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Achtergrond, opzet en respons
Achtergrond

Om te weten wat de inwoners belangrijk vinden, kreeg ieder huishouden in het gebied rond het station
een brief met uitnodiging om aan een enquête deel te nemen. Er zijn in totaal 7.073 brieven bezorgd
in het gebied. In de periode van 6 t/m 19 september 2021 kon één persoon van elk huishouden deze
enquête online invullen. In totaal hebben 728 mensen de enquête ingevuld; een respons van 10,3%.
Hierna volgen de uitkomsten op de volgende thema’s:
•
•
•
•
•

Groengebied tussen het spoor en wijk De Laar
Woningen in de buurt van Station-Zuid
Elektrische deelauto
Kantoorruimte
Informeren en/of meepraten over ontwikkelingen stationsgebied Arnhem-Zuid

Waar het relevant is, is ook gekeken naar de verschillen in uitkomsten tussen verschillende buurten
in het gebied.
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Onderzoeksopzet + respons

ONDERWERP

Bij station Arnhem Zuid komen wonen, werken, natuur, ontspannen en verkeer en vervoer bij elkaar.
De gemeente wil het gebied nabij het station de komende jaren vernieuwen. Afgelopen juli heeft
het college van de gemeente de gemeenteraad geïnformeerd over de plannen. Het college wil in
ieder geval ongeveer 100 nieuwe woningen en extra kantoorruimte bouwen. Een deel van het
bestaande groen langs het spoor willen we als park bestemmen. Het is nu officieel geen park.
Verder onderzoeken we of we parkeren voor de nieuwe woningen kunnen combineren met een
nieuwe parkeervoorziening (P&R) bij het station. Dit zorgt ervoor dat er minder parkeerplaatsen bij
de nieuwe woningen nodig zijn.

Nee, ik ken het groengebied
niet; 6%

Ja, ik weet waar
het
groengebied is;
93%

MAAKT U MOMENTEEL GEBRUIK VAN DIT
GROENGEBIED (N=728)
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In de onderste grafiek is te zien dat:
• Bijna twee derde van de respondenten
(68%) graag bankjes en wandelpaden
wil in het groengebied.
• Iets meer dan de helft (56%) zou meer
groen willen (zoals bomen en planten).
• Iets minder dan een derde (31%) wil
meer speelvoorzieningen voor kinderen
en ongeveer een kwart (26%) zou 		
meer water toe willen voegen.
• Overige opties worden minder vaak
genoemd.

30%

1%
Ja, i k kom hi er Ja, i k kom hi er
regelmatig
soms

Weet niet /
geen mening

Nee, ik maak
geen gebruik
van dit
groengebied

In de grafieken hiernaast is te zien dat:
• 93% van alle respondenten het 		
groengebied kent.
• Iets meer dan een derde (34%) komt
regelmatig in het groengebied en
35% komt er soms. Iets minder dan
een derde (30%) komt nooit in het
gebied.
• In een uitgesplitste analyse naar buurt,
blijkt dat hoe dichter men bij het
gebied woont, hoe vaker men in het
groengebied komt. Van de bewoners
van De Laar-west, komt 49% er
regelmatig. In Schuytgraaf-Zuid komt
18% er regelmatig.

• Bij anders namelijk, worden nog (sociale) veiligheid, parkeerplaatsen, horeca/winkels en 		
hondenvoorzieningen verbeteren genoemd.
In een open vraag konden bewoners aandachtspunten aangeven over het groengebied.
Meest genoemde zijn:
Geen woningen bouwen
(sociale) veiligheid + verlichting verbeteren
Duidelijkheid over omgang honden
Park behouden
Onderhoud groen beter

➡
➡
➡
➡
➡

ALS U IETS ZOU MOGEN TOEVOEGEN AAN DIT GROENGEBIED, WAT ZOU DIT DAN ZIJN (N=728)
68%

Wandelpaden en bankjes
Meer groen aanleggen (zoals bomen en planten)
Speelvoorziening v oor kinderen

56%
31%
26%

Meer water toev oegen
Plekken om honden uit te laten
Sportvoorzieningen

21%
18%
14%

Kunst in de openbare ruimte
Ontmoetingsplekken in de openbare ruimte
Iets anders, namelijk

14%
10%

Niets
Weet niet / geen mening
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BENT U BEKEND MET HET GROENGEBIED (N= 728)

ONDERWERP

Tussen het spoor en de wijk De Laar ligt een groengebied. De gemeente wil een deel van dit gebied
als wijkpark bestemmen. Het is nu officieel nog geen park. We hebben aan de bewoners gevraagd of
men het groengebied kent en ze er gebruik van maken. Daarnaast kon men suggesties aangeven wat
er aan het groengebied toegevoegd mag worden. De uitkomsten staan in onderstaande grafieken.

PAGINA

3

Groengebied tussen het spoor en de wijk De Laar
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Mijn voorkeur is
Mijn voorkeur is Het maakt mij niet
appartementen eengezinswoningen
uit
(h oogbouw) ,
(laagbouw),
waardoor meer waardoor minder
groen behoud en groen behouden
kan worden .
kan worden

3%
Anders, namelijk:

Weet niet / geen
mening

In de grafiek is te zien dat:
• Iets meer dan de helft
heeft een voorkeur voor
hoogbouw met behoud
van groen (51%). Een
minderheid (15%) heeft
een voorkeur voor laagbouw, waardoor minder
groen behouden kan 		
worden. Bijna 10% maakt
het niet uit of heeft geen
mening
• Iets meer dan een kwart
(26%) heeft iets ingevuld
bij anders, namelijk.

Wat hier het vaakst is genoemd:
Geen woningen erbij (behoud groen)

➡

Andere opties die genoemd worden (in iets mindere mate):
Combinatie hoog- en laagbouw
Seniorenwoningen
Hoogbouw (maar niet te hoog)
Appartementen
Meer groen, minder huizen

➡
➡
➡
➡
➡

Voor deze vraag hebben we de uitkomsten ook uitgesplitst naar buurt om te kijken of er verschil is in
voorkeur. In de tabel valt op dat:
• Er geen hele grote verschillen zijn per buurt ten opzichte van het totaal. In elke buurt is “Hoogbouw
met behoud van groen” het vaakst genoemd.
• Een uitzondering is de buurt Elderveld-Noord. Alleen daar is het aantal heel klein (10 personen) en
wijkt de uitkomst hierdoor af.
• In De Laar-West vullen de inwoners relatief iets vaker in bij Anders, namelijk (31%; totaal 26%) en
iets minder vaak de keuze “Hoogbouw met behoud van groen” (46%; 51% totaal). Maar de 		
verschillen blijven relatief klein.

Voorkeur per buurt

Mijn voorkeur is appartementen (hoogbouw),
waardoor meer groen behouden kan worden.
Mijn voorkeur is eengezinswoningen
(laagbouw), waardoor minder groen
behouden kan worden
Het maakt mij niet uit
Anders, namelijk:
Weet niet / geen mening

Schuytgraaf- Schuytgraaf- ElderveldCentrum
Zuid
Zuid
52%

59%

54%

16%
9%
19%
4%
N=106

9%
6%
24%
2%
N=88

14%
7%
22%
4%
N=170

Elderveld- De LaarNoord
West
40%

46%

60%

16%
5%
31%
2%
N=326

N=10
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WELKE VAN DE ONDERSTAANDE OPTIE VINDT U DE BESTE TOEVOEGING
IN HET GEBIED (N=728)

ONDERWERP

Arnhem wil een aantrekkelijke stad voor alle doelgroepen blijven. Hier zijn meer woningen voor nodig.
De gemeente is van plan in de buurt van Station Arnhem-Zuid ongeveer 100 woningen bij te
bouwen. De gemeente Arnhem zal uiteindelijk kiezen voor hoogbouw of laagbouw. De voorkeur van
de respondenten staat in onderstaande grafiek.
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Woningen in de buurt van Station-Zuid
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Elektrische deelauto
De gemeente stimuleert dat meer mensen gebruik maken van elektrisch deelvervoer. Dit betekent
dat op een vaste plek in de buurt een aantal elektrische auto’s staat die meerdere mensen kunnen
gebruiken. Hierover zijn een aantal vragen gesteld. Zie onderstaande grafieken.
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Weet niet / geen mening

in de buurt van station Arnhem-Zuid elektrische deelauto’s
staan, gaat u dan wel gebruik maken van een elektrische
deelauto (N=715)
Weet ik niet / geen
mening; 12%

Ja, zeker wel; 6%
Waarschijnlijk
wel; 15%

Nee, dat denk ik
niet; 66%

In bovenstaande twee grafieken valt het volgende op:
• Een minderheid (2%) maakt nu gebruik van een elektrische deelauto.
Aan de meerderheid (98%) van de respondenten hebben we gevraagd of ze wel van een elektrische
deelauto gebruik gaan maken als er in de buurt van station Arnhem elektrische deelauto’s zouden
staan. Hierop antwoordt:
• Twee derde (66%) dat ze dit niet gaan doen. Een vijfde (21%) zal er dan waarschijnlijk of zeker
wel gebruik van maken. 12% weet het (nog) niet.
In een open vraag konden de bewoners aandachtspunten aangeven over elektrisch deelvervoer.
De meest genoemde zijn:
Elektrische fietsen aanbieden
Het ontbreekt me aan kennis

➡
➡
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98%

100%
90%

ONDERWERP

MAAKT U OP DIT MOMENT AL GEBRUIK VAN EEN ELEKTRISCHE
DEELAUTO (N=728)
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Wijkbewoner

Ondernemer

Beide

HEEFT U INTERESSE IN KANTOORRUIMTE IN DE BUURT VAN
STATION ARNHEM-ZUID (N=52)
Weet ik niet/ geen
mening; 2%

Ja, ik ben actief op zoek naar
kantoorruimte in dit gebied; 6%

Ja, misschien dat ik
hier in de toekomst
interesse in heb;
25%
Nee, dit is voor mij
niet interessant;
67%

In bovenstaande 2 grafieken valt het volgende op:
• Van alle respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld, is 93% wijkbewoner, 6% zowel wijkbewoner als ondernemer en 1% enkel ondernemer
Aan de ondernemers hebben we gevraagd of ze interesse hebben in kantoorruimte in de buurt van
station Arnhem-Zuid.
• Van de 52 ondernemers heeft twee derde (67%) hier geen interesse in.
• Een kwart (25%) zou het misschien in de toekomst wel willen en 6% is nu actief op zoek naar
kantoorruimte in dit gebied.
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BENT U ONDERNEMER OF WIJKBEWONER (N=728)

ONDERWERP

De gemeente wil in de buurt van station Arnhem-Zuid kantoorruimte bijbouwen. Deze ruimte wil ze
vooral beschikbaar maken voor kleine ondernemers. De gemeente wil van ondernemers die in de wijk
wonen, graag weten welke behoefte zij hebben op het gebied van kantoorruimte. De resultaten staan
in onderstaande grafieken.
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Kantoorruimte
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Ja, i k wil op de
Ja, i k wil
Nee, liever niet Weet niet / geen
hoogte gehouden meepraten over
mening
worden
de plannen

Hiernaast is te zien dat van
alle bewoners die de enquête
hebben ingevuld:
• Bijna 80% op de hoogte
gehouden wil worden.
• Een kwart (25%) wil meepraten over de plannen.
• Een minderheid (8%)
wil niet op de hoogte
gehouden worden en/of
meepraten met de plannen
en 6% weet het niet of
heeft geen mening.
• Hier is ook gekeken naar
een verschil in behoefte
als we de uitkomsten
splitsen naar buurt.

Het volgende komt dan naar voren:
Schuytgraaf-Centrum: 83% wil op de hoogte gehouden worden en 26% wil meepraten.
Schuytgraaf-Zuid: 72% wil op de hoogte gehouden worden en 27% wil meepraten.
Elderveld-Zuid: 82% wil op de hoogte gehouden worden en 19% wil meepraten.
De Laar-West: 72% wil op de hoogte gehouden worden en 28% wil meepraten.

➡
➡
➡
➡
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WILT U IN DE TOEKOMST BETROKKEN BLIJVEN BIJ
ONTWIKKELINGEN VAN STATIONSGEBIED ARNHEM-ZUID
(N=728)

ONDERWERP

De gemeente Arnhem heeft de inwoners voorgelegd of ze betrokken willen blijven bij ontwikkelingen.
Hieronder staan de uitkomsten. Op de volgende sheet staat hoe de bewoners geïnformeerd willen
worden en/of mee willen praten.
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Informeren en/of meepraten over ontwikkelingen
stationsgebied Arnhem-Zuid

Digitale nieuwsbrief

58%
55%

Informatiebrief via de post
(Onli ne) bewonersbijeenk omst/ i nformati eavond

29%

Bericht in het huis-aan-huis blad of de lokale krant

27%
16%

Informatiepagina op de website van de gemeente
Anders, namelijk:

3%
0%

Geen mening

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

In de grafiek hiernaast is
te zien hoe de bewoners
het liefst op de hoogte
gebracht willen worden.
Men kon meerdere
antwoorden aankruisen.
Het volgende valt op:
• Meer dan de helft van
de bewoners wil het
liefst een digitale
nieuwsbrief ontvangen
(58%) of een informatiebrief via de post (55%).

• Bijna 30% wil het liefst een (online)bewonersbijeenkomst/informatieavond en iets meer dan 		
een kwart (27%) wil een bericht in het huis-aan-huis blad of lokale krant.
• Een kleiner deel van de bevolking (16%) zou het liefst een informatiepagina op de website van de 		
gemeente zien.
• De bewoners konden ook andere opties aangeven. Hier is niet veel gebruik van gemaakt.
Degene die o.a genoemd zijn:
‘Vierkrant’ in Schuytgraaf
Wijkwebsite De Laar
Via sociale media

➡
➡
➡

HOE WILT U MEEPRATEN OVER DE ONTWIKKELING VAN STATIONSGEBIED
ARNHEM-ZUID (N=185)
71%

Vaker in een (online) enquête zoals deze

57%

Door op een interactieve website op de plannen te reageren

50%

(Online) bewonersbijeenkomst/ meedenkavond

32%

In een werkgroep met de gemeente en buurtbewoners

30%

Door een schriftelijke reactie op de plannen geven

29%

In gesprek tijdens een wandeling door de buurt
Anders, namelijk:
Weet niet / geen mening

4%
0%

In de grafiek hiernaast is
te zien hoe de bewoners
het liefst willen meepraten. Men kon meerdere
antwoorden aankruisen.
Het volgende valt op:
• Iets meer dan 70%
wil vaker een (online)
enquête als deze. Deze
optie wordt het vaakst
genoemd.
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• 57% wil op plannen reageren op een interactieve website en de helft van de bewoners (50%)
die mee willen praten wil dat via een (online) bewonersbijeenkomst/meedenkavond.
• Iets minder dan een derde wil in een werkroep (32%), schriftelijke reactie geven op plannen (30%)
of in gesprek tijdens een wandeling door de buurt (29%).
• De bewoners konden ook andere opties aangeven. Hier is niet veel gebruik van gemaakt en de
antwoorden die gegeven zijn, zijn te divers.
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HOE WILT U GEÏNFORMEERD WORDEN OVER DE ONTWIKKELING VAN
STATIONSGEBIED ARNHEM-ZUID (N=574)

ONDERWERP

De gemeente wil in de buurt van station Arnhem-Zuid kantoorruimte bijbouwen. Deze ruimte wil ze
vooral beschikbaar maken voor kleine ondernemers. De gemeente wil van ondernemers die in de wijk
wonen, graag weten welke behoefte zij hebben op het gebied van kantoorruimte. De resultaten staan
in onderstaande grafieken.
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Hoe wilt u geïnformeerd worden of meepraten over
ontwikkelingen stationsgebied Arnhem-Zuid.

