vernieling/vandalisme plantenbakken (woonomgeving) 

oplbbs_w (W6.05.10.C) beschadiging/slijtage plantenbakken 
(woonomgeving) 

oplbbs_w beschadiging/slijtage plantenbakken (woonomgeving) 

ospva_w (W6.06.01) afstand tot speelvoorziening (woonomgeving) ospva_w afstand tot speelvoorziening (woonomgeving) 

ospvn_w (W6.06.02) niveau speelvoorziening (woonomgeving) ospvni_w niveau speelvoorziening (woonomgeving) 

ospvb_w (W6.06.03.A) bekladding speelvoorziening (woonomgeving) ospb_w bekladding speelvoorziening (woonomgeving) 

ospvvv_w (W6.06.03.B) vernieling/vandalisme speelvoorziening 
(woonomgeving) 

ospvv_w vernieling/vandalisme speelvoorziening (woonomgeving) 

ospvbs_w (W6.06.03.C) beschadiging/slijtage speelvoorziening 
(woonomgeving) 

ospbs_w beschadiging/slijtage speelvoorziening (woonomgeving) 

ospvza_w (W6.06.04) speelvoorziening zichtbaar vanuit adreswoning 
(woonomgeving) 

ospvza_w speelvoorziening zichtbaar vanuit adreswoning 
(woonomgeving) 

ospvz_w (W6.06.05) zichtbaarheid speelvoorziening (woonomgeving) ospvz_w zichtbaarheid speelvoorziening (woonomgeving) 

ogroe_w (W6.07.01) grote oppervlakken openbaar groen (woonomgeving) ogroe_w grote oppervlakken openbaar groen (woonomgeving) 

ogrog_w (W6.07.02.A) grote oppervlakken openbaar groen grasveld 
(woonomgeving) 

ogrog_w grote oppervlakken openbaar groen grasveld (woonomgeving) 

ogros_w (W6.07.02.B) grote oppervlakken openbaar groen siertuin 
(woonomgeving) 

ogros_w grote oppervlakken openbaar groen siertuin (woonomgeving) 

ogrop_w (W6.07.02.C) grote oppervlakken openbaar groen park 
(woonomgeving) 

ogrop_w grote oppervlakken openbaar groen park (woonomgeving) 

ogrob_w (W6.07.02.D) grote oppervlakken openbaar groen bomen 
(woonomgeving) 

ogrob_w grote oppervlakken openbaar groen bomen (woonomgeving) 

owat_w (W6.07.03) waterpartijen (woonomgeving) owat_w waterpartijen (woonomgeving) 

owats_w (W6.07.04.A) waterpartijen sloten (woonomgeving) owats_w waterpartijen sloten (woonomgeving) 

owatg_w (W6.07.04.B) waterpartijen grachten (woonomgeving) owatg_w waterpartijen grachten (woonomgeving) 

owatv_w (W6.07.04.C) waterpartijen vijver (woonomgeving) owatv_w waterpartijen vijver (woonomgeving) 

owatrb_w (W6.07.04.D) waterpartijen rivier/beek (woonomgeving) owatrb_w waterpartijen rivier/beek (woonomgeving) 

owatk_w (W6.07.04.E) waterpartijen kanaal (woonomgeving) owatk_w waterpartijen kanaal (woonomgeving) 

owatm_w (W6.07.04.F) waterpartijen meer (woonomgeving) owatm_w waterpartijen meer (woonomgeving) 

owatz_w (W6.07.04.G) waterpartijen zee (woonomgeving) owatz_w waterpartijen zee (woonomgeving) 

oontf_w (W6.07.05) ontmoetingsfuncties (woonomgeving) oontf_w ontmoetingsfuncties (woonomgeving) 



  obrth_w buurthuis  (woonomgeving) 

  okffsh_w koffieshop (coffeeshop) (woonomgeving) 

  ohora_w horeca/drinkgelegenheid (cafe, kroeg, grandcafe, disco)  
(woonomgeving) 

  ohorna_w horecagelegenheid non- alcoholisch (koffiezaken)  
(woonomgeving) 

  oeetg_w eetgelegenheid  (woonomgeving) 

  oeetov_w overige eetgelegenheid  (woonomgeving) 

  orelgb_w religieus gebouw  (woonomgeving) 

ochgev_w (W6.07.06.A) cultuurhistorische elementen gevels 
(woonomgeving) 

ochgev_w cultuurhistorische elementen gevels (woonomgeving) 

ochstr_w (W6.07.06.B) cultuurhistorische elementen straat 
(woonomgeving) 

ochstr_w cultuurhistorische elementen straat (woonomgeving) 

ohndu_w (W6.08.01) hondenuitlaatplek (woonomgeving) ohndu_w hondenuitlaatplek (woonomgeving) 

ohndp_w (W6.08.02) hondenpoep (woonomgeving) ohndp_w hondenpoep (woonomgeving) 

ograff_w (W6.08.03) graffiti-afbeeldingen (woonomgeving) ograff_w graffiti-afbeeldingen (woonomgeving) 

oleegp_w (W6.08.04) leegstaande panden (woonomgeving) oleegp_w leegstaande panden (woonomgeving) 

obrter_w (W6.08.05) braakliggende terreinen (woonomgeving) obrter_w braakliggende terreinen (woonomgeving) 

oopsl_w (W6.08.06) opslagterreinen (woonomgeving) oopsl_w opslagterreinen (woonomgeving) 

overvo_w (W6.08.07) vervuilingsgraad onverhard (woonomgeving) overvo_w vervuilingsgraad onverhard (woonomgeving) 

overvv_w (W6.08.08) vervuilingsgraad verhard (woonomgeving) overvv_w vervuilingsgraad verhard (woonomgeving) 

owerkz_w (W6.09.01) werkzaamheden openbare ruimte (woonomgeving) owrkz__w werkzaamheden openbare ruimte (woonomgeving) 

oniebw_w (W6.09.02) nieuwbouw (woonomgeving) onibw__w nieuwbouw (woonomgeving) 

orenov_w (W6.09.03) renovatie (woonomgeving) orenv__w renovatie (woonomgeving) 

  oondgr_w ondergrondse bouwactiviteiten (woonomgeving) 

  ogrfw_w graafwerkzaamheden ivm bodemsanering (woonomgeving) 

okwob_w (W7.01.01) kwaliteitsbeeld van de omliggende buurten okwob_w kwaliteitsbeeld van de omliggende buurten 

dsstr_w (W4.02.01) straatopbouw totaal dstr__w straatopbouw totaal 

ovstr_w (W4.02.01.v) Overkant straat / einde straatprofiel  

dsstra_w (W4.02.01.a) Straatopbouw strook 1 dstr_a_w Straatopbouw strook 1 

dsstrb_w (W4.02.01.b) Straatopbouw strook 2 dstr_b_w Straatopbouw strook 2 

dsstrc_w (W4.02.01.c) Straatopbouw strook 3 dstr_c_w Straatopbouw strook 3 

dsstrd_w (W4.02.01.d) Straatopbouw strook 4 dstr_d_w Straatopbouw strook 4 

dsstre_w (W4.02.01.e) Straatopbouw strook 5 dstr_e_w Straatopbouw strook 5 

dsstrf_w (W4.02.01.f) Straatopbouw strook 6 dstr_f_w Straatopbouw strook 6 



dsstrg_w (W4.02.01.g) Straatopbouw strook 7 dstr_g_w Straatopbouw strook 7 

dsstrh_w (W4.02.01.h) Straatopbouw strook 8 dstr_h_w Straatopbouw strook 8 

dsstri_w (W4.02.01.i) Straatopbouw strook 9 dstr_i_w Straatopbouw strook 9 
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