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Inleiding 
Aanleiding en situatieschets 
Mitros Wonen Utrecht heeft voor deelgebied 2 van Fruitbuurt-Noord voorbereidingen getroffen 

voor groot onderhoud met woningverbeteringen. Het projectgebied bestaat uit 91 woningen, 

waarvan 69 woningen nog in reguliere verhuur zijn. Voor het al dan niet kunnen aanbrengen van 

woningverbeteringen bij alle woningen is een ‘draagvlakmeting’ nodig. Tijdens deze draagvlakmeting 

zijn de huurders van deelgebied 2 gevraagd of zij al dan niet instemmen met het voorstel voor 

woningverbeteringen tegen een huurverhoging. Indien 70% van de huurders akkoord is met het 

voorstel van Mitros, kunnen de plannen doorgang vinden. Mitros heeft in overleg met 

Bewonerswerkgroep Fruitbuurt-Noord, Labyrinth Onderzoek & Advies gevraagd deze 

draagvlakmeting uit te voeren.  

 

Opdrachtformulering en doel raadpleging 

Opdrachtformulering raadpleging: 

Het uitvoeren van een bewonersraadpleging onder 69 huurders van de betrokken verhuureenheden 

in deelgebied 2.  

Doel raadpleging: 

De uiteindelijke resultaten van de draagvlakmeting dienen inzicht te geven in het percentage 

huurders dat voor of tegen het voorgelegde plan voor woningverbeteringen tegen huurverhoging is. 

Het is hierbij van groot belang dat zoveel mogelijk bewoners gehoord worden. 

 

Methode 

Bezorgen Sociaal Plan en stemformulieren door Mitros 

Twee medewerkers van Mitros hebben op dinsdag 25 november pakketjes met het Sociaal Plan en 

de stemformulieren bij de betrokken bewoners bezorgd. 

 

Korte face-to-face enquêtes 

Vervolgens is de draagvlakmeting door de interviewers van Labyrinth uitgevoerd middels de 

persoonlijke face-to-face benadering. Twee interviewers van Labyrinth zijn vanaf 27 november tot en 

met 8 december in de buurt geweest om bij de bewoners thuis een akkoordverklaring af te nemen. 

Enkele formulieren zijn nog na deze datum opgehaald. Zij waren tijdens deze periode op alle dagen 

van de week, ook in het weekend, zowel overdag als ’s avonds, in de wijk. Bewoners die thuis 

werden getroffen kregen de mogelijkheid direct samen met de interviewer het draagvlakformulier in 

te vullen of hiervoor een afspraak te maken op een ander moment dat hen beter uitkwam.  

 

Niet-thuis-kaartje  

Wanneer respondenten na meerdere benaderpogingen niet thuis werd getroffen, is er een niet-

thuis-kaartje met contactgegevens achtergelaten door de interviewer. Naar aanleiding hiervan kon 

de bewoner alsnog telefonisch een afspraak maken voor de afname van de draagvlakmeting. 

Overigens bleven de interviewers ook na het achterlaten van de niet-thuis kaartjes contactpogingen 

doen om de betreffende bewoners te bereiken.  

 

Telefonisch contact en contact per mail 
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Enkele bewoners die ondanks veelvuldige contactpogingen aan de deur moeilijk te bereiken waren, 

zijn per telefoon en per mail benaderd. Bij sommige adressen heeft dit ertoe geleid dat een gerichte 

afspraak kon worden gemaakt. 

Anoniem stemmen 

Bewoners konden ervoor kiezen om hun stem bij Labyrinth in vertrouwen te geven. 16 bewoners 

hebben dit gedaan. Hun stem is volledig anoniem gehouden en dus niet op adresniveau aan Mitros 

doorgegeven. 
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Uitslag draagvlakmeting 
november/december 2014 
Aantal woningen in projectgebied 
In totaal bevinden zich in het projectgebied 91 woningen. Van deze woningen hebben 69 bewoners 

‘stemrecht’. 

 

Responspercentage: 100% 
In totaal is er bij alle 69 adressen die voor de draagvlakmeting in aanmerking kwamen een 

akkoordverklaring afgenomen. Dit komt neer op een responspercentage van 100%. 

 

Aantal voor- en tegenstemmers 
Van de 69 adressen met ‘stemrecht’ hebben 40 voor de plannen gestemd. Daarentegen hebben 29 

huurders tegen het plan gestemd. Er zijn bij deze meting geen bewoners die weigerden te stemmen 

of die niet zijn bereikt. 

 

Tabel 1: Aantal voor- tegen en niet bereikte bewoners 

 Aantal 

Aantal stemmen voor het plan 40 

Aantal stemmen tegen het plan  29 

Aantal ‘weigeringen’  0 

Aantal niet bereikte adressen 0 

Totaal 69 
 

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2014 

 

Percentage voor- en tegenstemmers 
Van de 69 adressen gaat 58% van de huurders akkoord met de voorgestelde plannen met 
woningverbeteringen en bijbehorende huurverhoging. Ruim twee vijfde (42%) gaat niet akkoord met 
de voorgestelde plannen (zie figuur 1). Het draagvlak is hiermee niet gehaald. 
 

Figuur 1: Percentage voorstemmers, tegenstemmers(, weigeringen en niet bereikte adressen) (n=69)  

 

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2014 
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Motivatie van bewoners om tegen het plan te stemmen 

Veel bewoners wilden graag een uitgebreide toelichting geven op hun tegenstem en konden hun 

redenen om tegen te stemmen niet scharen onder de gegeven categorieën. Deze argumenten zijn 

als volgt samen te vatten: 

 

Een groot deel van de bewoners die tegen hebben gestemd vindt dat de vergoedingen die worden 

gegeven voor de vloeren, met name in de woonkamer, te laag zijn. Er is een mogelijkheid dat dit 

verband houdt met de vroegtijdige ophaalactie van de bewoners zelf. De motivatie van deze 

bewoners hing namelijk samen met de hoogte van de vergoeding. Echter noemden ook enkele 

bewoners van wie het formulier nog niet was opgehaald dit als argument. 

 

Hiernaast heeft een groot deel van de bewoners die tegen de plannen hebben gestemd het idee dat 

de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden een ‘renovatie’ kan worden genoemd. Een enkele 

bewoner heeft gezegd dat eerder is beloofd dat de huizen gerenoveerd zouden worden in 

onbewoonde staat. Een dergelijke renovatie zou betekenen dat bewoners recht hebben op een 

verhuisvergoeding en een wisselwoning. Hier hadden sommige mensen dan ook op gerekend. Dat de 

werkzaamheden nu ‘groot onderhoud met woningverbeteringen’ zijn, maakt dat er geen 

vervangende woning en minder vergoeding hoeft worden aangeboden. Dit is voor sommige 

bewoners een teleurstelling. 

 

Een aantal bewoners heeft geïnvesteerd in hun huis. Ze hebben bijvoorbeeld een mooie, dure vloer 

neergelegd, een eigen keuken geïnstalleerd of een wandje in de douche gezet. Bewoners zijn bang 

dat tijdens de werkzaamheden enkele van deze investeringen schade oplopen of sneuvelen. 

Sommige van deze zelf aangebrachte voorzieningen moeten weggehaald. Hiervoor in de plaats 

komen standaardvoorzieningen. Sommige bewoners zijn gehecht aan hun eigen voorzieningen en 

hebben daarom liever dat er dan maar geen onderhoud wordt gepleegd. Ook zijn er bewoners die 

überhaupt geen behoefte hebben aan onderhoud of aan alle geplande werkzaamheden. Zij zijn 

tevreden met (het grootste deel van) de woningen zoals ze zijn. In enkele gevallen is dit omdat de 

bewoners op leeftijd zijn en komt erbij dat ze opzien tegen de stress van onderhoud. 

 

Ook is het zo dat bewoners naar een logeerwoning willen, maar opzien tegen de twee verhuizingen 

die dit met zich meebrengt. In alle drie de straten wordt al onderhoud gepleegd aan leeggekomen 

huizen. Dit brengt voornamelijk veel geluidsoverlast, maar ook stofoverlast en overlast van materiaal 

in de straat met zich mee. Enkele bewoners hebben slechte ervaringen met de werklui, deze zouden 

onbeschoft zijn. 

 

Voor veel bewoners zijn onduidelijkheden omtrent praktische zaken en de communicatie van Mitros 

hierover redenen om tegen te stemmen. In de maanden voorafgaand aan de draagvlakmeting zijn 

aldus sommige bewoners afspraken gemaakt die in het Sociaal Plan niet of anders terugkomen. Dit 

zorgt voor frustratie, bijvoorbeeld omdat bewoners ervan uit zijn gegaan dat bepaalde delen van het 

interieur zouden blijven, maar bij doorgang van de werkzaamheden toch zouden veranderen. Een 

enkele bewoner noemt het verschil tussen enerzijds de vergoeding voor het te lang in de 

logeerwoning verblijven, en anderzijds de vergoeding voor uitlopende werkzaamheden oneerlijk en 

een van de redenen om tegen te stemmen. 

 

Een aantal bewoners heeft als reden om tegen te stemmen genoemd dat er op korte termijn een 

uitspraak zou komen in de rechtszaak over de werkzaamheden in de Bomenbuurt. Eén bewoner zei 

dat “de huizen zijn zo slecht dat het onderhoud weggegooid geld is”. 
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Figuur 3: Indien u niet akkoord bent gegaan (met het voorgestelde plan van woningverbeteringen 

tegen huurverhoging): Wat is/zijn uw belangrijkste reden(en) om tegen het voorgestelde plan te 

stemmen? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=29) ie  

 

Bron: Labyrinth Onderzoek & Advies, 2014 

 

Ervaring uit de wijk 

Labyrinth wil graag elke bewoner persoonlijk spreken. Dit om te zorgen dat de bewoners zich 

betrokken en gehoord voelen. Bij gedetailleerde vragen is verwezen naar het spreekuur van Mitros 

of de mogelijkheid tot telefonisch contact of contact per mail met Mitros. De bewoners hebben de 

interviewers van Labyrinth goed ontvangen en waren allemaal op de hoogte dat er vanuit Mitros 

plannen waren voor de woningen. Voor veel bewoners is Caroline Bax een bekend gezicht en 

aanspreekpunt in de buurt omdat zij vaak op het kantoor op de Kloosterlaan is. Het spreekuur leek 

echter minder bekend. 

 

Veel mensen wonen al lang in deze buurt, zijn er erg tevreden en/of gehecht aan hun plek en zouden 

het liefst met de buren die ze hebben in deze buurt willen blijven wonen, zij het in huizen die in 

betere staat verkeren. De sociale cohesie is zodoende groot. Er is lang onduidelijk geweest wat er 

zou gaan gebeuren met de buurt en nog altijd is er geen uitsluitsel, wat door de bewoners als 

vervelend wordt ervaren. De grote sociale cohesie en betrokkenheid bleek ook uit het feit dat, 

voordat Labyrinth de wijk in ging,  door twee bewoners en een politiek actieve bewoner van een 

nabije buurt al 30 formulieren waren opgehaald. Dit is gebeurd van 25 tot en met 27 november. 

Deze formulieren zijn op 27 november aan Labyrinth overhandigd. Bij alle bewoners van wie het 

formulier door deze bewoners is opgehaald is een interviewer van Labyrinth weer langs gegaan om 

de ingevulde gegevens te controleren. Al deze 30 stemmen waren in eerste instantie tegen, 9 

hiervan hebben uiteindelijk toch voor de plannen gestemd. 

 

Er bestaat nog veel onzekerheid over de periode waarin er werkzaamheden plaatsvinden in de 

huizen van de bewoners. Sommige bewoners zijn minder zelfstandig en hebben meer hulp dan 

gemiddeld nodig. Ook zijn voor een aantal mensen specifieke praktische zaken nog niet duidelijk, 
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Anders, namelijk 

De huidige (kwaliteit van) de woningen is goed 
genoeg; grootonderhoud en woningverbetering 

zijn niet nodig 

Ik heb zelf al aanpassingen in mijn huis gedaan; 
grootonderhoud en woningverbetering zijn niet 

nodig 

Ik kan niet c.q. ik ben niet bereid om meer huur 
te gaan betalen 

Ik zie op tegen de werkzaamheden in en om het 
huis 

Ik ben wel voor grootonderhoud en 
woningverbetering, maar ik vind deze plannen 

geen verbetering 

Ik ben niet goed voorgelicht over de plannen 
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zoals hoe de schouw afgewerkt wordt of wanneer in welke straat er werkzaamheden zullen zijn. Veel 

bewoners, voor- en tegenstemmers, zien op tegen de werkzaamheden in hun huis. De vergoedingen 

die hier tegenover staan zien veel mensen als niet afdoende. 2 à 3 bewoners hadden graag gezien 

dat de draagvlakmeting was begonnen met een informatiebijeenkomst om de betrokken partijen te 

zien en vragen direct aan medewerkers van Mitros te kunnen stellen. 

 

De meningen verschillen over of er wel of niet onderhoud moet worden gepleegd aan de woningen. 

In sommige huizen hebben mensen zelf veel opgeknapt en zijn de huizen daardoor in een betere 

staat, in andere hebben mensen dit juist lang uitgesteld omdat onduidelijk was wat er met de huizen 

zou gaan gebeuren. Veel mensen vinden dat Mitros de huizen beter had moeten onderhouden. Een 

enkeling vindt de investering van groot onderhoud het niet waard en denkt dat de huizen beter 

gesloopt kunnen worden. Een aantal mensen vindt de staat van de huizen voldoende. Dit zijn vooral 

ouderen die lagere eisen hebben en bovengemiddeld opzien tegen de werkzaamheden. De meeste 

mensen vinden dat het hoog tijd is voor onderhoud, sommigen zouden daarbij liefst zelfs renovatie 

zien.  

 

Samengevat hebben bewoners het gevoel dat de werkzaamheden ingrijpender zijn en meer overlast 

zullen geven dan Mitros doet voorkomen; dat het een renovatie betreft en geen groot onderhoud 

met verbeteringen en dat ze daarom recht hebben op een veel grotere vergoeding. 


