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Voorwoord 
De leefbaarheid en veiligheid in onze stad en in een overgroot deel van de 
wijken is de afgelopen twaalf jaar duidelijk verbeterd. Ik vind het belangrijk 
dat mensen zich in hun eigen omgeving prettig en veilig voelen. Daarom 
stemmen deze cijfers tot tevredenheid. Maar het gaat niet vanzelf. De 
gemeente moet blijven investeren in het versterken van wijken. Ook de 
politie mag niet achterover leunen. Mensen hebben het recht om zich veilig 
te voelen in hun eigen buurt en stad. De stadjers mogen van ons verwachten 
dat wij alles in het werk stellen om dit niveau te behouden en te verbeteren. 
Aan de andere kant mag van de bewoners zelf ook wat verwacht worden. 
Het is van groot belang dat mensen niet de andere kant opkijken als ze iets in 
hun buurt zien gebeuren wat niet door de beugel kan. En het lijkt heel simpel 
maar in de praktijk is dat het niet altijd: Gewoon je eigen rotzooi in de prullen-
bak gooien. Geen dingen vernielen. Elkaar een handje helpen.
Natuurlijk mogen we best even stil staan en trots zijn op wat we bereikt 
hebben met elkaar. Maar vervolgens gaan we met zijn allen kijken op welke 
punten we nog verbeteringen kunnen aanbrengen. Waar gaat het minder 
goed, en waarom? 
Het gemeentebestuur blijft zich inzetten voor een stad waar mensen met 
plezier leven. Daarbij rekenen we ook op u.

Jacq. Wallage
Burgemeester van Groningen
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Inleiding
In het najaar van 2008 heeft de gemeente Groningen zijn burgers voor de 
zevende keer geënquêteerd over leefbaarheid en veiligheid. Net als in de 
voorgaande peiljaren (elke twee jaar sinds 1996) hebben inwoners van 
Groningen op grote schaal vragen beantwoord over hun beleving van de leef-
baarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving. Op basis daarvan doen 
we in dit rapport verslag van de ontwikkelingen in de stad van de leefbaar-
heid en veiligheid. Ook belichten we ontwikkelingen in de veertien wijken en 
in een aantal kleinere buurten.

Deze Enquête leefbaarheid en veiligheid wordt iedere twee jaar gehouden in 
het kader van het in 1995 gestarte Grote Stedenbeleid (GSB) en de daarbij 
aansluitende programma’s. Een van de doelstellingen van dit landelijke 
beleid is het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in grote steden. 
Het monitoren van de leefbaarheids- en veiligheidsbeleving is een van de 
instrumenten om na te gaan of deze doelstelling wordt bereikt. Maar ook 
als onderlegger voor het gemeentelijk beleid is deze monitor van belang. De 
uitkomsten zijn regelmatig aanleiding voor beleidswijzigingen of –aanpassin-
gen op stads-, wijk- en/of buurtniveau.

1
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1.1  Opzet van de monitor

Wijk- en buurtindeling
De rapportage presenteert de resultaten van 
de enquête op stads-, wijk- en buurtniveau. 
Het wijkniveau volgt de indeling vanuit het 
Grote Stedenbeleid. In het kader van het Grote 
Stedenbeleid onderscheidt de gemeente veertien 
wijken (zie binnenkant uitvouw achterkaft). 
Na de eerste meting gaven bewoners aan hun 
buurt niet te herkennen in de soms wel erg grote 
wijken. Dat is aanleiding geweest om ook een 
aantal aandachtbuurten binnen wijken te gaan 
meten. Dit zijn vooral buurten met een groot 
aandeel corporatiewoningen, een zekere achter-
stand op sociaal-economisch gebied en een als 
minder goed beoordeelde kwaliteit van de woon-
omgeving. Bijna alle aandachtsbuurten zijn ook 
wijkvernieuwingsgebieden. 
Een heel andere aandachtsbuurt is Hoogkerk in 
de wijk Hoogkerk/de dorpen. Deze wijk beslaat de 
landelijke en relatief schaars bebouwde gebieden 
aan de rand van de gemeente. In deze ‘wijk’ ligt 
een aantal dorpen, elk met hun eigen karakter. 
Hoogkerk is hierin verreweg het grootste, en 
is ook groot genoeg om afzonderlijk te worden 
gemeten.

Enquêteren via telefoon en internet
De vragenlijst is evenals voorgaande keren voor-
gelegd aan inwoners van de stad die tenminste 
18 jaar zijn. Het feit dat steeds minder mensen 

een vaste telefoon hebben, is twee jaar geleden 
reden geweest te onderzoeken of de representa-
tiviteit van de respons kon worden verbeterd door 
(ook) via internet te enquêteren. Naar aanleiding 
van de uitkomsten van dat onderzoek is gekozen 
voor een methodemix van enquêteren via 
telefoon en via internet, elk de helft. 
Door het inzetten van eigen enquêteurs en de 
eigen enquêtewebsite www.leefbaarheiden-
veiligheid.nl hebben we in 2008 in totaal 
6.021 inwoners van Groningen geënquêteerd. 
Met een brief van de burgemeester zijn deze 
personen vooraf op de hoogte gesteld van het 
onderzoek, of is hen verzocht de vragenlijst op 
internet in te vullen. In de volgende paragraaf 
worden de beide enquêtemethoden met elkaar 
vergeleken.

Steekproef en respons
Dit onderzoek leidt tot conclusies voor zowel de 
stad als geheel als voor de afzonderlijke wijken 
en aandachtsbuurten. Daarom moest er voor 
worden gezorgd dat er voldoende personen uit 
de verschillende gebieden aan het onderzoek 
meewerkten. Het aantal is bepaald op 250 per 
wijk of aandachtsbuurt. Dit is gerealiseerd door 
middel van een zogenaamde getrapte steekproef: 
per methode is per wijk en per buurt telkens 
afzonderlijk een steekproef getrokken. 
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Uit de Gemeentelijke Basisadministratie van 
september 2008 hebben we op persoonsniveau 
steekproeven getrokken. Vervolgens heeft KPN 
Telecom telefoonnummers geleverd. Eerst zijn 
steekproeven getrokken op wijkniveau. Om 
ook voldoende personen op buurtniveau te 
kunnen benaderen, is de steekproef aangevuld 
met inwoners uit de veertien geselecteerde 
buurten. Dit betekent dat sommige personen deel 
uitmaken van zowel een wijk- als een buurtsteek-
proef. 
In totaal hebben we bijna 4.200 personen tele-
fonisch benaderd, en 21.800 om via internet te 
reageren. Hiervan hebben er uiteindelijk 2.687 
telefonisch en 3.334 via internet aan de enquête 
meegewerkt, in totaal 6.021 respondenten. Dat 
komt neer op 64 procent voor de telefonische 
enquête en 15 procent voor de internetenquête. 

Representativiteit
Met het oog op een verantwoorde vergelijking 
met voorgaande peiljaren zijn de wijze van steek-
proeftrekking en de wijkindeling gelijk gehouden. 
Verschil is dat er in 1996 geen extra buurten 
zijn toegevoegd en geen gegevens over de wijk 
Nieuw-west zijn verzameld, omdat deze wijk toen 
nog volop in aanbouw was. 

Weging
Uit analyse is gebleken dat de verdeling van de 
kenmerken leeftijd en geslacht in de respons-
groep sterk kan verschillen met die in de totale 
populatie. Dit is zo goed mogelijk opgevangen 
middels de steekproeftrekkingen. Om de uitein-
delijke responsgroep zo representatief mogelijk te 
maken voor de verschillende wijken en buurten is 
waar nodig een weging toegepast. 
Omdat wijken qua inwonertal nogal variëren, is 
om uitspraken te kunnen doen over de stad als 
geheel, nog een extra weging toegepast. Deze 
weging weerspiegelt naast de geslachts- en 
leeftijdsverhoudingen ook het inwonertal per wijk. 
Voor uitspraken over de stad als geheel zijn de 
extra gekozen personen op buurtniveau uitgeslo-
ten van de analyses. De wijken bestrijken immers 
de gehele gemeente en de gehele responsgroep 
is met ruim drieduizend respondenten al groot 
genoeg voor het doen van betrouwbare uitspra-
ken.
Beide enquêtemethoden zijn in iedere geografi-
sche eenheid even zwaar meegewogen.

Indicatoren
De situatie en de ontwikkelingen in de onder-
scheiden stadsgebieden geven we weer met 
behulp van vaste indicatoren. Deze zijn groten-
deels landelijk overeengekomen en gestan-
daardiseerd. Dit kunnen samengestelde scores 



1010 Balans van Stad en wijken

zijn, rapportcijfers, percentages die aangeven 
in hoeverre inwoners ergens tevreden of zeer 
tevreden over zijn, of percentages die aangeven 
of een bepaald soort voorval vaak voorkomt. 
Samengestelde indicatoren bestaan uit een 
optelsom van scores op verschillende vragen die 
een bepaald aspect van leefbaarheid of veiligheid 
aangeven, bijvoorbeeld de mate van overlast of 
sociale samenhang in een buurt. Vanwege de 
beperkte mogelijkheden om met enkelvoudige 
indicatoren abstracte begrippen als ‘overlast’ of 
‘sociale samenhang’ te meten, kregen samenge-
stelde indicatoren de voorkeur. Net als rapport-
cijfers kunnen de scores op de samengestelde 
indicatoren variëren van 1 tot 10. Maar de bete-
kenis van de cijfers is lang niet altijd die van een 
rapportcijfer en dus afhankelijk van de beschrij-
ving van de indicator. 
Doordat de indicatoren in landelijk verband zijn 
vastgesteld, kunnen de resultaten van alle steden 
die deelnemen aan het Grote Stedenbeleid met 
elkaar worden vergeleken. Daarover verschijnt 
in een later stadium een landelijke rapportage. 
Voor gemeenten is het daarom niet mogelijk deze 
indicatoren zelfstandig aan te passen. 

Keuze jaren bij vermelding gegevens
Tot nu toe vermeldden we in de rapportages de 
gegevens van ieder jaar waarin is gemeten. Met 
het oog op de overzichtelijkheid hebben we voor 

deze rapportage een andere keuze gemaakt. De 
beginjaren, 1996 voor de wijken en 1998 voor de 
meeste buurten, worden vermeld. Daarna volgen 
de jaren 2000, 2004, 2006 en 2008. Dit betekent 
dat voor de wijken de jaren 1998 en 2002 zijn 
vervallen. Voor de buurten vervalt alleen het jaar 
2002.

Ervaringsgegevens
De resultaten van dit onderzoek vinden hun basis 
in een enquête. Daarin wordt bewoners gevraagd 
naar ervaringen die samenhangen met de leef-
baarheid en veiligheid in hun eigen woonomge-
ving. Het verzamelen van ervaringsgegevens is 
nodig omdat over leefbaarheid en veiligheid maar 
weinig harde registratiegegevens voorhanden 
zijn. Daarnaast geven deze gegevens een goed 
beeld van de problemen die de inwoners ervaren.
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1.2  Telefoon versus toetsenbord

Het steeds kleiner wordende aantal vaste tele-
foons en de steeds grotere verspreiding van 
internet zijn redenen geweest om over te scha-
kelen naar gedeeltelijk enquêteren via internet. 
In 2006 is al verkend wat dit zou betekenen voor 
respons en resultaten1. 

In paragraaf 1.1 werd al duidelijk dat de respons 
bij telefonische benadering aanzienlijk hoger ligt 
dan bij een schriftelijk verzoek om via internet 
een vragenlijst in te vullen; respectievelijk 64 en 
15 procent. Daar komt nog bij dat bij telefonische 
enquêtes de vragenlijst nauwelijks voortijdig 
wordt afgebroken (1 procent), terwijl dat via 
internet meer voorkomt met 4 procent. Overigens 
constateren we dat verbetering van het enquête-
programma een positief effect heeft gehad, want 
twee jaar terug stopte 10 procent van de internet-
respondenten voortijdig.

De responsgroepen kennen ook een duidelijk 
verschillende samenstelling. Via internet reageren 
verhoudingsgewijs meer jongeren tot 25 jaar, 
studenten, autochtone Nederlanders, gezinsleden 
uit tweepersoonshuishoudens en werkenden. 
Via de telefoon hebben we relatief meer lager 
opgeleiden, 25- tot 45-jarigen, gepensioneerden, 
huisvrouwen, en gezinsleden uit huishoudens van 

1  Zie de rapportage ‘Leefbaarheid on line?: Overschakelen op enquête-
ren via internet?’ op www.bureauonderzoek.nl onder ‘Publicaties
2008’

meer dan twee personen bereikt. De verhouding 
tussen mannen en vrouwen ligt wel gelijk. 
Uit de antwoorden op de vragen blijkt dat er veel 
kleine verschillen zijn tussen de telefonische 
respondenten en de hele responsgroep. In deze 
rapportage vermelden we deze resultaten telkens 
naast elkaar. Door het grote aantal respondenten 
zijn vrij kleine verschillen al gauw significant2. 
In het algemeen zijn telefonische respondenten 
positiever dan internetrespondenten3. De enige 
uitzondering op deze regel vormt de indicator 
voor de kwaliteit van de buurt; die is bij internet-
respondenten hoger.
De grote verschillen vinden we bij de ideeën over 
de ontwikkeling van de buurt en de problemen 
die buurtbewoners het belangrijkst vinden om 
met voorrang op te lossen.
 Het percentage dat de recente ontwikkelingen 
van zijn woonbuurt positief waardeert, valt terug 
van 37 naar 28 procent, voor hoopvolle toekomst-
verwachtingen van 47 naar 36 procent. Bij de 
belangrijkste problemen geven internetrespon-
denten een hoge prioriteit aan het oplossen van 
parkeerproblemen.
Bij het onderdeel Veiligheid verschillen bijna alle 
elementen, vooral het percentage slachtoffers 
van (poging tot) inbraak.

2  Dat wil zeggen dat de kans groot is (groter dan 95%) dat deze verschil-
len ook werkelijk aanwezig zijn.
3  We hebben geen aantoonbaar effect gevonden van de aanvang van de 
economische crisis in de enquêteweken.
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1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2: Lezers die alleen zijn geïnteres-
seerd in de conclusies van dit onderzoek, kunnen 
volstaan met het lezen van dit hoofdstuk. Hierin 
staan de belangrijkste resultaten en conclusies 
per wijk en buurt vermeld. 

Hoofdstuk 3: Dit hoofdstuk beschrijft de ontwik-
keling van de leefbaarheid en veiligheid in de 
stad en de verschillende wijken en buurten op 
basis van een beperkt aantal indicatoren, over de 
gehele GSB-beleidsperiode van 1996 tot en met 
2008. Opvallende zaken in die ontwikkeling en 
de achtergronden daarvan worden in de volgende 
hoofdstukken uitgewerkt.

Hoofdstuk 4: De mate van tevredenheid die voor-
zieningen in de buurt oogsten, komt in dit hoofd-
stuk aan de orde. Ook bekijken we in hoeverre 
inwoners tevreden zijn over het onderhoud van 
voorzieningen.

Hoofdstuk 5: De kwaliteit van de woonomgeving 
staat in dit hoofdstuk centraal. De analyse wordt 
uitgevoerd aan de hand van enkele sociale en 
fysieke aspecten van de woonomgeving. Per 
aspect geven we de belangrijkste en meest 
opvallende ontwikkelingen op zowel stads- als 
wijkniveau weer.

Hoofdstuk 6: In dit hoofdstuk komt de veiligheids-
beleving van de stadjers aan bod. Gevoelens 
van onveiligheid in de eigen woonomgeving, de 
perceptie van vermogensdelicten, de perceptie 
van voorvallen met een dreigend karakter en 
slachtofferschap zijn enkele te bespreken onder-
werpen. Ook hier komen de meest relevante 
resultaten en ontwikkelingen in stad en wijken 
aan de orde.

Hoofdstuk 7: Sinds 1998 zoomen we op een 
aantal buurten nader in. In 2006 is daar nog 
een aantal aan toegevoegd. Het gaat hier om 
buurten die, in meer of mindere mate, op soci-
aal-economisch gebied in een achterstandspositie 
verkeren, of om andere beleidsredenen aandacht 
krijgen als wijkvernieuwingsgebied. Dit hoofd-
stuk beschrijft per onderzochte buurt in het kort 
hoe de leefbaarheid en veiligheid zich er hebben 
ontwikkeld.

Hoofdstuk 8: Hier zijn de zogeheten kleurenover-
zichten te vinden. De kleuren rood, blauw en lila 
geven daarin voor de belangrijkste leefbaarheids- 
en veiligheidsindicatoren aan of de wijk- en buurt-
scores in positieve of negatieve zin statistisch 
significant afwijken van de gevonden stadsgemid-
delden voor het peiljaar 2008.
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Samenvatting en conclusies 
Dit hoofdstuk beschrijft voor de stad Groningen als geheel en voor alle 
wijken de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid en 
veiligheid gedurende de laatste twaalf jaar. Bovendien is er informatie over 
het verloop van de ontwikkelingen per twee jaar. Zo wordt zichtbaar of er 
pieken en dalen zijn in de ontwikkelingen. 
Is er in een wijk een aandachtsbuurt, dan wordt ook die kort besproken. 2 
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2.1  De stad als geheel 

Vooruitgang leefbaarheid
De leefbaarheid in de stad als geheel is signifi-
cant verbeterd in de twaalf jaar dat er in de stad 
Groningen onderzoek is gedaan naar leefbaarheid 
en veiligheid. Ook in tien van de veertien wijken 
is de leefbaarheid verbeterd, in de andere vier 
is die gelijk gebleven. Duidelijke vooruitgang in 
leefbaarheid boekte de stad op het terrein van 
drugsoverlast, een groot aantal voorzieningen en 
verloedering. Het enige minpuntje is dat meer 
stadjers het idee hebben dat er vaak vernielingen 
voorkomen in hun buurt. Jongerenvoorzieningen 
en geluidsoverlast blijven punten om goed in de 
gaten te houden.

Veiligheid nog sterker verbeterd
De veiligheid heeft zich over twaalf jaar nog 
gunstiger ontwikkeld dan de leefbaarheid, maar 
is tussen 2006 en 2008 wat verminderd. Ook in 
bijna alle wijken verbeterde de veiligheid. Alleen 
in de wijken Nieuw-oost en Nieuw-west bleef de 
veiligheidssituatie ongeveer hetzelfde. Opvallend 
is een daling van het gevoel van veiligheid tussen 
2006 en 2008, in de stad en in de helft van de 
wijken. In de andere wijken bleef het gelijk.
Er zijn duidelijk minder slachtoffers van autodelic-
ten, bij de andere delictsoorten zijn de aantallen 
slachtoffers gelijk aan 1996. Internetrespondenten 
geven vaker aan slachtoffer van delicten te zijn, 
vooral van inbraak in de woning.

Aandachtsbuurten gaan voorzichtig vooruit
Sinds 1998 wordt er binnen de wijken ingezoomd 
op een aantal aandachtsbuurten, waarvoor de 
uitgangssituatie meestal onder het stadsgemid-
delde lag. 
We zien voor bijna al deze buurten een voorzich-
tig positieve trend. De leefbaarheid is in bijna 
alle aandachtsbuurten gelijk gebleven, en in de 
Indische buurt verbeterd. De veiligheid verbeter-
de in negen aandachtsbuurten, en bleef gelijk in 
de andere vijf buurten. Omdat de stad als geheel 
duidelijke vooruitgang boekte, is deze voorzich-
tige vooruitgang onvoldoende om uit de achter-
standspositie te geraken. Dit is alleen Corpus den 
Hoorn gelukt.

Ontwikkelingen eigen buurt positief beoordeeld
In 2008 vinden evenveel stadjers als in 1996 
dat hun buurt er het afgelopen jaar op vooruit 
is gegaan, ongeveer 30 procent. Telefonische 
respondenten zijn positiever, en naderen de 
topscore van 40 procent uit 2004. Eenzelfde 
patroon geldt voor de toekomstverwachting van 
bewoners voor hun buurt; 36 procent denkt dat 
de eigen woonomgeving er de komende jaren op 
vooruit zal gaan, en bij telefonische responden-
ten bijna de helft. Het meest gunstig oordeelt 
men in de minst leefbare wijken, waar wijkver-
nieuwing plaatsvindt. Dit zijn Vinkhuizen, de 
Oosterparkwijk, de Korrewegwijk/De Hoogte en 
Nieuw-zuid corporatief.
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2.2  Wijken en buurten

Stadsdeel Centrum

Centrum op veel punten verbeterd
Sinds 1996 zijn leefbaarheid en veiligheid in het 
Centrum duidelijk verbeterd. Deze verbeteringen 
hebben zich vooral in de jaren 2000-2004 voor-
gedaan. De laatste twee jaar is de veiligheidsbe-
leving afgenomen, en is de leefbaarheid ondanks 
stabilisatie weer onder het stedelijk gemiddelde 
terechtgekomen. Dit is terug te zien in scores 
voor sociale samenhang, overlast, drugsoverlast 
en verloedering (vooral vernielingen). Er zijn ook 
meer bewoners van de wijk Centrum slachtoffer 
geworden van inbraak en van fietsendiefstal.
De eerder toegenomen tevredenheid over groen 
en speelvoorzieningen heeft zich bestendigd. 
Er zijn meer Centrumbewoners dan in 2006 
tevreden over het onderhoud aan wegen en 
fietspaden. 

Binnenstad-noord beter dan Centrum, minder dan 
stad
Sinds 2006 zijn de ontwikkelingen in deze buurt 
apart bemeten. De buurt heeft grotere problemen 
op het gebied van veiligheid dan van leefbaarheid. 
Op het terrein van de veiligheid scoort 
Binnenstad-noord duidelijk ongunstiger dan het 
stedelijk gemiddelde, maar weer iets gunstiger 
dan het Centrum als geheel. Er zijn veel slachtof-
fers van autodelicten en fietsendiefstal. Ook is 

er nog steeds vrij veel geluids- en drugsoverlast. 
Maar de waardering voor de voorzieningen lag en 
ligt in de buurt van het gemiddelde stadsniveau, 
met een positieve uitschieter voor jongerenvoor-
zieningen. De woonomgeving wordt bovenge-
middeld gewaardeerd, en de mate van sociale 
samenhang ligt rond het gemiddelde. 

Stadsdeel Zuid

Oud-zuid steeds rond gemiddelde
Oud-zuid week en wijkt niet opvallend af van het 
gemiddelde qua leefbaarheid en veiligheid. Ook 
hier zijn vooral verloedering, drugsoverlast en de 
veiligheidssituatie verbeterd. Opvallend is dat 
Oud-zuid niet meegaat met de trend van meer 
vernielingen. Duidelijke verbeteringen zijn de 
waardering voor de jongerenvoorzieningen, het 
groen en het onderhoud aan de fietspaden in de 
wijk. Parkeren is terug als belangrijk probleem. 

De Grunobuurt, leefbaarheid nog steeds 
ondergemiddeld
De problemen in deze buurt liggen vooral op het 
terrein van de leefbaarheid. Dit komt waarschijn-
lijk doordat er wegens sloop en nieuwbouw-
plannen al jaren vrijwel geen onderhoud aan 
de woningen wordt gepleegd. De kwaliteit van 
de woningen en woonomgeving en de sociale 
samenhang in de buurt liggen duidelijk onder 
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het stedelijk gemiddelde, net als in 2006. Ook 
behoren zowel het percentage van de bewoners 
dat de buurt in het afgelopen jaar vooruit zag gaan 
als dat van de bewoners met goede verwachtin-
gen voor de toekomst, nog tot de laagste van de 
stad. 
Er is weinig verloedering, drugsoverlast en 
overlast door jongeren. Anderzijds klagen meer 
bewoners dan elders over geluidsoverlast, en zijn 
er veel slachtoffers van fietsendiefstal. 

Nieuw-zuid corporatief in de lift
Het redelijk sombere beeld van Nieuw-zuid corpo-
ratief in de vorige rapportage is flink verbeterd. 
Dit is de enige wijk waar de leefbaarheid in totaal 
sinds 2006 duidelijk is verbeterd. We vinden in 
Nieuw-zuid corporatief nauwelijks nog scores 
onder het stadsgemiddelde. 
De gevoelens over onveiligheid liggen in de buurt 
van het gemiddelde, en de percentages slachtof-
fers van delicten daaronder. Dit was ook in 2006 
het geval.
Minpuntjes zijn de toenames van geluidsoverlast 
en autodelicten.
Veel bewoners vinden dan ook dat de buurt erop 
vooruit is gegaan. De hoge verwachtingen die 
de bewoners in 2006 van de toekomst hadden 
zijn uitgekomen, en men verwacht nog verdere 
vooruitgang.

Corpus den Hoorn maakt flinke inhaalslag 
Corpus den Hoorn heeft de afgelopen twee jaar 
een duidelijke inhaalslag gemaakt. Het niveau van 
leefbaarheid is verbeterd tot boven het stadsge-
middelde, en ook op het gebied van veiligheid zijn 
er veel verbeteringen. Veel scores zijn nu duidelijk 
beter dan het stedelijk gemiddelde. De kwaliteit 
van de woonomgeving en de waardering voor het 
onderhoud van de buurt zijn toegenomen. Ook 
is er minder verloedering, vooral graffiti, en zelfs 
minder vernielingen, terwijl die elders toenemen. 
Het percentage inwoners van Corpus den Hoorn 
dat wil verhuizen, behoort tot een van de laagste 
van alle metingen. Maar liefst 60 procent is dan 
ook van mening dat de buurt erop vooruit is 
gegaan, en eenzelfde meerderheid verwacht dat 
het de komende jaren nog beter zal worden. We 
kunnen constateren dat de wijkvernieuwing hier 
zijn vruchten heeft afgeworpen.

De Wijert-noord zet kleine stapjes vooruit
Ten opzichte van het stadsgemiddelde wijkt De 
Wijert-noord op wat minder punten in negatieve 
zin af dan in 2006. Toch moeten we constateren 
dat er nog een duidelijke achterstand is, met 
name in de mate van verloedering (rommel op 
straat) en het plezier waarmee mensen in deze 
buurt wonen. Op het gebied van veiligheid scoort 
De Wijert-noord rond het gemiddelde. Ook de 
waardering voor de voorzieningen is in grote 
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lijnen gemiddeld, voor het winkelaanbod en voor 
de voorzieningen voor ouderen bovengemiddeld.
Ongeveer evenveel buurtbewoners als in 2006 
bestempelen de recente ontwikkelingen in de 
buurt als positief, nu dus duidelijk meer dan 
gemiddeld in de stad. De toekomst zien de 
bewoners van De Wijert-noord nog steeds met 
veel vertrouwen tegemoet; de helft verwacht 
vooruitgang.

Nieuw-zuid particulier nog steeds gegoede wijk
De kwaliteit van leefbaarheid en veiligheid in 
Nieuw-zuid particulier werd en wordt hoog 
gewaardeerd. In twaalf jaar tijd is er in leefbaar-
heid en veiligheid zelfs nog vooruitgang geboekt. 
Vrijwel alle scores zijn hier, iedere meting weer, 
beter dan de stadsgemiddelden. De woningen, 
de woonomgeving en sociale samenhang scoren 
hoog, terwijl overlast, verloedering, gevoel van 
onveiligheid en delicten juist weinig voorkomen. 
Het enige vlekje op deze wijk is de lage waarde-
ring voor jongerenvoorzieningen.
De positieve uitgangspositie heeft tot gevolg dat 
maar weinig bewoners van Nieuw-zuid particulier 
vinden dat de buurt beter is geworden het afge-
lopen jaar, en even weinig bewoners verwachten 
dat het beter zal worden.

Stadsdeel Oude wijken

Veel minder drugsoverlast in Oranjewijk/
Schilderswijk
De leefbaarheid in de Oranjewijk/Schilderswijk is 
met kleine stapjes steeds verder vooruitgegaan 
in twaalf jaar tijd, tot boven het stedelijk gemid-
delde. De mate van veiligheid verloopt grilliger, en 
ligt net als in 2006 onder het stadsgemiddelde. 
Opvallend is de afname van drugsoverlast tot 
ruim onder het gemiddelde. In de jaren negentig 
scoorde de Oranjewijk/Schilderswijk daar nog 
ruim boven. De waardering voor het openbaar 
vervoer is recent toegenomen en in 2008 hoger 
dan ooit in deze wijk. Ook een aantal andere 
voorzieningen wordt beter gewaardeerd. Er 
worden in de Oranjewijk/Schilderswijk veel 
pogingen tot inbraak gedaan, en veel delicten aan 
auto’s gepleegd. Veel bewoners hebben dan ook 
het idee dat er vaak vermogensdelicten worden 
gepleegd in hun buurt.

Gevoel van veiligheidsgevoel Kostverloren verbeterd
Kostverloren is sinds 2006 aandachtsbuurt. Over 
het geheel genomen is de veiligheid hier verbe-
terd; de leefbaarheid is gelijk gebleven. De veilig-
heidsbeleving in Kostverloren is nu vergelijkbaar 
met die van de stad als geheel. Ten opzichte van 
2006 zijn er meer bewoners die te maken hebben 
gehad met diefstal van of vernieling aan hun auto, 
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of met een (poging tot) inbraak in hun woning. 
Er zijn minder bewoners van wie een fiets is 
gestolen. 
De elementen die de woonomgeving beschrijven, 
laten een algemene achteruitgang in Kostverloren 
zien. Verloedering, drugsoverlast en overlast 
door groepen jongeren zijn sterker dan gemid-
deld gestegen. Wel is de lage waardering voor 
jongerenvoorzieningen toegenomen tot het 
gemiddelde. De sociale samenhang scoort lager 
dan in 2006. Toch vinden veel bewoners dat de 
buurt er het laatste jaar op vooruit is gegaan, en 
verwachten er veel dat de buurt in de toekomst 
nog verder zal verbeteren. 

De Korrewegwijk/De Hoogte nog op achterstand
De leefbaarheid in de Korrewegwijk/De Hoogte 
is in de loop van twaalf jaren ongeveer gelijk 
gebleven. Qua veiligheid is de wijk er wel op 
vooruit gegaan, maar niet voldoende om de rest 
van de stad in te halen. Er is, kortom, een hard-
nekkige achterstand op de rest van de stad. 
Vooral het veel voorkomen van de verschillende 
vormen van overlast en delicten baart zorgen. 
Niet voor niets wordt in deze wijk ingezet op een 
intensivering van de veiligheidsaanpak en zijn 
de aandachtsbuurten in deze wijk twee van de 
landelijke krachtwijken. Veel bewoners van de 
Korrewegwijk/De Hoogte verwachten ook dat de 
wijk er de komende jaren op vooruit zal gaan.

Positieve punten van de Korrewegwijk/De Hoogte 
zijn het openbaar vervoer en het onderhoud 
van het groen in de wijk, die zeer hoog worden 
gewaardeerd.

Bewoners krachtwijk De Hoogte vestigen hoop op 
toekomst
De Hoogte is een van de landelijke krachtwijken. 
Terecht, gezien de vele scores waarmee deze 
aandachtsbuurt al sinds 1998 onder het stedelijk 
gemiddelde uitkomt. De grootste 
verschillen met de rest van de stad zijn overlast 
en verloedering. Overlast door omwonenden, 
geluidsoverlast, vernielingen, rommel en honden-
poep op straat komen op De Hoogte volgens 
aanmerkelijk meer bewoners voor dan in de stad 
als geheel. De drugsoverlast is de grootste van de 
wijken en aandachtsbuurten, net als het percen-
tage dat wil verhuizen zodra de gelegenheid zich 
voordoet.
Positief is het blijvende karakter van de afname 
van jongerenoverlast en de toename van de waar-
dering voor een aantal voorzieningen: openbaar 
vervoer, basisonderwijs, speelmogelijkheden voor 
kinderen, voorzieningen voor jongeren, onder-
houd van wegen en fietspaden.
Als enige van de wijken en aandachtsbuurten zien 
we in De Hoogte een toename van het percen-
tage bewoners dat verwacht dat de buurt er in de 
toekomst op vooruit zal gaan.
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Krachtwijk Indische buurt verwacht verbetering
In de tweede Groningse krachtwijk, de Indische 
buurt, is de leefbaarheid met kleine stapjes beter 
geworden in tien jaar tijd. De veiligheidsbeleving 
is gelijk gebleven. Daarmee bevindt deze buurt 
zich in 2008 nog altijd op achterstand ten opzichte 
van de stad als geheel.
Er is vooral weinig sociale samenhang en veel 
overlast, en dan vooral geluidsoverlast. Ook is er 
veel drugsoverlast. Beide vormen van overlast zijn 
sinds 2006 wel afgenomen, maar behoren toch 
nog tot de hoogste van de stad.
Er worden veel fietsen gestolen en pogingen tot 
inbraak gedaan. Ter verbetering van de veiligheid 
is onlangs de veiligheidsaanpak geïntensiveerd.
De waardering voor de meeste voorzieningen 
ligt op of boven het gemiddelde. Het onlangs 
gestarte project om de achterpaden en brandgan-
gen op te knappen komt op het goede moment, 
want de waardering voor deze paden is recent 
afgenomen.
Veel bewoners verwachten dat de toekomst hun 
buurt verbeteringen zal brengen.

Minder overlast Oosterparkwijk 
De vroegere aandachtswijk Oosterparkwijk 
heeft zich in de afgelopen twaalf jaar positief 
ontwikkeld. Deze wijk scoort nu op veel 
punten rond het gemiddelde. Ten opzichte 
van 2006 zijn de mate van verloedering en de 

veiligheidsbeleving gelijk gebleven, wat een 
betere positie in de stad oplevert. Toch zijn er 
volgens meer bewoners vaak vernielingen in de 
wijk en zijn veel meer Oosterparkers slachtoffer 
van een autodelict geworden. Ook is de 
gehechtheid aan de buurt nog altijd een van de 
laagste van de wijken en aandachtsbuurten.
Ronduit positieve ontwikkelingen zijn de voort-
durende afname van geluidsoverlast en overlast 
door groepen jongeren. Verder zijn nergens in de 
stad zoveel bewoners te spreken over de straat-
verlichting als in de Oosterparkwijk.

Stadsdeel Noorddijk

Lewenborg handhaaft positie bij stadsgemiddelde, 
vernielingen aandachtspunt
Lewenborg heeft zijn positie in de laatste twaalf 
jaar versterkt. Op veel aspecten van leefbaar-
heid en veiligheid scoort Lewenborg nu rond het 
gemiddelde stadsniveau. De kwaliteit van de 
woonomgeving en de sociale samenhang zijn 
erop vooruit gegaan, en de veiligheidsbeleving 
ontwikkelt zich positief. Die is stabiel, waar de 
stad als geheel wat achteruitgaat. Ook de percen-
tages slachtoffers van inbraak, geweld en fietsen-
diefstal zijn afgenomen.
Opvallend is dat de waardering voor de winkels 
voor dagelijkse boodschappen recent sterk is 
gedaald. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de 
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vertraging bij de aanpak van het winkelcentrum. 
De ervaren overlast van omwonenden is weer 
toegenomen, tot het stadsgemiddelde.
Hét aandachtspunt voor deze wijk is verloedering, 
en dan vooral de vernielingen. Ook signaleren 
veel bewoners vaak graffiti. Over het onderhoud 
van de buurt zijn ook minder bewoners van 
Lewenborg tevreden dan gemiddeld in de stad.
Alles bij elkaar vindt een gemiddeld percentage 
van de bewoners van Lewenborg dat de wijk erop 
vooruit is gegaan. Het percentage dat verwacht 
dat de wijk er in de toekomst op vooruitgaat ligt 
duidelijk boven het gemiddelde.

Bewoners van Lewenborg-zuid zeer positief over 
ontwikkeling buurt
Waar het gaat om verloedering, overlast en 
veiligheid, heeft Lewenborg-zuid tot 2006 grote 
sprongen voorwaarts gemaakt die nu weer ten 
dele ongedaan zijn gemaakt. Net als in Lewenborg 
als geheel is met name de verloedering op alle 
fronten toegenomen, maar qua vernielingen in 
bijzonder sterke mate. Ook hier is de tevredenheid 
over de winkels in de buurt sterk afgenomen. De 
veiligheidsbeleving is, in de pas met het stedelijk 
gemiddelde, sinds 2006 teruggelopen. Het percen-
tage slachtoffers van fietsendiefstal is gestabili-
seerd op een laag niveau, maar er zijn meer slacht-
offers van geweldsdelicten dan in 2004 en 2006.
Opnieuw worden de recente en toekomstige 
ontwikkelingen zeer positief beoordeeld.

Verloedering terug in Beijum
Twee jaar terug concludeerden we dat Beijum uit 
de gevarenzone was, nu zien we dat we te vroeg 
hebben gejuicht. Er is vooral weer meer verloede-
ring, met name vernielingen en rommel op straat. 
Hiermee samen hangt de afname van de waar-
dering voor het onderhoud en schoonhouden van 
de wijk, de achterpaden en brandgangen en de 
speelvoorzieningen. Ook de sociale samenhang 
is minder sterk geworden en terug op het niveau 
van 2004 en eerder. De verschillende vormen van 
overlast laten na een reeks van dalingen weer 
stijgingen zien. Overlast door groepen jongeren 
wordt in deze wijk sterk ervaren, hoewel ook de 
waardering voor jongerenvoorzieningen is toege-
nomen. Er worden veel inbraken gepleegd en er 
zijn weer wat meer slachtoffers van geweld. 
Toch vindt een bovengemiddeld percentage 
bewoners van Beijum dat de wijk erop vooruit is 
gegaan het afgelopen jaar.  
Positief is dat de drugsoverlast min of meer is 
gestabiliseerd en op het stadsgemiddelde is 
gebleven. Ook de hoge waardering voor basison-
derwijs, speelmogelijkheden, openbaar vervoer 
en het groen in de wijk zijn pluspunten. 

Terugslag voor Beijum-oost 
Wat we in de wijk Beijum zien, zien we ook in de 
aandachtsbuurt Beijum-oost. De tevredenheid 
over een aantal voorzieningen is bovengemiddeld. 
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De waardering voor jongerenvoorzieningen is 
toegenomen, en de drugsgerelateerde overlast is 
gestabiliseerd op het stedelijk gemiddelde.
De mate van verloedering die de bewoners signa-
leren, is beduidend toegenomen sinds 2006, en 
in sterkere mate dan in de stad als geheel. Ook 
hebben buurtbewoners meer last van elkaar.
De veiligheidsbeleving is in Beijum-oost ongeveer 
gelijk gebleven, wat positief is bij een algehele 
daling. Dit geldt ook voor het percentage slachtof-
fers van (pogingen tot) woninginbraken. Er zijn 
minder slachtoffers van autodelicten en meer van 
geweldsdelicten. Zorgelijk is de toename van het 
percentage slachtoffers van geweldsmisdrijven, 
van 2 naar 6 procent sinds 2006. Dit percentage 
is terug op het niveau van de jaren 2000 en 2002.
Dit alles gaat gepaard met een gemiddeld opti-
mistische kijk op de toekomst van de buurt, die 
daarmee een daling ten opzichte van het verleden 
laat zien.

Nog altijd goed wonen in Nieuw-oost 
Er is weinig verandering in leefbaarheid en veilig-
heid in de wijk Nieuw-oost. Dat vinden ook de 
bewoners. En zij verwachten dat de wijk ook in 
de toekomst zo blijft als hij is. Gezien de gunstige 
uitgangspositie is dat ronduit positief. De minder 
positieve punten in de gegoede nieuwbouwwij-
ken zitten op het vlak van de voorzieningen. In 
Nieuw-oost oogst alleen het openbaar vervoer 

nog altijd weinig enthousiasme, en ligt de waarde-
ring voor winkels en voorzieningen voor ouderen 
onder het gemiddelde. Verder scoren de voor-
zieningen op of boven het gemiddelde, net als 
andere aspecten van leefbaarheid en veiligheid.

Stadsdeel Noordwest

Paddepoel is terug in de middenmoot
In de afgelopen twaalf jaren zagen we Paddepoel 
ondanks verbeteringen achterblijven bij de andere 
Groninger wijken. In 2008 constateren we dat 
Paddepoel zijn plek bij het gemiddelde heeft 
terugveroverd. 
Op het terrein van veiligheid gebeurt dat vooral 
door gelijk te blijven, terwijl de stad als geheel 
wat achteruit gaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
het percentage bewoners dat met een poging tot 
inbraak in de woning te maken heeft gehad, maar 
ook voor overlast.
Ronduit positief is de halvering van de ervaren 
drugsoverlast in deze wijk. Veel minder Padde-
poelsters hebben het idee dat vernieling aan 
auto’s en diefstal van fietsen vaak voorkomen.
De waardering voor het onderhoud aan wegen, 
fietspaden en trottoirs is flink toegenomen tot 
het gemiddelde. Twee jaar geleden liet dit voor 
de bewoners nog te wensen over. Met een grote 
populatie ouderen is het gunstig dat de waar-
dering voor de voorzieningen voor ouderen het 
hoogst van de wijken is.
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Minder overlast in Paddepoel-zuid
De verlaging van het overlastniveau in Paddepoel-
zuid heeft zich ook recentelijk doorgezet. 
Uitzonderlijk, omdat de overlast in de stad als 
geheel (licht) is toegenomen. Overlast door 
omwonenden is voor het eerst na een gestage 
toename gedaald. Drugsoverlast is nog wel groter 
dan het stedelijk gemiddelde. 
De verloederingsscore van Paddepoel-zuid is 
gelijk gebleven, en daarmee ten opzichte van het 
gemiddelde in de stad verbeterd.
Het percentage dat zich wel eens onveilig voelt is 
gestegen. Anderzijds zijn er minder buurtbewoners 
die het idee hebben dat er vaak delicten worden 
gepleegd, en zijn de percentages slachtoffers van 
delicten lager of gelijk aan die van twee jaar terug.
Over de ontwikkelingen van de buurt in het 
laatste jaar zijn uitzonderlijk veel bewoners 
positief. Ook over de toekomst zijn de bewoners 
van Paddepoel-zuid zeer optimistisch in verge-
lijking tot stad, wijken en andere buurten. 
Waarschijnlijk is de uitvoering van de wijkvernieu-
wing hiervan een oorzaak.

Drugsoverlast Selwerd afgenomen
De meeste elementen die de leefbaarheid 
bepalen, zijn in Selwerd teruggelopen. Soms in 
de pas met het gemiddelde, zoals bij verloedering 
en overlast. En soms sterker dan gemiddeld, 
zoals bij sociale samenhang. Het percentage 

bewoners dat liever naar elders verhuist is 
gestegen tot beven het stadsgemiddelde, net als 
het percentage dat zich wel eens onveilig voelt 
in de eigen woonbuurt. Verder valt opnieuw het 
hoge percentage slachtoffers van geweldsdelic-
ten op. Veiligheid vormt daarmee een belangrijk 
aandachtspunt voor Selwerd.
De bewoners van Selwerd beoordelen de recente 
ontwikkelingen en de toekomst van de buurt duide-
lijk minder positief dan de gemiddelde stadjer.
Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen 
geweest: half zoveel bewoners als in 2006 
ervaren drugsoverlast, en bij de voorzieningen zijn 
geen ondergemiddelde scores meer te vinden. 
De percentages die slachtoffer zijn geworden 
van een vermogens- of geweldsmisdrijf, zijn niet 
gestegen, zoals in de stad als geheel. 

Overlast Tuinwijk verminderd 
Over het geheeld genomen zijn leefbaarheid 
en vooral veiligheid in Tuinwijk afgenomen ten 
opzichte van 2006. Er waren meer slachtoffers 
van vermogens- en geweldsdelicten, en het 
gevoel van onveiligheid is stevig toegenomen. 
Fietsendiefstal is nog verder toegenomen. Het 
verloederingscijfer ontwikkelde zich iets ongun-
stiger dan in de stad als geheel, en ligt nu weer 
duidelijk aan de verkeerde kant van de streep. 
Ook de sociale samenhang is terug onder het 
gemiddelde. 
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Positieve ontwikkelingen in Tuinwijk zijn dalingen 
van drugsoverlast, geluidsoverlast en overlast van 
omwonenden tot het stadsgemiddelde. De tevre-
denheid over de voorzieningen ligt ondanks kleine 
afnames meestal in de buurt van het stadsgemid-
delde. Er zijn meer bewoners die zich medever-
antwoordelijk voelen voor de wijk, en minder die 
uit de buurt willen verhuizen.
De bewoners zijn dan ook bovengemiddeld 
positief over de ontwikkeling van de buurt in de 
afgelopen tijd, en kijken optimistisch naar de 
toekomst van de buurt.

Verbeteringen in Vinkhuizen niet beklijfd
Op de gebieden leefbaarheid en veiligheid laat 
Vinkhuizen sinds 2006 een achteruitgang zien, 
de wijk scoort duidelijk weer onder het stedelijk 
gemiddelde. Over de hele periode van twaalf 
jaar is wel sprake van vooruitgang. Dit zien we bij 
drugsoverlast, de sociale samenhang, veiligheid 
en de waardering voor de wijkvoorzieningen. 
Positief is dat het gevoel van onveiligheid in 
twaalf jaar tijd sterk is afgenomen, en dat de 
waardering voor ouderenvoorzieningen al jaren 
zeer hoog is.
Overlast door omwonenden en geluidsoverlast 
komen in deze wijk veel voor. De verloedering is 
in Vinkhuizen sterker toegenomen dan gemiddeld, 
vooral meer bewoners constateren vernielingen. 
Het aantal slachtoffers van geweldsdelicten is 

weer gestegen, en behoort nu tot de hoogste van 
de wijken.
Desalniettemin vindt in 2008 een bovengemid-
deld percentage bewoners dat de buurt er het 
laatste jaar op vooruit is gegaan, en is het opti-
misme over de toekomst van de buurt groot.

Voorzieningen Vinkhuizen-zuid blijven tot 
tevredenheid stemmen
In de loop van de tijd is de veiligheidssituatie in 
Vinkhuizen-zuid verbeterd tot het stadsgemid-
delde. De leefbaarheid blijft ongeveer gelijk. In de 
laatste meetperiode laten beide elementen terug-
loop zien. De scores voor sociale samenhang, 
kwaliteit van de buurt en overlast zijn terug naar 
het niveau van 2004 en eerder. Ook de verloede-
ring gaat die richting uit.
Het percentage bewoners dat de recente ontwik-
keling van de buurt positief beoordeelt, is dan 
ook flink afgenomen. Toch is dit percentage nog 
steeds bovengemiddeld. Ook het optimisme over 
de toekomst is sterk afgenomen, en ligt nu in de 
buurt van het stadsgemiddelde.
Met de verbeteringen van de afgelopen jaren 
blijven de voorzieningen tot grote tevredenheid 
stemmen. 
Al met al blijft deze buurt om aandacht vragen.
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Nieuw-west onverminderd goed
Net als in Nieuw-oost veranderde er weinig aan 
de gunstige veiligheidspositie van Nieuw-west. 
De leefbaarheid verbeterde zelfs nog verder in 
tien jaar tijd. De kwaliteit van de woonomgeving 
en de sociale samenhang in de wijk zijn toege-
nomen ten opzichte van 1998. De toename van 
geluidsoverlast in 2006 is weer teniet gedaan; 
deze vorm van overlast is terug op een laag 
niveau. Het percentage dat vindt dat de buurt 
erop vooruit is gegaan, ligt op het gemiddelde, 
en dat geldt ook voor het optimisme waarmee de 
toekomst tegemoet wordt gezien.
Ook in deze nieuwbouwwijk vinden we nog 
steeds lage scores bij de voorzieningen: winkels, 
openbaar vervoer, en voorzieningen voor jongeren 
en ouderen. De waardering voor het basisonder-
wijs is het laagste van de wijken, en lager dan 
in 2006, maar nog steeds hoger dan in de jaren 
daarvoor. 

Nog altijd plezierig en veilig wonen in Hoogkerk/
de dorpen 
Het ruime ‘buitengebied’ Hoogkerk/de dorpen 
scoort vanaf de start van de monitor boven-
gemiddeld op zowel leefbaarheid als veiligheid. 
De veiligheid is zelfs verbeterd, al is die sinds 
2006 wat teruggelopen. De veiligheidsbeleving is 
positief en er zijn weinig slachtoffers van delicten. 
De sociale samenhang is in deze wijk in vrijwel 

alle jaren het hoogste van de wijken, er is weinig 
overlast en verloedering. De uitzondering in dit 
rooskleurige plaatje is het voorkomen van vernie-
lingen in Hoogkerk/de dorpen. Het percentage 
bewoners dat vaak vernielingen constateert is 
afgenomen, maar nog steeds duidelijk bovenge-
middeld. 
De waardering voor de voorzieningen is recente-
lijk weer (iets) afgenomen, en ligt rond het gemid-
delde. Over het openbaar vervoer is de tevreden-
heid tot 2004 toegenomen, en sindsdien stabiel 
op een ondergemiddeld niveau.

Vernielingen nog altijd probleem in Hoogkerk
Hoogkerk bekleedt als aandachtsbuurt een bijzon-
dere positie. Deze buurt heeft met leefbaarheid 
en veiligheid namelijk altijd positief gescoord 
ten opzichte van de stad. Vooral het veiligheids-
niveau springt er positief uit, zowel de beleving 
als de aantallen slachtoffers van delicten. Op het 
gebied van leefbaarheid is het beeld wat diffuus: 
er is weinig overlast en een bovengemiddelde 
sociale samenhang, maar er zijn veel vernielingen 
en opnieuw is de waardering voor de jongeren-
voorzieningen laag. De overlast door groepen 
jongeren ligt bij het stedelijk gemiddelde. De 
tevredenheid over het openbaar vervoer is sinds 
2006 stabiel op het stedelijk gemiddelde.
De oude problemen van vernielingen en ontevre-
denheid over de jongerenvoorzieningen zijn terug 
van weggeweest.
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3
Ontwikkelingen in 
leefbaarheid en veiligheid 
In dit hoofdstuk beschrijven we eerst in grote lijnen de ontwikkelingen in 
leefbaarheid en veiligheid van 1996 tot 2008. Daarna gaan we in op het 
oordeel van de inwoners van Groningen over de ontwikkeling in hun buurt in 
het afgelopen jaar en hun verwachting voor de toekomst. Telkens belichten 
we eerst de wijken en vervolgens de aandachtsbuurten.
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3.1  Trends in leefbaarheid

In deze paragraaf beschrijven we in kort bestek 
de trends in leefbaarheid, voor de stad als geheel 
en voor de wijken. Hiervoor hebben we een indi-
cator samengesteld uit: de scores voor de sociale 
samenhang en de kwaliteit van de woonomge-
ving en het rapportcijfer voor de woonomgeving. 
In hoofdstuk 5 belichten we de beide indicator-
scores afzonderlijk (paragrafen 5.2 en 5.3).

Tabel 3.1 laat de ontwikkelingen in leefbaarheid 
zien voor de stad en de wijken. De eerste en de 
laatste kolom geven de positie van de wijken 
weer ten opzichte van het stadsgemiddelde, in 
het eerste meetjaar en 2008. Daartussenin staan 
de ontwikkelingen binnen de wijken. De bovenste 
balk geeft de ontwikkeling in twaalf jaar tijd, 
de onderste de ontwikkeling per tweejaarlijkse 
periode. Donkerblauwe vakjes staan voor vooruit-
gang ten opzichte van de vorige meting, rode voor 
achteruitgang en lichtblauwe voor gelijk blijven.
In de twaalf jaar dat er in de stad Groningen 

onderzoek is gedaan naar leefbaarheid en veilig-
heid, is de leefbaarheid verbeterd. Alleen over de 
periode 2000-2002 was er een daling, maar in de 
twee perioden daarna verbeterde de leefbaarheid 
weer. In de laatste periode is de leefbaarheid van 
de stad als geheel ongeveer gelijk gebleven.

Leefbaarheid in veel wijken verbeterd, aandacht 
nodig voor Korrewegwijk/De Hoogte en 
Vinkhuizen 
Overduidelijk blijkt dat de ontwikkeling van de 
leefbaarheid in de wijken ook positief is geweest. 
Bezien over twaalf jaar, is de leefbaarheid in geen 
enkele wijk gedaald. Sterker nog: in tien wijken is 
de indicator gestegen.  
In de wijken Nieuw-oost en Hoogkerk/de dorpen 
deed zich geen verbetering van de leefbaarheid 
voor, maar was de uitgangssituatie zo goed 
dat die ook in 2008 nog bovengemiddeld is. In 
Oud-zuid en de Korrewegwijk/De Hoogte blijft 
de leefbaarheid ook ongeveer gelijk. Ten opzichte 

Tabel 3.1  Ontwikkeling van de leefbaarheid in wijken, per twaalf en per twee jaar, 1996-2008 

beginpositie 
tov stad

1996-2008 positie tov 
stad 20081996-1998 1998-2000 2000-2002 2002-2004 2004-2006 2006-2008

Centrum - 1996-2008 -

Oranjewijk/Schilderswijk o 1996-2008 +

Oud-zuid o 1996-2008 o

Nieuw-zuid corporatief + 1996-2008 +

Nieuw-zuid particulier + 1996-2008 +

Oosterpark o 1996-2008 o

Korrewegwijk/De Hoogte - 1996-2008 -

Lewenborg - 1996-2008 -

Beijum o 1996-2008 o

Nieuw-oost + 1996-2008 +

Paddepoel o 1996-2008 -

Vinkhuizen - 1996-2008 -

Nieuw-west + 1998-2008 +

Hoogkerk/de dorpen + 1996-2008 +

Stad 1996-2008
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van het stadsgemiddelde blijven deze wijken 
respectievelijk erop en eronder scoren. Voor de 
Korrewegwijk/De Hoogte is daarmee sprake van 
een hardnekkige achterstand.
Hoewel de leefbaarheid in Paddepoel sinds 
1996 is verbeterd, is de positie van deze wijk 
ten opzichte van de stad als geheel slechter 
geworden. Dit zagen we ook al in 2006. Toen gold 
dat ook voor Nieuw-zuid corporatief, maar deze 
wijk is met de verbetering van de laatste twee 
jaren weer opgeklommen. Nieuw-zuid corporatief 
bekleedt nu een positie boven het gemeentelijk 
gemiddelde, net als in 1996.
De Oranjewijk/Schilderswijk lijkt steeds ongeveer 
even leefbaar te blijven, maar laat over twaalf 
jaar tijd toch een significante verbetering zien. 
Vinkhuizen ten slotte, is de enige wijk die in de 
laatste drie metingen een achteruitgang van de 
leefbaarheid vertoont. Over twaalf jaar gezien is er 
toch sprake van een verbetering, maar de positie in 
de stad blijft er een van permanente achterstand.

Kleine verbeteringen leefbaarheid buurten
Over de hele periode blijft de leefbaarheid in bijna 
alle buurten ongeveer gelijk (tabel 3.2). Alleen de 
Indische buurt gaat mee met de positieve ontwik-
keling van de stad als geheel en van de meeste 
wijken. Bij de ontwikkelingen per twee jaar is te 
zien dat wat betreft de leefbaarheid eigenlijk alleen 
over de periode 2002-2006 winst is behaald. En 
dat heeft er niet toe geleid dat buurten uit hun 
achterstandspositie raken, doordat de stad als 
geheel vaak meer en eerder vooruit ging dan deze 
buurten. Vinkhuizen-zuid heeft met een terugloop 
van de leefbaarheid zijn achterstand zelfs vergroot. 
Tuinwijk en Selwerd zijn bij hun vooruitgang inge-
haald door de rest van de stad; in 1998 was de 
leefbaarheid hier gemiddeld, en in 2008 onder 
het stedelijk gemiddelde. Beijum-oost was in 
2006 onder het gemiddelde gezakt, maar is daar 
nu op terug. Van alle aandachtsbuurten was en is 
Hoogkerk de enige die in vergelijking tot de stad 
bovengemiddeld scoort.

Tabel 3.2  Ontwikkeling van de leefbaarheid in aandachtsbuurten per tien en per twee jaar, 1998-2008

beginpositie 
tov stad

1998-2008 positie tov 
stad 20081998-2000 2000-2002 2002-2004 2004-2006 2006-2008

Binnenstad-noord o o

Kostverloren - -

Grunobuurt - -

Corpus den Hoorn - o

De Wijert-noord - -

Indische buurt - 1998-2008 -

De Hoogte - 1998-2008 -

Lewenborg-zuid - 1998-2008 -

Beijum-oost o 1998-2008 o

Selwerd o 2002-2008 -

Tuinwijk o 1998-2008 -

Paddepoel-zuid - 1998-2008 -

Vinkhuizen-zuid - 1998-2008 -

Hoogkerk + 1998-2008 +

Stad 1998-2008

beginpositie 
tov stad

1996-2008 positie tov 
stad 20081996-1998 1998-2000 2000-2002 2002-2004 2004-2006 2006-2008

Centrum - 1996-2008 -

Oranjewijk/Schilderswijk o 1996-2008 +

Oud-zuid o 1996-2008 o

Nieuw-zuid corporatief + 1996-2008 +

Nieuw-zuid particulier + 1996-2008 +

Oosterpark o 1996-2008 o

Korrewegwijk/De Hoogte - 1996-2008 -

Lewenborg - 1996-2008 -

Beijum o 1996-2008 o

Nieuw-oost + 1996-2008 +

Paddepoel o 1996-2008 -

Vinkhuizen - 1996-2008 -

Nieuw-west + 1998-2008 +

Hoogkerk/de dorpen + 1996-2008 +

Stad 1996-2008
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3.2  Trends in veiligheid

Ook voor veiligheid is een indicator samenge-
steld. Hiervoor hebben we het gevoel van onvei-
ligheid, de perceptie van vermogensdelicten en 
de perceptie van voorvallen met een dreigend 
karakter gebruikt, alle drie in de eigen buurt. Tabel 
3.3 laat de ontwikkelingen van de veiligheidsbele-
ving in de stad en de wijken zien.

In twaalf jaar tijd heeft de veiligheid zich nog 
gunstiger ontwikkeld dan de leefbaarheid. Deze 
vooruitgang is gebaseerd op positieve ontwikke-
lingen in twaalf van de veertien wijken in de stad. 
Alleen in Nieuw-oost en Nieuw-west veranderde 
de veiligheid nauwelijks, wat gezien de gunstige 
startpositie van deze wijken positief is. 
Opvallend is een daling van de algehele veiligheid 
in de laatste meetperiode, van 2006 tot 2008, na 
een drietal periodes van toename.

Gevoel van veiligheid ondanks recente afname 
vergroot sinds 1996
Net als in de stad als geheel zien we in de helft 
van de wijken een daling van het gevoel van 
veiligheid in de buurt de afgelopen twee jaar. 
Aangezien deze daling een algemeen verschijn-
sel was, heeft hij vrijwel geen zichtbare gevolgen 
gehad voor de positie van de wijken ten opzichte 
van het stadsgemiddelde. Alleen Vinkhuizen is 
opnieuw onder het stedelijk gemiddelde gezakt, 
waar het bij de start van de metingen ook zat. In 
Paddepoel heeft een gelijk blijvende veiligheid 
ervoor gezorgd dat de wijk weer is opgeklom-
men naar het stadsgemiddelde. Ten opzichte van 
1996 zien we wel dat de veilig heids beleving in de 
Oosterparkwijk en in de Oranjewijk/Schilderswijk 
onder het stedelijk gemiddelde ligt, zoals in 2006 
ook al het geval was. Hetzelfde geldt voor de 
afname van de ervaren veiligheid in Nieuw-zuid 
corporatief en de toename in Lewenborg tot het 
gemeentelijk gemiddelde.

Tabel 3.3  Ontwikkeling van de veiligheidsbeleving in wijken, per twaalf en per twee jaar, 1996-2008 

beginpositie 
tov stad

1996-2008 positie tov 
stad 20081996-1998 1998-2000 2000-2002 2002-2004 2004-2006 2006-2008

Centrum - 1996-2008 -

Oranjewijk/Schilderswijk o 1996-2008 -

Oud-zuid o 1996-2008 o

Nieuw-zuid corporatief + 1996-2008 o

Nieuw-zuid particulier + 1996-2008 +

Oosterpark o 1996-2008 -

Korrewegwijk/De Hoogte - 1996-2008 -

Lewenborg - 1996-2008 o

Beijum o 1996-2008 o

Nieuw-oost + 1996-2008 +

Paddepoel o 1996-2008 o

Vinkhuizen - 1996-2008 -

Nieuw-west + 1998-2008 +

Hoogkerk/de dorpen + 1996-2008 +

Stad 1996-2008
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De Korrewegwijk/De Hoogte blijft het zorgenkindje 
als het om veiligheid gaat. Deze wijk kende in 1996 
al een ondergemiddelde veiligheid, en dat is in de 
loop van de jaren niet veel beter geworden. Bij de 
verbeteringen in de rest van de stad raakte deze 
wijk duidelijk steeds verder achterop. De beide 
Groningse krachtwijken, de Indische buurt en De 
Hoogte, maken deel uit van deze wijk. Positief is 
dat deze wijk behoort tot de wijken waar de veilig-
heid sinds 2006 niet achteruit is gegaan.

Verbetering veiligheid van aandachtsbuurten
Over het geheel genomen constateren we dat de 
buurten er beter af zijn gekomen dan de wijken en 
de stad, zie tabel 3.4. Slechts drie buurten sluiten 
aan bij de afname van het gevoel van veiligheid 
sinds 2006. Het meest ernstig is deze afname in 
Tuinwijk, waar sprake is van een verdieping van 
de achterstand. In vergelijking met 1998 zijn de 
veiligheidsgevoelens in Tuinwijk niet veranderd. 
In de beide andere buurten met een recente 

afname, Hoogkerk en Vinkhuizen-zuid, laat de 
gehele periode van tien jaar wel een verbetering 
zien. Hoogkerk blijft boven het stadsgemiddelde 
scoren, in Vinkhuizen-zuid is de veiligheidspositie 
ten opzichte van de stad beter dan in 1998. 
Beijum-oost en Paddepoel-zuid waren twee jaar 
geleden onder het stadsgemiddelde gezakt, en 
zijn daar nu weer bij terug. Dit als gevolg van het 
gelijk blijven van de veiligheidsbeleving in deze 
buurten. Lewenborg-zuid verstevigt met een 
gelijkblijver zijn positie rond het stadsgemiddelde.
De Hoogte en de Indische buurt laten over tien 
jaar en ook de laatste twee jaar een gelijk blijvend 
gevoel van veiligheid in de buurt zien. De gelijk-
blijver tussen 2004 en 2006 veroorzaakte dat de 
Indische buurt duidelijk onder het stedelijk gemid-
delde kwam te liggen. Gelijk blijven terwijl de 
trend dalend is, compenseert dit niet voldoende. 
In 2008 liggen beide krachtwijken qua veiligheid 
onder het gemiddelde. Vooral De Hoogte scoort 
slecht. Hier valt dus winst te behalen!

Tabel 3.4  Ontwikkeling van de veiligheidsbeleving aandachtsbuurten, per tien en per twee jaar, 1998-2008 

beginpositie 
tov stad

1998-2008 positie tov 
stad 20081998-2000 2000-2002 2002-2004 2004-2006 2006-2008

Binnenstad-noord - -

Kostverloren o o

Grunobuurt o o

Corpus den Hoorn o +

De Wijert-noord + o

Indische buurt o 1998-2008 -

De Hoogte - 1998-2008 -

Lewenborg-zuid - 1998-2008 o

Beijum-oost o 1998-2008 o

Selwerd - 2004-2008 -

Tuinwijk - 1998-2008 -

Paddepoel-zuid o 1998-2008 o

Vinkhuizen-zuid - 1998-2008 o

Hoogkerk + 1998-2008 +

Stad 1998-2008

beginpositie 
tov stad

1996-2008 positie tov 
stad 20081996-1998 1998-2000 2000-2002 2002-2004 2004-2006 2006-2008

Centrum - 1996-2008 -

Oranjewijk/Schilderswijk o 1996-2008 -

Oud-zuid o 1996-2008 o

Nieuw-zuid corporatief + 1996-2008 o

Nieuw-zuid particulier + 1996-2008 +

Oosterpark o 1996-2008 -

Korrewegwijk/De Hoogte - 1996-2008 -

Lewenborg - 1996-2008 o

Beijum o 1996-2008 o

Nieuw-oost + 1996-2008 +

Paddepoel o 1996-2008 o

Vinkhuizen - 1996-2008 -

Nieuw-west + 1998-2008 +

Hoogkerk/de dorpen + 1996-2008 +

Stad 1996-2008
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In de enquête is telkens aan de stadjers gevraagd 
of men vond dat de buurt er het afgelopen jaar 
op vooruit of achteruit was gegaan, of gelijk 
gebleven. Het ligt voor de hand dat vooruitgang 
vooral wordt geconstateerd in wijken waar we dat 
ook de in beide vorige paragrafen zagen.
Tabel 3.5 toont welk percentage van mening was 
dat de buurt erop vooruit is gegaan.

In de allereerste plaats valt op dat inwoners van 
de gemeente in 2008 minder positief zijn over 
de ontwikkelingen van het afgelopen jaar dan in 
2006 en 2004. Het percentage dat vindt dat de 
buurt vooruit is gegaan is gezakt van 40 naar 28 
procent. Dit wordt met name veroorzaakt door de 
mening van degenen die via internet de vragen 
hebben beantwoord. Van degenen die telefonisch 
zijn ondervraagd is nog steeds bijna 40 procent 
positief gestemd over de laatste ontwikkelingen 
van de woonomgeving.

Wijkbewoners Nieuw-zuid corporatief positief 
over recente ontwikkelingen wijk
Ook in de wijken zijn de recente ontwikkelingen 
minder positief bestempeld dan twee jaar terug. 
Alleen in Nieuw-zuid corporatief is de waardering 
voor de ontwikkelingen van de buurt toegenomen 
ten opzichte van 2006, en gestegen van onderge-
middeld naar bovengemiddeld. In de paragrafen 
hiervoor zagen we ook alleen in deze wijk een 
toename, namelijk van de leefbaarheid. 
In Vinkhuizen en Beijum vindt een bovengemid-
deld percentage bewoners dat de buurt er het 
laatste jaar op vooruit is gegaan. Onder tele-
fonische respondenten geldt dat ook voor de 
Oosterparkwijk en de Korrewegwijk/De Hoogte, 
net als in 2006. In deze vier wijken zien we ten 
opzichte van 2006 de sterkste dalingen. De 
scores voor leefbaarheid en veiligheid zijn hier 
sinds 2006 ook niet verbeterd. Opnieuw ontbre-
ken twee andere wijken die met een achterstand 
begonnen, Lewenborg en Centrum, in dit rijtje. 

Tabel 3.5  Positieve beoordeling van de ontwikkeling van de woonomgeving in wijken, 1996-2008

1996 2000 2004 2006 2008 2008-tel

Centrum 38% 21% 35% 33% 24%
Oranjewijk/Schilderswijk 37% 43% 39% 38% 26%

Oud-zuid 26% 28% 46% 36% 23%
Nieuw-zuid corporatief 19% 25% 31% 30% 35%
Nieuw-zuid particulier 19% 19% 26% 26% 12%

Oosterparkwijk 24% 15% 54% 50% 33%
Korrewegwijk/De Hoogte 49% 46% 47% 47% 31%

Lewenborg 34% 38% 36% 38% 29%
Beijum 36% 38% 41% 54% 39%

Nieuw-oost 30% 32% 26% 27% 15%
Paddepoel 26% 18% 26% 33% 26%
Vinkhuizen 19% 30% 68% 67% 47%

Nieuw-west - 59% 47% 40% 30%
Hoogkerk/de dorpen 30% 24% 34% 31% 22%

Stad 30% 30% 40% 39% 28% 37%

3.3  Bewoners over de ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar
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De laagste percentages bewoners die vinden 
dat de buurt de goede kant op is gegaan, zien 
we in Nieuw-zuid particulier en Nieuw-oost. Met 
de gunstige positie van deze wijken is het gelijk 
blijven hier positief.

Buurtbewoners Corpus den Hoorn zeer positief 
over ontwikkelingen woonomgeving
Vanwege de achterstandspositie van de meeste 
aandachtsbuurten en de inspanningen om die te 
verkleinen, verwachten we dat de ontwikkelingen 
hier bovengemiddeld worden gewaardeerd.

In acht van de veertien aandachtsbuurten zien 
we in tabel 3.6 inderdaad een bovengemid-
deld percentage dat positief oordeelt over 
de recente ontwikkelingen. In 2008 zijn de 
bewoners van Corpus den Hoorn verreweg het 
meest positief. In 2006 waren zij nog ronduit 
somber over het gebrek aan vooruitgang van 
hun buurt. In Paddepoel-zuid en De Wijert-noord 

zijn deze percentages ook hoger dan in 2006. 
In Paddepoel-zuid is dit een doorzetten van een 
steeds verder opgaande lijn. In Vinkhuizen-zuid is 
het nog wel hoog maar niet meer extreem. Verder 
is men dik tevreden over de vooruitgang van de 
buurt in Lewenborg-zuid, Tuinwijk, Beijum-oost 
en Kostverloren.
Aan de andere kant van het spectrum vallen 
de lage percentages op in Selwerd en de 
Grunobuurt. Respectievelijk 16 en 20 procent 
vindt dat de buurt er het afgelopen jaar op vooruit 
is gegaan. Het proces van wijkvernieuwing is in 
deze buurten dan ook nog niet begonnen.
In de Indische buurt, De Hoogte, Binnenstad-
noord en Hoogkerk ligt het percentage dat 
positief is over de recente ontwikkelingen rond 
het gemeentelijk gemiddelde. Voor de krachtwij-
ken verbaast dat, omdat er veel aandacht voor is 
sinds 2007. Anderzijds constateerden we in de 
vorige paragrafen al dat de leefbaarheid en veilig-
heid niet noemenswaardig zijn veranderd sinds de 
vorige meting.

Tabel 3.6  Beoordeling van de ontwikkeling van de woonomgeving in aandachtsbuurten, 1996-2008 

1998 2000 2004 2006 2008 2008-tel

Binnenstad-noord - - - 34% 22%
Kostverloren - - - 50% 41%

Grunobuurt - - - 20% 20%
De Wijert-noord/Corpus den Hoorn 13% 30% 32% -

Corpus den Hoorn - - - 31% 60%
De Wijert-noord - - - 32% 35%

Indische buurt 50% 60% 59% 42% 32%
De Hoogte 32% 34% 37% 46% 30%

Lewenborg-zuid 41% 53% 40% 48% 46%
Beijum-oost 43% 41% 36% 56% 39%

Selwerd - - 19% 19% 16%
Tuinwijk 65% 28% 51% 46% 45%

Paddepoel-zuid 21% 15% 28% 42% 48%
Vinkhuizen-zuid 20% 32% 75% 64% 47%

Hoogkerk 20% 23% 45% 34% 25%

Stad 28% 30% 40% 39% 28% 37%
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Wat verwachten de bewoners voor hun buurt in 
de nabije toekomst? Hier geldt hetzelfde als voor 
de recente ontwikkelingen. Waar de uitgangs-
situatie minder gunstig is, is hoop op verbetering 
belangrijk. Waar buurtbewoners tevreden zijn met 
de huidige situatie is een verwachting van gelijk 
blijven al positief.
De verwachting voor de toekomst heeft door het 
enquêteren via internet een flinke slag te verwer-
ken gekregen. In vergelijking tot 2006 is er sprake 
van een forse terugloop van het percentage 
stadjers dat verwacht dat de buurt er de komende 
jaren op vooruit zal gaan. Als we alleen naar de 
telefonische respons kijken, dan is men vrijwel 
even positief als in 2006.

Bewoners wijkvernieuwingswijken meest optimistisch
In Lewenborg, de Korrewegwijk/De Hoogte, 
Vinkhuizen en Nieuw-zuid corporatief is het opti-
misme het meest algemeen. In deze wijken is in 
het recente verleden reden tot zorg geweest en is 

de wijkvernieuwing al in uitvoering. In de vorige 
paragraaf zagen we in de laatste twee wijken al 
veel vooruitgang. De afname van het optimisme 
in de wijken is het kleinst geweest in Lewenborg 
en de Korrewegwijk/De Hoogte. 
Kijkend naar veranderingen op langere termijn, 
zien we dat Nieuw-zuid corporatief en de 
Oosterparkwijk de grootste toename kennen van 
het optimisme. De grootste afname geldt voor 
Nieuw-west. Omdat het in deze wijk nog altijd 
goed gaat, kunnen de bewoners tevreden zijn met 
de stabilisatie van de goede positie. Dit geldt ook 
voor Nieuw-zuid particulier en Nieuw-oost, waar 
al sinds 2004 de laagste percentages bewoners 
verwachten dat de buurt er op vooruit zal gaan. 

Bewoners krachtwijken bovengemiddeld 
optimistisch over toekomst
Evenals bij de beoordeling van de recente ontwik-
kelingen verwachten we in aandachtsbuurten een 
bovengemiddeld optimisme over de toekomst van 
hun buurt.

Tabel 3.7  Toekomstverwachting voor de woonomgeving in wijken, 1996-2008 

1996 2000 2004 2006 2008 2008-tel

Centrum 46% 39% 49% 54% 34%
Oranjewijk/Schilderswijk 47% 59% 53% 48% 34%

Oud-zuid 30% 41% 55% 48% 30%
Nieuw-zuid corporatief 24% 31% 43% 56% 45%
Nieuw-zuid particulier 25% 26% 37% 34% 15%

Oosterparkwijk 24% 50% 61% 62% 42%
Korrewegwijk/De Hoogte 50% 38% 56% 55% 47%

Lewenborg 39% 53% 56% 51% 49%
Beijum 42% 47% 42% 60% 35%

Nieuw-oost 35% 32% 26% 33% 22%
Paddepoel 27% 24% 46% 50% 39%
Vinkhuizen 41% 73% 61% 68% 46%

Nieuw-west - 66% 51% 48% 36%
Hoogkerk/de dorpen 30% 36% 47% 44% 31%

Stad 36% 42% 49% 51% 36% 47%

3.4  Toekomstverwachting van bewoners
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Tabel 3.8 laat zien dat het optimisme over de 
toekomst in meer dan de helft van de aandachts-
buurten daadwerkelijk boven het stadsgemid-
delde ligt. Vooral Paddepoel-zuid en Corpus 
den Hoorn springen eruit. Sinds 1998 is het 
vertrouwen in de toekomst van deze buurten het 
sterkst toegenomen. Ongeveer tweederde van de 
buurtbewoners verwacht dat deze buurten zullen 
verbeteren in de komende jaren. In Lewenborg-
zuid en Tuinwijk ziet men de toekomst bijna even 
zonnig tegemoet. 
De dalende trend van het percentage dat de 
toekomst van de buurt met vertrouwen tegemoet 
ziet, zoals we dat in de stad en in de wijken 
zagen, geldt ook voor de meeste buurten. 
Uitzondering is De Hoogte, waar in 2008 een 
hoger percentage verwacht dat de buurt erop 
vooruit zal gaan dan twee jaar eerder. Daarmee 
ligt het vertrouwen in de toekomst in deze buurt 
voor het eerst sinds 1998 boven het stadsgemid-
delde. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de 

benoeming tot krachtwijk en de extra aandacht 
en geld die dit heeft meegebracht. In de andere 
Groningse krachtwijk, de Indische buurt, is het 
vertrouwen in de toekomst van de buurt minder 
dan gemiddeld gedaald, en ligt nu ook weer 
duidelijk boven het gemeentelijk gemiddelde.
In Beijum-oost is het vertrouwen in de toekomst 
sterk afgenomen. Twee jaar geleden hoorde deze 
buurt nog tot de meest optimistische, nu scoort 
hij rond het gemeentelijk gemiddelde. Er zijn veel 
meer bewoners van Beijum-oost die verwachten 
dat de buurt in de nabije toekomst hetzelfde zal 
blijven. In Selwerd en Hoogkerk vinden we een 
duidelijk ondergemiddeld vertrouwen in de voor-
uitgang van de buurt. Slechts ongeveer een kwart 
van de bewoners van deze buurten denkt dat het 
er beter op zal worden de komende jaren. We zien 
hieraan duidelijk dat de wijkvernieuwing in Selwerd 
nog niet van start is gegaan. Voor Hoogkerk, als 
gegoed deel van de gemeente, kunnen we dit lage 
percentage als normaal beschouwen.

Tabel 3.8  Toekomstverwachting voor de woonomgeving in aandachtsbuurten, 1998-2008 

1998 2000 2004 2006 2008 2008-tel

Binnenstad-noord - - - 57% 39%
Kostverloren - - - 60% 50%

Grunobuurt - - - 38% 36%
De Wijert-noord/Corpus den Hoorn 26% 39% 42% -

Corpus den Hoorn - - - 68% 62%
De Wijert-noord - - - 60% 48%

Indische buurt 59% 52% 62% 57% 51%
De Hoogte 33% 31% 47% 48% 53%

Lewenborg-zuid 47% 68% 63% 64% 60%
Beijum-oost 58% 48% 42% 67% 33%

Selwerd - - 25% 29% 23%
Tuinwijk 45% 38% 52% 63% 58%

Paddepoel-zuid 31% 40% 64% 70% 66%
Vinkhuizen-zuid 48% 66% 66% 63% 41%

Hoogkerk 29% 40% 49% 40% 27%

Stad 42% 42% 49% 51% 36% 47%
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4
Buurtvoorzieningen
Voorzieningen in de buurt zijn belangrijk voor de infrastructuur in een wijk, en 
daarmee voor de leefbaarheid en veiligheid. Zo kan een parkje een ontmoe-
tingspunt in de wijk zijn, en kan slechte straatverlichting bijdragen aan gevoe-
lens van onveiligheid. De tevredenheid van de inwoners van de gemeente 
Groningen over de voorzieningen in de buurt is in de enquête nagevraagd. 
Hierbij worden de volgende voorzieningen onderscheiden: winkels voor 
dagelijkse boodschappen, het groen in de buurt, straatverlichting, achter-
paden en brandgangen, openbaar vervoer, voorzieningen voor ouderen, 
basisonderwijs, speelmogelijkheden voor kinderen, en ten slotte jongeren-
voorzieningen. 
Ook is gevraagd in hoeverre de stadjers tevreden zijn over het onderhoud 
van een aantal voorzieningen. Hierbij gaat het om het schoonhouden van de 
woonomgeving, om onderhoud van groenvoorzieningen, wegen, fietspaden, 
trottoirs en van speelmogelijkheden voor kinderen.
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In algemene zin valt op dat stadjers al jarenlang 
tevreden zijn over het voorzieningenniveau in 
de stad. Opmerkelijk is dat wijken waar veel 
bewoners tevreden zijn over de voorzieningen, 
minder goed scoren op andere onderdelen van 
leefbaarheid en veiligheid, zoals sociale samen-
hang, verloedering en overlast. Voor de nieuwst 
gebouwde wijken geldt het tegendeel. In deze 
wijken zijn minder bewoners tevreden over 
winkels, openbaar vervoer en voorzieningen voor 
jongeren en ouderen. Zaken als sociale samen-
hang en verloedering worden hier juist beter 
beoordeeld. Verder blijkt dat de verschillen tussen 
wijken in de afgelopen jaren (sinds 1996) zijn 
afgenomen.

Tevredenheid over winkels voor dagelijkse 
boodschappen nog altijd stabiel bij 90 procent
Negen van de tien stadjers zijn tevreden over de 
winkels voor dagelijkse boodschappen in hun 
buurt, zie figuur 4.1. Dit percentage is al sinds 

1996 stabiel. Ook in de meeste wijken zien 
we geen noemenswaardige veranderingen in 
vergelijking met 2006. In Lewenborg is de tevre-
denheid over de winkels in de buurt gekelderd 
van 88 naar 62 procent. Dit vindt waarschijnlijk 
zijn oorzaak in de vertraging bij de aanpak van 
het winkelcentrum. Dit percentage is even laag 
als dat in Nieuw-west, waar de bewoners voor 
het doen van hun dagelijkse boodschappen zijn 
aangewezen op het winkelcentrum in Vinkhuizen. 
In Nieuw-oost en Paddepoel zijn ook minder 
wijkbewoners tevreden over het winkelaanbod 
dan eerder. Nieuw-zuid corporatief telt de meeste 
tevreden inwoners op dit punt.

Inwoners blijvend tevreden over groen in de wijk
Van de stadjers is 85 procent tevreden over 
het groen in de wijk. Dit percentage is na een 
toename tussen 2000 en 2002 stabiel. Ook in de 
meeste wijken is de tevredenheid over de groen-
voorzieningen stabiel. In Oud-zuid is de tevre-

4.1  Tevredenheid voorzieningen
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denheid duidelijk toegenomen, tot 81 procent in 
2008. In Hoogkerk/de dorpen is juist een afname 
te zien, terug naar het stadsgemiddelde en het 
percentage van 2002. Hier wordt een aantal 
grote bedrijventerreinen (Eemspoort, Westpoort) 
aangelegd, wat ten koste gaat van het groen. In 
Beijum is de tevredenheid over het groen het 
hoogst, met 94 procent tevreden buurtbewoners.

Straatverlichting sinds 2002 op constant hoog niveau
Van de inwoners van de gemeente is 89 procent 
tevreden over de straatverlichting. Dit percentage 
is ongeveer gelijk aan dat in 2006. Hetzelfde zien 
we in de meeste wijken. In Paddepoel, Vinkhuizen 
en Hoogkerk/de dorpen is de tevredenheid 
minder groot dan twee jaar geleden. Ten opzichte 
van de meting in 1996 zien we een stijging van de 
tevredenheid over straatverlichting over de hele 
linie. Het hoogste percentage wijkbewoners dat 
tevreden is over de straatverlichting, vinden we in 
de Oosterparkwijk.

Tevredenheid over achterpaden en brandgangen in 
Beijum gedaald
De tevredenheid over achterpaden en brand-
gangen schommelt sinds 2002 tussen de 65 
en 70 procent (zeer) tevreden stadjers. Binnen 
de wijken zijn de fluctuaties door de jaren heen 
vrij groot. In Beijum is de tevredenheid over de 
brandgangen in de wijk gekelderd. Na een flinke 
toename tussen 1998 en 2006 is de tevreden-
heid terug op het niveau van 1998 (50 procent). 
Ook in Hoogkerk/de dorpen en de Oranjewijk/
Schilderswijk zijn de bewoners minder tevreden 
over achterpaden en brandgangen dan in 2006. In 
Nieuw-west is de tevredenheid juist toegenomen.

Ruim 80 procent stadjers tevreden over openbaar 
vervoer
Het percentage inwoners van de gemeente 
Groningen dat tevreden is over het openbaar 
vervoer, is met 84 procent even hoog als twee 
jaar terug. Ook in de wijken zien we geen grote 
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verschillen met 2006. Uitzonderingen zijn de 
wijken Centrum, waar men wat minder tevreden 
is, en de Oranjewijk/Schilderswijk waar de tevre-
denheid over het openbaar vervoer is toegeno-
men. Net als in alle vorige edities van de Enquête 
leefbaarheid en veiligheid zijn de bewoners van 
de wijken Nieuw-oost, Nieuw-west en Hoogkerk/
de dorpen duidelijk het minst tevreden over het 
openbaar vervoer. Het verschil met de andere 
wijken is even groot gebleven. De ligging aan de 
rand van de stad en de afhankelijkheid van het 
streekvervoer zijn hier debet aan. De waardering 
in de wijken nabij het centrum van de stad blijft 
onverminderd hoog. Zo kent de Korrewegwijk/
De Hoogte het hoogste percentage inwoners dat 
tevreden is over het openbaar vervoer.

Wisselende tevredenheid over voorzieningen voor 
ouderen
Sinds 2000 is vier maal gevraagd naar een 
oordeel over de voorzieningen voor ouderen. 

In vergelijking met 2000 is de waardering voor 
ouderenvoorzieningen flink toegenomen. Dit is 
vooral goed te zien in de wijken waar het beleid 
voor Zorgen voor Morgen met prioriteit is ingezet: 
Nieuw-zuid corporatief, Vinkhuizen en Paddepoel.
Sinds 2006 lijkt er voor de stad als geheel niets 
te zijn veranderd, maar binnen de wijken hebben 
wel degelijk veranderingen plaatsgevonden. Groei 
van de tevredenheid over ouderenvoorzieningen 
doet zich voor in de Oranjewijk/Schilderswijk, 
Paddepoel en de Korrewegwijk/De Hoogte. 
De tevredenheid is afgenomen in Hoogkerk/de 
dorpen en Oud-zuid, van (ruim) 80 procent naar 
een kleine 70 procent. Ook in Lewenborg en 
Beijum is men minder tevreden over de voorzie-
ningen voor ouderen in de buurt dan twee jaar 
geleden. 

Grote tevredenheid over basisonderwijs
Over het basisonderwijs is het merendeel van 
de stadjers tevreden; bijna negen op de tien 
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inwoners geeft dit aan. De tevredenheid in 
Nieuw-west is na een flinke toename weer afge-
nomen. Een nieuw schoolgebouw in Gravenburg 
is in de loop van 2007 in gebruik genomen, maar 
ook in de nieuwe buurt Reitdiep dringen de 
bewoners aan op vestiging van een basisschool 
in de buurt. Inmiddels is besloten dat die er ook 
komt. Ook in Nieuw-zuid corporatief is een wat 
lager percentage wijkbewoners tevreden over het 
basisonderwijs in de buurt dan twee jaar terug. 
Het hoogste percentage tevreden inwoners telt 
de wijk Beijum.

Wisselend aandeel wijkbewoners tevreden over 
speelmogelijkheden
Het percentage stadjers dat tevreden is over 
de speelmogelijkheden voor kinderen is met 
67 procent even hoog als in 2006. In de wijken 
zijn wel verschillen met twee jaar geleden. In 
Nieuw-zuid en de Oranjewijk/Schilderswijk 
is de tevredenheid toegenomen. De grootste 

afnames zijn te zien in Nieuw-west, Beijum en 
de Oosterparkwijk. Ook in Hoogkerk/de dorpen, 
Centrum en Lewenborg is de tevredenheid over 
de speelvoorzieningen afgenomen. Het hoogste 
percentage wijkbewoners dat tevreden is over de 
speelmogelijkheden voor kinderen vinden we in 
Nieuw-oost, met 85 procent.
De gegevens uit 2006 zijn vergeleken met de 
antwoorden van ruim 2.500 kinderen en jongeren 
die via de Jeugdpeiling in 2006 hebben aangege-
ven in hoeverre ze tevreden zijn over een aantal 
voorzieningen in hun buurt. Volwassenen bleken 
meer tevreden te zijn over de speelmogelijkheden 
voor kinderen dan de kinderen zelf. Bij gebruik 
van de antwoorden van volwassenen uit 2008 
blijft dit nagenoeg hetzelfde. De enige uitzonde-
ring zijn de sportvoorzieningen in Lewenborg; 
daarover zijn kinderen positiever dan volwasse-
nen.
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Tevredenheid over voorzieningen voor jongeren 
opnieuw licht gestegen
Voor de stad als geheel zien we het hoogste 
percentage inwoners dat tevreden is over de 
voorzieningen voor jongeren sinds we zijn gaan 
meten in 1996. Bijna de helft van de stadjers 
geeft aan tevreden te zijn over de jongerenvoor-
zieningen. Ten opzichte van 2006 is dit een lichte 
stijging.
Over geen andere voorziening is de tevredenheid 
zo verschillend tussen de wijken en zo verander-
lijk door de jaren heen. In veel wijken oordelen 
meer bewoners positief over jongerenvoorzienin-
gen dan in 2006. De grootste toenames zien we 
in Oud-zuid, Nieuw-zuid corporatief en Nieuw-
west. In deze laatste wijk lijkt de aanleg van het 
GameFiTheater in de Buitenhof de oorzaak van de 
toename. Overigens blijft Nieuw-west ruim onder 
het stadsgemiddelde. De beide andere wijken 
zitten nu rond het gemiddelde. In Beijum en de 
Oranjewijk/Schilderswijk is de tevredenheid over 

jongerenvoorzieningen ook toegenomen. Er zijn 
ook wijken waar men juist minder tevreden is dan 
in 2006: Vinkhuizen, de Korrewegwijk/De Hoogte 
en Hoogkerk/de dorpen. De eerste twee lieten bij 
de vorige meting juist een sterke stijging zien.
Inwoners van 55 tot 65 jaar zijn het minst 
tevreden over voorzieningen voor jongeren; van 
hen geeft 36 procent aan tevreden te zijn. Bij de 
andere leeftijdsgroepen is dit ongeveer de helft.
Vergelijking van gegevens uit 2006 met gegevens 
uit de Jeugdpeiling leverde op dat in een aantal 
wijken volwassenen positiever waren, in een 
aantal wijken de jeugd zelf en in een aantal wijken 
waren ze ongeveer gelijk gestemd. Vergeleken 
met de nieuwe antwoorden van volwassenen 
over voorzieningen voor jongeren zijn in de 
wijken wat verder vanaf het centrum jongeren 
positiever dan volwassenen. In het Centrum, de 
Oranjewijk/Schilderswijk, de Oosterparkwijk en 
de Korrewegwijk/De Hoogte zijn de volwassenen 
positiever.

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Figuur 4.2  Percentage (zeer) tevreden stadjers over het onderhoud van een aantal voorzieningen
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Sinds 2002 wordt in de Enquête leefbaarheid 
en veiligheid een oordeel gevraagd over het 
onderhoud van een aantal voorzieningen. Figuur 
4.2 vermeldt de percentages (zeer) tevreden 
inwoners van de gemeente Groningen door de 
jaren heen.

Onderhoud fietspaden stemt tot meeste 
tevredenheid
Waar het gaat om onderhoud ligt traditioneel de 
tevredenheid over het onderhoud van de fietspa-
den in de gemeente het hoogst. Bij iedere meting 
geeft ruim 80 procent van de inwoners van de 
gemeente Groningen aan hierover tevreden of 
zeer tevreden te zijn.
In de wijken is men wel anders gaan denken over 
het onderhoud van de fietspaden. In Beijum, 
Lewenborg, Hoogkerk/de dorpen en Vinkhuizen 
is de tevredenheid hierover duidelijk afgenomen. 
Deze vier wijken scoren nu ook het laagst in de 
gemeente. Van de inwoners van Paddepoel, de 

Oosterparkwijk, het Centrum en Oud-zuid zijn er 
juist meer positief dan in 2006. 

Tevredenheid onderhoud wegen opnieuw 
toegenomen
De tevredenheid over het onderhoud van de 
wegen vertoont sinds 2002 een lichte maar 
constant stijgende trend. De tevredenheid 
hierover evenaart in 2008 de tevredenheid over 
de fietspaden. Ruim 80 procent van de inwoners 
van de gemeente is tevreden over het onderhoud 
aan de wegen in de gemeente.
Nog altijd zijn de bewoners van Nieuw-west 
het meest positief over het onderhoud aan de 
wegen. Paddepoel is in de rangordelijst van de 
laatste plaats opgeklommen naar de tweede; 
bijna 90 procent van de Paddepoelsters is (zeer) 
tevreden over het wegenonderhoud. De wijkver-
nieuwing werpt hier zijn vruchten af. In Beijum 
zien we juist een afname van het percentage 
tevreden wijkbewoners. In de minst positief 

4.2 Tevredenheid onderhoud voorzieningen
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gestemde wijk, Nieuw-zuid corporatief, is nog 
altijd driekwart van de inwoners tevreden over de 
staat van onderhoud van de wegen in de buurt.

Tevredenheid over schoonhouden woonomgeving 
lijdt onder internetenquêteren
Bij de tevredenheid over het schoonhouden van 
de woonomgeving zien we een vrij groot verschil 
van mening tussen de groep die via de telefoon 
is geënquêteerd en de groep die de enquête 
op internet heeft ingevuld. Van alle respon-
denten samen is 70 procent tevreden over het 
schoonhouden van de woonomgeving. Van de 
respondenten die telefonisch antwoord hebben 
gegeven, is 76 procent tevreden, evenveel als 
twee jaar geleden.
De daling als gevolg van internetenquêteren is in 
vrijwel alle wijken terug te zien. Positieve uitzon-
deringen zijn Paddepoel, Hoogkerk/de dorpen 
en Centrum. In deze wijken is de tevredenheid 
over het schoonhouden van de woonomgeving 

ongeveer gelijk gebleven. De wijken Lewenborg 
en de Korrewegwijk/De Hoogte hebben de 
laagste percentages.

Centrum, Oosterpark en de Korrewegwijk/De 
Hoogte meest tevreden over groenonderhoud
Een stabiele 80 procent van de inwoners van de 
gemeente is (zeer) tevreden over het onderhoud 
aan het groen in de buurt.
In de wijken Beijum, Oud-zuid, Nieuw-zuid corpo-
ratief en Vinkhuizen is de tevredenheid over het 
groenonderhoud de afgelopen twee jaar afgeno-
men. 
Het Centrum, de Oosterparkwijk en de 
Korrewegwijk/De Hoogte kennen de hoogste 
percentages inwoners die tevreden zijn over het 
groenonderhoud. Lewenborg is in de stad het 
minst tevreden; al sinds 2002 is ‘slechts’ twee-
derde van de wijkbewoners tevreden over het 
onderhoud aan het groen in de wijk.
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Bewoners Nieuw-west nog altijd het best te 
spreken over onderhoud trottoirs
Over het onderhoud van de trottoirs is bijna 
tweederde van de inwoners van de gemeente 
Groningen tevreden. Dit is evenveel als twee en 
vier jaar terug, dus een stabiel oordeel.
De bewoners van Paddepoel beoordelen het 
onderhoud aan de stoepen in hun buurt nu 
even positief als de gemiddelde inwoner van 
Groningen. Twee jaar geleden scoorden de 
trottoirs in Paddepoel nog het laagst van alle 
wijken. Aan de andere kant zakt het oordeel van 
bewoners over de stoepen in Beijum terug van 
een tweede plaats naar het stadsgemiddelde. 
De bewoners van Nieuw-west zijn al sinds 2002 
het meest tevreden over het onderhoud aan de 
trottoirs in hun wijk. Net als de wijk zelf zijn de 
stoepen ook nog betrekkelijk nieuw. Met een 
percentage dat ruim boven de 80 ligt staat deze 
wijk op eenzame hoogte. 

Tevredenheid onderhoud van speelmogelijkheden 
afgenomen in Hoogkerk/de dorpen
Bijna driekwart van de inwoners van de gemeente 
is tevreden over de staat van onderhoud van de 
speelmogelijkheden voor kinderen in de buurt. 
Dit is ongeveer evenveel als twee jaar terug, en 
meer dan de jaren daarvoor. De meest opval-
lende ontwikkeling in de wijken doet zich voor in 
Hoogkerk/de dorpen. Twee jaar terug was bijna 
80 procent tevreden over het onderhoud aan 
de speelmogelijkheden, terwijl dit percentage 
nu is gezakt tot onder de 70. Ook in Beijum is 
men minder tevreden dan twee jaar geleden. De 
bewoners van Lewenborg zijn met 62 procent het 
minst tevreden over het onderhoud aan de speel-
mogelijkheden. Het onderhoud aan de speeltoe-
stellen en -veldjes in de Oranjewijk/Schilderswijk 
en Nieuw-zuid corporatief zit volgens de bewoners 
in de lift. Waar deze laatste wijk in 2004 een 
enorme terugval kende, is zij nu weer opgeklom-
men naar het niveau van de eerste meting in 2002.
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Wonen en woonomgeving
Dit hoofdstuk geeft een beeld van de kwaliteit van de woning en de woon-
omgeving, en van de ontwikkelingen daarin. Vooral de kwaliteit van de 
woonomgeving is een belangrijke indicator voor de leefbaarheid in een buurt. 
Een aantal elementen van de woonomgeving wordt onder de loep genomen: 
de sociale samenhang, de betrokkenheid bij de buurt, de mate van overlast 
en de mate van verloedering. Tot slot is geïnventariseerd welke problemen in 
de eigen woonomgeving volgens de inwoners met voorrang moeten worden 
aangepakt.5
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5.1  Kwaliteit van de woning

Om de kwaliteit van de woning te bepalen is een 
indicator samengesteld. Deze indicator bestaat 
uit een combinatie van vragen over vier aspecten 
van de woning: onderhoud, omvang, sfeer en 
indeling. De indicator heeft een waarde tussen 0 
en 10. Hoe hoger de indicator is, hoe positiever 
de geënquêteerde is over de kwaliteit van zijn 
woning.

Kwaliteit woningen stabiel gewaardeerd
De kwaliteit van de woningen in de stad als 
geheel ligt sinds twaalf jaren stabiel tegen de 7,5, 
zoals is te zien in tabel 5.1. 
Ook in de wijken is de kwaliteit van de woningen 
een stabiele factor. De uitschieter uit 2006, 
Nieuw-west, laat de grootste verandering zien. 
De kwaliteit van de woningen scoort een 7,9 en 
steekt daarmee niet meer zo ver boven de andere 
wijken uit. 

Bijna alle wijken scoren tussen de 7 en de 8. 
De woningen in Nieuw-zuid particulier worden 
met een 8 het hoogst gewaardeerd, die in de 
Korrewegwijk/De Hoogte vormen de achter-
hoede, met een stabiele score rond de 7.

Tabel 5.1  Indicator kwaliteit van de woning, per wijk

 1996 2000 2004 2006 2008 2008-tel
     

Centrum 7,1 7,5 7,1 7,2 7,2
Oranjewijk/Schilderswijk 7,4 7,4 7,3 7,5 7,5

Oud-zuid 7,3 7,6 7,2 7,3 7,4
Nieuw-zuid corporatief 7,4 7,2 7,3 7,6 7,5
Nieuw-zuid particulier 7,9 7,8 7,9 8,1 8,0

Oosterpark 7,2 7,1 7,3 7,3 7,4
Korrewegwijk/De Hoogte 7,1 7,1 7,1 7,0 6,9

Lewenborg 7,3 7,4 7,6 7,8 7,6
Beijum 7,4 7,2 7,5 7,2 7,6

Nieuw-oost 8,0 7,7 7,8 8,1 7,7
Paddepoel 7,2 7,2 7,2 7,4 7,4
Vinkhuizen 7,1 7,3 7,7 7,6 7,4

Nieuw-west - 8,1 7,9 8,5 7,9
Hoogkerk/de dorpen 7,7 7,5 7,6 7,7 7,6

     
Stad 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5
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5.2  Kwaliteit van de woonomgeving

Ook voor de kwaliteit van de woonomgeving is 
een indicator samengesteld. Aan de basis hiervan 
staan vijf vragen: in hoeverre men het getrof-
fen heeft met de buurt, in hoeverre de buurt als 
vervelend wordt ervaren, of men graag in de 
huidige buurt blijft wonen, in hoeverre de buurt 
als prettig wordt beoordeeld, en of men gaat 
verhuizen als het mogelijk is. Ook deze indicator 
heeft een waarde tussen 0 en 10, waarbij een 
hogere waarde staat voor een positievere waar-
dering van de woonomgeving.

Kwaliteit woonomgeving nog steeds goed
De inwoners van Groningen zijn even positief over 
de kwaliteit van de woonomgeving als twee jaar 
terug. De score is een 7,7. Zie tabel 5.2.

Ook in de wijken is deze stabiliteit van de waarde-
ring voor de woonomgeving te zien. De kwaliteit 
van de woonomgeving wordt het hoogst gewaar-
deerd in Nieuw-zuid particulier. De hekkensluiters 
zijn Vinkhuizen en de Korrewegwijk/De Hoogte. 
Vinkhuizen is terug op het niveau van 2004. 
Als we kijken naar de ontwikkelingen in de 
afgelopen twaalf jaar dan vallen het Centrum, 
Vinkhuizen en Lewenborg in positieve zin op.

Tabel 5.2  Indicator kwaliteit van de woonomgeving, per wijk

 1996 2000 2004 2006 2008 2008-tel
 

Centrum 7,3 7,5 7,6 7,7 7,8
Oranjewijk/Schilderswijk 7,8 7,7 8,0 8,0 8,1

Oud-zuid 7,7 7,7 7,6 7,8 7,7
Nieuw-zuid corporatief 7,9 7,9 7,4 7,6 7,9
Nieuw-zuid particulier 8,2 8,4 8,1 8,3 8,5

Oosterpark 7,1 7,2 7,3 7,2 7,3
Korrewegwijk/De Hoogte 6,8 6,5 6,7 6,5 6,8

Lewenborg 6,7 7,1 7,2 7,4 7,2
Beijum 6,9 7,0 6,9 7,3 7,3

Nieuw-oost 8,3 7,8 7,9 8,1 8,1
Paddepoel 7,1 7,3 7,1 7,2 7,4
Vinkhuizen 6,3 6,6 6,9 7,2 6,8

Nieuw-west - 7,9 7,8 8,1 8,1
Hoogkerk/de dorpen 7,9 7,7 7,7 7,9 7,9

 
Stad 7,3 7,4 7,4 7,6 7,7 7,5
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5.3  Sociale samenhang

De sociale samenhang in een buurt is via een 
viertal vragen onderzocht. Er wordt gevraagd of 
bewoners elkaar kennen, of zij prettig met elkaar 
omgaan, in hoeverre zij de woonomgeving als 
gezellig kenschetsen en in hoeverre men zich 
thuis voelt in de eigen buurt. Deze vragen vormen 
samen een indicatorscore, die een waarde van 0 
tot en met 10 kan hebben. Een hoog cijfer staat 
voor een hoge mate van sociale samenhang.

Sociale samenhang de Korrewegwijk/De Hoogte 
terug op laagste punt
De waarde die de inwoners van de gemeente 
Groningen toekennen aan de sociale samenhang 
in de buurt, schommelt al sinds 1996 rond de 6,0 
(tabel 5.3). 
Ook in de wijken zijn geen grote veranderingen te 
zien in vergelijking met 2006. Alleen de daling in 
Beijum terug naar het niveau van 2004 is opval-
lend. Hoewel de daling van sociale samenhang 
in de Korrewegwijk/De Hoogte niet groot is, is 

deze score wel terug op het laagst gemeten punt 
van 5,0 in 2000. Oud-zuid en het Centrum vinden 
we ook al jaren aan de onderkant van dit plaatje. 
Voor deze drie wijken heeft de traditioneel lage 
score te maken met de vele studenten en andere 
jongeren die hier wonen; jonge mensen voelen 
minder verbondenheid met hun woonbuurt (5,2) 
dan oudere mensen (6,3).
In Hoogkerk/de dorpen is de sociale samenhang 
in vrijwel alle jaren het hoogst van alle wijken. 
Deze wijk scoort een 7,1. Ook Nieuw-oost, 
Nieuw-west en Nieuw-zuid particulier scoren 
traditioneel aan de hoge kant in de stad.

Medeverantwoordelijkheid grillig in de wijken
We hebben de geënquêteerden gevraagd of zij 
zich medeverantwoordelijk voelen voor de leef-
baarheid in hun buurt. Ieder jaar weer antwoordt 
82 tot 84 procent van de inwoners van de 
gemeente Groningen daarop met ‘ja’. 
Hoe stabiel dit ook lijkt, in de wijken zien we een 

Tabel 5.3  Indicator sociale samenhang, per wijk

 1996 2000 2004 2006 2008 2008-tel
 

Centrum 4,9 5,5 5,5 5,8 5,4
Oranjewijk/Schilderswijk 6,0 6,1 6,1 6,3 6,3

Oud-zuid 6,1 6,1 6,1 6,3 6,0
Nieuw-zuid corporatief 6,3 6,3 6,2 6,1 6,1
Nieuw-zuid particulier 6,5 6,7 6,7 6,7 6,8

Oosterpark 5,9 5,9 5,9 6,1 5,8
Korrewegwijk/De Hoogte 5,2 5,0 5,5 5,3 5,0

Lewenborg 5,4 6,0 6,3 6,4 6,0
Beijum 5,6 5,9 5,9 6,4 5,9

Nieuw-oost 7,2 6,8 6,9 6,8 6,8
Paddepoel 5,7 5,7 5,6 5,9 5,8
Vinkhuizen 4,9 5,4 5,5 5,6 5,5

Nieuw-west - 6,5 6,7 6,7 6,9
Hoogkerk/de dorpen 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1

 
Stad 5,8 6,0 6,1 6,2 6,0 6,1
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grillig verloop van dit gevoel door de jaren heen. 
Bij de meest recente ontwikkelingen valt op 
dat in Nieuw-zuid corporatief het gevoel mede-
verantwoordelijk te zijn behoorlijk is gestegen, 
tot 85 procent van de wijkbewoners.  Ook in 
Paddepoel zien we een duidelijke stijging.  Het 
lijkt vanzelfsprekend dat de wijkvernieuwing, 
die in grote delen van deze wijken plaatsvindt, 
hieraan heeft bijgedragen.
In Nieuw-west is het gevoel medeverantwoorde-
lijk afgenomen, maar met 89 procent nog steeds 
op een hoog niveau. 
Al met al blijft gelden dat in iedere wijk zeker 
driekwart van de inwoners zich medeverantwoor-
delijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt.
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5.4  Overlast

Om inzicht te krijgen in de mate van overlast die 
de bewoners van de gemeente ervaren, hebben 
we hierover drie vragen gesteld. Uit overlast door 
groepen jongeren, omwonenden en geluidsover-
last is een indicator berekend. De waarde ligt 
tussen 0 en 10; hoe hoger, hoe meer overlast er 
wordt ervaren. Vervolgens behandelen we drugs-
gerelateerde overlast.

Stijging overlast in Vinkhuizen en Beijum
Voor de gemeente als geheel is de indicator voor 
overlast iets gestegen, zie tabel 5.4. Gezien de 
iets lagere score die de groep telefonisch respon-
denten geeft, schrijven we dit toe aan de gedeel-
telijk veranderde enquêtemethode.
In twee wijken hebben zich behoorlijke stijgingen 
van de ervaren overlast voorgedaan. In Vinkhuizen 
is de overlastindicator gestegen van 2,8 naar 4,3 
en in Beijum van 3,0 naar 4,1. Alle vormen van 
overlast zijn in deze beide wijken toegenomen 
sinds 2006. Het percentage dat vaak overlast 

door groepen jongeren ervaart, is nog wel een 
stuk lager dan in 2002.
In Vinkhuizen en Beijum zijn de positieve verande-
ringen tussen 2002 en 2006 weer teniet gedaan. 
Beide wijken behoren opnieuw tot de wijken 
waar mensen het meeste last hebben van elkaar. 
Ze komen daarmee op hetzelfde niveau als de 
Korrewegwijk/De Hoogte, waar overlast al een 
aantal jaren toeneemt, en het Centrum, waar 
vooral veel geluidsoverlast is. 
De wijken met de minste overlast zijn opnieuw 
Nieuw-west, Nieuw-zuid particulier, Nieuw-oost 
en Hoogkerk/de dorpen.

Drugsoverlast gestabiliseerd op lager niveau 
Het percentage inwoners van de gemeente 
Groningen dat aangeeft dat drugsoverlast vaak 
voorkomt, is tussen 2000 en 2006 bijna gehal-
veerd tot 8. In 2008 blijkt overlast als gevolg van 
drugsgebruik gestabiliseerd op dit niveau, zie 
tabel 5.5.

Tabel 5.4  Indicator overlast, per wijk

 1996 2000 2004 2006 2008 2008-tel
 

Centrum 4,3 3,5 3,8 3,8 4,4
Oranjewijk/Schilderswijk 2,6 3,1 2,6 2,6 3,1

Oud-zuid 2,4 2,5 2,9 2,8 3,3
Nieuw-zuid corporatief 2,0 2,1 2,1 2,5 2,7
Nieuw-zuid particulier 1,5 1,1 1,7 1,6 2,1

Oosterpark 3,4 3,7 3,3 3,3 3,2
Korrewegwijk/De Hoogte 3,8 3,7 3,8 4,3 4,4

Lewenborg 3,8 3,7 3,0 2,8 3,6
Beijum 3,7 4,0 3,5 3,0 4,1

Nieuw-oost 1,8 1,9 1,7 1,6 2,3
Paddepoel 2,8 2,6 2,9 3,2 3,2
Vinkhuizen 3,4 4,0 4,0 2,8 4,3

Nieuw-west - 1,6 1,4 1,4 1,3
Hoogkerk/de dorpen 2,4 2,5 1,9 1,9 2,2

 
Stad 3,0 2,9 2,9 2,8 3,2 2,9
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Ook in de meeste wijken is de mate van drugs-
overlast niet veel veranderd. Uitzonderingen 
zijn Paddepoel, Vinkhuizen en het Centrum. In 
Paddepoel is sprake van een halvering van het 
percentage wijkbewoners dat meldt overlast 
door drugsgebruik(ers) te ervaren, een positieve 
ontwikkeling.  In Vinkhuizen stijgt dit percentage 
weer, van 2 naar 6. Beide wijken bevinden zich 
wat betreft drugsoverlast nu op het stadsgemid-
delde. Drugsoverlast is al sinds 1996 een groot 
probleem voor de Korrewegwijk/De Hoogte en 
het Centrum.
In het Centrum is het percentage wijkbewoners 
dat overlast ervaart als gevolg van drugsgebruik in 
alle meetjaren het hoogst van alle wijken. Na een 
reeks van dalingen tussen 1998 en 2006, van 53 
naar 22 procent, meten we nu een toename naar 
28 procent. Daarmee is het Centrum ook de wijk 
die bij deze meting opvalt. Opvallend is verder dat 
er sinds 1998 bij iedere meting in een andere wijk 
sprake is van een plotselinge piek in de ervaren 

drugsoverlast. In 1998 lag die ook in het Centrum, 
met een absolute recordhoogte van 53 procent. 
Daarna piekten achtereenvolgens de Oranjewijk/
Schilderswijk (31 procent), Beijum (22 procent) en 
de Oosterparkwijk (20 procent).

Drugsoverlast blijft dus een probleem in het 
Centrum en de Korrewegwijk/De Hoogte. En de 
Oosterparkwijk, Vinkhuizen en Beijum blijven om 
aandacht vragen. 

Tabel 5.5  Percentage inwoners dat aangeeft dat drugsoverlast vaak voorkomt, per wijk

 1996 2000 2004 2006 2008 2008-tel
 

Centrum 39% 45% 30% 22% 28%
Oranjewijk/Schilderswijk 20% 31% 14% 6% 3%

Oud-zuid 4% 5% 5% 2% 2%
Nieuw-zuid corporatief 5% 7% 1% 5% 3%
Nieuw-zuid particulier 1% 2% 2% 3% 1%

Oosterpark 19% 19% 20% 13% 11%
Korrewegwijk/De Hoogte 33% 21% 22% 21% 22%

Lewenborg 14% 9% 7% 4% 5%
Beijum 3% 12% 13% 5% 8%

Nieuw-oost 3% 4% 0% 1% 0%
Paddepoel 10% 11% 15% 14% 7%
Vinkhuizen 17% 15% 3% 2% 6%

Nieuw-west - 1% 1% 0% 0%
Hoogkerk/de dorpen 1% 3% 3% 1% 2%

 
Stad 14% 15% 11% 8% 8% 7%
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5.5  Verloedering

De aanblik van de buurt, of de mate van verloe-
dering, is een van de aspecten die de kwaliteit 
van de woonomgeving bepalen. Om een indicatie 
van de verloedering te krijgen hebben we de 
inwoners van de gemeente gevraagd naar de 
frequentie waarmee naar hun idee vernielingen, 
bekladding van muren en/of gebouwen (graffiti), 
rommel en hondenpoep op straat voorkomen 
in hun buurt. De samengestelde indicator voor 
verloedering kan ook weer een waarde tussen 0 
en 10 hebben; een hoog cijfer is een indicatie dat 
de mate van verloedering hoog is.

Verloedering toegenomen, met name vernielingen
De indicatorscore voor verloedering is hoger dan 
twee jaar terug, zie tabel 5.6. De stijging van 3,4 
naar 4,0 hangt deels samen met de enquêteme-
thode; de groep die via de telefoon de vragen 
heeft beantwoord, komt uit op een 3,7. De andere 
oorzaak van de toename van de verloederings-
score is de toename van het percentage stadjers 

dat vindt dat er vaak vernielingen voorkomen. Dit 
is gestegen van 21 naar 29, en dat geldt ook voor 
telefonisch geënquêteerden!

Ook in de meeste wijken is het verloederings-
niveau gestegen ten opzichte van 2006, maar 
nog (iets) lager dan voor de eeuwwisseling. Als 
we kijken naar de verschillende elementen zien 
we hetzelfde patroon als in de stad als geheel. 
In vergelijking met 1996 is er een toename van 
vernielingen en afname van rommel, hondenpoep 
en bekladdingen. 
In Beijum, Lewenborg en Vinkhuizen komt de 
score voor verloedering met sterke stijgingen 
boven de 5 uit, net als in de jaren ‘90. In alledrie 
deze wijken is het percentage wijkbewoners dat 
aangeeft dat vernielingen vaak voorkomen zeer 
sterk toegenomen. Dit zien we ook in sterke mate 
in de Oosterparkwijk, Korrewegwijk/De Hoogte 
en het Centrum. In Hoogkerk/de dorpen zeggen 
juist minder mensen dat er veel wordt vernield 

Tabel 5.6  Indicator verloedering, per wijk

 1996 2000 2004 2006 2008 2008-tel
 

Centrum 5,2 4,4 3,7 3,5 4,2
Oranjewijk/Schilderswijk 4,1 4,2 3,3 3,1 3,7

Oud-zuid 4,0 4,2 3,1 2,8 3,2
Nieuw-zuid corporatief 4,0 4,6 3,0 3,2 3,8
Nieuw-zuid particulier 3,2 3,4 2,9 2,5 3,2

Oosterpark 4,2 5,4 3,8 3,9 4,1
Korrewegwijk/De Hoogte 5,5 4,7 3,9 3,8 4,6

Lewenborg 6,4 6,5 4,2 4,6 5,7
Beijum 5,6 5,7 4,2 4,3 5,5

Nieuw-oost 2,7 3,2 2,0 1,9 2,8
Paddepoel 4,1 4,7 3,2 3,5 3,6
Vinkhuizen 5,6 5,6 4,5 4,1 5,2

Nieuw-west - 3,3 2,2 2,1 2,5
Hoogkerk/de dorpen 4,3 4,9 3,1 3,6 3,6

 
Stad 4,6 4,7 3,4 3,4 4,0 3,7
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dan in 2006. Het dorp Hoogkerk heeft stedelijk 
echter nog steeds de hoogste score (zie paragraaf 
7.9).
In Beijum zien we verder een forse toename 
van het percentage wijkbewoners dat vindt dat 
er vaak rommel op straat ligt, van 17 naar 37. In 
Lewenborg is het percentage dat aangeeft dat er 
veel muren en gebouwen zijn beklad, met 21 het 
hoogst.
Verder zijn er drie wijken waar de klachten over 
hondenpoep duidelijk zijn afgenomen; Paddepoel, 
de Oosterparkwijk en Hoogkerk/de dorpen. Ten 
slotte is het niveau van bekladdingen in Nieuw-
zuid corporatief terug naar het lagere niveau van 
de jaren 2002 en 2004.
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In de enquête hebben de stadjers aangegeven 
welke problemen in de buurt met voorrang 
zouden moeten worden aangepakt. Er konden 
drie problemen worden genoemd of aange-
vinkt. Tabel 5.7 geeft een overzicht. Parkeer- en 
verkeersproblemen, het onderhoud en schoon-
houden van de buurt, problemen met jongeren, 
criminaliteit en vandalisme staan hoog op de lijst 
van wijkbewoners. 

Veiligheid en gebrek aan voorzieningen meest 
genoemde probleemgebieden
Nadere analyse toont een aantal clusters van 
problemen die vaak in combinatie worden 
genoemd. Deze clusters zijn min of meer thema-
tisch geordend. In de stad als geheel worden 
problemen in het cluster voorzieningen het meest 
genoemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 
onderhoud van de buurt en het ontbreken van 
voorzieningen. Vrijwel even vaak worden proble-
men op het gebied van veiligheid genoemd, zoals 

criminaliteit/vandalisme en gebrek aan toezicht. 
Daarna komen het cluster verkeer en vervoer en 
het cluster sociale problemen.

Parkeren belangrijk probleem geworden, vooral in 
de Oranjewijk/Schilderswijk
Er zijn veel meer stadjers dan in 2006 die parkeren 
in de buurt als een met spoed aan te pakken 
probleem opgeven. Dit zijn vooral de interne-
trespondenten. Het percentage dat vindt dat de 
parkeerproblematiek moet worden aangepakt, is 
van 8 naar 17 gestegen. Vooral bewoners van de 
Oranjewijk/Schilderswijk vinden parkeren in hun 
buurt een belangrijk probleem. Met een score van 
32 procent is dit voor deze wijk ook verreweg het 
meest genoemde probleem. Ook in Oud-zuid, het 
Centrum en Nieuw-zuid corporatief vindt meer dan 
20 procent van de wijkbewoners dat het parkeren 
met voorrang moet worden aangepakt, en is dit het 
probleem dat het vaakst wordt opgegeven. In het 
Centrum werd dit in 2006 ook al veel genoemd.

Tabel 5.7  Percentage dat aangeeft dat probleem met voorrang moet worden aangepakt, per wijk
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Centrum 23% 11% 16% 9% 23% 9% 11% 14% 14%
Oranjewijk/Schilderswijk 32% 17% 11% 6% 12% 10% 7% 6% 21%

Oud-zuid 25% 19% 16% 3% 7% 16% 11% 6% 23%
Nieuw-zuid corporatief 22% 17% 17% 9% 11% 10% 14% 10% 20%
Nieuw-zuid particulier 12% 14% 20% 16% 8% 3% 14% 10% 28%

Oosterpark 13% 17% 13% 9% 12% 13% 9% 5% 18%
Korrewegwijk/De Hoogte 20% 20% 6% 10% 20% 19% 9% 9% 12%

Lewenborg 13% 24% 9% 25% 17% 18% 15% 9% 15%
Beijum 11% 21% 10% 25% 18% 16% 11% 13% 17%

Nieuw-oost 9% 17% 17% 25% 9% 4% 16% 10% 19%
Paddepoel 8% 10% 10% 19% 19% 16% 11% 13% 24%
Vinkhuizen 9% 18% 7% 24% 24% 21% 9% 13% 17%

Nieuw-west 13% 10% 31% 17% 5% 3% 6% 4% 17%
Hoogkerk/de dorpen 11% 11% 28% 23% 11% 8% 14% 8% 19%

         
Stad 17% 16% 15% 15% 15% 12% 11% 10% 19%

5.6  Problemen die met voorrang moeten worden aangepakt
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Onderhoud en schoonhouden aan te pakken in 
Oosterpark en Korrewegwijk/De Hoogte
Het onderhoud en schoonhouden van de buurt 
is met 16 procent het op één na belangrijkste 
probleem in de gemeente. Voor de Oosterparkwijk 
is dit het meest genoemde probleem, 17 procent. 
In deze wijk en de Korrewegwijk/De Hoogte 
zijn er veel meer bewoners dan in 2006 die het 
onderhoud en schoonhouden van de buurt als een 
belangrijk probleem zien. 
In Lewenborg en Beijum geeft meer dan 20 procent 
van de bewoners aan dat het onderhoud van de 
buurt moet worden aangepakt.
In het cluster voorzieningen ziet verder 11 procent 
van de stadjers de staat van verlichting, trottoirs 
en dergelijke als een belangrijk probleem. Verder 
vindt 31 procent van de bewoners van Nieuw-
west dat er te weinig goede voorzieningen zijn en 
25 procent dat het (gebrek aan) openbaar vervoer 
moet worden opgelost. Dat laatste geldt ook voor 
21 procent van de bewoners van Nieuw-oost.

Verkeersproblemen in gegoede stadswijken
Voor 15 procent van de stadjers zijn verkeerspro-
blemen zo belangrijk dat ze met voorrang moeten 
worden aangepakt. Net als in 2004 en 2006 
worden verkeersproblemen het sterkst ervaren 
in wijken met een hoge kwaliteit van de woon-
omgeving: Nieuw-west, Hoogkerk/de dorpen en 
Nieuw-zuid particulier. Hier worden verkeerspro-
blemen het vaakst genoemd van alle problemen. 
Opmerkelijk is dat Nieuw-oost dit rijtje heeft 
verlaten. In Nieuw-west en Hoogkerk/de dorpen 
is het percentage sinds 2006 flink toegenomen.

Jongerenproblematiek belangrijk in Beijum, 
Lewenborg, Vinkhuizen en Nieuw-oost
Problemen met jongeren zijn volgens 15 procent 
van de stadjers het belangrijkste. Voor vier wijken 
geldt dat de bewoners dit het meest noemen van 
de problemen die met voorrang moeten worden 
aangepakt. In Beijum, Lewenborg, Nieuw-oost en 
Vinkhuizen is een kwart van de bewoners deze 
mening toegedaan. Voor Beijum is dit een verbe-
tering ten opzichte van 2006, voor de andere drie 
wijken is het een verslechtering. Dit geldt in het 
bijzonder voor Nieuw-oost, waar in 2006 nog 

maar 12 procent problemen met jongeren belang-
rijk vond. Een zelfde grote stijging is te zien in 
Hoogkerk/de dorpen.

Vandalisme en criminaliteit belangrijk probleem 
geworden, met name in Vinkhuizen
Net als bij parkeerproblemen zijn er veel meer 
stadjers dan in 2006 die criminaliteit en vandalis-
me een belangrijk buurtprobleem vinden. Dit zijn 
vooral de internetrespondenten. Stedelijk is het 
percentage gestegen van 5 naar 15. Met name in 
de wijken Centrum, Korrewegwijk/De Hoogte en 
Vinkhuizen is een grote stijging te zien tot rond de 
20 procent van de bewoners.
Een ander element in het cluster veiligheid is 
het gebrek aan toezicht, dat 10 procent van de 
stadjers zorgen baart. Voor de wijken Centrum, 
Paddepoel en Vinkhuizen gelden hier de hoogste 
percentages. Verder vindt 18 procent van de 
bewoners van het Centrum en de Korrewegwijk/
De Hoogte problemen rond verslaving, drank, 
drugs en dealen belangrijk om aan te pakken.

Sociale problemen meest in Oosterparkwijk
Het meest genoemde probleem in het cluster 
sociale problemen is het gedrag van buurtge-
noten. Van alle stadjers noemt 12 procent dit. 
In Vinkhuizen, de Korrewegwijk/De Hoogte en 
Lewenborg vinden we de hoogste percentages, 
rond de 20. Alle problemen in het sociale cluster 
samen worden in de Oosterparkwijk het meest 
genoemd.

Geen problemen
Een vijfde van de stadjers vindt dat er in hun 
buurt geen problemen zijn die met voorrang 
moeten worden aangepakt. In 2006 was dit 
27 procent. De spreiding over de wijken is veel 
gelijkmatiger dan twee jaar terug. Waar de 
percentages in 2006 tussen 3 en 27 varieer-
den, scoort nu de Korrewegwijk/De Hoogte met 
12 procent het laagst en Nieuw-zuid particulier 
met 28 procent het hoogst.
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6
Veiligheid
Dit hoofdstuk neemt de veiligheidsbeleving van de inwoners van de 
gemeente Groningen onder de loep. Veiligheid is meer dan afwezigheid van 
criminaliteit en de kans slachtoffer van criminaliteit te worden, zoals bijvoor-
beeld aangiftes bij de politie. Het gaat hier om hoe bewoners de veiligheid 
in hun buurt beleven. Behalve door feitelijke criminaliteit wordt dit ook beïn-
vloed door factoren als sociale samenhang in een wijk, verloedering – denk 
aan sociaal onveilige plekken - en overlast, zoals door gedrag van groepen 
jongeren. Verder speelt berichtgeving over misdrijven in de media een rol. 
Door persoonlijk getinte berichtgeving vereenzelvigen lezers en kijkers zich 
met slachtoffers uit de media (Sociaal en Cultureel rapport 2006). 
Al met al betekent dit dat gegevens over gevoelens van onveiligheid een 
ander verloop kunnen laten zien dan criminaliteitsgegevens.

We stellen in dit hoofdstuk achtereenvolgens aan de orde: gevoelens van 
onveiligheid, de perceptie van voorvallen met een bedreigend karakter en 
van vermogensdelicten en de aantallen gevallen waarin men zelf slachtoffer 
is geweest van een bepaald delict.
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6.1  Gevoelens van onveiligheid

In de enquête hebben we een aantal vragen 
gesteld over gevoelens van onveiligheid . Eerst is 
gevraagd of de respondent zich wel eens onveilig 
voelt. Personen die aangeven zich wel eens 
onveilig te voelen, konden daarna aangeven of dit 
zelden, soms of vaak het geval is. Figuur 6.1 geeft 
de ontwikkeling sinds 1992. De gegevens over 
1992 en 1994 zijn afkomstig uit de Politiemonitor, 
waarin indertijd dezelfde vraag werd gesteld.

Gevoel veiligheid stabiel verlaagd
Na een vrijwel continue daling van het gevoel 
van onveiligheid in de laatste jaren, valt een 
lichte stijging ten opzichte van 2006 direct op. 
Het percentage inwoners van de gemeente 
Groningen dat aangeeft zich nooit onveilig te 
voelen, is licht afgenomen van 79 tot 76 procent. 
De percentages inwoners die zich zelden en 
soms onveilig voelen, zijn beide iets toegenomen. 
In 2008 voelt 2 procent zich vaak onveilig. Met 
alleen de telefonische respondenten krijgen we 

dezelfde uitkomsten als in 2006. In Nederland als 
geheel geeft de Veiligheidsmonitor Rijk 2008 een 
langzaam dalende trend te zien van het percen-
tage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt. 
Tussen 2006 en 2008 is dit gedaaldvan 23 naar 
20 procent. We concluderen voor de gemeente 
Groningen dus stabilisatie op een, voor een grote 
stad, gunstig niveau. 

Slachtoffers van geweld, jongeren en vrouwen 
voelen zich vaker onveilig
Slachtoffers van delicten voelen zich vaker 
onveilig dan gemiddeld. Vooral geweldsdelicten 
en bedreiging met geweld leiden vaak tot gevoe-
lens van onveiligheid. Meer dan de helft van de 
slachtoffers voelt zich wel eens onveilig, tegen 
24 procent gemiddeld. Ook inbraken en berovin-
gen zonder dat daar geweld bij wordt gebruikt, 
hebben een sterk effect op het gevoel van 
onveiligheid. Van deze slachtoffers voelt bijna 40 
procent zich niet altijd veilig. 
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Figuur 6.1  Ontwikkeling gevoelens van onveiligheid, 1992 – 2008
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Jongeren voelen zich vaker onveilig dan ouderen. 
In de leeftijdscategorie van 18 tot en met 25 jaar 
zegt 34 procent zich wel eens onveilig te voelen, 
tegen 20 procent bij 25-plussers. Er is ook verschil 
tussen mannen en vrouwen. Van de vrouwen voelt 
31 procent zich wel eens onveilig, van de mannen 
18 procent. Dit verschil zien we in alle leeftijdsca-
tegorieën en ook bij vorige metingen. 

Gevoel van onveiligheid eigen woonomgeving licht 
toegenomen
Wie heeft aangegeven zich wel eens onveilig te 
voelen, is ook gevraagd hoe dat zit in de eigen 
woonomgeving. 
In 2008 zegt 19 procent van de inwoners van de 
gemeente Groningen zich wel eens onveilig te 
voelen in de eigen woonomgeving (tabel 6.1). Ten 
opzichte van 2006 is dit een toename. Met alleen 
de telefonisch geënquêteerden is het gevoel van 
onveiligheid in de eigen buurt gestabiliseerd. In 
vergelijking met 1996 is het gevoel van onveilig-

heid in de eigen woonbuurt hoe dan ook flink 
afgenomen. 
Globaal is het gevoel van onveiligheid sinds het 
jaar 2000 vooral gedaald in de wijken waar het 
veel voorkwam, en ongeveer gelijk gebleven waar 
het al weinig voorkwam. De laatste twaalf jaar zijn 
de wijkbewoners van alle wijken zich veiliger gaan 
voelen, alleen in Nieuw-oost is het gevoel van 
onveiligheid gestegen naar 13 procent, hetzelfde 
percentage als in 1996. Ook zijn de verschillen 
tussen de wijken kleiner geworden. In Vinkhuizen 
en Lewenborg is het gevoel van onveiligheid het 
meest spectaculair afgenomen; respectievelijk 
van 47 naar 17 en van 39 naar 16. 
Ten opzichte van twee jaar eerder zijn de meest 
positieve ontwikkelingen het vrijwel gelijk blijven 
van het van 47 naar 17 en onveiligheid in de 
Korrewegwijk/De Hoogte, Nieuw-zuid corporatief, 
Lewenborg, Hoogkerk/de dorpen en Nieuw-west.
In 2008 is het percentage dat zich wel eens 
onveilig voelt in de eigen buurt, het hoogst in het 
Centrum.

Tabel 6.1  Percentage dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woonomgeving, per wijk

 1996 2000 2004 2006 2008 2008-tel
     

Centrum 45% 46% 28% 26% 33%
Oranjewijk/Schilderswijk 35% 22% 21% 15% 19%

Oud-zuid 28% 33% 13% 12% 18%
Nieuw-zuid corporatief 29% 22% 13% 17% 16%
Nieuw-zuid particulier 23% 10% 10% 5% 11%

Oosterparkwijk 35% 29% 26% 18% 20%
Korrewegwijk/De Hoogte 40% 41% 23% 27% 27%

Lewenborg 39% 31% 21% 15% 16%
Beijum 30% 37% 27% 20% 22%

Nieuw-oost 14% 12% 10% 5% 13%
Paddepoel 33% 30% 18% 17% 23%
Vinkhuizen 47% 35% 29% 17% 25%

Nieuw-west - 9% 5% 6% 6%
Hoogkerk/de dorpen 21% 10% 9% 9% 9%

     
Stad 33% 28% 19% 15% 19% 15%
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Het gevoel van onveiligheid in de eigen woon-
buurt wordt mede bepaald door de frequentie 
waarmee volgens bewoners voorvallen met een 
dreigend karakter voorkomen. Uit vragen naar het 
voorkomen van een vijftal bedreigende voorval-
len  hebben we een indicatorscore samengesteld 
voor de perceptie van deze voorvallen. Het gaat 
dan om dronken mensen op straat, bedreiging, 
mensen die op straat anderen lastigvallen, 
geweldsdelicten en drugsoverlast. De waarde 
van de indicator ligt tussen de 0 en 10; hoe hoger, 
hoe meer mensen het idee hebben dat er voorval-
len met een dreigend karakter in de eigen buurt 
voorkomen. 

Indruk voorkomen voorvallen met een dreigend 
karakter vrij stabiel
We zien dat de indicator voor de mate van 
dreiging die de stadjers ervaren in hun woon-
omgeving vrijwel gelijk is gebleven ten opzichte 
van 2006. De waarde van de indicator heeft in 

de jaren 2004 tot en met 2008 een lagere min 
of meer stabiele waarde dan tot de eeuwwis-
seling. Toen lag de waarde nog rond de 1,7 en 
nu rond de 1,3. Voor alle vijf soorten voorvallen 
geldt dat evenveel stadjers als in 2006 zeggen dat 
ze ‘vaak’ voorkomen. Iets meer mensen dan in 
2006 vinden dat dergelijke gebeurtenissen ‘soms’ 
voorvallen.

Dreiging in veel wijken gelijk gebleven
Als we naar de verschillende wijken kijken, valt 
op dat tussen 2006 en 2008 de indicator voor 
dreiging in verreweg de meeste wijken gelijk 
is gebleven. Dit geldt in het bijzonder voor de 
Korrewegwijk/De Hoogte, waar de opgaande 
trend van de afgelopen jaren nu lijkt te zijn gesta-
biliseerd. Van alle vijf bedreigende voorvallen 
hebben de inwoners van deze wijk even vaak als 
in 2006 het idee dat ze vaak voorkomen.
In de wijken Vinkhuizen, Beijum en Centrum 
hebben meer bewoners het idee dat voorvallen 

6.2  Waarneming van voorvallen met een dreigend karakter
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met een dreigend karakter vaak voorkomen dan 
in 2006 . Het Centrum gaat daarmee weer ruim-
schoots aan kop. In deze wijken komt drugsover-
last volgens de bewoners vaker voor dan in 2006. 
Verder hebben meer bewoners van Vinkhuizen 
het idee dat er vaak dronken mensen op straat 
zijn, en meer inwoners van Beijum en het 
Centrum dat er vaak geweldsdelicten gebeuren in 
hun buurt. In alledrie de wijken is de indicator nog 
wel ruim lager dan de hoogst gemeten waarde in 
het verleden.
Ten opzichte van 1996 valt de sterke daling van 
dreiging in Lewenborg op. In Nieuw-west en 
Hoogkerk/de dorpen zijn er nauwelijks wijkbewo-
ners met het idee dat voorvallen met een bedrei-
gend karakter in hun woonomgeving voorkomen.

Tabel 6.2 Indicator perceptie voorvallen met dreigend karakter, per wijk

 1996 2000 2004 2006 2008 2008-tel
 

Centrum 3,6 3,6 3,1 3,0 3,7
Oranjewijk/Schilderswijk 1,8 2,2 1,6 1,4 1,3

Oud-zuid 1,2 1,4 1,0 0,9 1,0
Nieuw-zuid corporatief 1,0 1,0 0,7 0,7 0,9
Nieuw-zuid particulier 0,8 0,5 0,5 0,4 0,4

Oosterparkwijk 1,8 2,8 1,8 1,7 1,9
Korrewegwijk/De Hoogte 2,4 2,5 2,1 2,5 2,4

Lewenborg 2,6 1,9 1,0 0,8 1,1
Beijum 1,5 2,1 1,6 1,0 1,7

Nieuw-oost 0,5 0,7 0,4 0,3 0,3
Paddepoel 1,5 1,7 1,8 1,4 1,5
Vinkhuizen 1,9 1,7 1,3 0,7 1,6

Nieuw-west - 0,6 0,3 0,2 0,2
Hoogkerk/de dorpen 0,6 0,7 0,4 0,3 0,5

 
Stad 1,7 1,8 1,4 1,2 1,4 1,3
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Een andere belangrijke factor voor het gevoel van 
onveiligheid is het idee dat mensen hebben over 
de mate waarin vermogensdelicten voorkomen. 
In de enquête is de stadjers gevraagd naar hun 
idee over de frequentie van verschillende typen 
vermogensdelicten in hun woonbuurt. Op basis 
hiervan is weer een schaalscore samengesteld, 
die loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de score, hoe 
vaker vermogensdelicten worden waargenomen. 
De volgende voorvallen zijn in de indicator betrok-
ken: fietsendiefstal, diefstal uit auto’s, beschadi-
ging van auto’s en (poging tot) woninginbraak.

Waarneming van vermogensdelicten 
toegenomen
In 2008 is de indicator voor vermogensdelicten 
hoger dan in de voorgaande meting. Dit is de 
eerste stijging na een lange periode van continue 
forse dalingen, waarin steeds minder stadjers 
het idee hadden dat vermogensdelicten in hun 
buurt vaak voorkomen. De vermogensdelicten 

afzonderlijk vertonen maar kleine verschillen, die 
bij samenvoeging tot de indicator dus toch een 
aanmerkelijke wijziging opleveren. 

Waarneming van vermogensdelicten neemt vooral 
in Vinkhuizen en Nieuw-zuid corporatief toe
In bijna alle wijken is de waarneming van vermo-
gensdelicten in dezelfde mate als in de stad toege-
nomen sinds 2006. Uitzonderingen zijn Vinkhuizen 
en Nieuw-zuid corporatief. In deze wijken is er een 
grotere toename van het aantal bewoners met het 
idee dat vermogensdelicten vaak voorkomen. In 
Vinkhuizen is vooral sprake van stijgingen van het 
idee van vaak voorkomen van diefstal van fietsen 
en vernieling aan auto’s. In Nieuw-zuid corporatief 
is de oorzaak van de toename van de waarge-
nomen vermogensdelicten niet aan specifieke 
voorvallen toe te wijzen. Van alle vier de voorvallen 
hebben meer bewoners het idee dat deze soms of 
vaak voorkomen dan in 2006.
Aan de andere kant is de indicator voor vermo-

6.3  Waarneming van vermogensdelicten 
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gensdelicten in Paddepoel en Lewenborg 
ongeveer gelijk gebleven. In Paddepoel zien we 
flinke dalingen van het idee van vaak voorkomen 
van zowel vernieling aan auto’s als diefstal van 
fietsen. In Lewenborg denken minder mensen 
dat diefstal uit auto’s en inbraak in woningen vaak 
voorkomen.
In vergelijking met 1996 zien we dat álle wijken 
sterke verbeteringen van de perceptie van 
vermogensdelicten vertonen. In de wijken met 
de meest ongunstige startpositie hebben de 
grootste dalingen plaatsgevonden. Het gaat 
dan om de wijken Lewenborg, Vinkhuizen, 
Paddepoel en in iets mindere mate het Centrum. 
Het Centrum heeft al sinds de eerste meting het 
slechtste imago voor wat betreft vermogensde-
licten. Vooral fietsendiefstal komt volgens veel 
Centrumbewoners vaak voor, maar ook zeggen 
in deze wijk relatief veel bewoners dat naar hun 
idee diefstal uit en vernieling van auto’s vaak 
voorkomt. De Korrewegwijk/De Hoogte scoort 

met name slecht op het voorkomen van inbraak 
in woningen, en bekleedt de op één na onderste 
plaats bij de indicator vermogensdelicten. Niet 
voor niets wordt in deze wijk ingezet op een 
intensivering van de veiligheidsaanpak.
De situatie is nog altijd het gunstigst in het 
bekende rijtje: Nieuw-west, Nieuw-oost en 
Nieuw-zuid particulier.

Tabel 6.3  Indicator waargenomen vermogensdelicten, per wijk

 1996 2000 2004 2006 2008 2008-tel

Centrum 6,5 6,4 4,5 4,2 4,7
Oranjewijk/Schilderswijk 4,8 5,2 4,4 3,2 3,8

Oud-zuid 4,2 4,6 3,5 2,6 3,2
Nieuw-zuid corporatief 3,9 4,2 3,4 2,2 3,1
Nieuw-zuid particulier 3,6 3,0 2,5 1,8 2,2

Oosterpark 5,1 5,8 4,2 3,3 3,6
Korrewegwijk/De Hoogte 4,7 5,8 4,1 3,8 4,2

Lewenborg 5,9 5,8 3,5 2,9 3,0
Beijum 4,2 5,2 4,2 2,8 3,3

Nieuw-oost 2,4 3,2 2,9 1,5 2,0
Paddepoel 5,2 5,0 4,0 3,2 3,0
Vinkhuizen 6,0 5,8 4,2 2,5 3,6

Nieuw-west - 2,5 1,4 0,8 1,2
Hoogkerk/de dorpen 3,2 3,7 1,9 1,3 1,6

 
Stad 4,7 4,8 3,6 2,6 3,1 2,9
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6. 4  Slachtofferschap

Het daadwerkelijk slachtoffer worden van een 
delict is ook sterk bepalend voor het gevoel van 
onveiligheid bij betrokkenen. De geënquêteerden 
hebben antwoord gegeven op vragen over tegen 
hen gerichte delicten. Daarbij zijn zowel vermo-
gensdelicten als geweldsdelicten nagevraagd, 
namelijk: fietsendiefstal, diefstal uit en vernieling 
van auto’s, poging tot inbraak en daadwerkelijke 
inbraak, bedreiging met lichamelijk geweld, 
mishandeling en beroving van bijvoorbeeld tasjes 
en portemonnees, met of zonder lichamelijk 
geweld. Figuur 6.2 toont de percentages stadjers 
die aangeven slachtoffer te zijn geweest van een 
van deze delicten in het jaar voorafgaande aan de 
enquête.

Bij internetrespondenten meer pogingen tot 
inbraak
Het eerste dat opvalt, is dat er verschillen zijn 
tussen de enquêtemethoden in de percentages 
die slachtoffer van een delict zijn geworden. Dit 

geldt met name voor pogingen tot inbraak in 
woningen. Via de telefoon geeft 4 procent van 
de geënquêteerden aan dat er is geprobeerd 
in te breken, terwijl dit via internet maar liefst 
14 procent is. Het gemiddelde komt hiermee uit 
op de krappe 10 procent in de tabel. Dit is het 
hoogste percentage van al deze metingen.
In minder sterke mate zien we wat lagere 
waarden bij telefonische respondenten en wat 
hogere bij internetrespondenten ook bij fietsen-
diefstal, autodelicten, daadwerkelijke inbraak 
in woningen en tasjesroof zonder geweld. Via 
internet worden niet meer gevallen van mishande-
ling en beroving mét geweld gerapporteerd.
In grote lijnen zien we dat de dalingen uit de jaren 
sinds 1996 in 2008 beklijven.

Jongeren en mannen vaker slachtoffer
Jongeren tussen de 18 en 24 jaar blijken vaker 
slachtoffer te zijn dan oudere leeftijdsgroepen. 
Vooral fietsendiefstal overkomt jongeren vaker; 
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47 procent tegen 8 tot 18 procent in oudere 
leeftijdsgroepen. Ook daadwerkelijke inbraak, 
beroving met en zonder geweld en bedreiging 
met geweld vindt vaker plaats bij jongeren. De 
middengroep van 25 tot en met 44 jaar wordt 
ook relatief vaak met geweld bedreigd en is met 
30 procent het vaakst slachtoffer van autodelic-
ten. Poging tot inbraak en mishandeling komen in 
alle leeftijdsgroepen ongeveer even vaak voor.
Tussen mannen en vrouwen bestaat in 2008 
opnieuw vrijwel geen verschil als het gaat om 
slachtofferschap. Er zijn wel meer mannen dan 
vrouwen die aangeven slachtoffer te zijn van 
bedreiging met lichamelijk geweld, beroving 
zonder geweld en van mishandeling.

Inwoners Centrum vaakst in top drie slachtoffers 
van delicten
Bij navraag of men in de eigen buurt of elders 
slachtoffer werd van een delict, blijkt dat de wijk 
Centrum opnieuw bij vrijwel alle delictsoorten in 

de top drie staat. Deze koppositie viel in 2006 aan 
de Korrewegwijk/De Hoogte ten deel. 
De wijken waar weinig inwoners zeggen slachtof-
fer van delicten te zijn, zijn nog steeds Nieuw-
west, Nieuw-oost en Hoogkerk/de dorpen. 
Nieuw-zuid corporatief heeft de plaats in de beste 
kringen overgenomen van Nieuw-zuid particulier.

Autodelicten en fietsendiefstal in de wijken
In de gemeente Groningen vormen de slachtoffers 
van autodelicten en fietsendiefstal de grootste 
categorieën, zo bleek eerder in deze paragraaf. Van 
de Centrumbewoners is bij 37 procent wel eens 
in eigen buurt iets vernield aan of gestolen uit de 
auto, in het jaar voorafgaand aan het interview. 
In de Korrewegwijk/De Hoogte, de Oranjewijk/
Schilderswijk en de Oosterparkwijk gaat het om 
bijna een derde van de wijkbewoners. Aan de 
andere kant van het spectrum staat Nieuw-west 
waar 9 procent van de inwoners met een autode-
lict te maken heeft gekregen.

1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2008-tel
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Van 40 procent van de Centrumbewoners is 
in een jaar tijd minstens één fiets gestolen. In 
Oud-zuid en de Korrewegwijk/De Hoogte is dat bij 
ongeveer een kwart gebeurd. Voor het Centrum 
en Oud-zuid zijn dit duidelijke stijgingen ten 
opzichte van 2006. In Nieuw-west, Nieuw-oost 
en Hoogkerk-de dorpen is minder dan 5 procent 
van de bewoners een fiets kwijtgeraakt.

Inbraak in de wijken
Het aandeel stadjers dat te maken kreeg met 
inbraak in de woning, is sinds 2002 stabiel op 3 à 
4 procent. Zoals hierboven vermeld, geven inter-
netrespondenten aanzienlijk vaker aan slachtoffer 
te zijn geworden van een poging tot inbraak, en 
is daarmee het stedelijk gemiddelde aanzienlijk 
gestegen. Omdat deze ontwikkelingen zo duide-
lijk uit elkaar lopen, behandelen we daadwerke-
lijke inbraken en pogingen daartoe afzonderlijk.
Vooral in de wijken Nieuw-west, Lewenborg en 
Vinkhuizen zijn er ten opzichte van 1996 minder 

slachtoffers van daadwerkelijke inbraken. In 2008 
geeft nog 1,2 respectievelijk 3 procent aan dat er 
het afgelopen jaar is ingebroken waarbij er iets 
is gestolen. Dezelfde lage percentages gelden 
voor veel meer wijken. In het Centrum en de 
Oranjewijk/Schilderswijk is echter bij 8 procent 
van de bewoners in een jaar tijd ingebroken. 
Voor Korrewegwijk/De Hoogte, Oosterparkwijk 
en Oud-zuid geldt dit voor 5 procent. Dit is voor 
de Korrewegwijk/De Hoogte een daling; in 2006 
was het nog 7 procent. In grote lijnen komen 
deze ontwikkelingen overeen met die in aangiftes 
van inbraak bij de politie. Als we kijken naar de 
pogingen tot inbraak, waarbij niets is ontvreemd, 
zien we over de hele linie van stad en wijken 
aanzienlijke toenames ten opzichte van 2006. De 
grote uitzondering op dit patroon is Paddepoel, 
waar het percentage slachtoffers van pogingen tot 
inbraak met 6 procent even hoog is als twee jaar 
terug. In de Oranjewijk/Schilderswijk heeft zich de 
sterkste stijging voorgedaan, en is het percentage 
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slachtoffers van inbraakpogingen met 15 procent 
het hoogst van de wijken. Op de voet volgen het 
Centrum en Beijum, met nu 12 procent.

Geweld in de wijken
Gemiddeld over de stad zijn de percentages 
bewoners die geweldsdelicten� melden vrij 
stabiel. Maar van wijk tot wijk bezien kan het beeld 
hier van zowel positief als negatief afwijken. Ten 
op zichte van 2006 valt vooral Vinkhuizen op, in 
negatieve zin. Waar in 2006 nog 2 procent opgaf 
slachtoffer te zijn geweest van een geweldsde-
lict, was dat in 2008 maar liefst 7 procent. Ook in 
de Ooster parkwijk en Beijum zien we stijgingen 
van de per centages geweldslachtoffers. Centrum 
en Korrewegwijk/De Hoogte zijn stabiel op hoge 
percentages van 8 en 6 procent. De verbeterin-
gen in de Oranjewijk/Schilderswijk, Oud-zuid en 
Paddepoel uit 2006 blijken in 2008 te zijn besten-
digd. Verder zien we in Lewenborg een afname van 
5 naar 3 procent slachtoffers van geweldsdelicten.
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De aandachtsbuurten  
stuk voor stuk
Aan veertien aandachtsbuurten besteden we in deze rapportage extra 
aandacht. Deze buurten kenmerken zich in het algemeen door een groot 
aandeel corporatiewoningen en een achterstand op sociaal-economisch 
gebied. Het dorp Hoogkerk brengen we apart in beeld vanwege de omvang 
en ligging; binnen de gehanteerde wijkindeling komt dit dorp niet duidelijk 
genoeg in beeld. 
Dit hoofdstuk beschrijft per aandachtsbuurt kort hoe leefbaarheid en veilig-
heid zich daar hebben ontwikkeld. Elke aandachtsbuurt brengen we in beeld 
aan de hand van een tabel. Verder is cijferinformatie te vinden in bijlage 2.

7
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7.1  Indische buurt 

Tevredenheid over winkels en openbaar vervoer, 
onderhoud te verbeteren 
Over de meeste voorzieningen zijn evenveel 
bewoners van de Indische buurt tevreden als 
twee jaar terug. Winkelaanbod en openbaar 
vervoer in deze buurt behoren daarmee opnieuw 
tot de hoogst gewaardeerde in de gemeente.
Over de speelmogelijkheden voor kinderen in de 
buurt is de tevredenheid toegenomen. Ook het 
onderhoud aan wegen stemt meer bewoners van 
de Indische buurt tot tevredenheid.

De tevredenheid over achterpaden en brand-
gangen is juist behoorlijk afgenomen, en ligt 
nu onder het stadsgemiddelde. In de Indische 
buurt is recent een project gestart dat zich richt 
op het opknappen van brandgangen en achter-
paden. Ook over de straatverlichting zijn minder 
inwoners tevreden dan in 2006. Ditzelfde geldt 
voor het schoonhouden van de woonomgeving 
en het onderhoud van trottoirs. Het onderhoud en 

schoonhouden van de buurt is dan ook het meest 
genoemde probleem in de Indische buurt.

Woonomgeving verminderd wegens toename 
verloedering
Wat betreft de woonomgeving scoort de Indische 
buurt op veel punten duidelijk onder het stads-
gemiddelde. Ten opzichte van twee jaar terug is 
de situatie er zelfs nog wat minder op geworden. 
Er is vooral weinig sociale samenhang en veel 
overlast. De overlast heeft overwegend de vorm 
van geluidsoverlast. Maar liefst 45 procent van de 
bewoners geeft aan dat dit vaak voorkomt in de 
buurt. Wel is dit een verbetering sinds 2006. De 
mate van drugsoverlast is iets afgenomen, maar 
ligt nog op een hoog niveau.
Een grote verschuiving zien we bij de verloe-
dering; sinds twee jaar gestegen van 3,7 naar 
4,7 op een schaal van 10. Deze toename komt 
doordat veel meer bewoners vinden dat er vaak 
dingen worden vernield in de buurt. Ook zijn er 

Tabel 7.1  Indicatorscores Indische buurt, 1998 - 2008

1998 2000 2004 2006 2008 Stad
Tevredenheid voorzieningen

Basisonderwijs 81% 83% 86% 87% 85% 87%
Speelmogelijkheden 54% 53% 68% 64% 74% 67%

Jongerenvoorzieningen 40% 38% 39% 49% 46% 48%
Ouderenvoorzieningen - 62% - 70% 71% 69%

Winkelaanbod 98% 97% 97% 97% 97% 88%
Straatverlichting 84% 79% 88% 92% 87% 89%
Groenvoorziening 85% 76% 88% 87% 86% 84%
Openbaar vervoer 81% 75% 85% 90% 92% 84%

Achterpaden en brandgangen 64% 70% 61% 66% 56% 65%
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meer mensen die vinden dat er vaak muren en 
gebouwen worden beklad.

Veiligheid nog steeds op achterstand
De gevoelens van onveiligheid in de Indische 
buurt zijn opnieuw iets toegenomen. Deze liggen 
duidelijk hoger dan gemiddeld in de stad. Veel 
bewoners hebben nog steeds het idee dat vermo-
gensdelicten en bedreigende voorvallen vaak 
voorkomen in hun woonbuurt. Ook worden er 
veel fietsen gestolen en pogingen tot woningin-
braak gedaan.

Al met al blijft de Indische buurt een buurt die 
zorgen baart, met name over de kwaliteit van 
de woonomgeving en de (on)veiligheid. Om de 
veiligheid te verbeteren is recentelijk een start 
gemaakt met de intensivering van de veiligheids-
aanpak in het stadsdeel Oude Wijken, waaronder 
deze buurt valt.

1998 2000 2004 2006 2008 Stad
Woonomgeving

Sociale samenhang 4,9 5,2 5,3 5,2 5,0 6,0
Kwaliteit buurt 6,1 6,5 6,6 6,5 6,6 7,7

Cijfer woonomgeving 6,5 6,6 7,0 6,8 6,7 7,3
Medeverantwoordelijk buurt (%) 75% 75% 86% 83% 81% 84%

Overlastcijfer 3,6 3,9 4,0 4,5 4,8 3,2
Overlast groepen jongeren 10% 13% 9% 14% 17% 11%

Drugsoverlast 22% 24% 24% 23% 20% 8%
Verloederingscijfer 4,8 5,1 4,2 3,7 4,7 4,0

Oordeel woonomgeving (vooruit) 50% 60% 59% 42% 32% 28%
Toekomstverwachting (vooruit) 59% 52% 62% 57% 51% 36%

Veiligheid
Onveiligheidsgevoelens buurt 31% 41% 22% 26% 30% 19%
Perceptie vermogensdelicten 5,3 6,0 4,2 4,0 4,0 3,1

Perceptie dreigende voorvallen 2,3 2,8 2,3 2,6 2,5 1,4
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7.2  De Hoogte

Toename tevredenheid speelmogelijkheden, 
afname tevredenheid ouderenvoorzieningen 
Veel bewoners van De Hoogte zijn (dik) tevreden 
over het openbaar vervoer en de speelmoge-
lijkheden voor kinderen. De waardering voor 
de speelvoorzieningen is sinds 2006 toegeno-
men. Afnames van de tevredenheid zien we 
bij ouderen- en jongerenvoorzieningen, en bij 
schoonhouden van de woonomgeving, en het 
onderhoud van fietspaden en trottoirs.

Ontwikkeling woonomgeving stabiliseert, hoop 
voor de toekomst groeit
Op de meeste elementen die de kwaliteit van de 
woonomgeving bepalen zien we stabilisatie, op 
een niveau dat wel duidelijk onder het stedelijk 
gemiddelde ligt. 
Een aantal andere onderdelen laat verslechtering 
zien. Bewoners ervaren meer verloedering. Ook 
hier zit dit met name in een sterke toename van 
het percentage bewoners dat zegt dat er vaak 

vernielingen plaatsvinden. Ook de mate waarin 
mensen drugsoverlast ervaren is toegenomen, en 
nu verreweg de hoogste in de stad. Maar liefst 
36 procent van de bewoners zegt dat dit vaak 
voorkomt. Ter vergelijking: in de wijk Centrum, 
waar de drugsoverlast altijd het hoogst van de 
stad was, gaat het in 2008 om 28 procent. Verder 
is de indicator voor sociale samenhang afgeno-
men; deze indicator heeft nu de laagst gemeten 
waarde van de stad.
We concluderen dat De Hoogte niet voor niets tot 
krachtwijk is benoemd. Dit lijkt ook een duidelijk 
positief effect te hebben op de verwachtingen 
van de bewoners over de toekomst van de buurt. 
Als enige van de wijken en aandachtsbuurten zien 
we een toename van het percentage bewoners 
dat verwacht dat de buurt er in de toekomst op 
vooruit zal gaan; van 48 procent in 2006 naar 
53 procent in 2008. 

Tabel 7.2  Indicatorscores De Hoogte, 1998 - 2008

1998 2000 2004 2006 2008 Stad
Tevredenheid voorzieningen

Basisonderwijs 77% 80% 82% 87% 89% 87%
Speelmogelijkheden 60% 57% 63% 70% 76% 67%

Jongerenvoorzieningen 41% 37% 45% 57% 51% 48%
Ouderenvoorzieningen - 50% - 66% 57% 69%

Winkelaanbod 87% 92% 90% 89% 91% 88%
Straatverlichting 80% 79% 84% 86% 83% 89%
Groenvoorziening 79% 77% 76% 73% 73% 84%
Openbaar vervoer 73% 70% 81% 91% 90% 84%

Achterpaden en brandgangen 53% 59% 63% 71% 67% 65%
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Veiligheid nog altijd op achterstand
Ook waar het gaat om de veiligheid, zien we een 
achteruitgang bij de veiligheidsgevoelens van 
de buurtbewoners. Bij daadwerkelijk slachtof-
fer worden van een misdrijf valt op dat er veel 
minder buurtbewoners dan twee jaar terug te 
maken hebben gehad met diefstal uit of vernie-
ling van (onderdelen van) hun auto. Toch is dat 
met ongeveer een derde nog een erg hoog 
percentage. Verder zijn er minder slachtoffers 
van geweldsdelicten, maar zijn er meer fietsen 
ontvreemd. Het percentage bewoners dat het 
afgelopen te maken heeft gehad met (een poging 
tot) inbraak in de woning ligt op het stadsgemid-
delde. Al met al ervaren de bewoners van De 
Hoogte hun woonbuurt als minder veilig dan de 
gemiddelde stadsbewoner. Ook hierin kan de 
intensivering van de veiligheidsaanpak in stads-
deel Oude Wijken mogelijk verbetering brengen.

1998 2000 2004 2006 2008 Stad
Woonomgeving

Sociale samenhang 4,9 4,9 4,9 5,2 4,8 6,0
Kwaliteit buurt 5,8 6,1 5,7 6,1 6,1 7,7

Cijfer woonomgeving 6,0 6,2 6,3 6,6 6,5 7,3
Medeverantwoordelijk buurt (%) 80% 68% 71% 78% 75% 84%

Overlastcijfer 4,3 4,5 4,7 4,3 4,5 3,2
Overlast groepen jongeren 21% 30% 21% 17% 16% 11%

Drugsoverlast 53% 47% 39% 31% 36% 8%
Verloederingscijfer 4,9 5 4,5 4,4 5,4 4,0

Oordeel woonomgeving (vooruit) 32% 34% 37% 46% 30% 28%
Toekomstverwachting (vooruit) 33% 31% 47% 48% 53% 36%

Veiligheid
Onveiligheidsgevoelens buurt 46% 47% 34% 29% 31% 19%
Perceptie vermogensdelicten 5,3 5,1 4,8 4,0 4,5 3,1

Perceptie dreigende voorvallen 3,3 3,2 2,6 2,9 3,0 1,4
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7.3  Lewenborg-zuid 

Tevredenheid winkelaanbod gekelderd
Het langdurige uitstel van de aanpak van het 
winkelcentrum in Lewenborg heeft de tevreden-
heid van de bewoners over het winkelaanbod 
geen goed gedaan. Daarbij komt dat in de enquê-
teperiode het winkelcentrum flink op de schop 
was ter voorbereiding van de opknapbeurt die nu 
in uitvoering is.
In 2008 zegt nog 66 procent van de bewoners 
van Lewenborg-zuid tevreden te zijn over de 
winkels voor de dagelijkse boodschappen in de 
buurt, terwijl dat twee jaar eerder nog 90 procent 
was. Dit geldt overigens in dezelfde mate voor de 
rest van de wijk Lewenborg.
Ook de voorzieningen voor ouderen en het onder-
houd aan fietspaden en trottoirs stemt minder tot 
tevredenheid dan in 2006. De waardering voor de 
andere voorzieningen is gelijk gebleven. Daarmee 
scoren het basisonderwijs, het openbaar vervoer 
en het groen in Lewenborg-zuid duidelijk boven 
het stadsgemiddelde.

Opnieuw veel vernielingen maar vol verwachting 
voor de toekomst
Waar het gaat om verloedering, overlast en veilig-
heid, heeft de buurt tot 2006 grote sprongen 
voorwaarts gemaakt die nu weer ten dele 
teniet zijn gedaan. Met name de verloedering is 
toegenomen, op alle fronten, maar vernielingen 
in bijzonder sterke mate. In Lewenborg-zuid is 
maar liefst 71 procent van de buurtbewoners van 
mening dat er vaak dingen worden vernield in de 
buurt. Dit niveau werd ook in de jaren 1998 en 
2000 gemeten. Kennelijk vormen vernielingen 
in Lewenborg-zuid een groot probleem. In deze 
buurt meten we daardoor in 2008 de hoogste 
mate van verloedering van de gemeente.
Toch vindt een bovengemiddeld deel van de buurt-
bewoners dat de buurt er het afgelopen jaar op 
vooruit is gegaan, 46 procent, en verwachten nog 
meer dat het de komende jaren alleen maar beter 
zal worden. De sociale samenhang in de buurt ligt 
vrij stabiel rond het stedelijk gemiddelde.

Tabel 7.3  Indicatorscores Lewenborg-zuid, 1998 - 2008

1998 2000 2004 2006 2008 Stad
Tevredenheid voorzieningen

Basisonderwijs 100% 90% 96% 95% 96% 87%
Speelmogelijkheden 68% 52% 64% 62% 60% 67%

Jongerenvoorzieningen 40% 19% 33% 44% 42% 48%
Ouderenvoorzieningen - 58% - 83% 77% 69%

Winkelaanbod 97% 88% 93% 90% 66% 88%
Straatverlichting 77% 73% 81% 82% 86% 89%
Groenvoorziening 85% 80% 89% 89% 90% 84%
Openbaar vervoer 84% 82% 86% 89% 92% 84%

Achterpaden en brandgangen 58% 59% 63% 62% 62% 65%
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Terugloop veiligheid in de pas met de stad
Meer bewoners van Lewenborg-zuid dan in 2006 
hebben het idee dat er vaak bedreigende voorval-
len in hun buurt voorkomen. De buurt is van een 
score onder het stadsgemiddelde terug op het 
gemiddelde. Er zijn ook meer buurtbewoners 
die aangeven zich wel eens onveilig te voelen in 
de buurt. Hierin loopt Lewenborg-zuid in de pas 
met de stad als geheel. Dit geldt ook voor de 
indruk die de buurtbewoners hebben van de mate 
waarin zich vermogensdelicten voordoen en voor 
het percentage slachtoffers van (pogingen tot) 
woninginbraken. De percentages slachtoffers van 
vermogensdelicten zijn ongeveer gelijk gebleven 
aan die in 2006. Wel hebben meer mensen in 
Lewenborg-zuid aangegeven slachtoffer te zijn 
geweest van een geweldsdelict.

1998 2000 2004 2006 2008 Stad
Woonomgeving

Sociale samenhang 5,7 5,8 5,9 6,0 5,8 6,0
Kwaliteit buurt 6,5 6,8 6,9 7,3 7,2 7,7

Cijfer woonomgeving 6,7 6,8 7,0 7,2 7,0 7,3
Medeverantwoordelijk buurt (%) 79% 83% 80% 85% 83% 84%

Overlastcijfer 4,1 4,3 3,3 3,4 3,8 3,2
Overlast groepen jongeren 39% 45% 19% 12% 16% 11%

Drugsoverlast 19% 24% 8% 4% 6% 8%
Verloederingscijfer 6,7 6,4 4,8 4,2 5,7 4,0

Oordeel woonomgeving (vooruit) 41% 53% 40% 48% 46% 28%
Toekomstverwachting (vooruit) 47%        68% 63% 64% 60% 36%

Veiligheid
Onveiligheidsgevoelens buurt 40% 32% 23% 15% 20% 19%
Perceptie vermogensdelicten 5,6 6,1 4,1 2,9 3,1 3,1

Perceptie dreigende voorvallen 2,5 2,5 1,3 0,9 1,3 1,4
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7.4  Beijum-oost 

Tevredenheid voorzieningen voor jongeren 
gestegen, voor ouderen gedaald
Over veel voorzieningen is de tevredenheid in 
Beijum-oost vergelijkbaar met 2006. Dit betekent 
dat basisonderwijs, speelmogelijkheden, 
openbaar vervoer en het groen in de wijk boven 
het stedelijk gemiddelde scoren. Dit geldt ook 
voor de voorzieningen voor jongeren, daarover is 
de tevredenheid zelfs nog toegenomen. 
Nog steeds weinig buurtbewoners zijn tevreden 
over de achterpaden en brandgangen in de buurt. 
De tevredenheid over voorzieningen voor ouderen 
in Beijum-oost is behoorlijk gedaald, en ligt nu 
duidelijk onder het stadsgemiddelde. Ook zijn 
minder bewoners tevreden over het onderhoud 
van de buurt.

Toename verloedering, vertrouwen in toekomst 
neemt af
In de woonomgeving van Beijum-oost valt op dat 
de mate van verloedering die de bewoners signa-
leren beduidend is toegenomen sinds 2006, en 
in sterkere mate dan in de stad als geheel. Meer 
bewoners dan in 2006 vinden dat er vaak rommel 
op straat is, muren worden beklad en dingen 
worden vernield. Ook hebben de bewoners meer 
last van elkaar. Positief is dat de mate van drugs-
overlast min of meer is gestabiliseerd en op het 
stadgemiddelde is gebleven.
In vergelijking met 2006 vinden minder buurt-
bewoners dat de buurt erop vooruit is gegaan 
het afgelopen jaar. Toch ligt dit percentage van 
39 procent duidelijk boven het stedelijk gemid-
delde (28 procent).
De sociale samenhang in de buurt wordt iets 
minder goed beoordeeld dan in 2006, er zijn 
minder bewoners die hechten aan hun buurt en 
meer die wel willen verhuizen als de mogelijkheid 

Tabel 7.4  Indicatorscores Beijum-oost, 1998 - 2008

1998 2000 2004 2006 2008 Stad
Tevredenheid voorzieningen

Basisonderwijs 96% 98% 97% 99% 96% 87%
Speelmogelijkheden 82% 78% 79% 83% 86% 67%

Jongerenvoorzieningen 49% 52% 36% 52% 59% 48%
Ouderenvoorzieningen - 54% - 69% 57% 69%

Winkelaanbod 73% 80% 88% 88% 91% 88%
Straatverlichting 74% 74% 76% 79% 81% 89%
Groenvoorziening 86% 90% 92% 94% 93% 84%
Openbaar vervoer 75% 83% 91% 94% 94% 84%

Achterpaden en brandgangen 54% 48% 60% 59% 56% 65%
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zich voordoet. Dit gaat gepaard met een minder 
optimistische kijk op de toekomst van de buurt, 
die daarmee rond het stedelijk gemiddelde ligt.

Veiligheidsgevoelens gestabiliseerd rond 
stadsgemiddelde
De drie elementen van onveiligheidsgevoelens 
zijn in Beijum-oost ongeveer gelijk gebleven. 
Aangezien die in de stad als geheel wat zijn 
toegenomen, zit Beijum-oost nu rond het stedelijk 
gemiddelde. Dit geldt ook voor het percentage 
slachtoffers van (pogingen tot) woninginbraken. 
Er zijn minder bewoners slachtoffer geworden 
van autodelicten en meer van geweldsdelicten 
in vergelijking met 2006. Zorgelijk is de toename 
van het percentage slachtoffers van gewelds-
misdrijven, van 2 naar 6 procent sinds 2006. Dit 
percentage is terug op het niveau van de jaren 
2000 en 2002.

1998 2000 2004 2006 2008 Stad
Woonomgeving

Sociale samenhang 5,9 5,7 5,6 6,1 5,8 6,0
Kwaliteit buurt 7,0 6,9 6,5 7,0 7,2 7,7

Cijfer woonomgeving 7,0 6,9 6,9 7,2 7,0 7,3
Medeverantwoordelijk buurt (%) 88% 89% 85% 86% 87% 84%

Overlastcijfer 3,2 4,4 4,0 3,4 4,3 3,2
Overlast groepen jongeren 18% 29% 29% 16% 20% 11%

Drugsoverlast 14% 18% 19% 5% 8% 8%
Verloederingscijfer 5,7 6,4 4,8 4,3 5,5 4,0

Oordeel woonomgeving (vooruit) 43% 41% 36% 56% 39% 28%
Toekomstverwachting (vooruit) 58% 48% 42% 67% 33% 36%

Veiligheid
Onveiligheidsgevoelens buurt 30% 40% 32% 24% 23% 19%
Perceptie vermogensdelicten 4,8 5,6 4,7 3,2 3,4 3,1

Perceptie dreigende voorvallen 2,2 2,4 2,1 1,4 1,7 1,4

De conclusie is dat Beijum-oost tot 2006 duide-
lijke vooruitgang heeft geboekt, maar deze voor-
uitgang in 2008 voor een deel weer inlevert. Met 
name de toename van verloedering en overlast is 
daarbij opmerkelijk.
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7.5  Selwerd

Voorzieningen stemmen stabiel tot tevredenheid
Op het terrein van de voorzieningen scoort 
Selwerd stabiel rond het stadsgemiddelde of licht 
daarboven. Wat betreft het winkelaanbod en de 
voorzieningen voor ouderen zelfs ruim hoger. 
Ten opzichte van 2006 valt vooral de toegenomen 
tevredenheid over voorzieningen voor jongeren in 
deze buurt op. Ook dit ligt nu in de buurt van het 
stadsgemiddelde.
Het schoonhouden van de woonomgeving werd 
al lager gewaardeerd dan gemiddeld, en is nu 
verder afgenomen. Anderzijds is de tevreden-
heid over het onderhoud van wegen en trottoirs 
flink toegenomen, en in iets mindere mate ook 
die over het onderhoud van fietspaden en speel-
voorzieningen. Op deze aspecten scoort het 
onderhoud van Selwerd nu rond het stadsgemid-
delde. De verdere afname van de waardering voor 
het onderhoud en schoonhouden van de buurt is 
vermoedelijk te wijten aan een toename van de 
mate van verloedering die bewoners ervaren.

Drugsoverlast gehalveerd, kwaliteit 
woonomgeving licht afgenomen
Een flinke verbetering voor Selwerd is de afname 
van de ervaren drugsoverlast, die is teruggelopen 
van 21 naar 11 procent. De meeste elementen 
die de kwaliteit van de woonomgeving bepalen 
zijn in Selwerd echter teruggelopen. Soms in de 
pas met het gemiddelde, zoals bij verloedering en 
overlast. En soms sterker dan gemiddeld, zoals 
bij sociale samenhang. Het percentage bewoners 
dat zegt naar elders te verhuizen zodra zich de 
gelegenheid voordoet, is van 12 naar 18 procent 
gestegen. De beoordeling van de ontwikkeling 
van de buurt in het afgelopen jaar valt ook ruim 
onder het gemiddelde, evenals het vertrouwen 
waarmee de bewoners de toekomst van Selwerd 
tegemoet zien.

Tabel 7.5  Indicatorscores Selwerd, 2002 - 2008

2002 2004 2006 2008 Stad
Tevredenheid voorzieningen

Basisonderwijs 90% 95% 93% 91% 87%
Speelmogelijkheden 52% 65% 66% 72% 67%

Jongerenvoorzieningen 28% 36% 34% 43% 48%
Ouderenvoorzieningen 85% - 84% 88% 69%

Winkelaanbod 97% 100% 99% 96% 88%
Straatverlichting 87% 92% 91% 86% 89%
Groenvoorziening 85% 90% 91% 88% 84%
Openbaar vervoer 81% 84% 87% 89% 84%

Achterpaden en brandgangen 57% 65% 59% 62% 65%
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Slachtoffers stabiel, gevoel van veiligheid 
 verslechterd
De percentages bewoners van Selwerd die 
melden slachtoffer te zijn geworden van een 
vermogens- of geweldsmisdrijf zijn even hoog als 
in 2006. Doordat deze percentages in de stad als 
geheel (iets) zijn gestegen, scoort Selwerd hier 
goed. Het gedaalde percentage fietsendiefstal-
len heeft zich rond het gemiddelde gehandhaafd. 
Het percentage slachtoffers van geweld ligt wel 
duidelijk boven het gemiddelde, net als in 2004 
en 2006.
In de onveiligheidsgevoelens van de buurtbewo-
ners hebben zich wel veranderingen voorgedaan. 
Het percentage dat zich wel eens onveilig voelt in 
de eigen woonbuurt is gestegen van rond de 20 
naar 30 procent, en komt daarmee duidelijk boven 
het stadsgemiddelde uit. Ook hebben meer 
buurt bewoners het idee dat er vaak bedreigende 
voorvallen voorkomen in de buurt. Veiligheid 
vormt daarmee een belangrijk aandachtspunt voor 
Selwerd.

2002 2004 2006 2008 Stad
Woonomgeving

Sociale samenhang 5,4 5,8 6,1 5,6 6,0
Kwaliteit buurt 6,6 7,2 7,3 7,1 7,7

Cijfer woonomgeving 7,1 7,0 7,1 6,9 7,3
Medeverantwoordelijk buurt (%) 79% 81% 80% 80% 84%

Overlastcijfer 3,4 3,4 3,2 3,7 3,2
Overlast groepen jongeren 23% 20% 14% 12% 11%

Drugsoverlast 15% 21% 21% 11% 8%
Verloederingscijfer 3,5 3,6 3,4 4,2 4,0

Oordeel woonomgeving (vooruit) 19% 19% 19% 16% 28%
Toekomstverwachting (vooruit) 19% 25% 29% 23% 36%

Veiligheid
Onveiligheidsgevoelens buurt 23% 21% 19% 30% 19%
Perceptie vermogensdelicten 4,4 4,0 3,6 3,6 3,1

Perceptie dreigende voorvallen 1,9 2,5 1,6 2,0 1,4
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7.6  Tuinwijk 

Tevredenheid voorzieningen in het algemeen wat 
teruggelopen
De tevredenheid over de voorzieningen is in 
Tuinwijk licht teruggelopen ten opzichte van 
2006. Toch ligt die vaak in de buurt van het stads-
gemiddelde. Over de speelmogelijkheden voor 
kinderen en het onderhoud daarvan is de tevre-
denheid sinds 2006 aanzienlijk afgenomen. Met 
zo’n 60 procent tevreden buurtbewoners is dit 
onderdeel terug op het niveau van voor 2006, en 
duidelijk onder het stadsgemiddelde. 
Over voorzieningen voor ouderen en het openbaar 
vervoer zijn juist meer Tuinwijkers tevreden dan 
eerder.

Overlast verminderd, verloedering toegenomen
Hoewel de mate van overlast in Tuinwijk in 
totaal nog steeds boven het gemiddelde ligt, zijn 
geluidsoverlast, en in mindere mate overlast van 
omwonenden, gedaald tot het stadsgemiddelde. 

Ook is er veel minder overlast ervaren als gevolg 
van drugsgebruik en –handel. 
Het verloederingscijfer ontwikkelde zich nog iets 
ongunstiger dan in de stad als geheel, en ligt 
nu weer duidelijk aan de verkeerde kant van de 
streep. De bewoners signaleren met name meer 
rommel op straat, beduidend meer dan gemid-
deld. Ook bekladding en vernieling worden meer 
waargenomen. De ergernis over hondenpoep is 
even groot gebleven. 
De sociale samenhang in Tuinwijk scoort wat 
lager dan in 2006, maar het percentage buurtbe-
woners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor 
de buurt is toegenomen. Ook is het percentage 
bewoners dat uit de buurt wil verhuizen weer 
afgenomen; met 15 procent is dat de helft van 
wat het in 2004 was. De bewoners zijn dan ook 
bovengemiddeld positief over de ontwikkeling 
van de buurt in de afgelopen tijd, en kijken opti-
mistisch naar de toekomst van de buurt.

Tabel 7.6  Indicatorscores Tuinwijk, 1998 - 2008

1998 2000 2004 2006 2008 Stad
Tevredenheid voorzieningen

Basisonderwijs 80% 87% 84% 86% 87% 87%
Speelmogelijkheden 60% 60% 58% 75% 57% 67%

Jongerenvoorzieningen 43% 24% 45% 50% 45% 48%
Ouderenvoorzieningen - 53% - 54% 63% 69%

Winkelaanbod 98% 100% 99% 98% 93% 88%
Straatverlichting 89% 78% 91% 94% 89% 89%
Groenvoorziening 79% 79% 81% 84% 84% 84%
Openbaar vervoer 80% 71% 83% 86% 90% 84%

Achterpaden en brandgangen 58% 51% 59% 72% 67% 65%
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Veiligheid afgenomen
Er zijn in Tuinwijk meer bewoners slachtoffer 
geworden van een vermogens- of geweldsdelict. 
Met name het percentage personen van wie een 
fiets is gestolen, is fors toegenomen, en terug op 
een van de hoogste niveaus in de afgelopen jaren. 
Het gevoel van onveiligheid is dan ook stevig 
toegenomen, en – opnieuw – bovengemiddeld 
hoog. Toch hebben niet zoveel meer buurtbe-
woners het idee dat er vaak misdrijven worden 
gepleegd in hun buurt; zowel de perceptie van 
vermogensdelicten als die van bedreigende voor-
vallen zijn niet zo sterk gestegen.

1998 2000 2004 2006 2008 Stad
Woonomgeving

Sociale samenhang 5,2 4,9 4,9 5,7 5,3 6,0
Kwaliteit buurt 6,3 6,0 6,0 6,7 6,7 7,7

Cijfer woonomgeving 6,7 6,2 6,6 6,9 6,8 7,3
Medeverantwoordelijk buurt (%) 78% 79% 76% 76% 82% 84%

Overlastcijfer 3,6 3,9 4,4 4,2 4,1 3,2
Overlast groepen jongeren 13% 27% 26% 16% 17% 11%

Drugsoverlast 13% 40% 22% 13% 7% 8%
Verloederingscijfer 4,8 5,1 3,8 3,5 4,5 4,0

Oordeel woonomgeving (vooruit) 65% 28% 51% 46% 45% 28%
Toekomstverwachting (vooruit) 45% 38% 52% 63% 58% 36%

Veiligheid
Onveiligheidsgevoelens buurt 39% 47% 33% 20% 34% 19%
Perceptie vermogensdelicten 5,3 5,6 5,0 3,8 4,1 3,1

Perceptie dreigende voorvallen 1,6 2,7 1,8 1,7 1,9 1,4
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7.7  Paddepoel-zuid

Tevredenheid voorzieningen veranderlijk
In de waardering voor de voorzieningen in 
Paddepoel-zuid heeft zich een aantal flinke 
verschuivingen voorgedaan sinds 2006. De tevre-
denheid over de aanwezige voorzieningen voor 
ouderen en over de achterpaden en brandgangen 
in de buurt is toegenomen. Datzelfde geldt voor 
het schoonhouden van de woonomgeving en, 
in lichte mate, voor het onderhoud aan wegen, 
fietspaden en trottoirs in de buurt.
Over het groen, het winkelaanbod, de speel-
mogelijkheden voor kinderen en het onderhoud 
ervan zijn de buurtbewoners aanmerkelijk minder 
tevreden dan twee jaar terug. Voor het groen in 
de buurt betekent dit de eerste daling na een 
jarenlange stijging van de waardering tot 2006. 
Het winkelaanbod werd altijd bovengemiddeld 
gewaardeerd, deze waardering is nu duidelijk 
afgenomen. 

Overlast en verloedering verminderd, bewoners 
zeer positief over ontwikkelingen
In Paddepoel-zuid geven minder bewoners aan 
dat er vaak overlast voorkomt dan in 2006. Het 
algemene beeld in de stad is dat de mate van 
overlast (licht) is toegenomen. Paddepoel-zuid 
zet de dalende trend sinds het jaar 2000 echter 
onverminderd voort, en komt daarmee in de 
buurt van het stadsgemiddelde. Alle vormen van 
overlast worden door minder bewoners gerap-
porteerd dan eerder. Voor overlast door omwo-
nenden is dat een eerste daling, na een langzame 
maar gestage groei in de afgelopen tien jaar. 
Van drugsoverlast zegt opnieuw 13 procent dat 
het vaak voorkomt in de buurt. Dit is aanzienlijk 
minder dan in de jaren voor 2006, maar nog wel 
meer dan gemiddeld in de stad.
De verloederingsscore van Paddepoel-zuid is 
gelijk gebleven, en daarmee ten opzichte van het 
gemiddelde in de stad verbeterd. Er ligt nog wel 
volgens veel bewoners rommel op straat, maar 

Tabel 7.7  Indicatorscores Paddepoel-zuid, 1998 - 2008

1998 2000 2004 2006 2008 Stad
Tevredenheid voorzieningen

Basisonderwijs 82% 76% 78% 80% 81% 87%
Speelmogelijkheden 46% 51% 62% 73% 55% 67%

Jongerenvoorzieningen 29% 41% 56% 49% 46% 48%
Ouderenvoorzieningen - 71% - 68% 74% 69%

Winkelaanbod 98% 97% 99% 98% 83% 88%
Straatverlichting 86% 82% 86% 85% 84% 89%
Groenvoorziening 75% 78% 87% 91% 84% 84%
Openbaar vervoer 85% 51% 76% 83% 86% 84%

Achterpaden en brandgangen 61% 60% 63% 64% 73% 65%
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beduidend minder bewoners dan in de rest van 
de stad signaleren vernielingen en hondenpoep 
op straat.
De sociale samenhang in de buurt is wat afge-
nomen, en dat geldt ook voor de mate waarin de 
buurtbewoners zich gehecht voelen aan de buurt. 
Het percentage dat het liefst naar een andere 
buurt wil verhuizen, is nog steeds bovengemid-
deld. Het gevoel medeverantwoordelijk te zijn 
voor de buurt is echter even groot als twee jaar 
terug.
Over de ontwikkelingen van de buurt over het 
laatste jaar zijn nog meer bewoners dan voorheen 
positief. Dat is uitzonderlijk, omdat dit percentage 
gemiddeld, en ook in de wijken en de meeste 
buurten behoorlijk is afgenomen. Ook over de 
toekomst zijn de bewoners van Paddepoel-zuid 
zeer optimistisch in vergelijking tot stad, wijken 
en andere buurten. Waarschijnlijk is de uitvoering 
van de wijkvernieuwing hiervan een oorzaak.

Veiligheid toegenomen, onveiligheidsgevoelens 
ook
Hoewel ongeveer even veel buurtbewoners als 
in 2006 het idee hebben dat vermogensdelicten 
en dreigende voorvallen vaak plaatsvinden in 
Paddepoel-zuid, geven veel meer mensen aan dat 
ze zich wel eens onveilig voelen in de buurt. Ook 
als we kijken naar de percentages die werkelijk 
slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, komen 
er geen duidelijke oorzaken naar voren. We zien 
afnames voor autodelicten en geweldsdelicten en 
stabilisaties voor fietsendiefstal en (pogingen tot) 
inbraak. 

1998 2000 2004 2006 2008 Stad
Woonomgeving

Sociale samenhang 5,1 5,5 4,9 5,6 5,2 6,0
Kwaliteit buurt 6,6 6,9 6,3 6,9 7,0 7,7

Cijfer woonomgeving 6,8 6,5 6,6 6,9 6,9 7,3
Medeverantwoordelijk buurt (%) 78% 84% 72% 80% 82% 84%

Overlastcijfer 3,4 3,9 4,1 3,9 3,6 3,2
Overlast groepen jongeren 23% 16% 24% 19% 12% 11%

Drugsoverlast 17% 22% 24% 13% 13% 8%
Verloederingscijfer 4,9 5,4 3,8 3,7 3,8 4,0

Oordeel woonomgeving (vooruit) 21% 15% 28% 42% 48% 28%
Toekomstverwachting (vooruit) 31% 40% 64% 70% 66% 36%

Veiligheid
Onveiligheidsgevoelens buurt 27% 19% 31% 22% 31% 19%
Perceptie vermogensdelicten 4,3 5,3 4,1 3,2 3,0 3,1

Perceptie dreigende voorvallen 1,6 2,4 1,7 1,5 1,6 1,4
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7.8  Vinkhuizen-zuid

Tevredenheid voorzieningen op of boven 
gemiddelde
De bewoners van Vinkhuizen-zuid zijn in het 
algemeen tevreden over de voorzieningen in hun 
buurt. De nagevraagde voorzieningen scoren 
allemaal op of boven het stadsgemiddelde. 
De verbetering van het winkelcentrum stemt 
veel bewoners tot blijvende tevredenheid. Ook 
openbaar vervoer, voorzieningen voor ouderen en 
basisonderwijs scoren stabiel bovengemiddeld.
De tevredenheid over de speelmogelijkheden voor 
kinderen is flink afgenomen, van een constante 
80 procent naar het stadsgemiddelde van ruim 
60 procent. De mening over voorzieningen voor 
jongeren fluctueert nogal. In 2006 scoorde 
Vinkhuizen-zuid boven het gemiddelde, nu weer 
iets eronder. In de mening over het onderhoud van 
wegen, fietspaden, trottoirs en groen is niet veel 
veranderd. Het schoonhouden van de woonomge-
ving stemt aanzienlijk minder buurtbewoners tot 
tevredenheid dan twee jaar terug.

Woonomgeving achteruit gegaan, vernielingen 
sterk toegenomen
De verbeteringen in de woonomgeving die we 
twee jaar terug zagen, zijn in 2008 grotendeels 
weer teniet gedaan. De scores voor sociale 
samenhang, kwaliteit van de buurt en overlast zijn 
terug naar het niveau van 2004 en eerder. Vooral 
overlast door groepen jongeren en drugsoverlast 
zijn weer toegenomen. Jongerenoverlast haalt 
hier nu een van de hoogste scores van de stad, 
samen met Beijum-oost.
Ook het verloederingscijfer is weer toegenomen. 
Er zijn vooral meer bewoners die vernielingen 
signaleren. Dat is wel een algemeen geldend 
beeld in de stad, maar Vinkhuizen-zuid is een van 
de koplopers.

Tabel 7.8  Indicatorscores Vinkhuizen-zuid, 1998 - 2008

1998 2000 2004 2006 2008 Stad
Tevredenheid voorzieningen

Basisonderwijs 95% 91% 98% 96% 92% 87%
Speelmogelijkheden 31% 57% 79% 76% 62% 67%

Jongerenvoorzieningen 27% 38% 31% 57% 41% 48%
Ouderenvoorzieningen - 76% - 85% 86% 69%

Winkelaanbod 81% 82% 99% 99% 97% 88%
Straatverlichting 77% 86% 86% 89% 88% 89%
Groenvoorziening 73% 74% 91% 88% 82% 84%
Openbaar vervoer 85% 78% 90% 95% 95% 84%

Achterpaden en brandgangen 45% 52% 58% 68% 72% 65%
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Het percentage bewoners dat de recente ontwik-
keling van de buurt positief beoordeelt, is dan ook 
flink afgenomen. Toch is dit nog steeds bovenge-
middeld. Ook het optimisme over de toekomst is 
sterk afgenomen, en ligt nu in de buurt van het 
stadsgemiddelde.

Veiligheid iets afgenomen
In de elementen die het gevoel van veiligheid 
weergeven, zien we een wat minder goede 
positie dan twee jaar terug, al is de situatie over 
tien jaar gezien sterk verbeterd. De percentages 
die slachtoffer zijn geworden van diefstal van hun 
fiets, (poging tot) inbraak of geweldsdelicten in 
Vinkhuizen-zuid, zijn toegenomen. Het percentage 
fietsendiefstallen ligt toch nog ruim onder het 
stadsgemiddelde, het percentage (pogingen tot) 
woninginbraak ruim erboven.

Al met al blijkt dat we Vinkhuizen-zuid goed inde 
gaten moeten houden. De positieve ontwikke-
lingen die we twee jaar geleden rapporteerden, 
blijken niet vanzelfsprekend bestendig.

1998 2000 2004 2006 2008 Stad
Woonomgeving

Sociale samenhang 5,4 5,6 5,5 5.9 5,4 6,0
Kwaliteit buurt 6,8 6,6 6,9 7,3 6,9 7,7

Cijfer woonomgeving 6,6 6,6 7,1 7,3 6,9 7,3
Medeverantwoordelijk buurt (%) 81% 76% 83% 78% 81% 84%

Overlastcijfer 3,5 3,6 3,5 2,8 3,7 3,2
Overlast groepen jongeren 26% 22% 18% 15% 20% 11%

Drugsoverlast 28% 19% 5% 4% 10% 8%
Verloederingscijfer 5,7 5,8 4,1 4,0 5,2 4,0

Oordeel woonomgeving (vooruit) 20% 32% 75% 64% 47% 28%
Toekomstverwachting (vooruit) 48% 66% 66% 63% 41% 36%

Veiligheid
Onveiligheidsgevoelens buurt 35% 29% 35% 19% 21% 19%
Perceptie vermogensdelicten 5,8 5,9 3,7 2,4 3,4 3,1

Perceptie dreigende voorvallen 2,6 1,9 1,3 0,8 1,6 1,4
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7.9  Hoogkerk

Tevredenheid voorzieningen jongeren weer 
afgenomen
In grote lijnen zijn de bewoners van Hoogkerk nog 
steeds (dik) tevreden over de voorzieningen in het 
dorp. Winkels, basisonderwijs en ouderenvoor-
zieningen scoren opnieuw bovengemiddeld. De 
tevredenheid over voorzieningen voor jongeren en 
over achterpaden en brandgangen is sinds 2006 
teruggelopen. Hoogkerk zit hiermee nu onder het 
stadsgemiddelde.
Over het schoonhouden van de woonomgeving 
en het onderhoud van wegen, fietspaden en 
groen zijn de Hoogkerkers even tevreden als twee 
jaar geleden. Minder Hoogkerkers zijn te spreken 
over het onderhoud aan de speelvoorzieningen en 
de trottoirs.

Woonomgeving constant
De cijfers die weergeven hoe het met de woon-
omgeving in Hoogkerk is gesteld laten geen 
grote veranderingen zien. De mate van overlast 
is iets toegenomen, met name geluidsoverlast 
en overlast door groepen jongeren. Toch ligt de 
overlast in Hoogkerk duidelijk onder het gemeen-
telijk gemiddelde. Omgekeerd ligt de mate van 
verloedering nog steeds boven het gemiddelde, 
wat zijn oorzaak vooral vindt in veel vernielingen 
volgens de bewoners. Hoogkerk is op dit punt 
koploper in de stad. Vernielingen zijn in Hoogkerk 
al jarenlang een punt van zorg.
In lijn met de algemene ontwikkeling in de 
gemeente is het oordeel over de recente ontwik-
kelingen van de buurt wat minder positief dan 
twee jaar terug. Dit blijft in de buurt van het 
gemiddelde. 

Tabel 7.9  Indicatorscores Hoogkerk, 1998 - 2008

1998 2000 2004 2006 2008 Stad
Tevredenheid voorzieningen

Basisonderwijs 95% 93% 92% 98% 93% 87%
Speelmogelijkheden 65% 61% 71% 68% 68% 67%

Jongerenvoorzieningen 19% 20% 29% 50% 33% 48%
Ouderenvoorzieningen - 72% - 82% 78% 69%

Winkelaanbod 92% 86% 95% 94% 97% 88%
Straatverlichting 96% 94% 94% 94% 88% 89%
Groenvoorziening 85% 79% 84% 89% 82% 84%
Openbaar vervoer 80% 50% 73% 84% 84% 84%

Achterpaden en brandgangen 64% 57% 59% 69% 58% 65%
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Ook past in de stadstrend dat de verwachtingen 
voor de toekomst wat minder optimistisch zijn 
dan eerder. Hiermee blijft Hoogkerk onder het 
stadsgemiddelde.

Gevoel van veiligheid groot, weinig slachtoffers
De Hoogkerkers voelen zich ongeveer even veilig 
in hun dorp als in 2006. Zij hebben niet het idee 
dat vermogensdelicten en bedreigende voorvallen 
in Hoogkerk vaak voorkomen. Ook zijn hier weinig 
inwoners van Hoogkerk slachtoffer geworden van 
een vermogens- of geweldsdelict.

1998 2000 2004 2006 2008 Stad
Woonomgeving

Sociale samenhang 7,1 7,0 7,0 6,9 6,9 6,0
Kwaliteit buurt 7,7 7,7 7,6 7,7 7,7 7,7

Cijfer woonomgeving 7,4 7,3 7,6 7,4 7,1 7,3
Medeverantwoordelijk buurt (%) 88% 92% 87% 85% 83% 84%

Overlastcijfer 2,9 3,0 2,1 2,0 2,8 3,2
Overlast groepen jongeren 28% 28% 8% 7% 12% 11%

Drugsoverlast 4% 1% 3% 1% 3% 8%
Verloederingscijfer 4,9 5,8 3,9 4,3 4,6 4,0

Oordeel woonomgeving (vooruit) 20% 23% 45% 34% 25% 28%
Toekomstverwachting (vooruit) 29% 40% 49% 40% 27% 36%

Veiligheid
Onveiligheidsgevoelens buurt 12% 13% 7% 9% 6% 19%
Perceptie vermogensdelicten 3,4 4,0 2,3 1,5 2,0 3,1

Perceptie dreigende voorvallen 0,7 0,9 0,5 0,4 0,7 1,4
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7.10  Corpus den Hoorn

In 2006 zijn leefbaarheid en veiligheid in de buurt 
Corpus den Hoorn voor het eerst afzonderlijk in 
beeld gebracht. In de jaren daarvoor werd Corpus 
den Hoorn samen met De Wijert-noord als één 
aandachtsgebied beschouwd. Tabel 7.10 en de 
tabellen in bijlage 2 geven de resultaten weer.

Tevredenheid voorzieningen op of boven 
gemiddelde, behalve over speelmogelijkheden
In vergelijking met 2006 zien we dat de voorzie-
ningen in Corpus den Hoorn in algemene zin nog 
steeds op of boven het stadsgemiddelde scoren. 
De enige voorzieningen die duidelijk lager scoren, 
zijn de speelmogelijkheden voor kinderen. Dat 
was ook in 2006 al het geval, en de waardering is 
in 2008 nog wat lager dan toen.
Over de voorzieningen voor jongeren is men 
positiever dan in 2006. Het percentage (zeer) 
tevreden buurtbewoners neemt ook iets toe voor 
het winkelaanbod, het groen in de buurt en voor-
zieningen voor ouderen. Op deze punten scoort 

deze buurt ook duidelijk boven het stadsgemid-
delde. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer 
en de brandgangen, hoewel dit laatste wat 
minder buurtbewoners tevreden stemt dan twee 
jaar geleden. Ook over het basisonderwijs en 
de straatverlichting zijn wat lagere percentages 
tevreden dan in 2006. De scores voor tevreden-
heid over het onderhoud van de buurt zijn bijna 
allemaal toegenomen.

Woonomgeving op veel punten verbeterd
Waar we vorige keer nog constateerden dat 
Corpus den Hoorn op vrij veel terreinen negatief 
afweek van het stadsgemiddelde, zien we in 
2008 scores die op of boven het stadsgemiddelde 
liggen. De kwaliteit van de woonomgeving wordt 
positiever beoordeeld en meer buurtbewoners 
voelen zich medeverantwoordelijk voor de buurt. 
Ook is de score voor sociale samenhang met een 
kleine toename uitgekomen rond het stedelijk 
gemiddelde. Het percentage dat het liefst zo snel 

Tabel 7.10  Indicatorscores Corpus den Hoorn, 1998 - 2008

De Wijert-noord/Corpus den Hoorn Corpus den Hoorn
1998 2000 2004 2006 2008 Stad

Tevredenheid voorzieningen
Basisonderwijs 94% 90% 89% 98% 90% 87%

Speelmogelijkheden 41% 52% 50% 48% 42% 67%
Jongerenvoorzieningen 32% 23% 32% 36% 44% 48%
Ouderenvoorzieningen - 62% - 81% 85% 69%

Winkelaanbod 98% 89% 91% 92% 96% 88%
Straatverlichting 84% 91% 91% 90% 86% 89%
Groenvoorziening 85% 79% 87% 85% 90% 84%
Openbaar vervoer 86% 76% 85% 93% 92% 84%

Achterpaden en brandgangen 65% 76% 77% 83% 74% 65%
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mogelijk ergens anders gaat wonen, is gedaald. 
De uitvoering van de wijkvernieuwing in de afge-
lopen jaren laten voor Corpus den Hoorn duide-
lijke positieve resultaten zien.
Er was al weinig overlast, en dat is nog minder 
geworden, en ook de mate van verloedering is 
afgenomen. Buurtbewoners zien vooral veel 
minder graffiti in hun buurt.
Er zijn dan ook twee keer zoveel bewoners als 
de vorige keer die vinden dat de buurt er het 
afgelopen jaar op vooruit is gegaan, in stedelijk 
opzicht een zeer hoge score. Het percentage dat 
verwacht dat de buurt in de toekomst nog verder 
zal verbeteren komt uit op 62, de hoogste score 
van de stad.

Veiligheid ook verbeterd
Ook de elementen waaraan we de mate van 
veiligheid in de buurt afmeten, zijn bijna allemaal 
verbeterd in Corpus den Hoorn. Alleen het 
percentage dat het afgelopen jaar een (poging tot) 

inbraak heeft meegemaakt is hoger dan vorige 
keer. Maar er waren minder slachtoffers van 
geweld en van diefstal uit of vernielingen aan de 
auto. De bewoners van Corpus den Hoorn zijn 
zich ook veiliger gaan voelen; minder bewoners 
geven aan zich wel eens onveilig te voelen in de 
buurt, en minder bewoners hebben het idee dat 
vermogensdelicten en bedreigende voorvallen 
vaak voorkomen.

Kortom: Corpus den Hoorn is er de afgelopen 
twee jaar sterk op vooruit gegaan. De wijkver-
nieuwing werpt duidelijk zijn vruchten af. Aan 
Vinkhuizen-zuid hebben we echter gezien dat 
dergelijke positieve ontwikkelingen niet vanzelf-
sprekend bestendig zijn.

De Wijert-noord/Corpus den Hoorn Corpus den Hoorn
1998 2000 2004 2006 2008 Stad

Woonomgeving
Sociale samenhang 5,6 6,1 5,4 5,9 6,2 6,0

Kwaliteit buurt 7,0 7,6 6,9 7,3 7,9 7,7
Cijfer woonomgeving 6,9 7,2 7,2 7,1 7,4 7,3

Medeverantwoordelijk buurt (%) 87% 79% 81% 72% 84% 84%
Overlastcijfer 3,0 2,1 2,5 2,3 1,9 3,2

Overlast groepen jongeren 18% 10% 9% 8% 4% 11%
Drugsoverlast 15% 8% 4% 2% 1% 8%

Verloederingscijfer 4,5 4,5 3,0 3,2 3,0 4,0
Oordeel woonomgeving (vooruit) 13% 30% 32% 31% 60% 28%

Toekomstverwachting (vooruit) 26% 39% 42% 68% 62% 36%

Veiligheid
Onveiligheidsgevoelens buurt 26% 27% 17% 17% 13% 19%
Perceptie vermogensdelicten 4,3 4,4 2,8 2,4 2,3 3,1

Perceptie dreigende voorvallen 1,3 1,1 0,8 0,5 0,4 1,4
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7.11  De Wijert-noord

Leefbaarheid en veiligheid in de buurt De Wijert-
noord zijn in 2006 voor het eerst afzonderlijk in 
beeld gebracht. In de jaren daarvoor werd De 
Wijert-noord samen met Corpus den Hoorn als 
één aandachtsgebied beschouwd. De resulta-
ten zijn te vinden in tabel 7.11 en de tabellen in 
bijlage 2.

Tevredenheid voorzieningen gemiddeld
De waardering voor de voorzieningen in De 
Wijert-noord is in grote lijnen gemiddeld, voor 
het winkelaanbod en voor de voorzieningen voor 
ouderen bovengemiddeld. Over de voorzienin-
gen voor jongeren zijn meer buurtbewoners 
te spreken dan in 2006. De buurt scoort met 
51 procent tevreden bewoners nu in de buurt 
van het stadsgemiddelde. De tevredenheid over 
straatverlichting en brandgangen is wat minder 
groot dan twee jaar terug. Het onderhoud van de 
buurt stemt ongeveer evenveel buurtbewoners 

tot tevredenheid als in 2006, met een stijging 
voor het onderhoud van de speelmogelijkheden.

Woonomgeving blijft op achterstand
Ten opzichte van het stadsgemiddelde wijkt De 
Wijert-noord op wat minder punten in negatieve 
zin af dan in 2006. Toch moeten we constateren 
dat er nog een duidelijke achterstand is. Die 
zit hem met name in de mate van verloedering 
en het plezier waarmee mensen in deze buurt 
wonen. De sociale samenhang is ongeveer gelijk 
en onder het gemiddelde gebleven, en nog 
steeds wil een vijfde van de bewoners het liefst 
zo snel mogelijk ergens anders gaan wonen. Wel 
voelen meer mensen zich medeverantwoordelijk 
voor de buurt.
Ongeveer evenveel buurtbewoners als in 2006 
bestempelen de recente ontwikkelingen in de 
buurt als positief. Doordat dit gemiddeld in de 
stad sterk is afgenomen, komt deze buurt nu 

Tabel 7.11  Indicatorscores De Wijert-noord, 1998 - 2008

De Wijert-noord/Corpus den Hoorn De Wijert-noord
1998 2000 2004 2006 2008 Stad

Tevredenheid voorzieningen
Basisonderwijs 94% 90% 89% 92% 90% 87%

Speelmogelijkheden 41% 52% 50% 68% 73% 67%
Jongerenvoorzieningen 32% 23% 32% 36% 51% 48%
Ouderenvoorzieningen - 62% - 81% 84% 69%

Winkelaanbod 98% 89% 91% 99% 98% 88%
Straatverlichting 84% 91% 91% 95% 87% 89%
Groenvoorziening 85% 79% 87% 88% 88% 84%
Openbaar vervoer 86% 76% 85% 81% 83% 84%

Achterpaden en brandgangen 65% 76% 77% 74% 66% 65%
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boven het gemiddelde uit. De toekomst zien de 
bewoners van De Wijert-noord nog steeds met 
veel vertrouwen tegemoet. De helft verwacht dat 
de buurt er de komende jaren op vooruit zal gaan.

Veiligheid
Op het gebied van veiligheid scoort De Wijert-
noord rond het gemiddelde. Dit gaat gepaard met 
toenames van de percentages slachtoffers van 
diefstal van een fiets en een (poging tot) inbraak 
in hun woning. Er zijn ook meer buurtbewoners 
met het idee dat er vaak vermogensdelicten 
worden gepleegd in hun buurt. De onveiligheids-
gevoelens zijn juist iets afgenomen, en opgescho-
ven van bovengemiddeld naar een gemiddelde 
score.

De Wijert-noord/Corpus den Hoorn De Wijert-noord
1998 2000 2004 2006 2008 Stad

Woonomgeving
Sociale samenhang 5,6 6,1 5,4 5,5 5,6 6,0

Kwaliteit buurt 7,0 7,6 6,9 7,1 7,1 7,7
Cijfer woonomgeving 6,9 7,2 7,2 7,0 7,0 7,3

Medeverantwoordelijk buurt (%) 87% 79% 81% 75% 85% 84%
Overlastcijfer 3,0 2,1 2,5 3,1 3,5 3,2

Overlast groepen jongeren 18% 10% 9% 13% 13% 11%
Drugsoverlast 15% 8% 4% 11% 10% 8%

Verloederingscijfer 4,5 4,5 3,0 3,6 4,6 4,0
Oordeel woonomgeving (vooruit) 13% 30% 32% 32% 35% 28%

Toekomstverwachting (vooruit) 26% 39% 42% 60% 48% 36%

Veiligheid
Onveiligheidsgevoelens buurt 26% 27% 17% 21% 18% 19%
Perceptie vermogensdelicten 4,3 4,4 2,8 1,7 2,8 3,1

Perceptie dreigende voorvallen 1,3 1,1 0,8 1,1 1,4 1,4
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7.12  Binnenstad-noord

Tevredenheid voorzieningen constant rond 
gemiddelde
De voorzieningen in Binnenstad-noord worden 
even goed gewaardeerd als gemiddeld in de stad. 
Over het winkelaanbod en de voorzieningen voor 
jongeren is men bovengemiddeld tevreden in 
deze buurt. Het percentage buurtbewoners dat 
tevreden is over de voorzieningen voor ouderen, 
is hoger dan in 2006. Over het onderhoud aan de 
buurt zijn de bewoners nog net zo tevreden als in 
2006, alleen het onderhoud aan de trottoirs wordt 
wat minder positief beoordeeld.

Beoordeling woonomgeving stabiel
De beoordeling van de kwaliteit van de woon-
omgeving is in Binnenstad-noord grotendeels 
gelijk gebleven. Overlast en verloedering zijn iets 
toegenomen, net als in de stad als geheel. De 
score voor overlast ligt nu rond het gemiddelde, 
maar er is nog wel veel drugs- en geluidsoverlast. 
Toegenomen verloedering valt ook in deze buurt 

vooral te wijten aan het waarnemen van veel 
vernielingen. De sociale samenhang is onderge-
middeld, maar toch wonen de bewoners graag in 
Binnenstad-noord, want de gehechtheid aan de 
buurt behoort tot de grootste van de stad en het 
percentage dat zo snel mogelijk wil verhuizen, is 
een van de laagste. Dit beeld is typisch voor een 
woonwijk die bij studenten in de stad zeer geliefd 
is.
Net als vorige keer zijn de bewoners van 
Binnenstad-noord gemiddeld positief over de 
recente ontwikkelingen van hun buurt en de 
verwachtingen voor verdere verbetering. 

Veiligheid volgt trend onder het gemiddelde, 
minder slachtoffers van geweld
De diverse aspecten van veiligheid scoren ook 
in 2008 duidelijk ongunstig. Deze scores kunnen 
net als in 2006 worden bezien in een duidelijk 
verband met die van de wijk Centrum als geheel, 
waar de situatie rond veiligheid nog verder 

Tabel 7.12  Indicatorscores Binnenstad-noord, 2006 - 2008

2006 2008 Stad
Tevredenheid voorzieningen

Basisonderwijs 90% 88% 87%
Speelmogelijkheden 64% 60% 67%

Jongerenvoorzieningen 62% 58% 48%
Ouderenvoorzieningen 66% 73% 69%

Winkelaanbod 94% 94% 88%
Straatverlichting 85% 89% 89%
Groenvoorziening 83% 83% 84%
Openbaar vervoer 88% 86% 84%

Achterpaden en brandgangen 67% 67% 65%
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(negatief) afwijkt van het stadsgemiddelde. Dit 
geldt zowel voor het gevoel van onveiligheid, voor 
de indruk van het vaak voorkomen van vermo-
gensdelicten en bedreigende voorvallen, als ook 
voor het aantal slachtoffers van fietsendiefstal 
en (pogingen tot) woninginbraak. Bewoners van 
Binnenstad-noord hebben even vaak misdrijven 
aan hun auto meegemaakt als de gemiddelde 
Centrumbewoner. 
Het percentage buurtbewoners dat aangeeft 
slachtoffer te zijn geweest van geweld, is duide-
lijk gedaald  en nu gelijk aan het stadsgemiddelde.

2006 2008 Stad
Woonomgeving

Sociale samenhang 5,9 5,9 6,0
Kwaliteit buurt 7,9 8,2 7,7

Cijfer woonomgeving 7,3 7,4 7,3
Medeverantwoordelijk buurt (%) 87% 80% 84%

Overlastcijfer 3,1 3,5 3,2
Overlast groepen jongeren 7% 7% 11%

Drugsoverlast 14% 20% 8%
Verloederingscijfer 3,4 4,1 4,0

Oordeel woonomgeving (vooruit) 34% 22% 28%
Toekomstverwachting (vooruit) 57% 39% 36%

Veiligheid
Onveiligheidsgevoelens buurt 20% 26% 19%
Perceptie vermogensdelicten 3,7 4,3 3,1

Perceptie dreigende voorvallen 2,3 2,6 1,4
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7.13  Kostverloren

Grote tevredenheid over voorzieningen voor 
kinderen
De bewoners van Kostverloren zijn in het 
algemeen redelijk tevreden over de voorzie-
ningen in hun buurt. Ook zijn er vrijwel geen 
grote verschuivingen in vergelijking met 2006. 
De grootste verandering is de toename van de 
tevredenheid over de jongerenvoorzieningen in 
Kostverloren, van een duidelijk ondergemiddelde 
31 procent naar een gemiddelde 43 procent. Ook 
de winkels, de speelmogelijkheden voor kinderen 
en het onderhoud daarvan stemmen meer buurt-
bewoners tot tevredenheid. De brandgangen en 
achterpaden de buurt scoren wat minder goed 
dan in 2006.

Woonomgeving minder goed beoordeeld, goede 
hoop voor de toekomst
De elementen die de woonomgeving beschrijven 
laten een algemene achteruitgang in Kostverloren 
zien, ten opzichte van 2006 en ten opzichte van 
het stedelijk gemiddelde. Overlast en verloe-
dering zijn sterker dan gemiddeld gestegen. 
Overlast door groepen jongeren en drugsoverlast 
zijn toegenomen, en liggen nu rond het stadsge-
middelde. Veel meer buurtbewoners signaleren 
rommel op straat.
De sociale samenhang en gehechtheid aan de 
buurt scoren lager dan in 2006. En het percen-
tage dat graag zo gauw mogelijk wil verhuizen, is 
toegenomen. Toch vinden veel bewoners dat de 
buurt er het laatste jaar op vooruit is gegaan, en 
verwachten er veel dat de buurt in de toekomst 
verder zal verbeteren. 

Tabel 7.13  Indicatorscores Kostverloren, 2006 - 2008

2006 2008 Stad
Tevredenheid voorzieningen

Basisonderwijs 98% 98% 87%
Speelmogelijkheden 74% 81% 67%

Jongerenvoorzieningen 31% 43% 48%
Ouderenvoorzieningen 62% 67% 69%

Winkelaanbod 77% 82% 88%
Straatverlichting 88% 89% 89%
Groenvoorziening 87% 86% 84%
Openbaar vervoer 88% 88% 84%

Achterpaden en brandgangen 76% 69% 65%
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Meer slachtoffers autodelicten en 
inbraakpogingen
De veiligheidssituatie in Kostverloren is vergelijk-
baar met die van de stad. Het percentage buurt-
bewoners dat diefstal van of vernieling aan de 
auto heeft ondervonden, ligt evenwel flink hoger 
dan in 2006 en ook boven het stadsgemiddelde. 
Ook hebben veel meer bewoners te maken gehad 
met een (poging tot) inbraak. 

2006 2008 Stad
Woonomgeving

Sociale samenhang 6,0 5,7 6,0
Kwaliteit buurt 7,5 7,3 7,7

Cijfer woonomgeving 7,3 7,1 7,3
Medeverantwoordelijk buurt (%) 78% 81% 84%

Overlastcijfer 2,5 3,7 3,2
Overlast groepen jongeren 4% 8% 11%

Drugsoverlast 2% 5% 8%
Verloederingscijfer 2,9 3,8 4,0

Oordeel woonomgeving (vooruit) 50% 41% 28%
Toekomstverwachting (vooruit) 60% 50% 36%

Veiligheid
Onveiligheidsgevoelens buurt 14% 17% 19%
Perceptie vermogensdelicten 2,1 3,3 3,1

Perceptie dreigende voorvallen 0,9 1,3 1,4
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7.14  Grunobuurt 

Tevredenheid voorzieningen gemiddeld
De bewoners van de Grunobuurt zijn over de 
meeste voorzieningen in hun buurt minstens 
zo tevreden als de gemiddelde stadjer. Alleen 
over de speelmogelijkheden voor kinderen ligt 
de tevredenheid onder het gemiddelde. Deze is 
sinds 2006 ook behoorlijk gedaald, evenals de 
waardering voor het onderhoud van de speelvoor-
zieningen. De tevredenheid over voorzieningen 
voor jongeren is juist toegenomen, evenals die 
over het onderhoud van de fietspaden en trot-
toirs.

Weinig verloedering, veel geluidsoverlast
De score voor verloedering is in de Grunobuurt 
duidelijk gunstiger dan in de stad als geheel. 
Vooral graffiti en vernielingen komen hier minder 
vaak voor. Ook overlast ontwikkelt zich gunstig 
en komt op het stadsgemiddelde. In deze buurt 
komen weinig drugsoverlast en overlast van 

groepen jongeren voor. Wel is er veel geluids-
overlast. Dit was ook in 2006 al kenmerkend voor 
de Grunobuurt.
De sociale samenhang in deze buurt is behoor-
lijk gedaald, en behoort nu tot de laagste in de 
gemeente. Ditzelfde geldt voor het percentage 
buurtbewoners dat zich medeverantwoordelijk 
voelt voor de buurt. Toch is het percentage dat zo 
snel mogelijk wil verhuizen niet hoger dan gemid-
deld. 
Dit alles heeft er waarschijnlijk mee te maken 
dat er al veel gesloopt is en de helft van de buurt 
op de sloopnominatie staat, waardoor er al jaren 
vrijwel geen onderhoud aan de woningen wordt 
gepleegd. De huisvesting van tijdelijke huurders, 
in afwachting van de voortgang van de wijk-
vernieuwing, beïnvloedt de resultaten voor de 
Grunobuurt.

Tabel 7.14  Indicatorscores Grunobuurt, 2006 - 2008

2006 2008 Stad
Tevredenheid voorzieningen

Basisonderwijs 95% 89% 87%
Speelmogelijkheden 61% 45% 67%

Jongerenvoorzieningen 44% 57% 48%
Ouderenvoorzieningen 83% 84% 69%

Winkelaanbod 84% 88% 88%
Straatverlichting 94% 89% 89%
Groenvoorziening 89% 88% 84%
Openbaar vervoer 95% 91% 84%

Achterpaden en brandgangen 64% 62% 65%
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Even weinig bewoners als in 2006 beoordelen de 
recente ontwikkelingen van de buurt als positief. 
Dit is  opnieuw een van de laagste percentages 
van de stad. De verwachting dat de buurt er de 
komende jaren op vooruit zal gaan wordt ook 
door evenveel mensen als in 2006 uitgesproken. 
Doordat het gemiddelde sterk is gedaald komt de 
Grunobuurt hiermee uit op het stedelijk gemid-
delde.

Minder autodelicten, meer diefstal van fietsen
De gevoelens van onveiligheid zijn enigszins 
toegenomen, min of meer parallel aan de ontwik-
keling in de stad als geheel. Vooral het gevoel van 
onveiligheid is gestegen, maar ook de indruk die 
de bewoners hebben van de frequentie waarmee 
bedreigende voorvallen en vermogensdelicten 
voorkomen. 

Het percentage bewoners van de Grunobuurt 
dat een delict aan de auto heeft meegemaakt is 
behoorlijk lager dan in 2006, en is nu gemiddeld. 
Het percentage bewoners van wie een fiets is 
gestolen is gestegen tot boven het stadsgemid-
delde. Ook het aantal (pogingen tot) inbraak is 
toegenomen.

2006 2008 Stad
Woonomgeving

Sociale samenhang 5,9 5,3 6,0
Kwaliteit buurt 7,3 7,2 7,7

Cijfer woonomgeving 7,2 7,1 7,3
Medeverantwoordelijk buurt (%) 85% 76% 84%

Overlastcijfer 3,1 3,5 3,2
Overlast groepen jongeren 6% 5% 11%

Drugsoverlast 2% 3% 8%
Verloederingscijfer 2,5 3,1 4,0

Oordeel woonomgeving (vooruit) 20% 20% 28%
Toekomstverwachting (vooruit) 38% 36% 36%

Veiligheid
Onveiligheidsgevoelens buurt 14% 20% 19%
Perceptie vermogensdelicten 2,6 2,8 3,1

Perceptie dreigende voorvallen 0,8 1,1 1,4
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8

Kleurenoverzichten
Op de volgende bladzijden vindt u kleurenoverzichten voor de wijken en de 
buurten. Hierin is voor allerlei elementen van leefbaarheid en veiligheid te 
zien of wijken en buurten beter of slechter scoren dan de stad als geheel. 
Een vakje is rood wanneer een wijkscore in negatieve zin significant4 afwijkt 
van het stadsgemiddelde, en blauw bij een duidelijk betere score. Een lila 
vakje betekent dat een wijk of buurt statistisch gezien niet duidelijk afwijkt 
van het stedelijk gemiddelde. Dit heeft onder andere te maken met de 
omvang van de steekproeven. 
Voor een juiste interpretatie van de overzichten is het van belang te weten 
dat een rood of blauw gekleurd vakje alleen betekent dat met een behoorlijk 
grote mate van zekerheid kan worden gezegd dat het wijkgemiddelde afwijkt 
van het stadsgemiddelde. Het zegt niets over de omvang van het verschil, 
de relevantie van het verschil, of over de ernst van een situatie. Als er 
genoeg personen zouden kunnen meedoen aan het onderzoek, dan zou het 
schema uiteindelijk voorzien zijn van vrijwel alleen nog maar rode en blauwe 
vakjes. De gevonden verschillen zouden dan immers ook in de werkelijkheid 
aanwezig zijn.
Verder is het zo dat alles is gerelateerd aan het stadsgemiddelde. Wanneer 
een indicator hoog scoort voor de stad als geheel, hoeft een rood vakje niet 
per definitie te betekenen dat de wijk het slecht doet. Andersom geldt dat 
bij een laag stadsgemiddelde een blauw vakje niet hoeft te betekenen dat de 
situatie voor een wijk rooskleurig is.

In de overzichten zijn de onderzochte wijken en buurten geordend op 
volgorde van de scores ten opzichte van de stad. Alle indicatoren tellen 
hierbij even zwaar. Voor de wijken komt de Korrewegwijk/De Hoogte als 
eerste en Nieuw-zuid particulier als laatste. Voor de leefbaarheids- en 
veiligheidsindicatoren is een duidelijke overgang te zien van rood naar lila, 
naar blauw. Een samenhang tussen leefbaarheid en veiligheid is duidelijk 
waarneembaar. Ook valt direct op dat deze indicatoren geen relatie vertonen 
met de tevredenheid over de buurtvoorzieningen; als er al een relatie is, dan 
is het een omgekeerde. In het blok ‘tevredenheid over buurtvoorzieningen’ 
is meer dan in de andere blokken sprake van een gevlekt patroon. Blijkbaar 
wordt de mate van leefbaarheid en veiligheid in een buurt niet bepaald door 
het niveau van de aanwezige voorzieningen. 

4  Dit betekent dat er een grote kans (95 procent) is dat het gevonden verschil 
ook in de werkelijkheid een verschil is.
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8.1  Wijkoverzicht 
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Tevredenheid over buur tvoorzieningen
Winkelaanbod 96% 97% 96% 92% 62% 87% 90% 90% 91% 91% 98% 61% 75% 88% 88%

Groenvoorziening 81% 82% 70% 94% 89% 87% 88% 81% 84% 81% 84% 83% 88% 91% 84%
Straatverlichting 91% 85% 88% 82% 85% 94% 87% 92% 92% 86% 90% 89% 89% 91% 89%

Achterpaden/brandgangen 59% 66% 71% 52% 58% 72% 67% 60% 62% 61% 71% 73% 65% 75% 65%
Openbaar vervoer 94% 93% 84% 93% 93% 86% 90% 83% 90% 65% 86% 58% 52% 81% 84%

Basisonderwijs 84% 91% 85% 96% 93% 81% 83% 84% 88% 91% 89% 75% 82% 87% 87%
Speelmogelijkheden voor kinderen 73% 66% 41% 76% 62% 67% 60% 55% 72% 62% 64% 67% 85% 77% 67%

Jongerenvoorzieningen 48% 46% 65% 59% 37% 54% 43% 46% 54% 43% 51% 38% 44% 38% 48%
Ouderenvoorzieningen 74% 84% 69% 63% 71% 66% 86% 67% 66% 69% 79% 35% 56% 63% 69%

Wonen
Kwaliteit woning 6,9 7,4 7,2 7,6 7,6 7,4 7,4 7,4 7,5 7,6 7,5 7,9 7,7 8,0 7,5

Koopwoningen (%) 30% 40% 42% 67% 64% 49% 45% 71% 72% 69% 67% 94% 92% 76% 62%

Woonomgeving
Cijfer sociale samenhang 5,0 5,5 5,4 5,9 6,0 5,8 5,8 6,0 6,3 7,1 6,1 6,9 6,8 6,8 6,0
Kwaliteit woonomgeving 6,8 6,8 7,8 7,3 7,2 7,3 7,4 7,7 8,1 7,9 7,9 8,1 8,1 8,5 7,7

Cijfer woonomgeving 6,8 6,9 7,3 7,1 7,1 7,1 7,1 7,4 7,6 7,3 7,4 7,6 7,6 7,8 7,3
Gehechtheid aan buur t (%) 55% 58% 64% 62% 66% 55% 67% 65% 73% 74% 66% 69% 68% 78% 66%

Prettige buur t (%) 87% 92% 95% 92% 92% 90% 92% 96% 98% 98% 95% 100% 97% 98% 94%
Medeverantwoordelijk buur t ( j/n) 79% 78% 76% 87% 87% 81% 83% 87% 88% 85% 85% 89% 90% 90% 84%
Verhuizen als het mogelijk is ( j/n) 18% 19% 10% 18% 15% 13% 14% 9% 7% 10% 8% 7% 8% 3% 11%

Overlastcijfer 4,4 4,3 4,4 4,1 3,6 3,2 3,2 3,3 3,1 2,2 2,7 1,3 2,3 2,1 3,2
Overlast groepen jongeren 14% 20% 18% 22% 16% 8% 11% 6% 6% 8% 7% 2% 8% 6% 11%

Drugsoverlast 22% 6% 28% 8% 5% 11% 7% 2% 3% 2% 3% 0% 0% 1% 8%
Overlast door omwonenden 22% 18% 12% 15% 14% 11% 10% 11% 8% 4% 6% 1% 3% 2% 10%

Geluidsoverlast 38% 32% 49% 32% 28% 21% 23% 28% 23% 17% 18% 5% 12% 11% 25%

Verloederingscijfer 4,6 5,2 4,2 5,5 5,7 4,1 3,6 3,2 3,7 3,6 3,8 2,5 2,8 3,2 4,0
Rommel op straat 38% 35% 28% 37% 30% 22% 18% 18% 19% 11% 23% 6% 7% 8% 22%

Bekladding van muren/gebouwen 9% 10% 20% 15% 21% 7% 6% 3% 4% 4% 7% 1% 4% 5% 8%
Vernielingen 27% 60% 21% 57% 74% 33% 22% 7% 17% 37% 23% 17% 15% 24% 29%

Hondenpoep op straat 36% 38% 27% 40% 42% 24% 24% 30% 32% 29% 24% 25% 19% 21% 29%

Veiligheid
Onveiligheidsgevoelens eigen buur t 27% 25% 33% 22% 16% 20% 23% 18% 19% 9% 16% 6% 13% 11% 19%

Perceptie inbraak in woningen 16% 8% 10% 10% 6% 10% 6% 9% 10% 1% 4% 0% 3% 5% 8%
Vermogensdelicten 4,2 3,6 4,7 3,3 3,0 3,6 3,0 3,2 3,8 1,6 3,1 1,2 2,0 2,2 3,1

Dreiging 2,4 1,6 3,7 1,7 1,1 1,9 1,5 1,0 1,3 0,5 0,9 0,2 0,3 0,4 1,4

Oordeel woningomgeving (vooruit) 31% 47% 24% 39% 29% 33% 26% 23% 26% 22% 35% 30% 15% 12% 28%
Toekomstverwachting omgeving (vooruit) 47% 46% 34% 35% 49% 42% 39% 30% 34% 31% 45% 36% 22% 15% 36%

Aanpak problemen belangrijk volgens bewoners
Parkeerproblematiek 20% 9% 23% 11% 13% 13% 8% 25% 32% 11% 22% 13% 9% 12% 17%

Onderhoud, schoonhouden buur t 20% 18% 11% 21% 24% 17% 10% 19% 17% 11% 17% 10% 17% 14% 16%
Verkeersproblemen 6% 7% 16% 10% 9% 13% 10% 16% 11% 28% 17% 31% 17% 20% 15%

Jongerenproblematiek 10% 24% 9% 25% 25% 9% 19% 3% 6% 23% 9% 17% 25% 16% 15%
Criminaliteit , vandalisme 20% 24% 23% 18% 17% 12% 19% 7% 12% 11% 11% 5% 9% 8% 15%

Gedrag buur tgenoten 19% 21% 9% 16% 18% 13% 16% 16% 10% 8% 10% 3% 4% 3% 12%
Staat van verlichting / trot toirs 9% 9% 11% 11% 15% 9% 11% 11% 7% 14% 14% 6% 16% 14% 11%

Te weinig toezicht 9% 13% 14% 13% 9% 5% 13% 6% 6% 8% 10% 4% 10% 10% 10%
Geen probleem 12% 17% 14% 17% 15% 18% 24% 23% 21% 19% 20% 17% 19% 28% 19%
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Tevredenheid over buur tvoorzieningen
Winkelaanbod 91% 97% 93% 91% 66% 96% 83% 97% 82% 98% 94% 88% 97% 96% 88%

Groenvoorziening 73% 86% 84% 93% 90% 88% 84% 82% 86% 88% 83% 88% 82% 90% 84%
Straatverlichting 83% 87% 89% 81% 86% 86% 84% 88% 89% 87% 89% 89% 88% 86% 89%

Achterpaden/brandgangen 67% 56% 67% 56% 62% 62% 73% 72% 69% 66% 67% 62% 58% 74% 65%
Openbaar vervoer 90% 92% 90% 94% 92% 89% 86% 95% 88% 83% 86% 91% 84% 92% 84%

Basisonderwijs 89% 85% 87% 96% 96% 91% 81% 92% 98% 90% 88% 89% 93% 90% 87%
Speelmogelijkheden voor kinderen 76% 74% 57% 86% 60% 72% 55% 62% 81% 73% 60% 45% 68% 42% 67%

Jongerenvoorzieningen 51% 46% 45% 59% 42% 43% 46% 41% 43% 51% 58% 57% 33% 44% 48%
Ouderenvoorzieningen 57% 71% 63% 57% 77% 88% 74% 86% 67% 84% 73% 84% 78% 85% 69%

Wonen
Kwaliteit woning 6,8 6,9 6,7 7,4 7,5 7,1 7,2 7,4 7,1 7,4 7,1 7,0 7,6 7,4 7,5

Koopwoningen (%) 15% 30% 22% 52% 60% 44% 38% 35% 46% 44% 49% 51% 64% 48% 62%

Woonomgeving
Cijfer sociale samenhang 4,8 5,0 5,3 5,8 5,8 5,6 5,2 5,4 5,7 5,6 5,9 5,3 6,9 6,2 6,0
Kwaliteit woonomgeving 6,1 6,6 6,7 7,2 7,2 7,1 7,0 6,9 7,3 7,1 8,2 7,2 7,7 7,9 7,7

Cijfer woonomgeving 6,5 6,7 6,8 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 7,1 7,0 7,4 7,1 7,1 7,4 7,3
Gehechtheid aan buur t (%) 47% 57% 53% 63% 65% 64% 59% 62% 57% 60% 74% 63% 71% 67% 66%

Prettige buur t (%) 76% 83% 87% 90% 92% 90% 90% 89% 93% 93% 97% 92% 95% 98% 94%
Medeverantwoordelijk buur t ( j/n) 75% 81% 82% 87% 83% 80% 82% 81% 81% 85% 80% 76% 83% 84% 84%
Verhuizen als het mogelijk is ( j/n) 31% 18% 15% 24% 13% 18% 17% 16% 18% 19% 5% 14% 11% 9% 11%

Overlastcijfer 4,5 4,8 4,1 4,3 3,8 3,7 3,6 3,7 3,7 3,5 3,5 3,5 2,8 1,9 3,2
Overlast groepen jongeren 16% 17% 17% 20% 16% 12% 12% 20% 8% 13% 7% 5% 12% 4% 11%

Drugsoverlast 36% 20% 7% 8% 6% 11% 13% 10% 5% 10% 20% 3% 3% 1% 8%
Overlast door omwonenden 22% 25% 13% 13% 11% 11% 14% 12% 14% 10% 9% 10% 5% 3% 10%

Geluidsoverlast 41% 45% 23% 33% 32% 25% 22% 26% 28% 21% 33% 35% 20% 10% 25%

Verloederingscijfer 5,4 4,7 4,5 5,5 5,7 4,2 3,8 5,2 3,8 4,6 4,1 3,1 4,6 3,0 4,0
Rommel op straat 50% 42% 33% 38% 37% 33% 28% 39% 28% 35% 27% 22% 11% 18% 22%

Bekladding van muren/gebouwen 7% 13% 12% 14% 20% 6% 7% 10% 4% 13% 13% 2% 7% 5% 8%
Vernielingen 39% 29% 17% 56% 71% 23% 13% 58% 17% 31% 18% 10% 61% 9% 29%

Hondenpoep op straat 56% 38% 43% 40% 40% 27% 23% 41% 27% 22% 31% 25% 40% 16% 29%

Veiligheid
Onveiligheidsgevoelens eigen buur t 31% 30% 34% 23% 20% 30% 31% 21% 17% 18% 26% 20% 6% 13% 19%

Perceptie inbraak in woningen 16% 13% 12% 9% 7% 8% 2% 7% 5% 5% 6% 9% 1% 1% 8%
Vermogensdelicten 4,5 4,0 4,1 3,4 3,1 3,6 3,0 3,4 3,3 2,8 4,3 2,8 2,0 2,3 3,1

Dreiging 3,0 2,5 1,9 1,7 1,3 2,0 1,6 1,6 1,3 1,4 2,6 1,1 0,7 0,4 1,4

Oordeel woningomgeving (vooruit) 30% 32% 45% 39% 46% 16% 48% 47% 41% 35% 22% 20% 25% 60% 28%
Toekomstverwachting omgeving (vooruit) 53% 51% 58% 33% 60% 23% 66% 41% 50% 48% 39% 36% 27% 62% 36%

Aanpak problemen belangrijk volgens bewoners
Parkeerproblematiek 15% 18% 12% 6% 8% 8% 7% 6% 16% 14% 28% 28% 16% 19% 17%

Onderhoud, schoonhouden buur t 24% 23% 15% 23% 19% 16% 13% 19% 18% 17% 20% 15% 14% 20% 16%
Verkeersproblemen 7% 7% 2% 10% 8% 10% 11% 8% 15% 12% 17% 14% 19% 21% 15%

Jongerenproblematiek 13% 10% 21% 27% 28% 20% 25% 26% 8% 16% 2% 3% 25% 9% 15%
Criminaliteit , vandalisme 22% 21% 26% 19% 27% 24% 21% 20% 15% 13% 17% 5% 19% 6% 15%

Gedrag buur tgenoten 18% 22% 18% 15% 12% 17% 20% 24% 17% 17% 10% 18% 12% 5% 12%
Staat van verlichting / trot toirs 5% 6% 8% 12% 12% 12% 5% 9% 11% 14% 12% 9% 11% 14% 11%

Te weinig toezicht 11% 8% 8% 13% 11% 17% 13% 15% 11% 12% 11% 8% 13% 11% 10%
Geen probleem 10% 9% 15% 16% 18% 15% 20% 15% 17% 22% 13% 23% 17% 26% 19%

8.2 Buurtoverzicht
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Bijlage 1    Algeheel overzicht wijkscores

1996 2000 2004 2006 2008 2008-
tel 1996 2000 2004 2006 2008 2008-

tel
Wijk Winkelaanbod (tevreden) Achterpaden en brandgangen (tevreden)

Centrum 95% 91% 95% 93% 96% 57% 70% 63% 68% 71%
Oranjewijk/Schilderswijk 96% 87% 91% 88% 91% 63% 62% 62% 69% 62%

Oud-zuid 77% 82% 85% 86% 90% 53% 53% 60% 64% 60%
Nieuw-zuid corporatief 95% 95% 96% 98% 98% 63% 67% 71% 76% 71%
Nieuw-zuid par ticulier 88% 79% 83% 84% 88% 63% 74% 71% 72% 75%

Oosterpark 88% 85% 84% 87% 87% 68% 52% 75% 76% 72%
Korrewegwijk/De Hoogte 93% 96% 96% 95% 96% 54% 61% 66% 62% 59%

Lewenborg 96% 95% 94% 88% 62% 58% 55% 61% 62% 58%
Beijum 80% 75% 92% 91% 92% 60% 50% 63% 74% 52%

Nieuw-oost 73% 78% 79% 82% 75% 63% 58% 68% 71% 65%
Paddepoel 97% 98% 98% 97% 90% 55% 59% 65% 65% 67%
Vinkhuizen 82% 78% 99% 97% 97% 47% 50% 61% 64% 66%

Nieuw-west - 47% 62% 65% 61% - 60% 75% 64% 73%
Hoogkerk/de dorpen 88% 78% 86% 88% 91% 61% 65% 57% 69% 61%

Stad 89% 86% 90% 89% 88% 88% 58% 60% 65% 68% 65% 66%

Wijk Groenvoorziening  (tevreden) Openbaar vervoer (tevreden)
Centrum 53% 56% 65% 73% 70% 77% 83% 85% 90% 84%

Oranjewijk/Schilderswijk 82% 80% 84% 82% 84% 78% 75% 85% 83% 90%
Oud-zuid 70% 68% 78% 75% 81% 76% 68% 78% 85% 83%

Nieuw-zuid corporatief 83% 79% 87% 86% 84% 78% 69% 79% 83% 86%
Nieuw-zuid par ticulier 86% 78% 91% 90% 91% 74% 67% 75% 81% 81%

Oosterpark 79% 76% 94% 86% 87% 73% 68% 75% 82% 86%
Korrewegwijk/De Hoogte 75% 77% 83% 85% 81% 76% 81% 86% 91% 94%

Lewenborg 96% 87% 91% 91% 89% 81% 82% 85% 93% 93%
Beijum 88% 88% 94% 96% 94% 89% 83% 86% 93% 93%

Nieuw-oost 81% 79% 86% 88% 88% 57% 51% 46% 51% 52%
Paddepoel 75% 80% 91% 90% 88% 72% 62% 83% 91% 90%
Vinkhuizen 79% 70% 87% 85% 82% 85% 75% 86% 94% 93%

Nieuw-west - 52% 80% 84% 83% - 40% 47% 57% 58%
Hoogkerk/de dorpen 84% 77% 87% 89% 81% 51% 44% 62% 66% 65%

Stad 78% 75% 85% 85% 84% 85% 75% 70% 78% 83% 84% 84%

Wijk Straatverlichting (tevreden) Basisonderwijs (tevreden)
Centrum 80% 86% 88% 91% 88% 83% 93% 81% 83% 85%

Oranjewijk/Schilderswijk 88% 86% 93% 92% 92% 90% 78% 87% 90% 88%
Oud-zuid 90% 89% 91% 95% 92% 84% 84% 86% 89% 84%

Nieuw-zuid corporatief 87% 92% 93% 92% 90% 88% 96% 91% 94% 89%
Nieuw-zuid par ticulier 89% 86% 94% 94% 91% 74% 77% 82% 88% 87%

Oosterpark 81% 76% 87% 90% 94% 82% 77% 74% 82% 81%
Korrewegwijk/De Hoogte 81% 71% 88% 91% 91% 85% 85% 88% 89% 84%

Lewenborg 76% 78% 78% 83% 85% 90% 98% 95% 95% 93%
Beijum 73% 75% 81% 84% 82% 93% 94% 95% 98% 96%

Nieuw-oost 83% 84% 91% 93% 89% 91% 80% 76% 80% 82%
Paddepoel 87% 80% 92% 92% 87% 84% 82% 84% 87% 83%
Vinkhuizen 80% 83% 92% 90% 85% 96% 84% 96% 93% 91%

Nieuw-west - 87% 89% 93% 89% - 59% 64% 83% 75%
Hoogkerk/de dorpen 84% 89% 90% 92% 86% 90% 91% 88% 96% 91%

Stad 83% 83% 89% 91% 89% 91% 86% 86% 86% 90% 87% 84%
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1996 2000 2004 2006 2008 2008-
tel 1996 2000 2004 2006 2008 2008-

tel
Wijk Speelmogelijkheden (tevreden) Schoonhouden woonomgeving (tevreden)

Centrum 33% 44% 37% 46% 41% - - 82% 77% 75%
Oranjewijk/Schilderswijk 63% 58% 72% 65% 72% - - 82% 79% 69%

Oud-zuid 55% 47% 51% 57% 55% - - 76% 77% 72%
Nieuw-zuid corporatief 51% 59% 50% 57% 64% - - 76% 83% 70%
Nieuw-zuid par ticulier 66% 74% 67% 67% 77% - - 84% 84% 76%

Oosterpark 60% 58% 62% 74% 67% - - 77% 69% 66%
Korrewegwijk/De Hoogte 50% 57% 66% 69% 73% - - 67% 63% 58%

Lewenborg 71% 63% 68% 67% 62% - - 70% 65% 57%
Beijum 77% 80% 74% 85% 76% - - 66% 81% 69%

Nieuw-oost 74% 77% 77% 83% 85% - - 89% 81% 77%
Paddepoel 54% 62% 45% 63% 60% - - 76% 68% 70%
Vinkhuizen 36% 36% 72% 70% 66% - - 71% 75% 63%

Nieuw-west   - 47% 63% 78% 67% - - 85% 89% 82%
Hoogkerk/de dorpen 62% 53% 68% 70% 62% - - 76% 73% 75%

Stad 57% 59% 61% 68% 67% 67% - - 77% 76% 70% 76%

Wijk Jongerenvoorzieningen (tevreden) Onderhoud groenvoorziening (tevreden)
Centrum 74% 69% 66% 62% 65% - - 77% 86% 86%

Oranjewijk/Schilderswijk 57% 64% 42% 48% 54% - - 84% 82% 82%
Oud-zuid 45% 38% 40% 31% 46% - - 79% 84% 77%

Nieuw-zuid corporatief 33% 24% 35% 36% 51% - - 77% 84% 78%
Nieuw-zuid par ticulier 43% 19% 26% 36% 38% - - 80% 77% 79%

Oosterpark 52% 48% 51% 56% 54% - - 85% 83% 85%
Korrewegwijk/De Hoogte 35% 47% 45% 56% 48% - - 86% 86% 85%

Lewenborg 39% 40% 41% 39% 37% - - 67% 67% 69%
Beijum 33% 59% 42% 51% 59% - - 69% 81% 73%

Nieuw-oost 25% 31% 43% 43% 44% - - 77% 74% 77%
Paddepoel 54% 32% 36% 40% 43% - - 82% 76% 78%
Vinkhuizen 44% 31% 43% 54% 46% - - 81% 80% 74%

Nieuw-west - 23% 20% 24% 38% - - 80% 85% 81%
Hoogkerk/de dorpen 35% 26% 43% 50% 43% - - 72% 72% 72%

Stad 45% 42% 41% 45% 48% 45% - - 79% 80% 79% 81%

Wijk Voorzieningen ouderen in buur t (tevreden) Onderhoud speelmogelijkheden (tevreden)
Centrum - 73% - 62% 69% - - 55% 65% 65%

Oranjewijk/Schilderswijk - 50% - 55% 66% - - 75% 76% 83%
Oud-zuid - 48% - 80% 67% - - 56% 68% 69%

Nieuw-zuid corporatief - 59% - 76% 79% - - 50% 63% 70%
Nieuw-zuid par ticulier - 59% - 64% 63% - - 71% 79% 79%

Oosterpark - 48% - 70% 66% - - 57% 78% 75%
Korrewegwijk/De Hoogte - 64% - 69% 74% - - 71% 78% 74%

Lewenborg - 60% - 79% 71% - - 57% 61% 62%
Beijum - 56% - 68% 63% - - 60% 77% 71%

Nieuw-oost - 43% - 56% 56% - - 72% 79% 83%
Paddepoel - 64% - 79% 86% - - 60% 66% 64%
Vinkhuizen - 46% - 83% 84% - - 74% 63% 65%

Nieuw-west - 72% - 30% 35% - - 75% 81% 77%
Hoogkerk/de dorpen - 68% - 82% 69% - - 78% 79% 67%

Stad - 58% - 69% 69% 67% - - 65% 73% 72% 75%
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1996 2000 2004 2006 2008 2008-
tel 1996 2000 2004 2006 2008 2008-

tel
Wijk Onderhoud wegen (tevreden) Slachtof fer (poging tot) inbraak woning

Centrum - - 80% 83% 87% 24% 22% 15% 6% 18%
Oranjewijk/Schilderswijk - - 75% 87% 83% 12% 15% 13% 11% 19%

Oud-zuid - - 72% 78% 82% 12% 3% 10% 7% 14%
Nieuw-zuid corporatief - - 71% 80% 76% 6% 4% 4% 3% 9%
Nieuw-zuid par ticulier - - 86% 85% 82% 15% 8% 11% 1% 10%

Oosterpark - - 74% 72% 79% 6% 16% 10% 7% 13%
Korrewegwijk/De Hoogte - - 65% 72% 80% 8% 13% 9% 10% 13%

Lewenborg - - 74% 76% 77% 14% 12% 4% 4% 9%
Beijum - - 72% 88% 79% 11% 11% 10% 5% 14%

Nieuw-oost - - 84% 87% 87% 10% 7% 7% 4% 10%
Paddepoel - - 78% 70% 88% 16% 12% 12% 10% 7%
Vinkhuizen - - 83% 79% 84% 14% 15% 8% 9% 12%

Nieuw-west - - 88% 95% 93% 8% 8% 5% 2% 5%
Hoogkerk/de dorpen - - 70% 78% 79% 5% 4% 4% 1% 9%

Stad - - 76% 80% 83% 84% 12% 11% 9% 6% 12% 6%

Wijk Onderhoud fietspaden (tevreden) Kwaliteit woning (hoger=beter)
Centrum - - 86% 81% 87% 7,1 7,5 7,1 7,2 7,2

Oranjewijk/Schilderswijk - - 85% 89% 88% 7,4 7,4 7,3 7,5 7,5
Oud-zuid - - 76% 80% 87% 7,3 7,6 7,2 7,3 7,4

Nieuw-zuid corporatief - - 79% 83% 83% 7,4 7,2 7,3 7,6 7,5
Nieuw-zuid par ticulier - - 87% 84% 82% 7,9 7,8 7,9 8,1 8,0

Oosterpark - - 74% 78% 83% 7,2 7,1 7,3 7,3 7,4
Korrewegwijk/De Hoogte - - 78% 83% 80% 7,1 7,1 7,1 7,0 6,9

Lewenborg - - 80% 81% 72% 7,3 7,4 7,6 7,8 7,6
Beijum - - 81% 88% 77% 7,4 7,2 7,5 7,2 7,6

Nieuw-oost - - 82% 83% 81% 8,0 7,7 7,8 8,1 7,7
Paddepoel - - 78% 77% 85% 7,2 7,2 7,2 7,4 7,4
Vinkhuizen - - 81% 79% 72% 7,1 7,3 7,7 7,6 7,4

Nieuw-west - - 90% 93% 89% - 8,1 7,9 8,5 7,9
Hoogkerk/de dorpen - - 77% 79% 70% 7,7 7,5 7,6 7,7 7,6

Stad - - 81% 83% 82% 85% 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5

Wijk Onderhoud trot toir (tevreden) Kwaliteit woonomgeving (hoger=beter)
Centrum - - 73% 71% 71% 7,3 7,5 7,6 7,7 7,8

Oranjewijk/Schilderswijk - - 65% 75% 68% 7,8 7,7 8,0 8,0 8,1
Oud-zuid - - 63% 72% 67% 7,7 7,7 7,6 7,8 7,7

Nieuw-zuid corporatief - - 55% 52% 54% 7,9 7,9 7,4 7,6 7,9
Nieuw-zuid par ticulier - - 56% 54% 59% 8,2 8,4 8,1 8,3 8,5

Oosterpark - - 61% 65% 66% 7,1 7,2 7,3 7,2 7,3
Korrewegwijk/De Hoogte - - 70% 69% 63% 6,8 6,5 6,7 6,5 6,8

Lewenborg - - 58% 58% 51% 6,7 7,1 7,2 7,4 7,2
Beijum - - 65% 73% 61% 6,9 7,0 6,9 7,3 7,3

Nieuw-oost - - 73% 68% 68% 8,3 7,8 7,9 8,1 8,1
Paddepoel - - 58% 50% 63% 7,1 7,3 7,1 7,2 7,4
Vinkhuizen - - 60% 62% 54% 6,3 6,6 6,9 7,2 6,8

Nieuw-west - - 84% 89% 85% - 7,9 7,8 8,1 8,1
Hoogkerk/de dorpen - - 62% 61% 53% 7,9 7,7 7,7 7,9 7,9

Stad - - 64% 65% 63% 66% 7,3 7,4 7,4 7,6 7,7 7,5
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1996 2000 2004 2006 2008 2008-
tel 1996 2000 2004 2006 2008 2008-

tel
Wijk Rappor tcijfer woonomgeving Pret tige buur t

Centrum 7,0 7,1 7,3 7,3 7,3 91% 89% 94% 93% 95%
Oranjewijk/Schilderswijk 7,3 7,3 7,5 7,6 7,6 97% 97% 99% 98% 98%

Oud-zuid 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 95% 98% 97% 98% 96%
Nieuw-zuid corporatief 7,3 7,5 7,5 7,3 7,4 97% 98% 94% 94% 95%
Nieuw-zuid par ticulier 7,7 7,9 7,8 7,7 7,8 98% 98% 98% 100% 98%

Oosterpark 6,7 6,9 7,1 7,2 7,1 90% 95% 95% 92% 90%
Korrewegwijk/De Hoogte 6,7 6,5 6,9 6,8 6,8 92% 80% 89% 86% 87%

Lewenborg 7,0 6,9 7,2 7,2 7,1 87% 91% 92% 94% 92%
Beijum 6,9 6,8 7,1 7,4 7,1 88% 87% 89% 95% 92%

Nieuw-oost 7,5 7,6 7,8 7,7 7,6 97% 99% 99% 100% 97%
Paddepoel 7,0 6,9 7,1 7,1 7,1 90% 94% 95% 93% 92%
Vinkhuizen 6,6 6,7 7,0 7,2 6,9 85% 84% 90% 94% 92%

Nieuw-west - 7,5 7,8 7,9 7,6 - 98% 97% 100% 100%
Hoogkerk/de dorpen 7,6 7,4 7,6 7,5 7,3 99% 93% 98% 97% 98%

Stad 7,1 7,1 7,3 7,4 7,3 7,4 93% 93% 95% 95% 94% 96%

Wijk Sociale samenhang (hoger=beter) Medeverantwoordelijk buur t
Centrum 4,9 5,5 5,5 5,8 5,4 74% 86% 80% 80% 76%

Oranjewijk/Schilderswijk 6,0 6,1 6,1 6,3 6,3 85% 81% 85% 87% 88%
Oud-zuid 6,1 6,1 6,1 6,3 6,0 87% 89% 81% 83% 87%

Nieuw-zuid corporatief 6,3 6,3 6,2 6,1 6,1 85% 82% 86% 78% 85%
Nieuw-zuid par ticulier 6,5 6,7 6,7 6,7 6,8 89% 83% 90% 90% 90%

Oosterpark 5,9 5,9 5,9 6,1 5,8 74% 72% 76% 78% 81%
Korrewegwijk/De Hoogte 5,2 5,0 5,5 5,3 5,0 80% 74% 81% 81% 79%

Lewenborg 5,4 6,0 6,3 6,4 6,0 86% 84% 78% 85% 87%
Beijum 5,6 5,9 5,9 6,4 5,9 90% 89% 90% 88% 87%

Nieuw-oost 7,2 6,8 6,9 6,8 6,8 91% 88% 91% 85% 90%
Paddepoel 5,7 5,7 5,6 5,9 5,8 80% 82% 76% 78% 83%
Vinkhuizen 4,9 5,4 5,5 5,6 5,5 73% 66% 79% 74% 78%

Nieuw-west - 6,5 6,7 6,7 6,9 - 89% 75% 95% 89%
Hoogkerk/de dorpen 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 87% 87% 91% 82% 85%

Stad 5,8 6,0 6,1 6,2 6,0 6,1 83% 82% 83% 83% 84% 83%

Wijk Gehechtheid aan buur t Verhuizen als het mogelijk is
Centrum 69% 64% 76% 76% 64% 12% 15% 10% 9% 10%

Oranjewijk/Schilderswijk 72% 75% 82% 80% 73% 8% 10% 4% 6% 7%
Oud-zuid 71% 77% 76% 73% 65% 12% 11% 14% 9% 9%

Nieuw-zuid corporatief 80% 78% 71% 77% 66% 5% 6% 14% 13% 8%
Nieuw-zuid par ticulier 80% 86% 82% 82% 78% 5% 4% 6% 3% 3%

Oosterpark 65% 66% 66% 70% 55% 20% 14% 13% 14% 13%
Korrewegwijk/De Hoogte 61% 55% 63% 57% 55% 16% 20% 17% 21% 18%

Lewenborg 66% 71% 69% 73% 66% 22% 13% 17% 13% 15%
Beijum 57% 57% 64% 73% 62% 18% 17% 22% 14% 18%

Nieuw-oost 68% 73% 81% 78% 68% 9% 5% 8% 5% 8%
Paddepoel 72% 70% 66% 74% 67% 17% 10% 12% 13% 14%
Vinkhuizen 58% 62% 52% 61% 58% 24% 19% 13% 17% 19%

Nieuw-west - 70% 73% 71% 69%   - 6% 9% 2% 7%
Hoogkerk/de dorpen 79% 80% 83% 81% 74% 7% 12% 8% 5% 10%

Stad 69% 70% 72% 73% 66% 72% 13% 12% 12% 11% 11% 12%
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1996 2000 2004 2006 2008 2008-
tel 1996 2000 2004 2006 2008 2008-

tel
Wijk Overlast (hoger=meer) Overlast door omwonenden

Centrum 4,3 3,5 3,8 3,8 4,4 15% 6% 4% 9% 12%
Oranjewijk/Schilderswijk 2,6 3,1 2,6 2,6 3,1 9% 9% 7% 11% 8%

Oud-zuid 2,4 2,5 2,9 2,8 3,3 5% 5% 10% 7% 11%
Nieuw-zuid corporatief 2,0 2,1 2,1 2,5 2,7 6% 8% 6% 6% 6%
Nieuw-zuid par ticulier 1,5 1,1 1,7 1,6 2,1 5% 0% 3% 3% 2%

Oosterpark 3,4 3,7 3,3 3,3 3,2 14% 8% 8% 13% 11%
Korrewegwijk/De Hoogte 3,8 3,7 3,8 4,3 4,4 16% 16% 16% 19% 22%

Lewenborg 3,8 3,7 3,0 2,8 3,6 5% 12% 7% 7% 14%
Beijum 3,7 4,0 3,5 3,0 4,1 11% 14% 10% 6% 15%

Nieuw-oost 1,8 1,9 1,7 1,6 2,3 4% 0% 1% 4% 3%
Paddepoel 2,8 2,6 2,9 3,2 3,2 10% 3% 5% 10% 10%
Vinkhuizen 3,4 4,0 4,0 2,8 4,3 9% 19% 15% 10% 18%

Nieuw-west - 1,6 1,4 1,4 1,3   - 3% 2% 1% 1%
Hoogkerk/de dorpen 2,4 2,5 1,9 1,9 2,2 4% 5% 2% 3% 4%

Stad 3,0 2,9 2,9 2,8 3,2 2,9 9% 8% 7% 8% 10% 9%

Wijk Overlast van groepen jongeren Geluidsoverlast
Centrum 26% 16% 19% 18% 18% 27% 40% 44% 45% 49%

Oranjewijk/Schilderswijk 9% 10% 5% 7% 6% 43% 26% 20% 20% 23%
Oud-zuid 8% 7% 8% 7% 6% 16% 18% 24% 22% 28%

Nieuw-zuid corporatief 10% 10% 5% 8% 7% 34% 16% 11% 19% 18%
Nieuw-zuid par ticulier 4% 6% 8% 7% 6% 24% 5% 10% 10% 11%

Oosterpark 17% 17% 14% 12% 8% 48% 30% 28% 26% 21%
Korrewegwijk/De Hoogte 18% 12% 10% 14% 14% 12% 31% 38% 42% 38%

Lewenborg 27% 32% 17% 14% 16% 12% 23% 21% 21% 28%
Beijum 24% 23% 26% 16% 22% 9% 26% 25% 21% 32%

Nieuw-oost 9% 11% 7% 5% 8% 33% 8% 8% 10% 12%
Paddepoel 13% 9% 11% 15% 11% 20% 18% 19% 24% 23%
Vinkhuizen 26% 27% 23% 14% 20% 22% 32% 31% 23% 32%

Nieuw-west - 12% 4% 1% 2% - 8% 7% 14% 5%
Hoogkerk/de dorpen 19% 15% 7% 8% 8% 20% 20% 12% 11% 17%

Stad 16% 14% 12% 11% 11% 10% 23% 23% 23% 23% 25% 25%

Wijk Drugsoverlast Verloedering (hoger=meer)
Centrum 39% 45% 30% 22% 28% 5,2 4,4 3,7 3,5 4,2

Oranjewijk/Schilderswijk 20% 31% 14% 6% 3% 4,1 4,2 3,3 3,1 3,7
Oud-zuid 4% 5% 5% 2% 2% 4,0 4,2 3,1 2,8 3,2

Nieuw-zuid corporatief 5% 7% 1% 5% 3% 4,0 4,6 3,0 3,2 3,8
Nieuw-zuid par ticulier 1% 2% 2% 3% 1% 3,2 3,4 2,9 2,5 3,2

Oosterpark 19% 19% 20% 13% 11% 4,2 5,4 3,8 3,9 4,1
Korrewegwijk/De Hoogte 33% 21% 22% 21% 22% 5,5 4,7 3,9 3,8 4,6

Lewenborg 14% 9% 7% 4% 5% 6,4 6,5 4,2 4,6 5,7
Beijum 3% 12% 13% 5% 8% 5,6 5,7 4,2 4,3 5,5

Nieuw-oost 3% 4% 0% 1% 0% 2,7 3,2 2,0 1,9 2,8
Paddepoel 10% 11% 15% 14% 7% 4,1 4,7 3,2 3,5 3,6
Vinkhuizen 17% 15% 3% 2% 6% 5,6 5,6 4,5 4,1 5,2

Nieuw-west - 1% 1% 0% 0% - 3,3 2,2 2,1 2,5
Hoogkerk/de dorpen 1% 3% 3% 1% 2% 4,3 4,9 3,1 3,6 3,6

Stad 14% 15% 11% 8% 8% 7% 4,6 4,7 3,4 3,4 4,0 3,7
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1996 2000 2004 2006 2008 2008-
tel 1996 2000 2004 2006 2008 2008-

tel
Wijk Rommel op straat Hondenpoep op straat

Centrum 48% 29% 21% 27% 28% 33% 33% 25% 29% 27%
Oranjewijk/Schilderswijk 25% 31% 20% 14% 19% 47% 41% 34% 28% 32%

Oud-zuid 25% 33% 19% 13% 18% 43% 45% 33% 26% 30%
Nieuw-zuid corporatief 25% 28% 13% 16% 23% 32% 32% 22% 21% 24%
Nieuw-zuid par ticulier 15% 17% 9% 8% 8% 29% 28% 30% 22% 21%

Oosterpark 30% 44% 20% 28% 22% 43% 39% 30% 32% 24%
Korrewegwijk/De Hoogte 47% 32% 26% 33% 38% 50% 48% 44% 36% 36%

Lewenborg 43% 46% 21% 29% 30% 55% 50% 35% 38% 42%
Beijum 40% 38% 21% 17% 37% 57% 53% 36% 34% 40%

Nieuw-oost 8% 14% 3% 5% 7% 27% 32% 19% 20% 19%
Paddepoel 26% 43% 26% 27% 18% 44% 46% 25% 32% 24%
Vinkhuizen 43% 46% 22% 29% 35% 49% 48% 40% 36% 38%

Nieuw-west - 12% 5% 4% 6% - 46% 22% 28% 25%
Hoogkerk/de dorpen 17% 27% 9% 10% 11% 38% 48% 27% 36% 29%

Stad 31% 32% 18% 19% 22% 18% 42% 42% 31% 30% 29% 28%

Wijk Bekladding muren/ gebouwen Oordeel woomgeving (vooruit)
Centrum 39% 30% 27% 21% 20% 38% 21% 35% 33% 24%

Oranjewijk/Schilderswijk 19% 18% 7% 8% 4% 37% 43% 39% 38% 26%
Oud-zuid 23% 16% 8% 6% 3% 26% 28% 46% 36% 23%

Nieuw-zuid corporatief 16% 14% 5% 12% 7% 19% 25% 31% 30% 35%
Nieuw-zuid par ticulier 8% 10% 5% 5% 5% 19% 19% 26% 26% 12%

Oosterpark 21% 21% 10% 9% 7% 24% 15% 54% 50% 33%
Korrewegwijk/De Hoogte 25% 18% 8% 8% 9% 49% 46% 47% 47% 31%

Lewenborg 44% 40% 13% 15% 21% 34% 38% 36% 38% 29%
Beijum 26% 29% 16% 9% 15% 36% 38% 41% 54% 39%

Nieuw-oost 2% 6% 3% 1% 4% 30% 32% 26% 27% 15%
Paddepoel 17% 13% 6% 7% 6% 26% 18% 26% 33% 26%
Vinkhuizen 27% 25% 13% 9% 10% 19% 30% 68% 67% 47%

Nieuw-west - 6% 2% 0% 1% - 59% 47% 40% 30%
Hoogkerk/de dorpen 11% 10% 2% 2% 4% 30% 24% 34% 31% 22%

Stad 22% 19% 10% 8% 8% 8% 30% 30% 40% 39% 28% 37%

Wijk Vernielingen (bushokjes e.d.) Toekomstverwachting (vooruit)
Centrum 12% 20% 5% 7% 21% 46% 39% 49% 54% 34%

Oranjewijk/Schilderswijk 8% 16% 5% 12% 17% 47% 59% 53% 48% 34%
Oud-zuid 7% 14% 5% 5% 7% 30% 41% 55% 48% 30%

Nieuw-zuid corporatief 22% 38% 12% 23% 23% 24% 31% 43% 56% 45%
Nieuw-zuid par ticulier 17% 20% 15% 21% 24% 25% 26% 37% 34% 15%

Oosterpark 25% 41% 26% 18% 33% 24% 50% 61% 62% 42%
Korrewegwijk/De Hoogte 30% 26% 15% 12% 27% 50% 38% 56% 55% 47%

Lewenborg 48% 70% 32% 46% 74% 39% 53% 56% 51% 49%
Beijum 50% 46% 34% 34% 57% 42% 47% 42% 60% 35%

Nieuw-oost 18% 24% 8% 8% 15% 35% 32% 26% 33% 22%
Paddepoel 17% 24% 9% 17% 22% 27% 24% 46% 50% 39%
Vinkhuizen 36% 47% 33% 37% 60% 41% 73% 61% 68% 46%

Nieuw-west - 22% 14% 14% 17% - 66% 51% 48% 36%
Hoogkerk/de dorpen 47% 51% 29% 48% 37% 30% 36% 47% 44% 31%

Stad 25% 31% 16% 21% 29% 29% 36% 42% 49% 51% 36% 47%
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1996 2000 2004 2006 2008 2008-
tel 1996 2000 2004 2006 2008 2008-

tel
Wijk Onveiligheidsgevoelens buur t Slachtof fer geweldsdelicten eigen buur t

Centrum 45% 46% 28% 26% 33% 8% 3% 7% 8% 8%
Oranjewijk/Schilderswijk 35% 22% 21% 15% 19% 5% 6% 6% 2% 1%

Oud-zuid 28% 33% 13% 12% 18% 3% 5% 5% 1% 2%
Nieuw-zuid corporatief 29% 22% 13% 17% 16% 4% 3% 4% 2% 1%
Nieuw-zuid par ticulier 23% 10% 10% 5% 11% 1% 3% 1% 1% 2%

Oosterpark 35% 29% 26% 18% 20% 3% 5% 4% 3% 5%
Korrewegwijk/De Hoogte 40% 41% 23% 27% 27% 3% 5% 4% 6% 6%

Lewenborg 39% 31% 21% 15% 16% 5% 4% 2% 5% 3%
Beijum 30% 37% 27% 20% 22% 6% 7% 3% 2% 4%

Nieuw-oost 14% 12% 10% 5% 13% 1% 3% 2% 1% 1%
Paddepoel 33% 30% 18% 17% 23% 4% 4% 7% 4% 5%
Vinkhuizen 47% 35% 29% 17% 25% 5% 9% 4% 2% 7%

Nieuw-west - 9% 5% 6% 6% - 3% 2% 1% 2%
Hoogkerk/de dorpen 21% 10% 9% 9% 9% 3% 3% 1% 1% 2%

Stad 33% 28% 19% 15% 19% 15% 4% 5% 4% 3% 4% 2%

Wijk Perceptie dreiging (hoger=meer) Slachtof fer autodelicten eigen buur t
Centrum 3,6 3,6 3,1 3,0 3,7 46% 50% 47% 45% 37%

Oranjewijk/Schilderswijk 1,8 2,2 1,6 1,4 1,3 31% 41% 30% 33% 30%
Oud-zuid 1,2 1,4 1,0 0,9 1,0 34% 29% 29% 28% 23%

Nieuw-zuid corporatief 1,0 1,0 0,7 0,7 0,9 23% 21% 29% 19% 27%
Nieuw-zuid par ticulier 0,8 0,5 0,5 0,4 0,4 13% 22% 16% 14% 11%

Oosterpark 1,8 2,8 1,8 1,7 1,9 29% 26% 31% 29% 30%
Korrewegwijk/De Hoogte 2,4 2,5 2,1 2,5 2,4 43% 31% 39% 36% 32%

Lewenborg 2,6 1,9 1,0 0,8 1,1 27% 24% 28% 24% 22%
Beijum 1,5 2,1 1,6 1,0 1,7 23% 27% 22% 20% 13%

Nieuw-oost 0,5 0,7 0,4 0,3 0,3 12% 12% 15% 12% 17%
Paddepoel 1,5 1,7 1,8 1,4 1,5 31% 24% 34% 26% 21%
Vinkhuizen 1,9 1,7 1,3 0,7 1,6 33% 35% 25% 18% 23%

Nieuw-west - 0,6 0,3 0,2 0,2 - 15% 7% 6% 9%
Hoogkerk/de dorpen 0,6 0,7 0,4 0,3 0,5 14% 14% 12% 10% 12%

Stad 1,7 1,8 1,4 1,2 1,4 1,3 27% 27% 27% 23% 21% 19%

Wijk Perceptie vermogensdelicten (hoger=meer) Slachtof fer fietsendiefstal eigen buur t
Centrum 6,5 6,4 4,5 4,2 4,7 31% 31% 28% 31% 40%

Oranjewijk/Schilderswijk 4,8 5,2 4,4 3,2 3,8 21% 35% 23% 28% 21%
Oud-zuid 4,2 4,6 3,5 2,6 3,2 22% 18% 22% 21% 28%

Nieuw-zuid corporatief 3,9 4,2 3,4 2,2 3,1 13% 5% 12% 8% 9%
Nieuw-zuid par ticulier 3,6 3,0 2,5 1,8 2,2 8% 5% 9% 7% 7%

Oosterpark 5,1 5,8 4,2 3,3 3,6 22% 27% 17% 13% 17%
Korrewegwijk/De Hoogte 4,7 5,8 4,1 3,8 4,2 28% 28% 27% 24% 25%

Lewenborg 5,9 5,8 3,5 2,9 3,0 15% 19% 14% 8% 6%
Beijum 4,2 5,2 4,2 2,8 3,3 11% 24% 15% 6% 5%

Nieuw-oost 2,4 3,2 2,9 1,5 2,0 7% 13% 13% 9% 3%
Paddepoel 5,2 5,0 4,0 3,2 3,0 16% 21% 17% 13% 13%
Vinkhuizen 6,0 5,8 4,2 2,5 3,6 20% 17% 13% 8% 13%

Nieuw-west - 2,5 1,4 0,8 1,2 - 5% 4% 2% 1%
Hoogkerk/de dorpen 3,2 3,7 1,9 1,3 1,6 9% 4% 4% 2% 4%

Stad 4,7 4,8 3,6 2,6 3,1 2,9 18% 20% 17% 14% 16% 13%
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1998 2000 2004 2006 2008 2008-
tel 1998 2000 2004 2006 2008 2008-

tel
Buur t Winkelaanbod (tevreden) Achterpaden en brandgangen (tevreden)

Binnenstad-noord - - - 94% 94% - - - 67% 67%
Kostverloren - - - 77% 82% - - - 76% 69%

Grunobuur t - - - 84% 88% - - - 64% 62%
De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn 98% 89% 91% - - 65% 76% 77% - -

Corpus den Hoorn - - - 92% 96% - - - 83% 74%
De Wijer t-noord - - - 99% 98% - - - 74% 66%

Indische buur t 98% 97% 97% 97% 97% 64% 70% 61% 66% 56%
De Hoogte 87% 92% 90% 89% 91% 53% 59% 63% 71% 67%

Lewenborg-zuid 97% 88% 93% 90% 66% 58% 59% 63% 62% 62%
Beijum-oost 73% 80% 88% 88% 91% 54% 48% 60% 73% 56%

Selwerd - - 99% 99% 96% - - 65% 59% 62%
Tuinwijk 98% 100% 99% 98% 93% 58% 51% 59% 72% 67%

Paddepoel-zuid 98% 97% 98% 96% 83% 61% 60% 63% 64% 73%
Vinkhuizen-zuid 81% 82% 99% 99% 97% 45% 52% 58% 68% 72%

Hoogkerk 92% 86% 95% 94% 97% 64% 57% 59% 69% 58%

Stad 89% 86% 90% 89% 88% 88% 58% 60% 65% 68% 65% 66%

Buurt Groenvoorziening  (tevreden) Openbaar vervoer (tevreden)
Binnenstad-noord - - - 83% 83% - - - 88% 86%

Kostverloren - - - 87% 86% - - - 88% 88%
Grunobuur t - - - 89% 88% - - - 95% 91%

De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn 85% 79% 87% - - 86% 76% 85% - -
Corpus den Hoorn - - - 85% 90% - - - 93% 92%
De Wijer t-noord - - - 88% 88% - - - 81% 83%

Indische buur t 85% 76% 88% 87% 86% 81% 75% 85% 90% 92%
De Hoogte 79% 77% 76% 73% 73% 73% 70% 81% 91% 90%

Lewenborg-zuid 85% 80% 89% 89% 90% 84% 82% 86% 89% 92%
Beijum-oost 86% 90% 92% 94% 93% 75% 83% 91% 94% 94%

Selwerd - - 90% 91% 88% - - 84% 87% 89%
Tuinwijk 79% 79% 81% 84% 84% 80% 71% 83% 86% 90%

Paddepoel-zuid 75% 78% 87% 91% 84% 85% 51% 76% 83% 86%
Vinkhuizen-zuid 73% 74% 91% 88% 82% 85% 78% 90% 95% 95%

Hoogkerk 85% 79% 84% 89% 82% 80% 50% 73% 84% 84%

Stad 79% 75% 85% 85% 84% 85% 82% 70% 78% 83% 84% 84%

Buurt Straatverlichting (tevreden) Basisonderwijs (tevreden)
Binnenstad-noord - - - 85% 89% - - - 90% 88%

Kostverloren - - - 88% 89% - - - 98% 98%
Grunobuur t - - - 94% 89% - - - 95% 89%

De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn 84% 91% 91% - - 94% 90% 89% - -
Corpus den Hoorn - - - 90% 86% - - - 98% 90%
De Wijer t-noord - - - 95% 87% - - - 92% 90%

Indische buur t 84% 79% 88% 92% 87% 81% 83% 86% 87% 85%
De Hoogte 80% 79% 84% 86% 83% 77% 80% 82% 87% 89%

Lewenborg-zuid 77% 73% 81% 82% 86% 100% 90% 96% 95% 96%
Beijum-oost 74% 74% 76% 79% 81% 96% 98% 97% 99% 96%

Selwerd - - 89% 91% 86% - - 95% 93% 91%
Tuinwijk 89% 78% 91% 94% 89% 80% 87% 84% 86% 87%

Paddepoel-zuid 86% 82% 86% 85% 84% 82% 76% 78% 80% 81%
Vinkhuizen-zuid 77% 86% 86% 89% 88% 95% 91% 98% 96% 92%

Hoogkerk 96% 94% 94% 94% 88% 95% 93% 92% 98% 93%

Stad 84% 83% 89% 91% 89% 91% 89% 86% 86% 90% 87% 84%

Bijlage 2    Algeheel overzicht buurtscores
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1998 2000 2004 2006 2008 2008-
tel 1998 2000 2004 2006 2008 2008-

tel
Buur t Speelmogelijkheden (tevreden) Schoonhouden woonomgeving (tevreden)

Binnenstad-noord - - - 64% 60% - - - 77% 70%
Kostverloren - - - 74% 81% - - - 81% 67%

Grunobuur t - - - 61% 45% - - - 80% 77%
De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn 41% 52% 50% - - - - 75% - -

Corpus den Hoorn - - - 48% 42% - - - 77% 71%
De Wijer t-noord - - - 68% 73% - - - 75% 64%

Indische buur t 54% 53% 68% 64% 74% - - 65% 63% 52%
De Hoogte 60% 57% 63% 70% 76% - - 57% 56% 50%

Lewenborg-zuid 68% 52% 64% 62% 60% - - 61% 65% 62%
Beijum-oost 82% 78% 79% 83% 86% - - 65% 76% 69%

Selwerd - - 65% 66% 72% - - 71% 67% 59%
Tuinwijk 60% 60% 58% 75% 57% - - 67% 72% 66%

Paddepoel-zuid 46% 51% 62% 73% 55% - - 58% 64% 74%
Vinkhuizen-zuid 31% 57% 79% 76% 62% - - 76% 74% 58%

Hoogkerk 65% 61% 71% 68% 68% - - 78% 73% 72%

Stad 58% 59% 61% 68% 67% 67% - - 77% 76% 76% 76%

Buurt Jongerenvoorzieningen (tevreden) Onderhoud groenvoorziening (tevreden)
Binnenstad-noord - - - 62% 58% - - - 84% 87%

Kostverloren - - - 31% 43% - - - 80% 80%
Grunobuur t - - - 44% 57% - - - 87% 84%

De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn 32% 23% 32% - - - - - - -
Corpus den Hoorn - - - 36% 44% - - - 74% 84%
De Wijer t-noord - - - 36% 51% - - - 84% 79%

Indische buur t 40% 38% 39% 49% 46% - - - 85% 81%
De Hoogte 41% 37% 45% 57% 51% - - - 76% 77%

Lewenborg-zuid 40% 19% 33% 44% 42% - - - 68% 67%
Beijum-oost 49% 52% 36% 52% 59% - - - 80% 73%

Selwerd - - 37% 34% 43% - - - 71% 73%
Tuinwijk 43% 24% 46% 50% 45% - - - 82% 79%

Paddepoel-zuid 29% 41% 56% 49% 46% - - - 77% 77%
Vinkhuizen-zuid 27% 38% 31% 57% 41% - - - 72% 68%

Hoogkerk 19% 20% 29% 50% 33% - - - 77% 75%

Stad 40% 42% 41% 45% 48% 45% - - 79% 80% 79% 81%

Buurt Voorzieningen voor ouderen in buur t (tevreden) Onderhoud speelmogelijkheden (tevreden)
Binnenstad-noord - - - 66% 73% - - - 70% 71%

Kostverloren - - - 62% 67% - - - 76% 83%
Grunobuur t - - - 83% 84% - - - 75% 51%

De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn - 62% - - - - - - - -
Corpus den Hoorn - - - 81% 85% - - - 64% 68%
De Wijer t-noord - - - 81% 84% - - - 62% 73%

Indische buur t - 68% - 70% 71% - - - 78% 77%
De Hoogte - 50% - 66% 57% - - - 64% 71%

Lewenborg-zuid - 58% - 83% 77% - - - 60% 63%
Beijum-oost - 54% - 69% 57% - - - 77% 79%

Selwerd - - - 84% 88% - - - 65% 72%
Tuinwijk - 53% - 54% 63% - - - 77% 59%

Paddepoel-zuid - 71% - 68% 74% - - - 65% 57%
Vinkhuizen-zuid - 76% - 85% 86% - - - 62% 62%

Hoogkerk - 72% - 82% 78% - - - 81% 67%

Stad - 58% - 69% 69% 69% - - 65% 73% 72% 75%
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1998 2000 2004 2006 2008 2008-
tel 1998 2000 2004 2006 2008 2008-

tel
Buur t Onderhoud wegen (tevreden) Slachtof fer (poging tot) inbraak woning

Binnenstad-noord - - - 83% 83% - - - 8% 15%
Kostverloren - - - 85% 77% - - - 3% 13%

Grunobuur t - - - 68% 80% - - - 6% 15%
De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn - - - - - 21% 7% 2% - -

Corpus den Hoorn - - - 75% 79% - - - 3% 8%
De Wijer t-noord - - - 78% 78% - - - 2% 9%

Indische buur t - - - 70% 80% 21% 13% 10% 8% 16%
De Hoogte - - - 72% 71% 13% 10% 12% 8% 12%

Lewenborg-zuid - - - 80% 83% 13% 11% 5% 5% 10%
Beijum-oost - - - 87% 83% 17% 15% 8% 5% 11%

Selwerd - - - 74% 87% - - 8% 12% 13%
Tuinwijk - - - 80% 81% 10% 16% 11% 4% 10%

Paddepoel-zuid - - - 76% 80% 17% 3% 11% 7% 7%
Vinkhuizen-zuid - - - 78% 84% 10% 12% 7% 8% 18%

Hoogkerk - - - 77% 81% 2% 3% 3% 2% 5%

Stad - - 76% 80% 83% 84% 13% 11% 9% 6% 12% 6%

Buurt Onderhoud fietspaden (tevreden) Kwaliteit woning (hoger=beter)
Binnenstad-noord - - - 82% 81% - - - 7,1 7,1

Kostverloren - - - 84% 78% - - - 7,2 7,1
Grunobuur t - - - 70% 83% - - - 6,9 7,0

De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn - - - - - 7,3 7,3 7,1 - -
Corpus den Hoorn - - - 79% 86% - - - 7,3 7,4
De Wijer t-noord - - - 83% 79% - - - 7,3 7,4

Indische buur t - - - 80% 82% 6,9 7,0 6,9 6,8 6,9
De Hoogte - - - 79% 74% 7,2 7,1 6,9 7,0 6,8

Lewenborg-zuid - - - 81% 73% 7,0 7,2 7,3 7,6 7,5
Beijum-oost - - - 87% 77% 7,4 7,3 7,4 7,1 7,4

Selwerd - - - 72% 79% - - 7,2 7,4 7,1
Tuinwijk - - - 87% 82% 6,9 7,1 6,8 6,9 6,7

Paddepoel-zuid - - - 82% 86% 6,6 6,7 6,9 7,0 7,2
Vinkhuizen-zuid - - - 74% 70% 7,3 7,2 7,7 7,6 7,4

Hoogkerk - - - 82% 77% 7,5 7,6 7,5 7,7 7,6

Stad - - 81% 83% 82% 85% 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5

Buurt Onderhoud trot toir (tevreden) Kwaliteit woonomgeving (hoger=beter)
Binnenstad-noord - - - 74% 65% - - - 7,9 8,2

Kostverloren - - - 78% 62% - - - 7,5 7,3
Grunobuur t - - - 59% 63% - - - 7,3 7,2

De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn - - - - - 7,0 7,6 6,9 - -
Corpus den Hoorn - - - 44% 56% - - - 7,3 7,9
De Wijer t-noord - - - 49% 49% - - - 7,1 7,1

Indische buur t - - - 70% 63% 6,1 6,5 6,6 6,5 6,6
De Hoogte - - - 70% 61% 5,8 6,1 5,7 6,1 6,1

Lewenborg-zuid - - - 60% 53% 6,5 6,8 6,9 7,3 7,2
Beijum-oost - - - 69% 63% 7,0 6,9 6,5 7,0 7,2

Selwerd - - - 43% 56% - - 7,2 7,3 7,1
Tuinwijk - - - 77% 70% 6,3 6,0 6,0 6,7 6,7

Paddepoel-zuid - - - 62% 66% 6,6 6,9 6,3 6,9 7,0
Vinkhuizen-zuid - - - 60% 59% 6,8 6,6 6,9 7,3 6,9

Hoogkerk - - - 63% 54% 7,7 7,7 7,6 7,7 7,7

Stad - - 64% 65% 63% 66% 7,3 7,4 7,4 7,6 7,7 7,5
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1998 2000 2004 2006 2008 2008-
tel 1998 2000 2004 2006 2008 2008-

tel
Buur t Rappor tcijfer woonomgeving Pret tige buur t

Binnenstad-noord - - - 7,3 7,4 - - - 94% 97%
Kostverloren - - - 7,3 7,1 - - - 98% 93%

Grunobuur t - - - 7,2 7,1 - - - 96% 92%
De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn 6,9 7,2 7,2 - - 92% 97% 90% - -

Corpus den Hoorn - - - 7,1 7,4 - - - 95% 98%
De Wijer t-noord - - - 7,0 7,0 - - - 92% 93%

Indische buur t 6,5 6,6 7,0 6,8 6,7 89% 87% 86% 83% 83%
De Hoogte 6,0 6,2 6,3 6,6 6,5 70% 75% 74% 81% 76%

Lewenborg-zuid 6,7 6,8 7,0 7,2 7,0 83% 91% 91% 94% 92%
Beijum-oost 7,0 6,9 6,9 7,2 7,0 89% 83% 86% 92% 90%

Selwerd - - 7,0 7,1 6,9 - - 93% 95% 90%
Tuinwijk 6,7 6,2 6,6 6,9 6,8 84% 82% 80% 91% 87%

Paddepoel-zuid 6,8 6,5 6,6 6,9 6,9 79% 92% 78% 89% 90%
Vinkhuizen-zuid 6,6 6,6 7,1 7,3 6,9 89% 83% 89% 93% 89%

Hoogkerk 7,4 7,3 7,6 7,4 7,1 98% 96% 98% 96% 95%

Stad 7,1 7,1 7,3 7,4 7,3 7,4 94% 93% 95% 95% 94% 96%

Buurt Sociale samenhang (hoger=beter) Medeverantwoordelijk buur t
Binnenstad-noord - - - 5,9 5,9 - - - 87% 80%

Kostverloren - - - 6,0 5,7 - - - 78% 81%
Grunobuur t - - - 5,9 5,3 - - - 85% 76%

De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn 5,6 6,1 5,4 - - 87% 79% 81% - -
Corpus den Hoorn - - - 5,9 6,2 - - - 72% 84%
De Wijer t-noord - - - 5,5 5,6 - - - 75% 85%

Indische buur t 4,9 5,2 5,3 5,2 5,0 75% 75% 86% 83% 81%
De Hoogte 4,9 4,9 4,9 5,2 4,8 80% 68% 71% 78% 75%

Lewenborg-zuid 5,7 5,8 5,9 6,0 5,8 79% 83% 80% 85% 83%
Beijum-oost 5,9 5,7 5,6 6,1 5,8 88% 89% 85% 86% 87%

Selwerd - - 5,8 6,1 5,6 - - 81% 80% 80%
Tuinwijk 5,2 4,9 4,9 5,7 5,3 78% 79% 76% 76% 82%

Paddepoel-zuid 5,1 5,5 4,9 5,6 5,2 78% 84% 72% 80% 82%
Vinkhuizen-zuid 5,4 5,6 5,5 5,9 5,4 81% 76% 83% 78% 81%

Hoogkerk 7,1 7,0 7,0 6,9 6,9 88% 92% 87% 85% 83%

Stad 5,9 6,0 6,1 6,2 6,0 6,1 84% 82% 83% 83% 84% 83%

Buurt Gehechtheid aan buur t Verhuizen als het mogelijk is
Binnenstad-noord - - - 76% 74% - - - 6% 5%

Kostverloren - - - 69% 57% - - - 10% 18%
Grunobuur t - - - 63% 63% - - - 14% 14%

De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn 70% 71% 65% - - 16% 5% 20% - -
Corpus den Hoorn - - - 74% 67% - - - 14% 9%
De Wijer t-noord - - - 67% 60% - - - 20% 19%

Indische buur t 45% 54% 71% 59% 57% 26% 22% 19% 20% 18%
De Hoogte 50% 48% 46% 54% 47% 29% 28% 36% 29% 31%

Lewenborg-zuid 63% 65% 68% 68% 65% 19% 15% 19% 16% 13%
Beijum-oost 60% 57% 56% 69% 63% 16% 21% 23% 16% 24%

Selwerd - - 66% 72% 64% - - 11% 12% 18%
Tuinwijk 45% 44% 47% 57% 53% 18% 22% 30% 18% 15%

Paddepoel-zuid 69% 82% 60% 73% 59% 28% 19% 30% 19% 17%
Vinkhuizen-zuid 64% 64% 57% 64% 62% 20% 17% 14% 13% 16%

Hoogkerk 75% 83% 78% 77% 71% 7% 10% 6% 7% 11%

Stad 68% 70% 72% 73% 66% 72% 13% 12% 12% 11% 11% 12%
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1998 2000 2004 2006 2008 2008-
tel 1998 2000 2004 2006 2008 2008-

tel
Buur t Overlast (hoger=meer) Overlast door omwonenden

Binnenstad-noord - - - 3,1 3,5 - - - 8% 9%
Kostverloren - - - 2,5 3,7 - - - 11% 14%

Grunobuur t - - - 3,1 3,5 - - - 12% 10%
De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn 3,0 2,1 2,5 - - 15% 4% 8% - -

Corpus den Hoorn - - - 2,3 1,9 - - - 4% 3%
De Wijer t-noord - - - 3,1 3,5 - - - 13% 10%

Indische buur t 3,6 3,9 4,0 4,5 4,8 15% 19% 23% 23% 25%
De Hoogte 4,3 4,5 4,7 4,3 4,5 23% 19% 28% 20% 22%

Lewenborg-zuid 4,1 4,3 3,3 2,7 3,8 12% 18% 11% 7% 11%
Beijum-oost 3,2 4,4 4,0 3,4 4,3 8% 17% 17% 9% 13%

Selwerd - - 3,4 3,2 3,7 - - 11% 6% 11%
Tuinwijk 3,6 3,9 4,4 4,2 4,1 12% 9% 21% 15% 13%

Paddepoel-zuid 3,4 3,9 4,1 3,9 3,6 14% 17% 18% 18% 14%
Vinkhuizen-zuid 3,5 3,6 3,5 2,8 3,7 14% 11% 12% 8% 12%

Hoogkerk 2,9 3,0 2,1 2,0 2,8 4% 3% 1% 4% 5%

Stad 2,8 2,9 2,9 2,8 3,2 2,9 8% 8% 7% 8% 10% 9%

Buurt Overlast van groepen jongeren Geluidsoverlast
Binnenstad-noord - - - 7% 7% - - - 33% 33%

Kostverloren - - - 4% 8% - - - 20% 28%
Grunobuur t - - - 6% 5% - - - 29% 35%

De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn 18% 10% 9% - 19% 19% 16% - -
Corpus den Hoorn - - - 8% 4% - - - 17% 10%
De Wijer t-noord - - - 13% 13% - - - 25% 21%

Indische buur t 10% 13% 9% 14% 17% 35% 35% 38% 51% 45%
De Hoogte 21% 30% 21% 17% 16% 41% 41% 45% 43% 41%

Lewenborg-zuid 39% 45% 19% 12% 16% 32% 32% 20% 21% 32%
Beijum-oost 18% 29% 29% 16% 20% 22% 22% 29% 25% 33%

Selwerd - - 20% 14% 12% - - 24% 26% 25%
Tuinwijk 13% 27% 26% 16% 17% 34% 34% 34% 38% 23%

Paddepoel-zuid 23% 16% 24% 19% 12% 25% 25% 31% 33% 22%
Vinkhuizen-zuid 26% 22% 18% 15% 20% 34% 34% 29% 24% 26%

Hoogkerk 28% 28% 8% 7% 12% 19% 19% 10% 12% 20%

Stad 14% 14% 12% 11% 11% 10% 21% 23% 23% 23% 25% 25%

Buurt Drugsoverlast Verloedering (hoger=meer)
Binnenstad-noord - - - 14% 20% - - - 3,4 4,1

Kostverloren - - - 2% 5% - - - 2,9 3,8
Grunobuur t - - - 2% 3% - - - 2,5 3,1

De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn 15% 8% 4% - - 4,5 4,5 3,0 - -
Corpus den Hoorn - - - 2% 1% - - - 3,2 3,0
De Wijer t-noord - - - 11% 10% - - - 3,6 4,6

Indische buur t 22% 24% 24% 23% 20% 4,8 5,1 4,2 3,7 4,7
De Hoogte 53% 47% 39% 31% 36% 4,9 5,0 4,5 4,4 5,4

Lewenborg-zuid 19% 24% 8% 4% 6% 6,7 6,4 4,8 4,2 5,7
Beijum-oost 14% 18% 19% 5% 8% 5,7 6,4 4,8 4,3 5,5

Selwerd - - 21% 21% 11% - - 3,6 3,4 4,2
Tuinwijk 13% 40% 22% 13% 7% 4,8 5,1 3,8 3,5 4,5

Paddepoel-zuid 17% 22% 24% 13% 13% 4,9 5,4 3,8 3,7 3,8
Vinkhuizen-zuid 28% 19% 5% 4% 10% 5,7 5,8 4,1 4,0 5,2

Hoogkerk 4% 1% 3% 1% 3% 4,9 5,8 3,9 4,3 4,6

Stad 15% 15% 11% 8% 8% 7% 4,6 4,7 3,4 3,4 4,0 3,7
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1998 2000 2004 2006 2008 2008-
tel 1998 2000 2004 2006 2008 2008-

tel
Buur t Rommel op straat Hondenpoep op straat

Binnenstad-noord - - - 21% 27% - - - 29% 31%
Kostverloren - - - 16% 28% - - - 29% 27%

Grunobuur t - - - 14% 22% - - - 22% 25%
De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn 36% 31% 17% - - 39% 27% 18% - -

Corpus den Hoorn - - - 20% 18% - - - 21% 16%
De Wijer t-noord - - - 25% 35% - - - 22% 22%

Indische buur t 43% 46% 31% 38% 42% 44% 51% 43% 34% 38%
De Hoogte 53% 52% 39% 42% 50% 57% 50% 54% 47% 56%

Lewenborg-zuid 57% 50% 29% 25% 37% 57% 53% 40% 34% 40%
Beijum-oost 29% 44% 31% 20% 38% 55% 60% 41% 36% 40%

Selwerd - - 29% 26% 33% - - 32% 26% 27%
Tuinwijk 37% 38% 35% 24% 33% 50% 41% 35% 41% 43%

Paddepoel-zuid 37% 58% 35% 36% 28% 53% 52% 36% 33% 23%
Vinkhuizen-zuid 50% 59% 26% 28% 39% 50% 46% 35% 37% 41%

Hoogkerk 25% 29% 9% 13% 11% 50% 54% 39% 42% 40%

Stad 29% 32% 18% 19% 22% 18% 44% 42% 31% 30% 29% 28%

Buurt Bekladding muren/ gebouwen Oordeel woomgeving (vooruit)
Binnenstad-noord - - - 19% 13% - - - 34% 22%

Kostverloren - - - 6% 4% - - - 50% 41%
Grunobuur t - - - 3% 2% - - - 20% 20%

De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn 22% 20% 8% - - 13% 30% 32% - -
Corpus den Hoorn - - - 16% 5% - - - 31% 60%
De Wijer t-noord - - - 12% 13% - - - 32% 35%

Indische buur t 16% 21% 10% 7% 13% 50% 60% 59% 42% 32%
De Hoogte 23% 28% 11% 11% 7% 32% 34% 37% 46% 30%

Lewenborg-zuid 37% 36% 16% 13% 20% 41% 53% 40% 48% 46%
Beijum-oost 20% 40% 20% 8% 14% 43% 41% 36% 56% 39%

Selwerd - - 6% 6% 6% - - 19% 19% 16%
Tuinwijk 20% 21% 9% 6% 12% 65% 28% 51% 46% 45%

Paddepoel-zuid 20% 11% 9% 9% 7% 21% 15% 28% 42% 48%
Vinkhuizen-zuid 20% 19% 8% 8% 10% 20% 32% 75% 64% 47%

Hoogkerk 13% 18% 3% 3% 7% 20% 23% 45% 34% 25%

Stad 19% 19% 10% 8% 8% 8% 28% 30% 40% 39% 28% 37%

Buurt Vernielingen (bushokjes e.d.) Toekomstverwachting (vooruit)
Binnenstad-noord - - - 6% 18% - - - 57% 39%

Kostverloren - - - 15% 17% - - - 60% 50%
Grunobuur t - - - 6% 10% - - - 38% 36%

De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn 28% 32% 11% - - 26% 39% 42% - -
Corpus den Hoorn - - - 14% 9% - - - 68% 62%
De Wijer t-noord - - - 28% 31% - - - 60% 48%

Indische buur t 17% 24% 20% 9% 29% 59% 52% 62% 57% 51%
De Hoogte 18% 20% 17% 17% 39% 33% 31% 47% 48% 53%

Lewenborg-zuid 66% 64% 41% 38% 71% 47% 68% 63% 64% 60%
Beijum-oost 58% 47% 41% 33% 56% 58% 48% 42% 67% 33%

Selwerd - - 16% 18% 23% - - 25% 29% 23%
Tuinwijk 23% 24% 12% 12% 17% 45% 38% 52% 63% 58%

Paddepoel-zuid 21% 19% 13% 17% 13% 31% 40% 64% 70% 66%
Vinkhuizen-zuid 48% 40% 29% 31% 58% 48% 66% 66% 63% 41%

Hoogkerk 63% 70% 46% 65% 61% 29% 40% 49% 40% 27%

Stad 28% 31% 16% 21% 29% 29% 42% 42% 49% 51% 36% 47%



119

119

1998 2000 2004 2006 2008 2008-
tel 1998 2000 2004 2006 2008 2008-

tel
Buur t Onveiligheidsgevoelens buur t Slachtof fer geweldsdelicten eigen buur t

Binnenstad-noord - - - 20% 26% - - - 7% 4%
Kostverloren - - - 14% 17% - - - 3% 2%

Grunobuur t - - - 14% 20% - - - 1% 1%
De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn 26% 27% 17% - - 6% 4% 3% - -

Corpus den Hoorn - - - 17% 13% - - - 3% 1%
De Wijer t-noord - - - 21% 18% - - - 4% 3%

Indische buur t 31% 41% 22% 26% 30% 5% 7% 10% 5% 6%
De Hoogte 46% 47% 35% 29% 31% 10% 7% 9% 7% 6%

Lewenborg-zuid 40% 32% 23% 15% 20% 6% 11% 1% 1% 3%
Beijum-oost 30% 40% 32% 24% 23% 12% 5% 3% 2% 6%

Selwerd - - 21% 19% 30% - - 6% 6% 7%
Tuinwijk 39% 47% 33% 20% 34% 3% 7% 7% 2% 5%

Paddepoel-zuid 27% 19% 31% 22% 31% 3% 8% 7% 6% 3%
Vinkhuizen-zuid 35% 29% 35% 19% 21% 3% 6% 1% 2% 6%

Hoogkerk 12% 13% 7% 9% 6% 3% 3% 0% 1% 2%

Stad 27% 28% 19% 15% 19% 15% 5% 5% 4% 3% 4% 2%

Buurt Perceptie dreiging (hoger=meer) Slachtof fer autodelicten eigen buur t
Binnenstad-noord - - - 2,3 2,6 - - - 45% 40%

Kostverloren - - - 0,9 1,3 - - - 19% 35%
Grunobuur t - - - 0,8 1,1 - - - 34% 23%

De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn 1,3 1,1 0,8 - - 26% 22% 27% - -
Corpus den Hoorn - - - 0,5 0,4 - - - 26% 10%
De Wijer t-noord - - - 1,1 1,4 - - - 22% 25%

Indische buur t 2,3 2,8 2,3 2,6 2,5 37% 55% 37% 31% 31%
De Hoogte 3,3 3,2 2,6 2,9 3,0 30% 39% 44% 52% 35%

Lewenborg-zuid 2,5 2,5 1,3 0,9 1,3 26% 44% 30% 22% 25%
Beijum-oost 2,2 2,4 2,1 1,4 1,7 26% 28% 23% 22% 11%

Selwerd - - 2,5 1,6 2,0 - - 39% 29% 27%
Tuinwijk 1,6 2,7 1,8 1,7 1,9 38% 30% 43% 28% 33%

Paddepoel-zuid 1,6 2,4 1,7 1,5 1,6 24% 33% 34% 28% 24%
Vinkhuizen-zuid 2,6 1,9 1,3 0,8 1,6 40% 46% 19% 23% 24%

Hoogkerk 0,7 0,9 0,5 0,4 0,7 18% 18% 18% 13% 13%

Stad 1,7 1,8 1,4 1,2 1,4 1,3 28% 27% 27% 23% 21% 19%

Buurt Perceptie vermogensdelicten (hoger=meer) Slachtof fer fietsendiefstal eigen buur t
Binnenstad-noord - - - 3,7 4,3 - - - 29% 29%

Kostverloren - - - 2,1 3,3 - - - 23% 17%
Grunobuur t - - - 2,6 2,8 - - - 16% 22%

De Wijer t-noord/Corpus den Hoorn 4,3 4,4 2,8 - - 20% 7% 11% - -
Corpus den Hoorn - - - 2,4 2,3 - - - 8% 7%
De Wijer t-noord - - - 1,7 2,8 - - - 7% 11%

Indische buur t 5,3 6,0 4,2 4,0 4,0 26% 27% 26% 22% 28%
De Hoogte 5,3 5,1 4,8 4,0 4,5 29% 21% 25% 19% 26%

Lewenborg-zuid 5,6 6,1 4,1 2,9 3,1 25% 16% 19% 9% 8%
Beijum-oost 4,8 5,6 4,7 3,2 3,4 18% 24% 18% 5% 8%

Selwerd - - 4,0 3,6 3,6 - - 16% 12% 12%
Tuinwijk 5,3 5,6 5,0 3,8 4,1 16% 29% 24% 26% 31%

Paddepoel-zuid 4,3 5,3 4,1 3,2 3,0 23% 15% 19% 10% 11%
Vinkhuizen-zuid 5,8 5,9 3,7 2,4 3,4 10% 16% 8% 4% 9%

Hoogkerk 3,4 4,0 2,3 1,5 2,0 6% 7% 4% 4% 4%

Stad 4,5 4,8 3,6 2,6 3,1 2,9 20% 20% 17% 14% 16% 13%
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1 Centrum
•	 Binnenstad-noord

2 Oranjewijk / Schilderswijk
•	 Kostverloren

3 Oud-zuid
•	 Grunobuurt

4 Nieuw-zuid corporatief
•	 De	Wijert-noord
•	 Corpus	den	Hoorn

5 Nieuw-zuid particulier

6	 Korreweg	/	De	Hoogte
•	 Indische	buurt
•	 De	Hoogte

7 Oosterpark

8 Lewenborg
•	 Lewenborg-zuid

9 Beijum
•	 Beijum-oost

10 Nieuw-oost

11 Nieuw-west

12 Paddepoel
•	 Paddepoel-zuid
•	 Tuinwijk	
•	 Selwerd

13 Vinkhuizen
•	 Vinkhuizen-zuid

14	 Hoogkerk	/	de	dorpen
•	 Hoogkerk
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