Resultaten Panelonderzoek
GGD Zaanstreek-Waterland

Gezonde leefomgeving
Eind 2018 is een panelonderzoek gedaan naar gezonde en veilige
leefomgeving. Dit onderzoek geeft inzicht in wat voor inwoners
een gezonde leefomgeving is. Bovendien is er gevraagd hoe we de
gemeente veiliger kunnen maken bij incidenten als een stroomuitval.

Alle 8 gemeenten van de
regio Zaanstreek-Waterland
zijn in dit onderzoek
vertegenwoordigd.
In totaal hebben 990
panelleden de vragenlijst
ingevuld.
Vooral vrouwen en hoger
opgeleiden hebben meegedaan aan het onderzoek.
De resultaten zijn daarom
niet zomaar te vertalen
naar de (gemiddelde)
mening van de inwoner
van de regio. Ze geven
wel een indicatie.
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Het grootste deel van de inwoners van Zaanstreek-Waterland vindt zijn/haar
leefomgeving gezond. Er zijn wel grote verschillen tussen gemeenten te zien.

www.ggdzw.nl/panel

Panel GGD Zaanstreek-Waterland
GEZONDE LEEFOMGEVING

BELANGRIJKSTE ZAKEN DIE BIJDRAGEN AAN DE GEZONDHEID
VAN DE RESPONDENT EN EVENTUEEL ZIJN/HAAR GEZIN:
• Aanwezigheid van groen, bijvoorbeeld een park
• Een nette en schone buurt
• Mogelijkheden om te sporten in een sportschool 		

		 of bij een sportvereniging
• Mogelijkheden om zelf buiten te sporten
• Bekenden/vrienden/familie in de buurt

Geluid

ZAKEN DIE VERANDERD ZOUDEN KUNNEN WORDEN OM DE WOONOMGEVING
NOG GEZONDER TE MAKEN:

Speelplaatsen

Vliegtuigen

Fiets/wandelpaden
VERKEER IN DE BUURT Sociale omgeving
Luchtkwaliteit GROENE OMGEVING
Veiligheid

Beweegvriendelijke omgeving

OV

Nette en schone buurt

BEZORGDHEID

28% woont in een
drukke straat, hiervan is
45% hierover bezorgd
over zijn/haar gezondheid.

18% woont in de buurt
van zendmasten voor radio
en TV of bij antennes voor
mobiele telefoons, hiervan
is 41% hierover bezorgd
over zijn/haar gezondheid.

7% woont op
verontreinigde grond,
hiervan is 42% hierover
bezorgd over zijn/haar
gezondheid.

32% woont in de buurt
van bedrijven of industrie,
hiervan is 46% hierover
bezorgd over zijn/haar
gezondheid.

Hoogspanningskabels

haarden

(vlieg)verkeer

Andere redenen tot
bezorgdheid zijn
onder andere:
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STOF
De top 3 van de meeste
storende bronnen
van stof, roet of rook.
1. Wegverkeer
2. Vliegverkeer
3. Openhaarden/
allesbranders
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67%

Is bezorgd over de gezondheidseffecten van stof, roet of rook

GEUR

BINNENKLIMAAT

Oorzaak van ernstige hinder (%)
Wegverkeer

30

Tabaksrook en kooklucht buren

40

Restaurant/snackbar

40

Stallen met vee/pluimvee

40

Mest uitrijden

40

Opslag veevoer

40

Vuurkorf, barbecue

86%
is tevreden over
de kwaliteit van de
leefomgeving in zijn/
haar eigen huis.

10

Tevreden over.... (%)
Rookvrije sporttereinen
Rookvrije speelplaatsen
Toegankelijkheid ov

Plekken om elkaar 		
te ontmoeten
Mogelijkheid om mee
te praten over dingen
die mij aangaan in 		
de buurt.

Deze resultaten gebruikt de GGD bij zijn advisering aan gemeenten, bijvoorbeeld
over nieuwbouw en bestemmingsplannen en bij de invoering van de omgevingswet.

www.ggdzw.nl/panel
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Veilige leefomgeving
Bij een grootschalige stroomuitval is het telefoonverkeer in het getroffen gebied snel
ontregeld. Mobiel bellen en internetten is op de meeste plekken binnen 30 minuten
niet meer mogelijk door uitval van de zendmasten. Ook vaste digitale telefonie valt
zonder stroom uit. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat u het alarmnummer 112 niet meer
kunt bellen. De panelleden is gevraagd waar men hulp zou zoeken en of bepaalde
hulplocaties bekend zijn.

Als 112 niet bereikbaar is, aan wie wordt om hulp gevraagd in het geval van een
noodsituatie?
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Inwoners gaan vooral naar de buren bij een noodsituatie. We vroegen hen ook andersom: weet je wie er in je buurt
hulp nodig heeft bij een stroomuitval:
71%

www.ggdzw.nl/panel

weet niet wie er in de buurt hulp nodig zou hebben
bij een stroomuitval.
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VEILIGE LEEFOMGEVING

VINDPLAATS VAN AED KAN VERBETERD WORDEN
Inwoners weten de dichtstbijzijnde locaties van het ziekenhuis, huisarts en gemeentehuis goed te vinden.
20-10% van de inwoners weet niet waar de dichtstbijzijnde ambulancepost, politiebureau en brandweerpost zit.
Maar de helft van de inwoners weet de AED te vinden.

Via deze link vind je een AED in de buurt: aed.rodekruis.nl

Percentage panelleden dat weet waar de dichtstbijzijnde locatie is van:
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Inzetten van brandweerposten als 112 niet bereikbaar is?

80% van de panelleden vindt het een goed idee om naar deze locatie toe te gaan als 112 niet bereikbaar is en men
hulp nodig heeft. Bijna 1 op de 10 panelleden vindt dit geen goed idee en nog eens 12% heeft hier geen mening over.
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Met deze resultaten kan de GGD en de veilighedsregio aan de slag om
inwoners beter te informeren en voor te bereiden op een noodsituatie.

GGD Zaanstreek-Waterland, afdeling epidemiologie - onderzoek@ggdzw.nl - Zaandam, juni 2019.

