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① Inleiding
Doel van de burgerschouw
De gemeente Winsum wil bewoners betrekken bij de kwaliteit van de eigen leefomgeving. Via een burgerschouw kunnen
bewoners meepraten over het beheer van de openbare ruimte en hun mening delen over de huidige kwaliteit. Voor het beheer en
onderhoud houdt de gemeente vast aan bepaalde kwaliteitsdoelstellingen. Zij toetst regelmatig of de gewenste kwaliteit wordt
behaald. Maar wie anders dan u als bewoner, kan dit het beste beoordelen? U bent immers de gebruiker van de openbare ruimte!

Tussenresultaten app Burgerschouw
In 2018 is de gemeente voor het derde jaar met de burgerschouw aan de slag gegaan. Dit jaar staat de schouwronde open van mei
tot november. Deze rapportage is de tweede verslaglegging van de resultaten (juli-november). Bewoners hebben de afgelopen
periode met behulp van de App Burgerschouw de kwaliteit van het groen, de verharding en de verzorging op vaste meetplekken
(locaties) beoordeeld. De resultaten geven de gemeente inzicht in de beleving van de openbare ruimte onder bewoners. Op basis
van de resultaten kan de gemeente het beheer van de openbare ruimte bijstellen, of met de buurtschouwers in gesprek gaan over
mogelijk andere mogelijke oplossingen.

Waar wordt op beoordeeld?
De volgende aspecten maken onderdeel uit van de burgerschouw:
•
•
•
•
•

Beplanting
Hagen
Bomen
Gazon
Veiligheid

•
•
•
•

Rijbaan
Fietspaden
Trottoirs
Veiligheid

•
•
•
•
•

Zwerfvuil op verharding
Zwerfvuil in groen
Onkruid op verharding
Onkruid in groen
Afvalbakken

Deelnemende kernen
Er zijn routes aangemaakt voor de kernen waar de deelnemers van de burgerschouw wonen. Dit zijn de kernen: Adorp, Baflo, Den
Andel, Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Sauwerd, Tinallinge en Winsum. In een deel van deze kernen zijn de inwoners al gestart met
de burgerschouw.

Deze rapportage

In deze rapportage staan de resultaten van de burgerschouw voor de periode 13 juli t/m 4 november 2018. De resultaten zijn per
aspect en kern uitgesplitst in grafieken. In de App Burgerschouw kan per aspect een keuze worden gemaakt uit drie
kwaliteitsscores, namelijk HOOG, BASIS en LAAG. In deze rapportage zijn de scores verwerkt naar rapportcijfers. Kwaliteit HOOG
is een rapportcijfer 8, kwaliteit BASIS is een rapportcijfer 6, kwaliteit LAAG is een rapportcijfer 4.

Statistieken 2018 ronde2
Geregistreerde gebruikers:
Actieve deelnemers:
Kernen:
Metingen:
Locaties:
Locaties zelf toegevoegd:

87
14
5
49
43
2

② Totaalbeeld gemeente Winsum
6,4

De openbare ruimte van de gemeente Winsum wordt
gemiddeld met een 6,4 beoordeeld.
Hoogste scores:
❶ Rijbaan
❷ Vrijliggende fietspaden
❸ Zwerfvuil op verharding
❹ Bomen / Zwerfvuil in groen
Laagste scores:
❶ Onkruid op verharding
❷ Onkruid in beplanting
❸ Hagen

③ Totaalbeeld kern Baflo
7,1

16 metingen

De openbare ruimte in de kern Baflo wordt
gemiddeld met een 7,1 beoordeeld.
Hoogste scores:
❶ Vrijliggende fietspaden / Afvalbakken
❷ Gras
❸ Bomen / Rijbaan / Zwerfvuil op verharding
❹ Zwerfvuil in groen
Laagste scores:
❶ Hagen
❷ Onkruid op verharding
❸ Beplanting / Veiligheid verhardingen

④ Totaalbeeld kern Den Andel
6,9

9 metingen

De openbare ruimte in de kern Den Andel wordt
gemiddeld met een 6,9 beoordeeld.
Hoogste scores:
❶ Zwerfvuil in groen/ Zwerfvuil op verharding
❷ Rijbanen/ Veiligheid verhardingen
❸ Hagen / Trottoirs
Laagste scores:
❶ Gras
❷ Onkruid in beplanting
❸ Veiligheid groen / Onkruid op verharding
❹ Beplanting

⑤ Totaalbeeld kern Ezinge
7,3

7 metingen

De openbare ruimte in de kern Ezinge wordt
gemiddeld met een 7,3 beoordeeld.
Hoogste scores:
❶ Afvalbakken/ Zwerfafval in groen/ Vrijliggende
fietspaden.
❷ Onkruid in beplanting/ Onkruid op verharding
/ Zwerfvuil op verharding.
❸ Trottoirs/ Gras
Laagste scores:
❶ Bomen
❷ Veiligheid verhardingen
❸ Veiligheid groen

⑥ Totaalbeeld kern Garnwerd
6,0

19 metingen

De openbare ruimte in de kern Garnwerd wordt
gemiddeld met een 6,0 beoordeeld.
Hoogste scores:
❶Zwerfvuil op verharding
❷ Zwerfvuil in groen
❸ Afvalbakken
Laagste scores:
❶ Onkruid in beplanting
❷ Veiligheid groen
❸ Veiligheid verhardingen/ Onkruid op
verharding

⑦ Totaalbeeld kern Winsum
5,8

8 metingen

De openbare ruimte in de kern Winsum wordt
gemiddeld met een 5,8 beoordeeld.
Hoogste score:
❶ Veiligheid verhardingen
❷ Zwerfvuil op verharding
Laagste score:
❶ Gras / Onkruid op verharding

⑧ Wat zeggen de resultaten?
Hoe wordt de openbare ruimte van de kernen beoordeeld?
Het gemiddelde totaaloordeel over de gemeente Winsum is een 6,4. Dit is een basiskwaliteit (hoog = 8, laag = 4). Met gemiddelden
tussen de 6,3 en 6,7 voor het groen, de verhardingen en de verzorging ligt de gemeente als geheel er redelijk bij.
Grote verschillen
Op hoofdlijnen wordt er voor het groen, de verharding en de verzorging een basisniveau behaald. Dat betekent dat de openbare
ruimte redelijk schoon en netjes oogt. Er zijn echter verschillen per kern, van een gemiddelde score van 5,8 in Winsum tot 7,3 in
Ezinge. De verschillen bevinden zich op alle onderdelen. In Winsum liggen de scores rond een voldoende (5,5) en in Ezinge liggen de
cijfers met name rond verzorging rond de 8.
Groen
Het groen scoort gemiddeld over de gemeente een 6,4, Tussen de verschillende kernen zijn echter een aantal verschillen te vinden. Zo
worden in Ezinge en in Baflo scores behaald rond de 7,0, terwijl groen voor de kernen Winsum en Garnwerd gemiddeld een 5,7 scoort.
Verharding
In de kernen Baflo, Den Andel en Ezinge liggen de scores allemaal hoger dan een 7,0. Dit is significant hoger dan in Winsum (6,2) en
Garnwerd (5,9). Met name de veiligheid van verharding ligt in Garnwerd nog maar net op een voldoende (5,6).
Verzorging
Met een 5,8 scoort het onderdeel verzorging in Winsum nog maar net een voldoende. Met name onkruid op verharding scoort slechts
een 5,2. Dit onderdeel scoort eveneens in Garnwerd een voldoende. Dit in tegenstelling tot het onderdeel verzorging in de kern
Ezinge, waar een 7,8 gescoord wordt. Binnen verzorging scoort met name onkruid in beplanting en op verharding laag.

⑨ Wat zeggen de resultaten (2)?
Vergelijking met eerste ronde
Deze rapportage beschrijft de schouwresultaten over de periode 13 juli t/m 4 november 2018. Een eerdere rapportage geeft inzicht in
de periode 1 mei t/m 12 juli 2018. De beoordelingen betreffen deels dezelfde kernen. In deze ronde zijn voor het eerst gegevens van
Ezinge aanwezig, er zijn nu geen gegevens beschikbaar van Tinallinge.
In de eerste rapportage scoorde het onderhoud van de gemeente een 6,2. De score in de tweede periode is met 6,4 een fractie hoger.
De verbeteringen zitten in het onderhoud van groen en verharding; de verzorging scoort in de periode juli-november iets lager dan in
de voorgaande periode.
Groen
Groen gaat van een 6,1 in de vorige periode naar een 6,4 nu. De beplanting zakt iets in waardering, alle andere onderdelen scoren
beter dan voorheen.
Verharding
Voor de verhardingen geldt eenzelfde conclusie: alle onderdelen scoren nu beter dan voorheen, de onvoldoende (5,3) voor trottoirs is
nu opgehaald naar een 6,6.
Verzorging
De verzorging lijkt een tegengestelde ontwikkeling te ondergaan: op alle onderdelen zijn de scores gemeentebreed lager dan in de
eerdere periode. Dit gaat echter niet overal op: in Den Andel is de kwaliteit van de verzorging op alle onderdelen gestegen.
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