
Burgers bewegen in de buurt – De invloed van een beweegvriendelijke inrichting van openbare ruimte op 

burgerparticipatie in de wijk 

 

Introductie  

Er vindt een verschuiving plaats van verzorgingsstaat tot participatiemaatschappij (RIVM, 2014). Er wordt van 

de burgers verlangd zich actief te mengen in kwesties en mee te bouwen aan een leefbare gemeente. In een 

poging maatschappelijke problemen te verminderen tracht de overheid burgerparticipatie te vergroten, onder 

andere door een Beweegvriendelijke Inrichting van de Openbare Ruimte (BIOR) (Gemeente Groningen, 2014). 

Dit is een initiatief waarin de openbare ruimte is ingericht om burgers te stimuleren, faciliteren en uit te dagen 

om te spelen, bewegen en te ontmoeten (Cammelbeeck, Engbers, Kunen & L'abée, 2013). Hieruit volgt de 

probleemstelling: “Wat is de relatie tussen BIOR en burgerparticipatie en wat is de rol van sociale cohesie in dit 

verband?” 

 

Methode 

De methode is gebaseerd op een vragenlijst afgenomen onder inwoners van de gemeente Groningen, waarin 

burgers steekproefsgewijs gevraagd zijn naar ervaringen betreffende leefbaarheid en veiligheid in de wijk 

(N=7337). Daarnaast is een Beweegvriendelijke Omgevingsscan (BVO-scan) uitgevoerd middels een 

expertpanel. De hypothesen zijn getoetst middels een lineaire multilevel regressieanalyse en binaire logistische 

multilevel regressieanalyses.  

 

Resultaten  

In wijken met een lagere perceptie van beweegvriendelijkheid, participeren burgers meer. Op individueel niveau 

is het niet aangetoond dat burgers participeren afhankelijk van hun perceptie van de BIOR. Er is eveneens geen 

bewijs dat de fysieke inrichting van de openbare ruimte leidt tot meer participatie. De rol van sociale cohesie is 

versterkend, maar niet ongecompliceerd. Burgers participeren meer naarmate zij meer sociale cohesie ervaren. 

Deze ervaring lijkt een persoonlijke kwestie, waarin zichtbaar is dat de BIOR perceptie een indicatie is voor de 

ervaring van sociale cohesie onder individuen. Fysieke inrichting lijkt geen voorspeller van de ervaren sociale 

cohesie in wijken. Sociale cohesie kan een rol spelen binnen de totstandkoming en groei van burgerparticipatie, 

maar deze is weinig afhankelijk van de BIOR. 

 

Discussie/conclusie 

Dit onderzoek kan worden beschouwd als kritische noot op overheden en hun landelijke en lokale 

beleidsvorming. In de presentatie worden de resultaten betreft burgerparticipatie, BIOR en sociale cohesie 

bediscussieerd. Wellicht is burgerinitiatief een concept dat nog veel stof zal doen op waaien.   
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