
Voorzieningen in Olland:    Meldingen bij  de gemeente over Olland:  

Speelplekken:    2 Meldingen van ongedierte:    4 
Centrale ontmoetingsplekken:  1  Meldingen van graff it i:      0 
Sportaccommodaties:    1   Meldingen overlast door honden:   0 
Culturele voorzieningen:   3   Meldingen van zwerfafval:    18 
      Meldingen parkeerovertredingen:   2 
      Meldingen verkeersovertredingen:   4 

Meer informatie? Check de leefbaarheidsmonitor! www.meierijstad.nl/ leefbaarheidsmonitor  

78% vindt niet dat er voldoende winkels voor de dagelijkse 

boodschappen zijn. 73% vindt niet dat de buurt goed te 

bereiken is met het ov of een andere vervoer service. 69% 

vindt niet dat er voldoende voorzieningen voor gezondheids-

zorg zijn. 68% vindt dat de wegen, paden en pleintjes niet 

goed onderhouden zijn. 58% vindt dat er niet voldoende 

voorzieningen voor jongeren zijn.  

93% is bekend met de wijk/dorpsraad. 91% durft 

buurtbewoners om hulp steun of informatie te vragen. Meer 

dan 90% denkt dat buurtbewoners en zijzelf iets doen bij en 

(auto)inbraak. Meer dan 90% vindt zichzelf zelfredzaam en 

gezond. 88% vindt dat de mensen in de buurt op een prettige 

manier met elkaar omgaan. 84% voelt zich mede-

verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. 51% is 

vrijwilliger.  

55% kan/wil niet helpen met het onderhoud van openbaar 

groen. 46% kan/wil niet helpen met het organiseren van 

activiteiten voor jongeren. 38% doet niets als er op straat 

ruzie wordt gemaakt. 37% doet niets als iemand de poep 

van zijn/haar hond niet opruimt. 31% kan/wil niet helpen 

met het schoonmaken/onderhouden van de buurt. 

Instanties 
59% is tevreden over het functioneren van de politie en 33% is neutraal. 24% is tevreden over het totale functioneren van de 

gemeente en 38% is neutraal. 
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BELEVING INWONERS 
In Olland geven de inwoners een 8 voor prettig wonen in de buurt en een 7.6 voor veiligheid. 37% denkt dat de buurt het 

afgelopen jaar achteruit is gegaan. 34% geeft aan dat de criminaliteit in Olland is toegenomen. 

Uitblinkers Uitdagingen Omgeving 
82% vindt dat er voldoende groen aanwezig is. 81% vindt dat 

er voldoende basisscholen aanwezig zijn. 78% vindt dat de 

openbare gebouwen en voorzieningen toegankelijk zijn voor 

mensen met een fysieke beperking. 73% vindt dat er 

voldoende voorzieningen voor culturele activiteiten zijn. 71% 

vindt dat er voldoende parkeermogelijkheden zijn. 

Samen Leven 

Overlast en Veiligheid 

Meer dan 90% ervaart helemaal geen overlast van vernield 

straatmeubilair, bekladde muren, dumping van drugsafval of 

van ongewenst of respectloos gedrag. 82% voelt zich nooit 

onveilig in de buurt. 94% vermijdt geen plekken door om te 

rijden. 92% denkt dat er weinig of geen criminaliteit 

plaatsvindt in de buurt. 

80% is niet bekend met het BIN. 31% maakt geen gebruik van 

WhatsApp als buurtpreventie. 34% denkt dat de criminaliteit 

in de buurt is toegenomen. 21% heeft veel overlast van te 

hard rijden bij scholen. 20% heeft veel overlast van te hard 

rijden in de woonwijk. 

FEITELIJKE INFORMATIE 

Inwoners 

Woningen 

WOZ-waarde 

% Corporatiewoningen 

% Eengezinswoningen 

1035 

337 

€400.000 



Opmerkingen 
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