
*De antwoorden worden strikt vertrouwelijk en anoniem behandeld en enkel gebruikt in het kader van dit 
onderzoek. Ter bescherming van de persoonsgegevens houden stad Antwerpen en district Deurne zich aan de 
privacywetgeving. 

Resultaten leefbaarheidsbevraging 

Ter Rivierenlaan 

 

 

 

Stad Antwerpen en district Deurne zullen de Ter Rivierenlaan heraanleggen en omvormen tot een 

klimaatrobuuste straat die klaar is voor de toekomst. Waterlink vernieuwt dan ook de riolering. 

 

Via een infobrief werd aan buurtbewoners en handelaars gevraagd om een leefbaarheidsbevraging in 
te vullen.  
Er werden 650 brieven verdeeld, 151 respondenten vulden de bevraging (17 vragen) in. Dit is een 
responsgraad van 23%. 
Dankzij de bevraging heeft het ontwerpteam inzicht in wat bewoners belangrijk vinden in hun straat 

zoals rustpunten, speelaanleidingen, water, groen, … . 

 

De bevraging kon op verschillende manieren ingevuld worden: door de QR-code op de infobrief te 

scannen met een tablet of smartphone of door een link in te vullen in de zoekbalk van de pc, laptop, 

tablet of smartphone. 

In de volgende pagina’s volgt een overzicht van de resultaten. De antwoorden van de respondenten 

zijn letterlijk overgenomen. 

  



Over jou 
1. Leeftijd 

144 respondenten vulden deze vraag in 

 

 

2. Ik ben … 

144 respondenten vulden deze vraag in 

 

 

3. Woon je in de Ter Rivierenlaan? 

144 respondenten vulden deze vraag in 

 

 

4. Indien je in de Ter Rivierenlaan woont / werkt … 

144 respondenten vulden deze vraag in 

 

 

Leeftijdsgroep aantal %

min 16 jaar 0 0

16 tot 24 jaar 5 3%

25 tot 39 jaar 30 21%

40 tot 64 jaar 75 52%

plus 65 jaar 34 24%

Ik ben … aantal %

eigenaar 137 95%

huurder 7 5%

Woon je in de Ter Rivierenlaan? aantal %

ja, ik woon er 136 94%

nee, ik werk er 7 5%

nee, ik woon in een omliggende straat 1 1%

ik woon ergens anders 0 0%

In welke deel woon of werk je? aantal %

tussen de Turnhoutsebaan en de 

Plankenbergstraat
42 29%

tussen de Plankenbergstraat en de 

Boshovestraat
32 22%

tussen de Boshovestraat en de Paulus 

Beyestraat
11 8%

tussen de Paulus Beyestraat en de Baron 

Leroystraat
31 22%

tussen de Baron Leroystraat en de Ter 

Heydelaan
27 19%

ik woon in een omliggende straat of ergens 

anders
1 1%



5. Hoe lang woon / werk je hier al? 

144 respondenten vulden deze vraag in 

 

 

6. Ik woon hier … 

144 respondenten vulden deze vraag in 

 

  

Hoe lang woon / werk je hier al? aantal %

minder dan 5 jaar 40 28%

5 tot 15 jaar 50 35%

meer dan 15 jaar 54 38%

Thuissituatie aantal %

alleen zonder kinderen 28 19%

alleen met mijn kind(eren) 9 6%

met mijn partner zonder kinderen 54 38%

met mijn gezin met kind(eren) 46 32%

bij mijn ouders of familie 6 4%

samen met vrienden of co-housing 1 1%

andere (vul aan, bv. Ik heb hier een winkel) 0%



Hoe beleef jij de Ter Rivierenlaan? 
7. Stel dat je beste vriend(in) overweegt om in de Ter Rivierenlaan te komen wonen. Wat zou je 

vertellen over deze straat om hem/haar te overtuigen, of net niet te overtuigen om er te 

komen wonen? 

151 respondenten vulden deze vraag in 

 Zie document ‘Verhalen leefbaarheidsbevraging’ 

 

8. Welke titel past bij je verhaal: … 

151 respondenten vulden deze vraag in.  

 Zie document ‘Verhalen leefbaarheidsbevraging’ 

 

9. Op basis van jouw verhaal, wat is het advies aan je vriend(in)? 

151 respondenten vulden deze vraag in. 

 

  

Advies aantal %

ik raad heel erg af om in deze straat te 

komen wonen 5 3%

ik raad het eerder af om in deze straat te 

komen wonen 9 6%

ik heb geen uitgesproken mening 14 9%

ik raad het eerder aan om indeze straat te 

komen wonen 69 46%

ik raad het heel erg aan om indeze straat te 

komen wonen 54 36%



10. Wat zijn de belangrijkste thema’s die je hebt aangehaald in je verhaal? (max. 2 keuzes) 

151 respondenten vulden deze vraag in. 

 

 

11. Welk gevoel heb je bij het verhaal over deze straat? (max. 2 keuzes) 

151 respondenten vulden deze vraag in. 

 

 

12. Mijn straat is … 

151 respondenten vulden deze vraag in. 

Perceptie van de straat Belang van de straat 

  
Niet echt iets om 
fier over te zijn 

Een voorbeeld voor 
andere straten 

Iets puur functioneel / 
praktisch 

De plek waar ik me 
echt thuis voel 

 

  

Thema's aantal %

de infrastructuur of inrichting van de straat 

(stoep, zitbank, …) 24 16%

groen in de straat 100 66%

de verkeerssituatie 51 34%

de sociale contacten & activiteiten 16 11%

het (on)veiligheidsgevoel 6 4%

omgevingsfactoren en door mensen 

veroorzaakt (geluid, geur, afval, …) 18 12%

omgevingsfactoren door het klimaat 

veroorzaakt (wateroverlast, hitte, wind, …) 23 15%

de bereikbaarheid van voorzieningen 

(school, winkels, sport, cultuur, …) 52 34%

Gevoel aantal %

geen 0 0%

trots 51 34%

blij 68 45%

hoopvol 64 42%

geen uitgesproken gevoel 12 8%

bezorgd 34 23%

kwaad 2 1%

machteloos 10 7%



Over de heraanleg van je straat 
13. Welke thema’s vind je belangrijk voor de heraanleg van je straat? Als je enkele concrete 

voorstellen zou kunnen doen op jouw straat te veranderen, wat zou je dan voorstellen? 

138 respondenten vulden deze vraag in. 

 Zie document ‘Voorstellen heraanleg straat’ 

 

14. De voorstellen die ik hierboven beschreef gaan vooral over … (max. 2 keuzes) 

146 respondenten vulden deze vraag in. 

 

 

  

Voorstellen aantal %

infrastructuur / inrichting van de straat 120 82%

groen in de straat 100 68%

gedrag van 'gebruikers' van de straat 43 29%

sociale contacten met buren 8 5%



Beoordeling Ter Rivierenlaan 
 

15. Hoe beoordeel jij de Ter Rivierenlaan op vlak van … 

144 respondenten vulden deze vraag in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score per dimensie 

op 10 

Score per 

hoofddimensie 

Totale score: 

5,1/10 



Over groen in de Ter Rivierenlaan 
 

16. Welk soort groen zou je het liefst zien in je nieuwe straat? (max. 3 keuzes) 

144 respondenten vulden deze vraag in. 

 

 

17. Noteer hier eventueel je suggesties, bedenkingen, ideeën, zaken waar we rekening mee 

moeten houden. 

87 respondenten vulden deze vraag in. 

 Zie document ‘Suggesties groen’ 

 

Soort groen aantal %

bomen 102 71%

bloemen 71 49%

struiken 27 19%

gras 32 22%

geveltuin 13 9%

groenslinger (indien mogelijk) 8 6%

samentuin / kruidentuin 16 11%

parkeerplaatsen of rijbaan groener maken 40 28%

regenwateropvang in de straat 68 47%

ik wil liever geen nieuw groen 10 7%


