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Voorwoord

De zorg voor de leefbaarheid en veiligheid in 

buurten en wijken is een van de pijlers van het 

Grote Stedenbeleid dat in Groningen al vanaf 

1994 in gang is gezet. De inzet is niet gering. Het 

gaat om niets minder dan de kwaliteit van de 

woon- en leefomgeving in alle denkbare facetten: 

de kwaliteit van woningen, het onderhoud van 

straten en pleinen en de aanwezigheid van voor-

zieningen als winkels, scholen en speelgelegen-

heid voor kinderen. 

Het gemeentebestuur van Groningen wil regel-

matig van bewoners weten hoe zij hun directe 

woonomgeving ervaren. Bijna 5.000 Groningers 

hebben in het najaar van 2002 hun oordeel 

gegeven over de leefbaarheid en veiligheid in 

hun buurt. Dit gebeurde eerder in 2000, 1998 en 

1996. Ook in 2002 bleken weer zeer veel burgers 

bereid medewerking te verlenen aan het onder-

zoek. Het gemeentebestuur is hen hiervoor zeer 

erkentelijk. 

De resultaten van het leefbaarheidsonderzoek 

laten opnieuw zien dat de gehechtheid van 

burgers aan de stad en aan de eigen buurt zeer 

groot is. Positieve ontwikkelingen zijn dat de 

burgers minder sporen van verloedering aantref-

fen in de stad en dat het gevoel van veiligheid 

is verbeterd. Minder gunstig is de toegenomen 

overlast door groepen jongeren in een aantal 

delen van de stad. 

De uitkomsten laten zien dat er nog altijd duide-

lijke verschillen bestaan tussen de wijken in 

de stad als het gaat om de waardering van de 

woning, de waardering van het voorzieningen-

niveau en de veiligheidsbeleving. Dit inzicht zal 

worden gebruikt bij het opstellen en uitwerken 

van gemeentelijke plannen en bij het treffen van 

gerichte maatregelen voor het versterken van de 

leefbaarheid en veiligheid. Dat gaan wij doen in 

nauwe samenwerking met bewoners en organisa-

ties in buurt en stad. 

Ik hoop dat de uitkomsten van dit leefbaarheids-

onderzoek velen zullen inspireren.

Jacq. Wallage

burgemeester
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In het najaar van 2002 is in de gemeente Groningen voor 

de vierde keer de enquête Leefbaarheid en Veiligheid 

afgenomen. Aan inwoners van de gemeente zijn middels 

een gestandaardiseerde lijst vragen gesteld over de bele-

ving van de leefbaarheid en veiligheid in de eigen woon-

omgeving. In totaal hebben bijna 5.000 stadjers meege-

werkt aan het onderzoek.

De enquête Leefbaarheid en Veiligheid wordt gehou-

den in het kader van het Grote Stedenbeleid (GSB). Eén 

van de doelstellingen van dit landelijke beleid is het ver-

beteren van de leefbaarheid en veiligheid in probleemge-

bieden van grote steden. Het monitoren van de leefbaar-

heids- en veiligheidsbeleving is één van de instrumenten 

om na te gaan in hoeverre deze doelstelling wordt bereikt. 

Maar ook voor het gemeentelijk beleid is de monitor 

van belang. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn voor 

beleidswijziging op stads-, wijk- en/of buurtniveau.Inleiding1
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Inleiding

gelt naast de geslachts- en leeftijdsverhoudingen 

ook het inwonertal per wijk. Voor uitspraken 

over de stad als geheel zijn de extra gekozen 

personen op het buurtniveau uitgesloten van de 

analyses. De wijken bestrijken immers de gehele 

gemeente en de gehele responsgroep (N= 3.508) 

is groot genoeg voor betrouwbare uitspraken. 

Gelet op de wijze van steekproeftrekking moet 

worden opgemerkt dat de gevonden verschillen 

tussen de drie peiljaren binnen wijken aanzien-

lijk groter moeten zijn dan deze binnen de stad, 

om statistisch verantwoord te kunnen conclu-

deren dat er sprake is van een trend. Dit komt 

omdat de responsgroepen per wijk veel kleiner 

zijn (N ≈ 250) dan de responsgroep voor de hele 

stad (N = 3.508). De kans dat een gevonden 

verschil is gebaseerd op louter toeval is immers 

groter naarmate de responsgroep kleiner is.

Indicatoren

Standgegevens en ontwikkelingen voor de onder-

scheiden stadsgebieden worden weergegeven 

door indicatoren. Dit kunnen samengestelde 

scores zijn, rapportcijfers, percentages die 

aangeven in hoeverre inwoners ergens tevreden 

of zeer tevreden over zijn, of percentages die 

aangeven of een bepaald voorval vaak voorkomt. 

Samengestelde indicatoren bestaan uit een 

optelsom van scores op verschillende items die 

een bepaald aspect aangeven, bijvoorbeeld de 

mate van overlast of buurtcohesie. Een samenge-

stelde indicator verdient vaak de voorkeur boven 

een enkelvoudige omdat deze minder goed in 

staat zijn abstracte begrippen als ‘overlast’ of 

‘buurtcohesie’ te meten. Evenals de rapportcijfers 

kunnen de scores op de samengestelde indicato-

ren variëren tussen 1 en 10. De betekenis van de 

cijfers is afhankelijk van de beschrijving van de 

indicator. 

De indicatoren die in de peilingen worden 

gebruikt zijn in landelijk verband vastgesteld. 

Hierdoor kunnen de resultaten van alle deelne-

mende steden aan het Grote Stedenbeleid met 

elkaar worden vergeleken. Voor gemeenten is het 

dus niet mogelijk om zelfstandig deze indicato-

ren aan te passen. 

Ervaringsgegevens

De resultaten van dit onderzoek zijn geba-

seerd op een telefonische enquête. Daarin is de 

bewoners gevraagd naar ervaringen die samen-

hangen met de leefbaarheid en veiligheid in hun 

eigen woonomgeving. Het verzamelen van deze 

informatie is nodig omdat over leefbaarheid en 

veiligheid geen of nauwelijks registratiegegevens 

voorhanden zijn. Daarnaast bieden ervaringsge-

gevens een goed handvat om te inventariseren 

wat problemen zijn voor inwoners.

1.2 Leeswijzer

Diegenen die alleen zijn geïnteresseerd in de 

conclusies van dit onderzoek kunnen volstaan 

met het lezen van hoofdstuk 2. Hierin staan per 

stadsdeel de belangrijkste resultaten en conclu-

sies van het onderzoek vermeld. 

De hoofdstukken 3 en 4 gaan in op de thema’s 

Leefbaarheid en Veiligheid. Per thema worden 

de belangrijkste en meest opvallende ontwik-

kelingen op zowel stads-, wijk-, als buurtniveau 

weergegeven.

In hoofdstuk 5 zijn de zogeheten kleurenover-

zichten te vinden. Voor de belangrijkste leef-

baarheids- en veiligheidsindicatoren is hierin 

met behulp van kleuren aangegeven of de wijk- 

en buurtscores in positieve of negatieve zin 

afwijken van de gevonden stadsgemiddelden 

voor het peiljaar 2002.

Ten slotte volgen er nog twee bijlagen. In de 

eerste bijlage wordt nagegaan in hoeverre is 

beantwoord aan de leefbaarheids- en veilig-

heidsdoelstellingen in de stadsvisie. De stadsvi-

sie geldt als uitgangspunt voor het in te zetten 

gemeentelijk beleid tot 2010. De tweede bijlage 

betreft een zo volledig mogelijk overzicht van de 

gemiddelde scores op belangrijkste indicatoren 

voor de vier peiljaren. Ook hierbij wordt weer 

onderscheid gemaakt tussen het stads-, wijk- en 

buurtniveau. 

1.1 Opzet

Wijk- en buurtindeling

De resultaten van de enquêtes worden gepresen-

teerd op zowel stads-, wijk-, als buurtniveau. Bij 

het wijkniveau gaat het om de indeling volgens 

het Grote Stedenbeleid, waarbij de gemeente 

is opgedeeld in veertien stadsgebieden (zie 

binnenkant uitvouw achterkaft). Binnen een 

aantal van deze wijken wordt nog extra aandacht 

besteed aan kleinere buurten. Het betreft hier 

negen buurten die worden gekenmerkt door een 

groot aandeel corporatiewoningen. Bovendien 

is er in meer of mindere mate sprake van een 

achterstandssituatie wat betreft de kwaliteit van 

de woonomgeving (en op sociaal-economisch 

gebied). De buurt Hoogkerk vormt hierop een 

uitzondering. Op het wijkniveau valt dit dorp 

binnen de gemeente weg tussen de overige 

gebieden waaruit de wijk Hoogkerk/de dorpen is 

samengesteld. Gezien de omvang en de geogra-

fische ligging van Hoogkerk binnen de gemeente 

is daarom besloten dit gebied apart aandacht te 

geven.

Telefonische enquête

De vragenlijst van de Leefbaarheidsmonitor is 

evenals voorgaande keren telefonisch afgeno-

men bij inwoners van de stad die 18 jaar zijn of 

ouder. Door inzet van eigen enquêteurs en met 

behulp van twee enquêtebureaus zijn in 2002 in 

totaal 4.902 inwoners van Groningen telefonisch 

geënquêteerd. Alle geënquêteerde personen zijn 

middels een brief van de burgemeester vooraf op 

de hoogte gesteld van het onderzoek.

Steekproef en respons

Naast het trekken van conclusies over de stad als 

geheel wordt dit in het onderzoek ook gedaan 

voor de afzonderlijke wijken en buurten. Om 

dit voor elke geselecteerde wijk en buurt te 

kunnen doen moeten voldoende personen uit de 

verschillende stadsgebieden aan het onderzoek 

hebben meegewerkt. Dit is gerealiseerd middels 

een zogenaamde getrapte steekproef: per wijk 

en buurt is telkens afzonderlijk een steekproef 

getrokken. 

Uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 

daterend van 1 september 2002 zijn op persoons-

niveau de steekproeven getrokken. Vervolgens 

heeft KPN hier telefoonnummers aan toegevoegd. 

Er is naar gestreefd om circa 250 personen per 

geselecteerd stadsgebied aan het onderzoek mee 

te laten werken. Eerst zijn steekproeven getrok-

ken op wijkniveau. Om ook voldoende personen 

op het buurtniveau te kunnen benaderen is de 

steekproef vervolgens aangevuld met inwoners 

uit de 9 geselecteerde buurten. Dit betekent 

dat voor een aantal personen geldt dat ze deel 

uitmaken van zowel een wijk- als een buurtsteek-

proef. 

Het totaal aantal personen dat telefonisch is 

benaderd bedraagt 8.610. Van deze personen 

hebben er uiteindelijk 4.902 aan de enquête 

meegewerkt, wat neerkomt op een response van 

57 procent. 

Representativiteit

Voor de vergelijkbaarheid is de wijze van steek-

proeftrekking gelijk aan die van voorgaande 

peiljaren. De wijkindelingen zijn ook gelijk 

gehouden. Enig verschil is dat in 1996 geen extra 

buurten zijn toegevoegd en geen gegevens over 

de wijk Nieuw-west zijn verzameld. Dit laatste 

omdat in 1996 deze wijk nog volop in aanbouw 

was. De buurten die voor 2002 zijn opgenomen, 

waren in 1996 en1998 ook opgenomen in het 

onderzoek. 

Weging

Om de uiteindelijke responsgroepen zo represen-

tatief mogelijk te laten zijn voor de verschillende 

wijken en buurten, is voor elk van deze groepen 

een weging gebruikt ter correctie van de kenmer-

ken geslacht en leeftijd. Uit ervaring is bekend 

dat de verdelingen van deze achtergrondkenmer-

ken in de responsgroep sterk kunnen verschillen 

met die in de populatie. In landelijk verband is 

afgesproken de volgende leeftijdscategorieën aan 

te houden bij het berekenen van de weging: 18-24 

jaar, 25-44 jaar, 45-54 jaar, en 55 jaar en ouder.

Omdat wijken qua inwonertal nogal variëren is 

voor uitspraken over de stad als geheel nog een 

extra weging toegepast. Deze weging weerspie-
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In dit hoofdstuk worden per onderzochte wijk en 

buurt de belangrijkste en meest opvallende resulta-

ten besproken. Alvorens hiertoe over te gaan is het van 

belang nogmaals te benadrukken dat de functie van 

de Leefbaarheidsmonitor in hoofdzaak signalerend is. 

Binnen buurten, wijken en de stad als geheel worden 

ontwikkelingen weergegeven van indicatorscores op het 

gebied van leefbaarheid en veiligheid. De monitor biedt 

geen verklaring voor de gevonden ontwikkelingen. 

Conclusies2
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De stad als geheel

Minder verloedering in de stad
Wat betreft de leefbaarheid is een aantal posi-

tieve tendensen te zien. Meest opvallend hierbij 

is de sterke afname van het verloederingscijfer 

over de afgelopen twee jaar. Minder inwoners 

geven aan dat vernielingen, rommel op straat en 

bekladding van muren en gebouwen vaak voor-

komen. 

Verder is een aantal gunstige ontwikkelingen te 

zien waar het gaat over (buurt)voorzieningen. 

Zo is de tevredenheid over achterpaden en 

brandgangen duidelijk hoger dan in voorgaande 

peilingen. Ook is de tevredenheid over de 

straatverlichting en de groenvoorziening groter 

geworden. Verder is het opvallend dat de tevre-

denheid over het openbaar vervoer zich lijkt te 

herstellen na de sterke afname in 2000.

Stadjers voelen zich veiliger, iets minder 
slachtoffers
De veiligheidsbeleving onder de stadjers laat 

een gunstiger beeld zien dan in voorgaande 

peilingen. Dit geldt niet alleen voor algemene 

gevoelens van onveiligheid, maar ook voor het 

percentage stadjers dat het idee heeft dat vermo-

gensdelicten en voorvallen met een dreigend 

karakter vaak voorkomen. Wanneer het gaat om 

slachtofferschap wordt dit beeld voorzichtig 

bevestigd; iets minder stadjers dan eerder zijn 

slachtoffer geweest van inbraak, geweld, een 

autodelict (inbraak of vernieling) of diefstal van 

hun fiets. 

Figuur 2.2 

Ontwikkelingen wijken en buurten 

tussen 2000 en 2002 
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In de figuren 2.1 en 2.2 worden beknopt de resul-

taten van de meting in 2002 weergegeven. Figuur 

2.1 geeft voor de wijken en (inzoom)buurten de 

standgegevens met betrekking tot de leefbaar-

heid en veiligheid weer. Hierbij hebben de vakjes 

achter de wijken buurten een kleur gekregen 

afhankelijk van de positie die ze innemen ten 

opzichte van het stadsgemiddelde. De meeste 

buurten bevinden zich op een ondergemid-

delde positie. Dit is niet verwonderlijk omdat 

de buurten juist zijn gekozen vanwege de 

mogelijk problematische positie die ze innemen 

ten opzichte van de stad als geheel. De Wijert/

Corpus-noord en Hoogkerk vormen hierop een 

uitzondering. De ontwikkelingen die hebben 

plaatsgevonden ten opzichte van de vorige 

meting in 2000 zijn te zien in figuur 2.2.

De stand van zaken en ontwikkelingen binnen 

de stad als geheel en in de wijken en buurten 

worden hierna apart besproken. De figuren 

kunnen hierbij ondersteuning bieden. In de 

uiteenzetting zijn de wijken en buurten geordend 

naar gelang het stadsdeel waaronder ze vallen. 

Door de gekozen wijkindeling kan hierbij tussen 

de stadsdelen Binnenstad en Centrum geen 

onderscheid worden gemaakt; zij zijn dan ook 

samengevoegd.

Figuur 2.1 

Positie wijken en buurten ten opzichte 

van de stad als geheel
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heid en veiligheid opvallend hoog voor een buurt 

waar veel huurwoningen staan. In De Wijert/

Corpus-noord zijn de scores voor verloedering 

en overlast iets hoger dan geldt voor de wijk 

als geheel, maar nog steeds lager dan het stads-

gemiddelde. Ook in De Wijert/Corpus-noord is 

het verloederingscijfer flink gedaald en lager 

dan in alle peilingen sinds 1996. Op het gebied 

van de veiligheid verlopen de ontwikkelingen 

ook parallel aan die in de wijk. Er is sprake van 

een daling van gevoelens van onveiligheid en de 

mate waarin bewoners denken dat vermogens-

delicten voorkomen. Ook hier waren de cijfers 

niet eerder zo gunstig. Evenals in 2000 is een 

verschil met de wijk als geheel dat inwoners van 

De Wijert/Corpus-noord duidelijk meer verwach-

ten van de toekomst. 

Gevoelens van onveiligheid nemen in 
Oud-zuid sterk af, overlast neemt toe
In 2000 was voor Oud-zuid de toename van het 

aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt 

in de eigen woonomgeving het meest opvallend, 

nu is dat juist de daling van dit percentage. Het 

aandeel dat zich wel eens onveilig voelt is bijna 

gehalveerd en is inmiddels gezakt tot onder 

het stadsgemiddelde. Hetzelfde beeld is te zien 

bij het percentage bewoners dat het idee heeft 

dat vermogensdelicten vaak voorkomen; na 

een stijging in 2000 is het cijfer voor 2002 flink 

gedaald. Ook gunstig is de toename van de tevre-

denheid over het openbaar vervoer en de jonge-

renvoorzieningen in Oud-zuid. Tegenover deze 

positieve ontwikkelingen staat een stijging van 

het overlastcijfer. Dit cijfer is voor het eerst niet 

meer lager dan gemiddeld in de stad. De toename 

wordt vooral veroorzaakt door stijgingen van 

overlast door omwonenden en van geluidsover-

last in de wijk.

De scores tonen aan dat er in het algemeen 

sprake is van een redelijk stabiele situatie in 

de oude wijken. Naast de hierboven genoemde 

uitschieters valt op dat in de stad als geheel de 

tevredenheid over een aantal buurtvoorzienin-

gen is gestegen en dat de mate van verloede-

ring is gedaald. Hierdoor scoort Oud-zuid met 

stabiele scores slechter dan de stad gemiddeld.

Stadsdeel Korreweg/Oosterpark

Leefbaarheid en veiligheid in 
Korrewegwijk/De Hoogte verbetert
Op het gebied van leefbaarheid en veiligheid 

is voor de Korrewegwijk/De Hoogte een aantal 

positieve ontwikkelingen te zien. De mate van 

sociale samenhang in de wijk is verbeterd en 

het cijfer voor de woonomgeving is hoger dan in 

1998 en 2000. De scores zijn echter nog wel lager 

dan gemiddeld in de stad. Ook is een verbetering 

te zien wat betreft verloedering en overlast. Met 

name vernielingen, hondenpoep op straat en 

geluidsoverlast worden door de wijkbewoners 

minder waargenomen. 

Voor het eerst scoort Korrewegwijk/De Hoogte 

op het stadsgemiddelde wanneer het gaat om 

onveiligheidsgevoelens. Voor het eerst voelen 

veel minder wijkbewoners zich wel eens onveilig 

in de eigen woonomgeving. Ook komen volgens 

de inwoners duidelijk minder vermogensdelicten 

en voorvallen met een dreigend karakter voor 

dan in voorgaande metingen.

Bewoners Indische buurt constateren 
minder verloedering en voelen zich 
veiliger 
Binnen de Korreweg/De Hoogte onderscheiden 

we de Indische buurt. Ook voor deze buurt geldt 

dat de ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar 

overwegend positief zijn geweest. De tevreden-

heid over de buurtvoorzieningen is toegenomen 

waar het gaat om jongerenvoorzieningen, groen-

voorzieningen en openbaar vervoer. Evenals in 

de stad als geheel is ook in de Indische buurt 

de mate van verloedering sterk terug gelopen. 

Verder voelen de bewoners van de Indische 

buurt zich veiliger dan voorheen en zien we een 

behoorlijke afname van het aantal autodelic-

ten. De buurt scoort nog wel onder het stedelijk 

gemiddelde.

Stadsdeel Binnenstad/Centrum

Onveiligheidsgevoel en drugsoverlast 
in Centrum ondanks afname nog steeds 
hoog
Na een afname in 2000 is de mate van overlast 

in het Centrum weer toegenomen tot het niveau 

van 1996 en 1998. De toename is vooral toe te 

schrijven aan een stijging van overlast door 

omwonenden. Verder zijn de ontwikkelingen in 

het Centrum overwegend positief. De daling van 

de mate van drugsoverlast in 2000 heeft tot in 

2002 verder doorgezet. Ook de veiligheidsbele-

ving van de inwoners van het Centrum ontwik-

kelt zich gunstig. Voor het eerst is een daling 

te zien in het percentage inwoners dat zich wel 

eens onveilig voelt. Verder vinden meer centrum-

bewoners dan twee jaar geleden dat de buurt 

er in het afgelopen jaar op vooruit is gegaan. 

Meer bewoners dan ooit verwachten een betere 

toekomst voor het Centrum; meer dan de helft 

denkt dat het Centrum er het komende jaar op 

vooruit zal gaan.

Scherpe daling drugsoverlast in Oranje/
Schilderswijk
Op het gebied van zowel de leefbaarheid als de 

veiligheid zijn de ontwikkelingen voor de Oranje/

Schilderswijk gunstig. De tevredenheid over het 

openbaar vervoer en de achterpaden en brand-

gangen is toegenomen. Nog niet eerder zijn de 

inwoners over deze voorzieningen zo tevreden 

geweest. Verder worden veel minder vormen van 

overlast en verloedering waargenomen dan in 

eerdere peilingen, en is de sociale samenhang 

in de wijk toegenomen. Met name de scherpe 

daling van de mate van drugsoverlast is opval-

lend. In 2000 werd nog een behoorlijke stijging 

van drugsoverlast geconstateerd. De afname van 

drugsoverlast is ook terug te zien in de score 

voor buurtdreiging, deze is evenals de score voor 

vermogensdelicten duidelijk afgenomen. 

Stadsdeel Zuid

Nieuw-zuid particulier blijft meest 
leefbare wijk in de stad
De bewoners van Nieuw-zuid particulier blijven 

ook in 2002 onverminderd positief over hun wijk. 

De verschillende aspecten van leefbaarheid en 

veiligheid, zoals de mate van sociale samenhang, 

de mate van overlast en verloedering en het 

bestaan van gevoelens van onveiligheid, laten 

voor de wijk wederom een bijzonder gunstig 

beeld zien. In vergelijking met voorgaande 

peilingen is de score voor verloedering zelfs nog 

verder gedaald.

Ook op het gebied van de voorzieningen zijn 

er enkele positieve ontwikkelingen. Zo was in 

vorige peilingen telkens sprake van een afname 

van de tevredenheid over de jongerenvoorzienin-

gen in de wijk, nu is de tevredenheid weer terug 

op het niveau van 1996. Verder is sprake van een 

grotere tevredenheid over het basisonderwijs, 

de achterpaden en brandgangen, het openbaar 

vervoer en de groenvoorziening.

Positieve ontwikkeling Nieuw-zuid 
corporatief houdt stand
De gunstige ontwikkeling die zich in Nieuw-zuid 

corporatief in 2000 heeft voorgedaan op het 

gebied van de leefbaarheid heeft zich in 2002 

voor het grootste gedeelte gestabiliseerd. Op een 

enkel gebied zijn de leefbaarheid en veiligheid 

zelfs verder toegenomen. Zo is de tevredenheid 

over de jongerenvoorzieningen in de wijk sterk 

gestegen en ligt nu voor het eerst iets boven het 

stadsgemiddelde. Net als in Nieuw-zuid parti-

culier is de mate van verloedering duidelijk 

afgenomen. Verder is sprake van een daling van 

onveiligheidsgevoelens en de mate waarin de 

wijkbewoners het idee hebben dat vermogensde-

licten vaak voorkomen. 

De Wijert/Corpus-noord gaat mee met 
Nieuw-zuid corporatief
Binnen Nieuw-zuid corporatief is apart gekeken 

naar Corpus-den-Hoorn-noord en De-Wijert-

noord. De ontwikkeling die zich heeft voor-

gedaan in de wijk als geheel zien we voor een 

belangrijk deel terug in deze buurt. Zoals in 2000 

ook al werd aangegeven is de mate van leefbaar-
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Lewenborg in de lift
Lewenborg bevindt zich nog aan de onderkant 

van het spectrum van de wijken, maar het 

verschil met de andere wijken en het stadsgemid-

delde is veel kleiner geworden. De meest opval-

lende ontwikkeling die zich in Lewenborg heeft 

voorgedaan is een sterke afname van de verloe-

dering. Ditzelfde geldt voor overlast, waarbij 

vooral de overlast van groepen jongeren sterk 

is afgenomen. Opmerkelijk is dat de tevreden-

heid over de voorzieningen voor jongeren ook 

is afgenomen en dat deze nu duidelijk onder het 

stedelijk gemiddelde ligt.

In Lewenborg liggen, evenals in Beijum, de sterke 

punten vooral op het gebied van de voorzienin-

gen. De tevredenheid over het basisonderwijs, 

het winkelaanbod, de groenvoorziening en het 

openbaar vervoer is stedelijk gezien hoog te 

noemen. 

Veel minder wijkbewoners voelen zich wel eens 

onveilig. Lewenborg scoort hier zelfs beter dan 

het stedelijk gemiddelde. De mate waarin volgens 

bewoners vermogensdelicten voorkomen is ook 

al gedaald naar het stedelijk gemiddelde. Verder 

zien we dat de Lewenborgers minder vaak slacht-

offer van inbraak en autodelicten zijn geworden.

Lewenborg-zuid ondanks verbeteringen 
ondergemiddelde leefbaarheid en 
veiligheid
Ook in Lewenborg-zuid zijn de verloedering, 

het onveiligheidsgevoel en de mate waarin de 

buurtbewoners overlast ervaren afgenomen. 

Deze afname is niet zo sterk geweest als in 

de wijk Lewenborg als geheel, en de niveaus 

blijven allemaal ver boven het stedelijk gemid-

delde. Aandelen slachtoffers van autodelicten, 

geweldsdelicten en bewoners die het idee hebben 

dat vermogensdelicten vaak voorkomen zijn in 

Lewenborg-zuid gedaald tot het stedelijk gemid-

delde.

De bewoners van Lewenborg-zuid voelen zich 

minder verbonden aan de buurt, maar zijn wel 

optimistisch over de toekomst van de buurt. Dit 

hangt waarschijnlijk samen met het op stapel 

staande wijkvernieuwingsproject in deze buurt.

De tevredenheid over jongerenvoorzieningen in 

Lewenborg-zuid is toegenomen, maar ligt nog 

ruim onder het stedelijk gemiddelde. 

Inwoners Nieuw-oost onverminderd 
positief over de wijk
Sinds 1996 scoort Nieuw-oost op vrijwel alle 

indicatoren voor leefbaarheid en veiligheid 

positief tot zeer positief. We constateer-

den dat het voorzieningenniveau het enige 

minpuntje is aan de wijk. 

In de afgelopen twee jaar is het alleen maar 

beter geworden in deze wijk. De bewoners 

hebben zich sterker gehecht aan de wijk en 

voelen zich er nog veiliger. Verloedering, het 

volgens de bewoners voorkomen van onaan-

gename voorvallen en het percentage slacht-

offers van inbraak zijn nog lager dan eerst. 

Aan de andere kant melden minder bewoners 

dat de buurt er het afgelopen jaar op vooruit 

is gegaan.

De tevredenheid over de voorzieningen voor 

jongeren, het basisonderwijs, het winkelaan-

bod en het openbaar vervoer zijn nog steeds 

aan de lage kant.

De Hoogte minder leefbaar, maar wel 
veiliger geworden
Op De Hoogte is sprake van ontwikkelingen 

die tegengesteld zijn aan die in de gehele 

Korrewegwijk/De Hoogte. Over de meeste voor-

zieningen is de tevredenheid toegenomen. In 

vergelijking met 2000 zijn vooral meer buurt-

bewoners tevreden over de speelmogelijkheden 

voor kinderen en het openbaar vervoer. Wanneer 

het gaat om de leefbaarheid is het beeld minder 

gunstig. Zo zijn de scores voor de woonomgeving 

en de sociale samenhang terug gelopen en is de 

overlastscore opgelopen. Bij het laatste gaat het 

vooral om een stijging van overlast door omwo-

nenden. Hier staat tegenover dat evenals in de 

stad als geheel de verloedering op De Hoogte 

is afgenomen. Met name bekladding van muren 

en gebouwen en vernielingen worden door de 

bewoners minder vaak waargenomen. Minder 

buurtbewoners dan eerder voelen zich wel eens 

onveilig. Al met al scoort De Hoogte onder het 

stedelijk gemiddelde.

Overlast en verloedering in Oosterpark 
nemen af, waardering voor de buurt ook
In tegenstelling tot 2000 lijkt de positie van de 

Oosterparkwijk zich enigszins te verbeteren. 

Over een aantal voorzieningen is de tevreden-

heid duidelijk toegenomen. Hierbij gaat het om 

het basisonderwijs, de speelmogelijkheden voor 

kinderen, de straatverlichting, de achterpaden en 

brandgangen en de groenvoorziening. Ook wat 

betreft overlast, verloedering en veiligheidsge-

voel is de ontwikkeling positief. De scores voor 

overlast en onveiligheid zijn lager dan in eerdere 

peilingen, maar wel hoger dan geldt voor de stad 

als geheel. De score voor verloedering is zelfs 

gelijk aan het stadsgemiddelde. 

Opvallend is dat ondanks deze positieve ontwik-

kelingen de waardering voor de woonomgeving 

is afgenomen. Ook de waardering voor de woning 

is gedaald. 

Stadsdeel Noorddijk

Veiligheidsgevoel in Beijum verbetert, 
overlast neemt verder toe
De bewoners van Beijum voelen zich minder 

onveilig in de eigen woonomgeving dan twee 

jaar geleden. Ook heeft Beijum minder last van 

bekladding en vernieling en komt diefstal van 

fietsen minder vaak voor dan in eerdere jaren. 

De tevredenheid over het openbaar vervoer, de 

fietspaden en de achterpaden en brandgangen is 

toegenomen.

De waardering voor woning en woonomgeving 

zijn gelijk gebleven. 

Anderzijds is de mate van overlast in Beijum 

verder gestegen. Het betreft vooral geluidsover-

last, drugsoverlast en overlast door groepen 

jongeren. De Beijumers zijn dan ook minder 

tevreden over de voorzieningen voor jongeren 

dan in het jaar 2000. Bovendien zijn ze minder 

tevreden over de speelmogelijkheden voor 

kinderen dan twee jaar geleden. Dit doet afbreuk 

aan Beijums sterke punt; het niveau van de 

buurtvoorzieningen.

Toename drugsoverlast in Beijum-oost
In Beijum-oost zien we in grote lijnen hetzelfde 

patroon als in Beijum als geheel, waarmee de 

leefbaarheid in deze buurt iets slechter is dan 

die in de wijk. Alleen over de speelmogelijkheden 

voor kinderen en de vooruitgang van de buurt in 

het afgelopen jaar zijn de bewoners van Beijum-

oost positiever dan de rest van de wijk. 

Net als in Beijum als geheel is de overlast in deze 

buurt toegenomen. Met name drugsoverlast is 

in deze buurt in sterkere mate toegenomen dan 

in de rest van Beijum. Ook het aandeel buurt-

bewoners dat slachtoffer van een autodelict als 

inbraak of vernieling is geworden is groter dan in 

2000 en nu hoger dan in Beijum als geheel.

Het gevoel van onveiligheid is ongeveer even 

groot als in de rest van Beijum, en verbeterd ten 

opzichte van twee jaar geleden. Ditzelfde geldt 

voor verloedering; de bewoners ervaren met 

name minder bekladding en vernieling, waarmee 

Beijum-oost ongeveer even hoog (of laag) scoort 

als Beijum als geheel.
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Paddepoel-zuid verder achteruit, 
wel verbetering verloedering en 
voorzieningen
Over het geheel genomen kunnen we stellen dat 

de leefbaarheid en veiligheid in Paddepoel-zuid 

er de afgelopen twee jaar verder op achteruit 

is gegaan. De betrokkenheid met de buurt is, 

net als in de hele wijk Paddepoel, gedaald en 

de overlast en het gevoel van onveiligheid zijn 

toegenomen. Zowel drugsoverlast als jongeren-

overlast als geluidsoverlast ervaren de buurtbe-

woners vaker. De toename in onveiligheidsgevoel 

wordt ondersteund door meer inbraken en auto-

delicten, zoals inbraak en vernieling.

Anderzijds is de mate van verloedering verbe-

terd, evenals de tevredenheid over voorzienin-

gen in de buurt . De tevredenheid over jongeren-

voorzieningen vormt hierop een uitzondering. 

Verder zien we een opmerkelijk grote daling in 

het aantal slachtoffers van geweldsdelicten. De 

bewoners zijn even positief over de ontwikke-

ling van hun buurt in het afgelopen jaar als de 

gemiddelde stadjer en veel optimistischer over 

de toekomst.

Tuinwijk met verbeteringen nog onder 
stadsgemiddelde
In Tuinwijk zien we een aantal duidelijke verbe-

teringen ten opzichte van twee jaar geleden. Het 

voorzieningenniveau wordt beter gewaardeerd, 

er is in mindere mate verloedering en de buurt-

bewoners voelen zich veiliger. De waardering 

voor voorzieningen voor jongeren is na een 

behoorlijke dip terug op het stedelijk niveau. Men 

is zelfs bovengemiddeld tevreden geworden met 

het openbaar vervoer in de buurt. Alleen voor 

speelmogelijkheden voor kinderen is de waar-

dering afgenomen tot onder het stedelijk gemid-

delde. De afname van verloedering is afkomstig 

uit een daling van de mate waarin de buurt-

bewoners vinden dat er vernielingen worden 

aangericht. De verbetering van de veiligheid 

vindt bevestiging in een afname van inbraken en 

drugsoverlast.

Aan de andere kant is de betrokkenheid bij de 

buurt verder afgenomen, ondervindt men meer 

overlast van omwonenden en geluid en worden er 

vaker autodelicten gepleegd.

Al met al blijven de leefbaarheid en veiligheid 

onder het stedelijk gemiddelde. De beoordeling 

van de ontwikkelingen en de toekomstverwach-

tingen liggen op het stadsniveau.

Inwoners Nieuw-west tevredener met 
buurtvoorzieningen
De bewoners van Nieuw-west zijn net als in het 

jaar 2000 dik tevreden over hun woonomgeving 

en woning. Op vrijwel alle indicatoren scoort 

deze wijk beter dan het stedelijk gemiddelde. 

Overlast ondervindt men in deze wijk nauwelijks, 

zelfs niet meer van groepen jongeren zoals twee 

jaar geleden nog wel het geval was. 

De mate van verloedering is afgenomen, met het 

stedelijk gemiddelde. Het percentage bewoners 

dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woon-

buurt is stabiel op een laag niveau. Een laag en 

afnemend aandeel wijkbewoners heeft het idee 

dat er veel bedreigende situaties en vermogens-

delicten voorkomen in de wijk. In werkelijkheid 

zijn er ook minder slachtoffers van alle delict-

soorten geweest.

De sociale samenhang in de wijk is zover toege-

nomen dat die duidelijk bovengemiddeld is. De 

tevredenheid over basisonderwijs, speelmoge-

lijkheden voor kinderen en de groenvoorziening 

is in Nieuw-west duidelijk toegenomen. Voor wat 

betreft het groen in de wijk nadert de tevreden-

heid het stedelijk gemiddelde en voor de speel-

mogelijkheden is Nieuw-west het gemiddelde 

zelfs gepasseerd.

Over het openbaar vervoer in de wijk is men 

onverminderd ontevreden.

Stadsdeel Noord-west

Jongerenoverlast in Vinkhuizen neemt 
sterk toe, tevredenheid over de wijk 
groeit
Kenmerkend voor Vinkhuizen is de sterke 

toename van jongerenoverlast. Geen wijk scoort 

zo hoog op deze vorm van overlast als Vinkhui-

zen. Tegelijk zijn de bewoners zeer positief over 

de ontwikkeling van hun wijk in het afgelopen 

jaar en over de toekomst van de wijk. De tevre-

denheid over een aantal voorzieningen komt 

ook boven het stedelijk gemiddelde uit; basison-

derwijs, groenvoorzieningen openbaar vervoer 

en onderhoud van gemeentelijk steen en groen 

worden in Vinkhuizen positief gewaardeerd. 

Bovendien is de mate van drugsoverlast gedaald 

tot onder het stedelijk gemiddelde. Het is aanne-

melijk te veronderstellen dat het optimisme 

voortvloeit uit de wijkvernieuwingsprojecten die 

in deze wijk plaatsvinden.

Op het gebied van leefbaarheid en veiligheid valt 

in Vinkhuizen echter nog steeds veel te verbete-

ren. De meeste indicatorscores wijken in nega-

tieve zin af van de stadsgemiddelden. Hierbij 

gaat het om de mate van sociale samenhang, de 

waardering van de woonomgeving, de mate van 

overlast en de mate van verloedering. 

Bovendien voelt een toegenomen deel van de 

bewoners zich wel eens onveilig in de eigen 

woonomgeving, terwijl hierin stedelijk een 

afname te zien is. Er zijn minder bewoners 

slachtoffer geworden van inbraak, procentueel 

nu even veel als gemiddeld in de stad. Er zijn 

evenwel procentueel nog steeds veel slachtoffers 

van autodelicten en geweld.

Vinkhuizen-zuid bijgetrokken, bewoners 
voelen zich onveiliger
In Vinkhuizen is het zuidelijk deel van de wijk 

afzonderlijk gepeild. In vergelijking met de wijk 

als geheel zien we dat Vinkhuizen-zuid beter of 

gelijk scoort, behalve op drugsoverlast. Twee jaar 

gelden was deze buurt nog duidelijk het mindere 

deel van Vinkhuizen. De ontwikkeling van de 

buurt wordt nog positiever beoordeeld dan die 

van de wijk als geheel en ook de toekomstver-

wachtingen zijn nog hoger gespannen. Wijk en 

buurt komen hiermee ver boven de stadsgemid-

delden uit.

Het percentage buurtbewoners dat aangeeft zich 

wel eens onveilig te voelen in de eigen woonom-

geving is, net als in de wijk, in Vinkhuizen-zuid 

behoorlijk toegenomen, terwijl dit in de stad is 

gedaald. Opmerkelijk is dat we dit alleen terug 

zien in de toename van overlast door groepen 

jongeren en de lichte toename van slachtof-

fers van geweldsdelicten. De ander indicator-

scores voor veiligheidsgevoel rechtvaardigen 

deze toegenomen angst niet. De mate waarin 

buurtdreiging en vermogensdelicten volgens 

de bewoners voorkomen, verloedering, overige 

vormen van overlast en de overige delicten 

hebben zich allemaal in positieve zin ontwik-

keld.

Paddepoel krabbelt langzaam op 
In Paddepoel was het beeld dat we via de 

bewoners kregen van de leefbaarheid en veilig-

heid gelijk aan dat van de stad of negatiever. 

Tegenwoordig is het op een aantal aspecten posi-

tiever. Zo constateren de Paddepoelsters minder 

sporen van verloedering in hun woonwijk. Op dit 

front is het met deze wijk nu beter gesteld dan 

met de stad als geheel. De waardering voor het 

openbaar vervoer in de wijk is sterk gestegen en 

is nu even hoog als gemiddeld in de stad. Verder 

is er een lichte verbetering in het veiligheidsge-

voel van de bewoners in hun eigen wijk. Deze 

verbetering is niet zo sterk als die gemiddeld in 

de stad is geweest. Dit wordt ondersteund door 

de relatief hoge waarnemingscores voor buurt-

dreiging en vermogensdelicten en de aantallen 

slachtoffers van inbraak en fietsendiefstal.

De sociale samenhang en de waardering voor 

de woning zijn en waren gelijk aan het stedelijk 

gemiddelde. In de betrokkenheid bij de buurt 

en overlast door groepen jongeren zien we een 

verslechtering in de afgelopen twee jaar. Op deze 

punten scoort de wijk nu onder het stedelijk 

gemiddelde.
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De bewoners beoordelen de ontwikkeling van 

hun dorp over het afgelopen jaar positiever dan 

twee jaar geleden en zijn ook optimistischer 

gestemd over de toekomst. Beide scores komen 

nu boven het stadsgemiddelde uit. Dit wordt 

waarschijnlijk verklaard door een aantal nieuwe 

voorzieningen in de vorm van een vensterschool, 

een recreatieplas en een sportveldencomplex.

Sterkte-/zwakte-analyse

Per wijk is een opsomming gemaakt van de 

sterke en zwakke punten zoals in de analyses 

voor het peiljaar 2002 naar voren komen (tabel 

2.3). De genoemde sterke en zwakke punten zijn 

beslist niet kenmerkend voor wijk als geheel; 

het gaat om locaties binnen de wijken waar de 

genoemde punten in meer of mindere mate van 

toepassing op zijn.

Samenhang van indicatoren

Tot slot van dit hoofdstuk worden enkele 

conclusies getrokken over de samenhang die 

is gevonden tussen de verschillende leefbaar-

heids- en veiligheidsindicatoren. 

Relatie leefbaarheid en veiligheid
Uit nadere analyses blijkt een duidelijke 

samenhang tussen de mate van leefbaarheid 

en de mate van veiligheid in een buurt. Deze 

relatie komt ook naar voren in figuur 2.1 en 

het kleurenoverzicht. Op dit moment valt 

echter niet af te leiden of leefbaarheid en 

veiligheid ook een direct (causaal) verband 

met elkaar hebben. Oftewel: het is niet 

mogelijk om te zeggen dat een veiliger wijk 

ook de leefbaarheid vergroot, of andersom. 

De samenhang die in de overzichten is te zien 

kan ook worden veroorzaakt door de invloed 

van externe factoren. 

Een nader onderzoek naar de bepalende 

factoren in de gemeente Groningen zou 

voor het maken van nieuw beleid waardevol 

kunnen zijn. Een dergelijke analyse kan voor 

de gemeente Groningen worden uitgevoerd 

op basis van het huidige materiaal, eventueel 

met enkele aanvullende gegevens. 

Buurtvoorzieningen en leefbaarheid
Het kleurenoverzicht in hoofdstuk 5 maakt 

duidelijk dat bij de beoordeling van de kwali-

teit van de woonomgeving, de tevredenheid 

over de buurtvoorzieningen nauwelijks een 

rol speelt. Hieruit kan worden geconcludeerd 

dat voor het verbeteren van de leefbaarheid 

en veiligheid het niet zinvol is te investeren 

in (de kwaliteit van) buurtvoorzieningen. 

Toch betekent dit niet dat buurtvoorzieningen 

onbelangrijk zijn voor de woonomgeving. 

Stadsdeel Hoogkerk

In deze samenvatting worden alleen de resulta-

ten van Hoogkerk weergegeven. Voor gegevens 

over Hoogkerk/de dorpen wordt verwezen naar 

de volgende hoofdstukken. 

Jongerenoverlast Hoogkerk 
genormaliseerd, behoefte jongeren-
voorzieningen blijft
Het grote probleem van Hoogkerk van twee 

(en vier) jaar geleden, overlast door groepen 

jongeren, is behoorlijk afgenomen en ligt nu iets 

onder het stedelijk gemiddelde. Dit is ook te zien 

aan aspecten die hiermee verband houden: veel 

minder bewoners constateren geluidsoverlast en 

sporen van verloedering als rommel op straat 

en bekladding. Ondanks een grote afname sinds 

2000 zien de Hoogkerkers nog drie keer zo vaak 

vernielingen als de gemiddelde stadjer. De tevre-

denheid over de voorzieningen voor jongeren 

is toegenomen, maar nog steeds veel lager dan 

gemiddeld in de stad. 

De tevredenheid over het openbaar vervoer 

heeft zich enigszins hersteld, maar is nog steeds 

relatief laag in de gemeente. En ook de speelmo-

gelijkheden voor kinderen voldoen niet voor de 

Hoogkerkers.

Hoogkerk behoorde al tot de wijken waar weinig 

bewoners zich wel eens onveilig voelen. Dat is zo 

gebleven. Bedreigende voorvallen en vermogens-

delicten komen volgens de bewoners in 2002 nog 

minder vaak voor dan in eerdere peilingen. De 

bewoners van Hoogkerk voelen zich dus veiliger 

dan de gemiddelde stadsbewoner. En terecht, ze 

worden ook minder vaak slachtoffer van inbraak, 

autodelicten en diefstal van hun fiets.

De elementen die het dorpse karakter van 

Hoogkerk weergeven zijn gelijk gebleven of iets 

minder sterk aanwezig dan twee jaar geleden. De 

indicator voor sociale samenhang in de buurt is 

onverminderd hoog te noemen, terwijl gehecht-

heid aan de buurt en het gevoel medeverant-

woordelijk te zijn voor de buurt zijn gedaald tot 

bij het stedelijk gemiddelde.

Conclusies

Stadsleven 20

21

21



Tabel 2.3 Sterke en zwakke punten per wijk

 Sterke punten Zwakke punten

  

Centrum Jongerenvoorzieningen Groenvoorziening

  Speelmogelijkheden

  Mate van verloedering

  Mate van (drugs)overlast

  Veiligheidsbeleving

Oranje/Schilderswijk Jongerenvoorzieningen 

 Mate van verloedering

 Waardering woonomgeving

 

Oud-zuid Jongerenvoorzieningen Speelmogelijkheden

  Mate van verloedering

Nieuw-zuid corporatief Winkelaanbod

 Mate van verloedering

 Mate van overlast

 Veiligheidsbeleving

 

Nieuw-zuid particulier Waardering woonomgeving

 Mate van verloedering

 Mate van overlast 

 Veiligheidsbeleving

 Kwaliteit/waardering woning

 

Korreweg/De Hoogte Winkelaanbod Waardering woonomgeving

 Openbaar vervoer Kwaliteit/waardering woning

Oosterpark Jongerenvoorzieningen Kwaliteit/waardering woning

 

 Sterke punten Zwakke punten

Lewenborg Winkelaanbod Jongerenvoorzieningen

 Groenvoorziening

 Basisonderwijs

 Openbaar vervoer

Beijum Groenvoorziening Waardering woonomgeving

 Openbaar vervoer Mate van verloedering

 Basisonderwijs Mate van overlast

 Speelmogelijkheden Veiligheidsbeleving

Nieuw-oost Speelmogelijkheden Openbaar vervoer

 Waardering woonomgeving Basisonderwijs

 Mate van verloedering Jongerenvoorzieningen

 Mate van overlast 

 Veiligheidsbeleving

 Kwaliteit/waardering woning

Nieuw-west Waardering woonomgeving Winkelaanbod

 Mate van overlast Openbaar vervoer

 Mate van verloedering Jongerenvoorzieningen

 Veiligheidsbeleving

 Kwaliteit/waardering woning

Paddepoel Winkelaanbod Waardering woonomgeving

  Veiligheidsbeleving

Vinkhuizen Groenvoorziening Jongerenvoorzieningen

 Openbaar vervoer Waardering woonomgeving

  Mate van overlast

  Mate van verloedering

  Veiligheidsbeleving

Hoogkerk/de dorpen Sociale samenhang Vernielingen

 Mate van overlast Speelmogelijkheden

 Veiligheidsbeleving Jongerenvoorzieningen
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Leefbaarheid

Dit hoofdstuk gaat in op het thema Leefbaarheid. Hierbij 

is een onderscheid gemaakt tussen sociale en fysieke 

aspecten. Bij de sociale aspecten gaat het om voorzie-

ningen die de mogelijkheid bieden tot sociaal contact 

(zoals onderwijs- en jongerenvoorzieningen), vormen 

van overlast, de buurtwaardering en de sociale samen-

hang. Voorzieningen zoals het onderhoud van wegen en 

fietspaden, de groenvoorziening en winkels voor dage-

lijkse boodschappen behoren tot de fysieke aspecten van 

de woonomgeving. Naast dergelijke voorzieningen wordt 

de kwaliteit van de fysieke woonomgeving ook bepaald 

door de aanblik van de buurt (de mate van verloedering) 

en de waardering van de woning. 

3
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Kaart 3.1.1  Percentage inwoners per wijk dat (zeer) tevreden is over jongerenvoorzieningen 

Andere wijken waar de tevredenheid over de 

jongerenvoorzieningen beduidend is opgelo-

pen zijn Paddepoel (van 32 naar 39 procent) en 

Hoogkerk/de dorpen (van 26 naar 34 procent). 

Wel is de mate van tevredenheid in deze wijken 

nog steeds lager dan gemiddeld in de stad.

Nadat Beijum in voorgaande metingen telkens 

een stijging van de tevredenheid over jongeren-

voorzieningen kende is deze nu sterk gedaald 

van 59 naar 44 procent. Hiermee stijgt Beijum 

niet meer uit boven het stadsgemiddelde. Ook 

in Lewenborg is de tevredenheid gedaald. In 

2000 was 40 procent (zeer) tevreden, nu is dat 32 

procent.

3.1.2 Overlast
Twee indicatoren voor de mate van overlast 

worden gepresenteerd. De eerste is het algemene 

overlastcijfer, variërend tussen 1 en 10. Hierbij 

geldt hoe hoger het cijfer, hoe meer er sprake is 

van overlast. Het overlastcijfer is een samenge-

stelde indicator waarbij de volgende vormen van 

overlast zijn betrokken: overlast van groepen 

jongeren; overlast van omwonenden; en geluids-

overlast.

Het percentage inwoners dat vindt dat drugs-

overlast vaak voorkomt is de tweede indicator 

waarvan het resultaat is te zien. Omdat deze 

vorm van overlast vaak als zeer bedreigend 

wordt ervaren wordt hier in het bijzonder op 

ingegaan. 

Overlast in Beijum en Vinkhuizen 

neemt verder toe

Voor de stad als geheel is er nauwelijks verande-

ring opgetreden ten aanzien van eerdere peilin-

gen. Het cijfer blijft stabiel rond de 3,0 (kaart 

3.1.2). 

Het overlastcijfer voor Beijum en Vinkhuizen 

is opnieuw flink gestegen. Beide wijken kennen 

een toename van de score van 4,0 naar 4,5. Voor 

beide wijken geldt dat de stijging van de score 

vooral wordt veroorzaakt door een toename van 

Sociale aspecten van de woonomgeving behelzen 

onder meer voorzieningen die de mogelijkheid 

bieden tot sociaal contact, de mate van overlast, 

en de verbondenheid met de eigen woonomge-

ving. Met dit laatste worden de mate van buurt-

cohesie en de medeverantwoordelijkheid voor de 

eigen buurt bedoeld.

3.1.1 Tevredenheid buurtvoorzieningen
Voorzieningen als speelplaatsen, jongerencentra 

en scholen bieden de mogelijkheid tot onderling 

contact. In figuur 3.1 staat weergegeven hoe groot 

het percentage inwoners is dat tevreden of zeer 

tevreden is over de voorzieningen in de buurt. 

Het percentage inwoners dat tevreden is over 

het basisonderwijs bedraagt bijna 90 procent. 

Dit percentage is vrij stabiel gebleven over de 

jaren. Het aandeel dat tevreden is over de speel-

mogelijkheden voor kinderen is elk peiljaar iets 

toegenomen, in 1996 was 57 procent tevreden, 

nu 62 procent. Na een daling in 1998 neemt de 

tevredenheid over de jongerenvoorzieningen 

weer langzaam toe. Het aandeel dat tevreden is 

over deze voorzieningen bedraagt 45 procent. 

Hiermee ligt het percentage weer op het niveau 

van 1996.

Sterke toename tevredenheid jongeren-

voorzieningen in Zuid

In kaart 3.1.1 is per wijk het percentage inwoners 

te zien dat tevreden is over de jongerenvoorzie-

ningen. Jongerenvoorzieningen worden uitgelicht 

omdat de tevredenheid hierover de laatste jaren 

aan de lage kant is geweest.

Opvallend is dat de zuidelijke wijken een specta-

culaire stijging in de tevredenheid laten zien. In 

Oud-zuid is het percentage dat (zeer) tevreden 

is over de jongerenvoorzieningen gestegen van 

38 naar 53 procent. Nieuw-zuid corporatief 

laat een toename zien van 24 naar 48 procent 

en in Nieuw-zuid particulier is het aandeel dat 

tevreden is opgelopen van 19 naar 40 procent. In 

de vorige meting was in deze wijken nog sprake 

van een daling.

3.1 Sociale aspecten van de woonomgeving
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Figuur 3.1  Mate van tevredenheid buurtvoorzieningen (sociaal), in procenten
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Kaart 3.1.3  Percentage dat aangeeft dat drugsoverlast vaak voorkomt, per wijk

Daling van drugsoverlast in Oranje/Schilderswijk, 

forse stijging in Beijum

Stedelijk gezien is het aandeel dat aangeeft dat 

drugsoverlast vaak voorkomt iets afgenomen. In 

2000 gaf 15 procent aan dat drugsoverlast vaak 

voorkomt, voor 2002 is dit 12 procent (kaart 

3.1.3).

Evenals in voorgaande peilingen springt het 

Centrum er duidelijk uit wanneer het om drugs-

overlast gaat, 39 procent geeft aan dat deze vorm 

van overlast vaak voorkomt. Na de stijging in 

1998 is dit percentage steeds kleiner geworden 

en nu weer gelijk aan dat in 1996. 

Een andere wijk met een opvallend hoog percen-

tage drugsoverlast is Beijum. Elk peiljaar is dit 

percentage toegenomen. In 1996 scoorde Beijum 

met 3 procent nog ruim beneden het stadsgemid-

delde, nu is dat met 22 procent flink overschre-

den.

Ook Korreweg/De Hoogte scoort met 21 procent 

ver boven het stedelijk gemiddelde. Dit percen-

tage is gelijk aan dat van 2000. De daling die in 

1998 is ingezet heeft dus niet doorgezet.

Wijken waar het aandeel dat aangeeft dat drugs-

overlast vaak voorkomt is gedaald zijn Oranje/

Schilderswijk, Oosterparkwijk, Lewenborg en 

Vinkhuizen. In de Oranje/Schilderswijk is de 

mate van drugsoverlast scherp gedaald tot 12 

procent na een sterke toename in 2000. Niet 

eerder is het percentage in deze wijk zo laag 

geweest. 

In de Oosterparkwijk is het percentage gedaald 

van 19 naar 12 procent. Hiermee scoort de 

Oosterparkwijk voor het eerst niet meer boven 

het stadsgemiddelde als het om drugsoverlast 

gaat.

In Lewenborg zet de daling die in 1998 is 

begonnen mooi door. Destijds gaf 14 procent aan 

dat drugsoverlast vaak voorkomt. In 2000 was 

dit nog 9 procent en voor 2002 is het aandeel 

gedaald tot 6 procent, ruim onder het stedelijk 

gemiddelde.

Langzaam maar zeker daalt ook in Vinkhuizen 

de mate van drugsoverlast. Gaf in 1996 nog 17 

procent aan dat drugsoverlast vaak voorkomt, 

voor 2002 is dat afgenomen tot 9 procent.

Kaart 3.1.2  Score overlastcijfer, per wijk

jongerenoverlast. In Beijum geeft nu 40 procent 

aan dat jongerenoverlast vaak voorkomt en in 

Vinkhuizen is dit 44 procent. In 2000 bedroegen 

deze aandelen respectievelijk 23 en 27 procent.

Ook in het Centrum en Oud-zuid is sprake van 

een toename van het overlastcijfer. Nadat in 1998 

en 2000 in het Centrum steeds een daling te zien 

is geweest van het overlastcijfer, is dit cijfer voor 

2002 toegenomen van 3,5 naar 4,3. Alle vormen 

van overlast worden door de bewoners van het 

Centrum nu vaker genoemd. In Oud-zuid is het 

overlastcijfer toegenomen van 2,5 naar 3,0. Voor 

het eerst scoort Oud-zuid niet meer lager dan 

het stadsgemiddelde. De stijging van het cijfer in 

Oud-zuid wordt veroorzaakt door een toename 

van overlast door omwonenden en geluidsover-

last.

In de volgende wijken is het overlastcijfer duide-

lijk gedaald: Oranje/Schilderswijk, Korreweg/

De Hoogte, Oosterparkwijk, Lewenborg en 

Hoogkerk/de dorpen. Voor al deze wijken is het 

cijfer niet eerder zo laag geweest.

In de Oranje/Schilderswijk is het cijfer gezakt 

van 3,1 naar 2,3 en ligt nu ruim onder het stads-

gemiddelde. Alle vormen van overlast worden in 

de Oranje/Schilderswijk minder vaak genoemd 

dan in 2000. 

Voor Korreweg/De Hoogte bedraagt het over-

lastcijfer 3,3, in 2000 was dit nog 3,7. Met name 

geluidsoverlast geven de inwoners minder vaak 

aan als een veel voorkomend verschijnsel.

Een daling van 3,7 naar 3,3 is te zien voor de 

Oosterparkwijk. Deze daling is te danken aan 

lichte afnamen van jongerenoverlast en geluids-

overlast. 

Vooral de sterke afname van jongerenoverlast 

heeft ervoor gezorgd dat in Lewenborg het over-

lastcijfer is gedaald van 3,7 naar 3,2. 

Ook in Hoogkerk is sprake van een duidelijke 

vermindering van jongerenoverlast. Hiernaast is 

ook geluidsoverlast sterk afgenomen. Dit heeft 

voor Hoogkerk/de dorpen geleid tot een daling 

van het overlastcijfer van 2,5 naar 2,0. 
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Korreweg/De Hoogte is de enige wijk waar 

de score is toegenomen. Vanaf 1998 loopt de 

score al op, van een 6,3 naar een 6,7 voor 2002. 

Hiermee is het cijfer nagenoeg gelijk aan dat van 

1996, maar nog wel aanzienlijk lager dan het 

stadsgemiddelde. 

 

3.1.4 Sociale samenhang in de 
woonomgeving
In de enquête zijn vragen gesteld over de sociale 

samenhang in de eigen buurt. Hierbij zijn vier 

aspecten onderscheiden: 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. De mate van sociale samen-

hang wordt weergegeven op een schaal van 1 

tot en met 10. Hierbij betekent een hoog cijfer 

veel sociale samenhang en een laag cijfer weinig 

sociale samenhang. 

Betrokkenheid tussen buurtbewoners in Nieuw-

west opnieuw toegenomen

Na steeds licht te zijn gestegen is de gemid-

delde score op de indicator voor de stad als 

geheel een tiende lager dan in 2000. De stad 

komt in 2002 uit op een 5,9 (kaart 3.1.5). 

In Nieuw-west is de betrokkenheid steeds 

toegenomen. In 1998 was de score met een 5,9 

nog gelijk aan het stadsgemiddelde, inmiddels 

is dat met een 6,8 ruim overschreden.Verder 

is in de Oranje/Schilderswijk een positieve 

trend te zien. De score is opgelopen van 5,9 

in 1998 tot 6,3 in 2002. Ook in Korreweg/De 

Hoogte, voorheen de wijk met de zwakste 

sociale samenhang, is sprake van een 

toename van de betrokkenheid tussen buurt-

bewoners. De stijging is aanzienlijk: van 5,0 

in 2000 naar 5,4 in 2002. Korreweg/De Hoogte 

heeft stuivertje gewisseld met Centrum. In 

het Centrum is de betrokkenheid tussen 

bewoners na een toename in 1998 steeds 

gedaald. Voor 2002 bedraagt de score een 5,1, 

Kaart 3.1.5  Indicatorscore ʻsociale samenhangʼ per wijk Kaart 3.1.4  Indicatorscore ʻevaluatie van de buurtʼ per wijk 

3.1.3 Evaluatie van de buurt
De evaluatie van de eigen buurt geeft een belang-

rijke indicatie voor de leefbaarheid in een wijk. 

Het cijfer voor de evaluatie van de eigen woon-

omgeving is opgebouwd uit een vijftal items: in 

hoeverre men het getroffen heeft met de buurt; 

of men gaat verhuizen als het mogelijk is; in 

hoeverre de buurt als vervelend wordt ervaren; 

of de mensen graag in de huidige buurt blijven 

wonen en in hoeverre de buurt als prettig wordt 

beoordeeld. 

Daling waardering van de woonomgeving in 

Nieuw-zuid particulier

Op stadsniveau is de score voor de evaluatie 

van de buurt over de jaren nagenoeg stabiel 

gebleven. Voor het peiljaar 2002 komt de gemid-

delde score uit op een 7,3, een tiende lager dan 

in 2000 en gelijk aan de score in 1998 en 1996 

(kaart 3.1.4).

Voor het eerst is de score voor de evaluatie van 

de woonomgeving in Nieuw-zuid particulier niet 

meer het hoogst. Hoewel de score nog steeds 

behoort tot de besten in de stad is voor deze wijk 

de score behoorlijk gedaald, van 8,4 in 2000 naar 

7,8 in 2002. 

Ook de daling van de score voor de evaluatie 

van de woonomgeving in Paddepoel is aanzien-

lijk. Werd Paddepoel in 2000 nog beoordeeld 

met een 7,3, nu is het cijfer met een 6,6 gezakt 

tot ruim onder het stedelijk gemiddelde. Andere 

wijken waar sprake is van een daling zijn Nieuw-

zuid corporatief, Oosterparkwijk, Beijum en 

Hoogkerk/de dorpen. 

Voor de Oosterparkwijk en Beijum is de score 

voor 2002 met 6,8 duidelijk lager dan gemid-

deld in de stad. In Beijum is het cijfer sinds 1998 

telkens iets afgenomen.

In Hoogkerk/de dorpen is de score sinds 1998 

ook steeds iets lager geworden. Nu wordt een 7,5 

gegeven voor de evaluatie van de woonomgeving, 

in 1998 was dat nog een 7,9.

Dezelfde daling als in Hoogkerk/de dorpen is te 

zien in Nieuw-zuid corporatief. In deze wijk fluc-

tueert de score enigszins over de jaren. Na een 

stijging in 2000 is de score nu weer gelijkwaardig 

aan het cijfer van 1998.
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Kwalitatieve aspecten van de fysieke woonomge-

ving omvatten de aanwezigheid en waardering 

van voorzieningen, de aanblik van de buurt, en 

de waardering van de woning.

3.2.1 Tevredenheid buurtvoorzieningen
De kwaliteit van de fysieke woonomgeving wordt 

onder meer afgemeten aan de staat waarin de 

openbare ruimte verkeert en de aanwezigheid 

van voorzieningen. Bij het laatste gaat het om 

openbaar vervoer, de groenvoorziening, en 

winkels voor dagelijkse boodschappen. 

Tevredenheid voorzieningen gestegen

De tevredenheid over alle voorzieningen is de 

afgelopen twee jaar gestegen (figuur 3.2). Alleen 

die over het winkelaanbod in de buurt is gelijk 

gebleven op 87 procent. 

Over het openbaar vervoer zijn de stadjers weer 

bijna net zo tevreden als in 1998. Na een daling 

van het percentage tevreden inwoners van 82 tot 

70 procent, bedraagt het percentage nu 79. In een 

groot aantal wijken is de tevredenheid van 1998 

zelfs overtroffen. Dit geldt niet voor Nieuw-west, 

Nieuw-oost, Hoogkerk/de dorpen en de Ooster-

parkwijk. In deze wijken is de waardering voor 

het openbaar vervoer onder het niveau van 1998 

blijven steken.

De waardering voor de achterpaden en brandgan-

gen is gestegen van 58 procent in 1996 en 1998, 

via 60 procent in 2000 naar 69 procent in 2002. 

Deze trend is bijzonder sterk terug te vinden in 

Nieuw-zuid particulier, Paddepoel, Vinkhuizen 

en Nieuw-oost. Sinds 2000 is de tevredenheid 

over de brandgangen ook in de Oosterparkwijk 

en Nieuw-west toegenomen.

Over het groen in de buurt is een toegenomen 

deel van de stadjers tevreden; twee jaar geleden 

75 procent, in 2002 83 procent. Vooral in Nieuw-

west, Vinkhuizen en de Oosterparkwijk is de 

tevredenheid over de begroeiing in de wijk toege-

nomen.

De straatverlichting voldoet in toenemende mate, 

vooral in De Oosterparkwijk en Korreweg/De 

Hoogte. Bijna negen van de tien stadjers zijn in 

2002 tevreden over de straatverlichting. 

3.2 Fysieke aspecten van de woonomgeving

nog iets hoger dan in 1996, maar ruim onder het 

stedelijk gemiddelde en de laagste van de wijken.

Dat in het Centrum sociale samenhang aan de 

lage kant is heeft veel te maken met het bijzon-

dere karakter van dit stadsdeel. In het Centrum 

zijn veel studenten en jongeren gehuisvest voor 

wie het Centrum een tijdelijke verblijfplaats is. 

Hierdoor is de doorstroom hoog. Dit gaat ten 

koste van de betrokkenheid tussen inwoners. 

Voor het Centrum als woongebied blijkt de 

sociale betrokkenheid ook van minder belang 

dan in andere wijken. De belangrijkste reden om 

in het Centrum te wonen blijkt de directe aanwe-

zigheid van de voorzieningen die de binnenstad 

heeft te bieden.

Vier van de vijf stadjers voelen zich medeverant-

woordelijkheid voor de woonomgeving

Net als in 1998 en 2000 voelt ruim 80 procent 

van de stadjers zich medeverantwoordelijk voor 

de leefbaarheid in de eigen buurt. In Nieuw-oost 

en Nieuw-west geldt dit zelfs voor 91 procent van 

de inwoners, en in Lewenborg voor 88 procent. 

In Vinkhuizen en de Oosterparkwijk zijn forse 

stijgingen te zien, respectievelijk van 66 en 72 

procent naar 83 en 80. Beide stijgingen volgen op 

een forse daling in 2000. In Vinkhuizen voelen 

zich zelfs meer inwoners medeverantwoordelijk 

voor de buurt dan in 1998. Zowel Vinkhuizen als 

de Oosterparkwijk scoren nu rond het stedelijk 

gemiddelde.

Centrum en Paddepoel geven daarentegen 

dalingen te zien van het aandeel bewoners 

dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de 

woonomgeving. In Paddepoel is het percen-

tage gedaald van 82 naar 74 procent, en in het 

Centrum van 86 naar 75 procent. Het Centrum 

is daarmee terug op zijn traditionele score van 

driekwart, die ook in 1996 en 1998 werden 

gemeten. Ook in de Korreweg/De Hoogte voelt 

driekwart van de bewoners zich medeverant-

woordelijk voor de buurt. Deze drie wijken 

vormen hiermee de hekkensluiters van de score 

op medeverantwoordelijkheid voor de woonom-

geving.
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Figuur 3.2  Tevredenheid buurtvoorzieningen (fysiek)
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Lewenborg daarentegen wordt, ondanks een 

grote afname, toch nog veel vernield volgens de 

wijkbewoners.

3.2.3 Wonen
Het fysieke aspect dat het dichtst bij de eigen 

woonomgeving ligt is natuurlijk de woning zelf. 

Naast het cijfer dat de stadjers voor hun woning 

hebben gegeven, wordt ook een samengestelde 

indicator gepresenteerd. Deze samengestelde 

indicator beoogt de kwaliteit van de woning te 

meten. De volgende vier items zijn in de indi-

cator opgenomen: onderhoud van de woning, 

grootte van de woning, sfeer van de woning en 

de indeling van de woning. Voor beide indicato-

ren geldt dat ze kunnen variëren tussen 1 en 10, 

waarbij 1 ‘zeer slecht’ betekent en 10 ‘uitstekend’. 

Inwoners Nieuw-west nog altijd meest tevreden 

over de woning

Zowel het cijfer dat voor de woning wordt 

gegeven als de samengestelde indicator is sinds 

1996 aan weinig verandering onderhevig geweest 

(kaarten 3.2.2 en 3.2.3). Het rapportcijfer is met 

7,6 gelijk of nagenoeg gelijk aan dat in 2000 en 

eerdere jaren. Ditzelfde geldt voor de kwaliteit-

score, die 7,3 bedraagt.

De score voor de kwaliteit van de woningen in 

Nieuw-west is nog steeds de hoogste van de 

wijken. Er is de afgelopen twee jaar zelfs sprake 

geweest van een kleine maar duidelijke stijging 

van 8,1 naar 8,4. De twee wijken die sinds 1996 

ook bovengemiddeld scoren op de kwaliteit van 

de woningen steken nog slechts minimaal (maar 

wel duidelijk) uit boven het stedelijk gemiddelde. 

Het gaat om Nieuw-oost en Nieuw-zuid particu-

lier waar de kwaliteit van de woningen respectie-

velijk een 7,6 en 7,5 krijgen.

De bewoners van de Oosterparkwijk komen met 

een 6,7 tot de laagste kwaliteit van de woningen. 

Hier is de score ook gedaald sinds 2000, toen hij 

nog 7,1 bedroeg. De kwaliteit van de woningen in 

Korreweg/De Hoogte is ook ondergemiddeld en 

komt uit op een 7,0.

Kaart 3.2.2  Indicatorscore ʻkwaliteit woningʼ, per wijkKaart 3.2.1  Score indicator ʻverloederingʼ per wijk

3.2.2 Verloedering
Naast de aanwezigheid van voorzieningen wordt 

de kwaliteit van de woonomgeving mede bepaald 

door de aanblik van de buurt. Rommel op straat, 

bekladde muren en gebouwen, en vernielde 

bushokjes geven een indruk van de mate 

van verloedering in een buurt. De stadjers is 

gevraagd aan te geven hoe vaak dergelijke zaken 

in de eigen buurt voorkomen. De antwoorden 

zijn gecombineerd tot een algeheel cijfer voor de 

mate van verloedering, op een schaal van 1 tot 

en met 10. Een laag cijfer betekent dat verloede-

ring weinig voorkomt, een hoog cijfer is daaren-

tegen een indicatie dat de mate van verloedering 

hoog is.

Verloedering stadsbreed afgenomen

Stedelijk gezien is de mate van verloedering 

sinds 2000 voor het eerst afgenomen. De score is 

van 4,7 naar 3,7 gedaald (kaart 3.2.1). Alle onder-

delen van de score geven dit afzonderlijk ook 

te zien. De mate waarin bewoners vernielingen 

constateren is het sterkst gedaald, van 31 naar 

14 procent.

Ook de verschillende wijken geven dalingen te 

zien, behalve het Centrum. Daar constateerden 

we twee jaar geleden al een sterke daling van 

de verloederingsscore, en nu een vrijwel gelijk-

blijvende. De verloedering in Lewenborg, twee 

jaar geleden nog verreweg de hoogste van de 

stad, is sterk gedaald. Met een score van 4,4 laat 

Lewenborg de topdrie aan Vinkhuizen, Beijum 

en Centrum. Deze drie wijken scoren achtereen-

volgens een 5,2, een 5,1 en een 4,6 op verloede-

ring. Samen met Oud-zuid vormen zij ook net 

de wijken waar de daling sinds 2000 het meest 

bescheiden is geweest. De stijgingen tussen 1998 

en 2000 in de Oosterparkwijk, Paddepoel en 

Hoogkerk/de dorpen zijn meer dan tenietgedaan. 

Deze drie wijken scoren nu voor verloedering op 

of onder het stadsgemiddelde.

Als we kijken naar de onderdelen van de verloe-

deringsscore dan zien we dat de hoge score in 

Vinkhuizen en Beijum geldt voor alle onderde-

len. In het Centrum valt op dat de inwoners in 

verhouding weinig vernielingen constateren. In 
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3.3 Beoordeling Leefbaarheid

De stadjers is gevraagd een oordeel te geven 

over de veranderingen die in het afgelopen jaar 

hebben plaatsgevonden in de eigen buurt en 

de stad als geheel. Als eerste is gevraagd of de 

directe woonomgeving erop vooruit of achteruit 

is gegaan. Dezelfde vraag is voorgelegd voor de 

stad als geheel. Behalve naar de ervaringen van 

het afgelopen jaar is aan de stadjers gevraagd 

ook een prognose te geven voor het komend jaar. 

3.3.1 Oordeel afgelopen jaar
De antwoorden op de vraag of de buurt en de 

stad als geheel er het afgelopen jaar erop vooruit 

dan wel achteruit is gegaan worden weergegeven 

in tabel 3.3.1

Over de jaren heen is er weinig veranderd in het 

oordeel over de eigen woonomgeving. Zo’n 30 

procent vindt dat de eigen buurt erop vooruit is 

gegaan.

Evenals voorgaande peiljaren is het percentage 

dat vindt dat de stad als geheel erop vooruit is 

gegaan duidelijk hoger dan het aandeel dat een 

dergelijk oordeel geeft over de eigen buurt. Ook 

nu geldt dat iets minder dan de helft vindt dat de 

stad is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De 

grote verschuiving tussen 1996 en 1998 in het 

oordeel over de stad als geheel wordt waarschijn-

lijk verklaard doordat projecten als ‘Binnenstad 

Beter, de Waagstraat en het Museum voor een 

groot deel in die periode zijn afgerond.

Inwoners Vinkhuizen meest positief over 

afgelopen jaar

Wat betreft het oordeel over de eigen woonomge-

ving is tevens een onderverdeling gemaakt naar 

de verschillende wijken. 

Inwoners van Vinkhuizen zijn het meest positief 

over de ontwikkeling van het afgelopen jaar, 60 

procent vindt dat de eigen woonomgeving erop 

vooruit is gegaan (kaart 3.3.1). Niet eerder was 

dit percentage voor Vinkhuizen zo hoog. Het 

oordeel hangt waarschijnlijk voor een groot deel 

samen met de wijkvernieuwingsprojecten die 

in de wijk plaatsvinden. Deze worden door de 

bewoners blijkbaar positief gewaardeerd.

Nagenoeg hetzelfde beeld verkrijgen we bij 

beschouwing van het rapportcijfer dat de 

bewoners geven voor de woning. Een verschil is 

dat Hoogkerk/de dorpen met een 7,8 ook boven 

het stadsgemiddelde scoort. De inwoners van 

Vinkhuizen en Paddepoel geven ondergemid-

delde cijfers voor hun woning.

Deze scores voor de woning hangen sterk samen 

met de aandelen koopwoningen in de wijken; hoe 

hoger het percentage koopwoningen, hoe hoger 

de scores voor de woning.

Tabel 3.3.1  Oordeel afgelopen jaar over eigen woonomgeving en stad als geheel

 Eigen woonomgeving Stad

 1996 1998 2000 2002  1996 1998 2000 2002

Vooruit 30% 28% 30% 32%  70% 49% 48% 45%

Achteruit 23% 22% 21% 41%  21% 22% 23% 33%

Gelijk  47% 50% 49% 26%  9% 29% 29% 22%

Leefbaarheid

Kaart 3.3.1  Oordeel afgelopen jaar over eigen woonomgeving per wijk (% vooruitgegaan)
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Kijkend naar de stad als geheel is er de afgelo-

pen vier jaar niet veel veranderd wat betreft de 

verwachting voor het komende jaar. Circa 60 

procent denkt dat de stad erop vooruit zal gaan. 

Inwoners Vinkhuizen optimistisch over 

de toekomst

Wederom zijn inwoners van Vinkhuizen het 

meest positief gestemd zijn over de toekomst 

van de eigen woonomgeving, evenals in 2000 

verwacht driekwart een verbetering (kaart 3.2.2). 

Ook hier hangt het hoge percentage waarschijn-

lijk samen met de uitvoering van de wijkvernieu-

wingsplannen. 

Naast het oordeel over het afgelopen jaar zijn de 

inwoners van Nieuw-west ook nu weer bijzon-

der positief over de toekomst, net als in 2000 

verwacht tweederde in het komende jaar een 

verbetering van de eigen woonomgeving.

Wijken waar een duidelijke stijging van de toe-

komstverwachting is te zien zijn het Centrum, 

Oud-zuid, Korreweg/De Hoogte. In mindere mate 

geldt dit voor Beijum, Paddepoel en Hoogkerk/de 

dorpen.

De enige wijk waar sprake is van een daling van 

het percentage dat aangeeft dat de eigen buurt 

het komende erop vooruit zal gaan is Oranje/

Schilderswijk.

Ook in Nieuw-west blijft met 55 procent het 

aandeel hoog dat aangeeft dat de woonomgeving 

in het afgelopen jaar erop vooruit is gegaan. De 

wijk is voor een belangrijk deel nog steeds in 

aanbouw.

Binnen enkele wijken zijn opvallende verschillen 

met twee jaar geleden te constateren. Zo is men 

in het Centrum en de Oosterparkwijk duidelijk 

positiever dan in 2000. Van de inwoners van het 

Centrum vindt 38 procent dat de eigen woonom-

geving er het afgelopen jaar op vooruit is gegaan, 

in 2000 was het aandeel nog gedaald naar 21 

procent. In de Oosterparkwijk is het percentage 

tussen 2000 en 2002 opgelopen van 15 naar 24 

procent. Voor beide wijken ligt het percentage 

weer op het niveau van 1996 en 1998.

In de Oranje/Schilderswijk, Korreweg/De Hoogte 

en Nieuw-oost is het aandeel personen dat vindt 

dat er sprake is van een vooruitgang van de 

eigen woonomgeving gedaald. Dit komt evenals 

in de vorige meting vooral omdat het percentage 

personen dat aangeeft dat er niets is veranderd 

is gestegen. Er is nauwelijks sprake van een 

toename van het aantal inwoners dat vindt dat de 

eigen woonomgeving erop achteruit is gegaan. 

In de Oranje/Schilderswijk van 43 naar 21 

procent. Voor Korreweg/De Hoogte geldt een 

daling van 46 naar 28 procent. Tot slot is in 

Nieuw-oost een daling te zien van 32 naar 21 

procent. Voor de laatste twee genoemde wijken 

was het percentage niet eerder zo laag.

3.3.2 Toekomstverwachting
Naast een oordeel over het afgelopen jaar is 

de Groningers ook gevraagd aan te geven wat 

men verwacht voor de toekomst. De resultaten 

hiervan zijn te lezen in tabel 3.3.2.

Over alle peiljaren heen laat het aandeel in-

woners dat positief gestemd is over de toekomst 

van de eigen woonomgeving een mooie stijging 

zien. Ten opzichte van 2000 geldt een toename 

van 42 naar 48 procent.

Kaart 3.3.2  Toekomstverwachting komende jaar voor de eigen buurt (% vooruitgegaan)
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Tabel 3.3.2  Toekomstverwachting komende jaar voor de eigen woonomgeving en de stad als geheel

Leefbaarheid

 1996 1998 2000 2002

Eigen woonomgeving (zal vooruit gaan) 36% 42% 42% 48%

Stad als geheel (zal vooruit gaan) 69% 61% 58% 58%
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Minder verloedering en jongerenoverlast 
in Lewenborg-zuid 
Hoewel het aandeel buurtbewoners dat aangeeft 

dat jongerenoverlast vaak voorkomt in Lewen-

borg-zuid nog steeds hoog is te noemen, is ten 

opzichte van 2000 een behoorlijke daling te zien 

- van 45 naar 31 procent. Als gevolg hiervan is 

de score op de overlastindicator gedaald. Naast 

deze afname in overlast is ook de mate van 

verloedering aanzienlijk lager dan in 1998 en 

2002. In 1998 bedroeg de score een 6,7, in 2000 

een 6,4 en voor 2002 komt de score uit op een 

5,3. Samen met Beijum is dit nog wel de hoogste 

score in de stad.

Een andere verbetering is te zien in het rapport-

cijfer voor de woning. Dit cijfer is tussen 2000 en 

2002 toegenomen van 7,3 naar 7,6. 

Verder laat het cijfer voor de mate van sociale 

samenhang een lichte daling zien. In 2000 werd 

een 5,8 gescoord, nu een 5,5.

Sociale samenhang in Paddepoel-zuid 
neemt af
In Paddepoel-zuid is vooral de forse afname van 

de mate van sociale samenhang opvallend. In 

2000 was nog sprake van een stijging, maar voor 

2002 is de score gezakt van 5,5 naar 4,7. Hiermee 

behoort de score tot de laagsten in de stad. Ook 

het cijfer voor de evaluatie van de kwaliteit van 

de woonomgeving laat tusssen 2000 en 2002 een 

flinke dalng zien, van 6,9 naar 6,3. Een ander 

negatieve ontwikkeling is de stijging van score 

voor de mate van overlast. Elk peiljaar is dit 

cijfer iets toegenomen, van 3,4 in 1998 tot 4,2 

voor 2002. 

Ondanks genoemde ontwikkelingen zijn de 

inwoners van Paddepoel-zuid wel positief over 

de toekomst, 63 procent verwacht een verbete-

ring. In 2000 bedroeg dit aandeel nog 40 procent.

Verder is net als in de meeste andere buurten de 

indicatorscore voor de mate van verloedering 

in Paddepoel-zuid duidelijk gedaald, van 5,4 in 

2000 naar 4,5 voor 2002. Hiermee ligt de score 

onder de 4,9 van 1998.

Verbeteringen in Vinkhuizen-zuid
Vinkhuizen-zuid wordt gekenmerkt door enkele 

kleine verbeteringen ten opzichte van twee jaar 

geleden. Positief is dat het rapportcijfer voor de 

kwaliteit van de woonomgeving de afgelopen 

twee jaar is gestegen van 6,6 naar 7,0. Daarnaast 

is sprake van een grote daling van het verloe-

deringscijfer. In 2000 bedroeg de score nog 5,8, 

voor 2002 komt het resultaat uit op een 4,3. Ten 

opzichte van 2000 wordt vooral rommel op 

straat geconstateerd en minder vernielingen aan 

bushokjes en dergelijke. Ondanks deze verbete-

ringen behoren de meeste scores nog wel tot de 

laagsten in de stad. 

Voor de toekomst verwachten de inwoners van 

Vinkhuizen-zuid veel, maar liefst 83 procent 

denkt dat de woonomgeving in de komende tijd 

erop vooruit zal gaan. Dit heeft waarschijnlijk te 

maken met de wijkvernieuwingsplannen die in 

Vinkhuizen worden uitgevoerd.

Leefbaarheid op De Hoogte afgenomen
Op een aantal aspecten van leefbaarheid zijn de 

scores voor De Hoogte minder gunstig dan twee 

jaar geleden. Zo zijn de scores voor de evaluatie 

van de kwaliteit van de woonomgeving en de 

mate van sociale samenhang behoorlijk gedaald. 

Eerstgenoemde indicatorscore laat een afname 

zien van 6,1 naar 5,5, terwijl de score voor de 

mate van sociale samenhang is gezakt van 4,9 

naar 4,4. Daarnaast is sprake van een stijging 

van de overlastscore, van 4,5 in 2000 naar 4,9 

voor 2002. Met name meer overlast door omwo-

nenden is oorzaak van de stijging.

Ook op De Hoogte is de mate van verloedering 

afgenomen, zij het niet in die mate zoals geldt 

voor de meeste andere buurten. Op de verloede-

ringsindicator wordt voor 2002 een 4,6 gescoord, 

in 2000 was dit een 5,0.

Over de toekomst zijn de buurtbewoners van De 

Hoogte positiever gestemd dan twee jaar geleden. 

Voor 2002 verwacht 46 procent een verbetering, 

in 1998 was dit nog 31 procent.

3.4 Leefbaarheid op buurtniveau

In deze paragraaf wordt wat betreft de leefbaar-

heid nader ingegaan op de ontwikkelingen die 

zich hebben voorgedaan in de geselecteerde 

buurten. De buurten worden gekenmerkt door 

een hoog aandeel corporatiewoningen. Verder 

geldt voor de meeste buurten dat de scores op 

de leefbaarheidsindicatoren in meer of mindere 

mate negatief afwijken van het stadgemiddelde. 

Hoogkerk is hierop een uitzondering. Op het 

wijkniveau valt deze buurt weg tussen de overige 

gebieden waaruit Hoogkerk/de dorpen bestaat. 

Gezien de grootte en de geografische ligging van 

Hoogkerk binnen de gemeente is daarom besloten 

de resultaten voor dit gebied apart te vermelden.

Tabel 3.4 geeft een overzicht van de belangrijkste 

indicatorscores per buurt, voor 1998, 2000 en 

2002. Tevens is middels symbolen aangegeven of 

de gevonden verschillen ook statistisch signifi-

cant zijn.1

Situatie De Wijert/Corpus-noord iets 
minder gunstig dan in 2000
De situatie voor De Wijert/Corpus-noord lijkt 

iets minder gunstig dan in 2000. Lichte afnamen 

zijn te zien in de cijfers voor de evaluatie van 

de woonomgeving en de sociale samenhang. 

Daarnaast is sprake van een toename wanneer 

het gaat om overlast, met name overlast door 

omwonenden. Hier tegenover staat een duidelijke 

daling van het verloederingscijfer. De meeste 

scores voor De Wijert/Corpus-noord liggen rond 

het stadsgemiddelde. Ten opzichte van 1998 is 

nog steeds sprake van een verbetering, destijds 

werd meestal lager dan gemiddeld in de stad 

gescoord.

Kwaliteit van de woonomgeving in 
Beijum-oost neemt af
Evenals in 2000 is in Beijum-oost de mate van 

overlast gestegen. Hierbij gaat het om overlast 

van groepen jongeren en geluidsoverlast. Vanaf 

1998 is de score op de overlastindicator gestegen 

van 3,2 naar 4,7 in 2002, hoog boven het stads-

gemiddelde. De toename van de overlast gaat 

gepaard met een afname in de indicatorscore 

voor de evaluatie van de kwaliteit van de woon-

omgeving. De score is tussen 2000 en 2002 

gedaald van 6,9 naar 6,6.

Een positief punt is de scherpe daling van het 

verloederingscijfer, hoewel deze nog steeds de 

hoogste is in de stad. Het cijfer is gezakt van 6,4 

in 2000 naar 5,4 in 2002. Hierbij gaat het met 

name om een afname van bekladding van muren 

en/of gebouwen en vernielingen.

 

Minder verloedering Indische buurt 
Ten opzichte van 2000 zijn er weinig verande-

ringen opgetreden in de scores voor de Indische 

buurt. Een daling van 60 naar 48 procent is dan 

ook te zien in het percentage buurtbewoners 

dat aangeeft dat woonomgeving het afgelopen 

jaar erop vooruit is gegaan. Evenals in bijna alle 

andere buurten is in de Indische buurt wel het 

verloederingscijfer flink gedaald, van 5,1 in 2000 

naar 4,1 voor 2002. Niet eerder was deze score 

voor de Indische buurt zo laag. 

Meer overlast in Tuinwijk 
Vanaf 1998 is de indicatorscore voor de mate 

van overlast flink gestegen voor Tuinwijk, van 

3,6 naar 4,7. In de afgelopen twee jaar wordt 

de stijging vooral veroorzaakt doordat mer 

inwoners aangeven dat overlast door omwonen-

den vaak voorkomt. Ook de scores voor de mate 

van sociale samenhang en de evaluatie van de 

kwaliteit van de woning laten een minder gunstig 

beeld zien dan in 2000 en 1998. 

Ondanks deze minder goede ontwikkelingen laat 

het cijfer voor de kwaliteit van de woonomgeving 

de afgelopen twee jaar een verbetering zien, van 

6,2 naar 6,5. De afname van onveiligheidsgevoe-

lens in de eigen buurt, zie paragraaf 4.5, kan hier 

een deel van de verklaring zijn.

Verder is het positief dat ook in Tuinwijk het 

cijfer voor de mate van verloedering ruim 

is gedaald, van 5,1 in 2000 naar 4,6 in 2002. 

Hiermee is de score iets lager dan de 4,8 in 1998. 

Stedelijk gezien is de score echter nog wel hoog 

te noemen. 

Leefbaarheid
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Tabel 3.4  Overzicht van de belangrijkste indicatorscores per buurt, voor 1998, 2000 en 2002

Jongerenoverlast in Hoogkerk flink 
afgenomen
Een groot probleem van Hoogkerk van twee 

(en vier) jaar geleden, overlast door groepen 

jongeren, is fors afgenomen en ligt nu iets onder 

het stedelijk gemiddelde. Dit komt onder andere 

tot uiting in de overlastscore die over de afgelo-

pen twee jaar een daling laat zien van 3,0 naar 

2,4.

De afname van het verloederingscijfer voor 

Hoogkerk is zeer groot. De score is tussen 2000 

en 2002 gedaald van 5,8 naar 4,0. Veel minder 

bewoners constateren geluidsoverlast en sporen 

van verloedering als rommel op straat en beklad-

ding van muren en/of gebouwen. Ondanks een 

grote afname sinds 2000 zien de Hoogkerkers 

nog drie keer zo vaak vernielingen als de gemid-

delde stadjer. 

Enkele minder gunstige ontwikkelingen zijn voor 

Hoogkerk ook te ontdekken. Zo is het cijfer voor 

de evaluatie van de kwaliteit van de woonom-

geving ten opzichte van 2000 iets gedaald, van 

7,7 naar 7,5. Daarnaast laat de mate van sociale 

samenhang ook een lichte daling zien, van 7,0 

naar 6,8. Ondanks deze dalingen liggen de scores 

nog steeds ruim boven het stadsgemiddelde. 

1 Omdat met steekproeven wordt gewerkt kunnen gevonden 

verschillen tussen de peiljaren (en tussen stadsgebieden) zijn ont-

staan door louter toeval. Oftewel, er is een kans dat ten onrechte 

conclusies worden getrokken over de populatie. Door middel van 

statistiek kan worden aangegeven hoe groot de kans is dat ten 

onrechte een dergelijke conclusie wordt getrokken. Wanneer deze 

kans kleiner is dan een arbitrair vastgestelde grens (significantie-

niveau) wordt gesproken van een statistisch significant verschil. 

In dit onderzoek is deze grens vastgesteld op 5 procent.

 1998 2000 2002 ontw

Paddepoel-zuid

 6.6 6.9 6.3 -

 6.8 6.5 6.4 o

 5.1 5.5 4.7 -

 4.9 5.4 4.5 +

 3.4 3.9 4.2 -

 6.6 6.7 6.7 o

 7.1 7 7.1 o

 31% 40% 63% +

   

Vinkhuizen-zuid

 6.8 6.6 6.7 o

 6.6 6.6 7.0 +

 5.4 5.6 5.6 o

 5.7 5.8 4.3 +

 3.5 3.6 3.8 o

 7.3 7.2 7.3 o

 7.3 7.5 7.4 o

 48% 66% 83% +

 1998 2000 2002 ontw

Hoogkerk

 7.7 7.7 7.5 -

 7.4 7.3 7.3 o

 7.1 7 6.8 -

 4.9 5.8 4.0 +

 2.9 3 2.4 +

 7.5 7.6 7.4o

 7.6 7.7 7.8 o

 29% 40% 55% +

   1998 2000 2002 ontw

De Wijert/Corpus-noord

 Evaluatie woonomgeving  7,0 7.6 7.3 -

 Rapportcijfer woonomgeving  6.9 7.2 7.1 o

 Cohesie  5.6 6.1 5.7 -

 Verloedering  4.5 4.5 3.4 +

 Overlast  3,0 2.1 2.5 -

 Evaluatie woning  7.3 7.3 7.2 o

 Rapportcijfer woning  7.3 7.4 7.6 o

 Toekomstverwachting (vooruit)  26% 39% 42% o

Indische buurt

 Evaluatie woonomgeving  6.1 6.5 6.4 o

 Rapportcijfer woonomgeving  6.5 6.6 6.7 o

 Cohesie  4.9 5.2 5.1 o

 Verloedering  4.8 5.1 4.1 +

 Overlast  3.6 3.9 4.0 o

 Evaluatie woning  6.9 7 6.9 o

 Rapportcijfer woning  7 7.3 7.4 o

 Toekomstverwachting (vooruit)  59% 52% 60% o

 1998 2000 2002 ontw

 De Hoogte

 5.8 6.1 5.5 -

 6 6.2 6.4 o

 4.9 4.9 4.4 -

 4.9 5 4.6 +

 4.3 4.5 4.9 -

 7.2 7.1 7.0 o

 7.5 7.3 7.3 o

 33% 31% 46% +

Lewenborg-zuid

 6.5 6.8 6.8 o

 6.7 6.8 6.9 o

 5.7 5.8 5.5 -

 6.7 6.4 5.3 +

 4.1 4.3 4.0 +

 7 7.2 7.3 o

 7.4 7.3 7.6 +

 47% 68% 72% o

 1998 2000 2002  ontw

Beijum-oost

 7 6.9 6.6 -

 7 6.9 6.8 o

 5.9 5.7 5.5 -

 5.7 6.4 5.4 +

 3.2 4.4 4.7 -

 7.4 7.3 7.4 o

 7.7 7.6 7.6 o

 58% 48% 48% o

Tuinwijk

 6.3 6 5.9 o

 6.7 6.2 6.5 +

 5.2 4.9 4.7 -

 4.8 5.1 4.6 +

 3.6 3.9 4.7 -

 6.9 7.1 6.7 -

 7.2 7.4 7.3 o

 45% 38% 46% o
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Veiligheid is breder dan het ontbreken van criminali-

teit en de kans slachtoffer van criminaliteit te worden. 

De beleving van onveiligheid wordt ook beïnvloed 

door leefbaarheid en door rampen, zoals bijvoorbeeld 

de aanslagen van 11 september 2001. Dit heeft te 

maken met gevoelens van onzekerheid en onvoorspel-

baarheid die hierdoor worden opgeroepen (Sociaal en 

cultureel rapport 2002).

Om uitspraken te doen over de ontwikkeling van de 

veiligheidsbeleving in de stad Groningen is het dus 

van belang om verschillende aspecten van veilig-

heid te belichten. In dit hoofdstuk wordt onderscheid 

gemaakt tussen gevoelens van onveiligheid, de fre-

quentie waarin soorten van delicten volgens de bewo-

ners voorkomen en het aantal keren dat men zelf 

slachtoffer is geweest van een bepaald delict.

Veiligheid4
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Bij mannen heeft vooral lichamelijk geweld grote 

gevolgen, 45 procent van de mannen die hier 

slachtoffer van zijn geweest voelt zich wel eens 

onveilig. Bij vrouwen is dit 54 procent. Inbraak is 

voor vrouwen even bedreigend.

Van alle stadjers die slachtoffer zijn geweest 

van een delict voelt 37 procent zich wel eens 

onveilig, tegen 19 procent van degenen die geen 

slachtoffer zijn geweest. Lichamelijk geweld en 

bedreiging daarmee hebben het sterkste effect, 

gevolgd door inbraak in de woning. Diefstal van 

auto, auto-onderdelen of fiets heeft aanmerkelijk 

minder gevolgen voor het veiligheidsgevoel van 

de slachtoffers.

Onveiligheidsgevoel in eigen 
woonomgeving
De stadjers is ook gevraagd of zij zich wel eens 

onveilig voelen in de eigen woonomgeving. Dit 

geldt voor ruim 20 procent. Net als het gevoel 

van onveiligheid in algemene zin is ook het 

gevoel van onveiligheid in de eigen woonbuurt 

afgenomen (kaart 4.1).

Vinkhuizen koploper onveiligheidsgevoel
De daling van onveiligheidsgevoel geldt voor alle 

onderscheiden wijken, behalve voor Vinkhui-

zen en Nieuw-zuid particulier. In Vinkhuizen is 

er zelfs sprake van een stijging van het gevoel 

van onveiligheid: 41 procent van de bewoners 

voelt zich wel eens onveilig in de eigen woon-

omgeving. Vinkhuizen heeft daarmee de weinig 

eervolle plaats van als meest onveilig beoor-

deelde wijk overgenomen van het Centrum.

In Nieuw-zuid particulier is na een forse daling 

tussen 1996 en 2000 de situatie nu gestabiliseerd 

op een laag niveau. Een tiende van de bewoners 

voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt.

De sterkste dalingen hebben zich voorgedaan in 

Korreweg/De Hoogte, Oud-zuid en Lewenborg. In 

2000 voelde nog 41 procent van de bewoners van 

de Korreweg/De Hoogte zich wel eens onveilig 

in de woonbuurt; in 2002 was dat gedaald naar 

23 procent. In Oud-zuid is dit aandeel gedaald 

van 33 naar 17 procent van de wijkbewoners, en 

in Lewenborg van 31 naar 15 procent.

4.1 Gevoelens van onveiligheid

De enquête bevat een aantal vragen over gevoe-

lens van onveiligheid. Allereerst is gevraagd 

of men zich wel eens onveilig voelt. Personen 

die aangeven zich wel eens onveilig te voelen is 

gevraagd hoe vaak dit het geval is. In figuur 4.1 

kunt u de ontwikkeling zien van de veiligheids-

beleving sinds 1992. De gegevens over 1992 en 

1994 zijn afkomstig uit de Politiemonitor, waarin 

dezelfde vraag werd gesteld.

Eind 2002 zegt 29 procent van de stad-Gronin-

gers zich wel eens onveilig te voelen. We zien een 

duidelijke afname ten opzichte van alle voor-

gaande jaren. Kijkend naar de mate waarin men 

last heeft van deze gevoelens dan blijkt dat ze bij 

5 procent zelden voorkomen, bij 20 procent soms 

en bij 4 procent vaak. Ten opzichte van voor-

gaande jaren zien we dalingen van betekenis.

Jongeren en ouderen voelen zich vaker 
onveilig
Van jongeren tot 25 jaar en ouderen vanaf 75 

meldt 34 procent zich wel eens onveilig te 

voelen. Dat is meer dan in de tussenliggende 

leeftijdsgroepen. Jongeren lijken hiervoor 

ook gegronde redenen te hebben; 90 procent 

geeft aan slachtoffer te zijn geweest van een 

vermogensdelict of (bedreiging met) lichame-

lijk geweld. Van de jongere slachtoffers voelt 41 

procent zich wel eens onveilig. 

Bij de ouderen is minder sprake van een ratio-

nele verklaring door slachtofferschap. Van hen 

is 50 procent de afgelopen twaalf maanden wel 

eens slachtoffer geworden van een vermogens- of 

geweldsdelict. Van deze oudere slachtoffers voelt 

55 procent zich na het delict wel eens onveilig. 

Bij de slachtoffers in tussenliggende leeftijds-

groepen geldt dit voor 30 tot 35 procent.

Lichamelijk geweld meest ingrijpend
Meer vrouwen dan mannen voelen zich wel eens 

onveilig; respectievelijk 37 en 21 procent. Voor 

beide geslachten geldt dat zij zich onveiliger 

voelen nadat ze slachtoffer zijn geworden van een 

delict. Dat geeft 45 procent van de vrouwen aan 

en 30 procent van de mannen. Ook wanneer men 

geen slachtoffer is geweest van een delict voelen 

vrouwen zich onveiliger (27%) dan mannen (13%).

Kaart 4.1  Percentage dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woonomgeving, per wijk
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Figuur 4.1  Gevoelens van onveiligheid 1992-2000
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Kaart 4.2 Gemiddelde indicatorscore ʻdreigingʼ per wijk

boven de andere wijken. In Nieuw-west, Nieuw-

oost, Hoogkerk/de dorpen en Nieuw-zuid parti-

culier ervaren de bewoners juist weinig bedrei-

ging. Deze wijken scoren al sinds 1996 onder het 

stedelijk gemiddelde.

Ten opzichte van 2000 heeft de helft van de 

onderscheiden wijken zich in positieve zin 

ontwikkeld; de score voor dreiging is er afge-

nomen. Dit geldt in sterke mate voor de Ooster-

parkwijk met een daling van 2,8 naar 1,5. In de 

andere helft van de wijken is de verandering 

in de score te klein om van veranderingen te 

spreken.

Als we verder terugkijken en de score van 2002 

ook vergelijken met die van 1996 en 1998 valt op 

dat Beijum een continu stijgende lijn vertoont, 

van 1,5 in 1996 tot 2,6 in 2002. In Lewenborg 

zien we juist een omgekeerde beweging van 2,6 

naar 1,3.

De veiligheidsbeleving van de bewoners wordt 

beïnvloed door hun inschatting van de frequentie 

waarmee in hun eigen buurt voorvallen met een 

bedreigend karakter voorkomen. Onder derge-

lijke voorvallen verstaan we in dit onderzoek: 

dronken mensen op straat, bedreiging, mensen 

die op straat anderen lastigvallen, geweldsdelic-

ten, drugsoverlast en tasjesroof.

Deze voorvallen zijn met elkaar gebundeld in 

een indicator ‘dreiging’, waarop tussen 1 en 10 

kan worden gescoord. Een lage score betekent 

dat er sprake is van weinig dreiging in de 

eigen buurt, een hoge dat de mate van ervaren 

dreiging hoog is.

Beijum steeds bedreigender

Voor de stad als geheel is de score voor dreiging 

met 1,5 terug op het niveau van 1998. In 2000 

was de score nog 1,8. De bewoners van het 

Centrum scoren het hoogst van alle wijken; met 

een lichte toename sinds 2000 komt de drei-

gingscore uit op 3,8. Omdat dreigende situaties 

zich in het uitgaanscircuit nogal eens voordoen 

is dit niet verrassend.

Na het Centrum scoort Beijum het hoogst op de 

mate van dreiging die de inwoners ervaren. Met 

een score van 2,6 steekt Beijum duidelijk uit 

4.2 Buurtproblemen met een bedreigend karakter

Ouderen schatten tasjesroof hoger in

Geheel in lijn met de vorige meting denken 

jongeren dat bedreigende voorvallen vaker 

in hun eigen woonomgeving voorkomen dan 

ouderen. Ook net als vorige keer is tasjesroof 

hierop een uitzondering.
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laag) gebleven. In de andere wijken is de score 

voor vermogensdelicten gedaald sinds 2000. In 

de Oosterparkwijk, Lewenborg en Korreweg/De 

Hoogte is de situatie naar de inschatting van de 

wijkbewoners het sterkst verbeterd. Van 5,8 naar 

3,8 in de Oosterparkwijk, 3,9 in Lewenborg en 4,0 

in Korreweg/De Hoogte.

De bewoners van de wijken Nieuw-west, Nieuw-

oost en Hoogkerk/de dorpen voelen zich weinig 

blootgesteld aan vermogensdelicten.

Als we kijken naar de ontwikkeling sinds 1996 

dan valt op dat alleen in Beijum sprake is van 

toename van de mate waarin de bewoners 

denken dat vermogensdelicten in hun woon-

buurt voorkomen. De situatie is ongeveer gelijk 

gebleven in Nieuw-oost, Nieuw-west, Oud-zuid 

en Korreweg/De Hoogte. In alle andere wijken 

hebben minder bewoners het idee dat vermo-

gensdelicten vaak voorkomen.

Kaart 4.3  Gemiddelde indicatorscore ʻvermogensdelictenʼ per wijk

Ook van invloed op de onveiligheidbeleving is de 

frequentie waarmee volgens de bewoners vermo-

gensdelicten in de buurt voorkomen. Onder ver-

mogensdelicten wordt in dit verband verstaan: 

(poging tot) inbraak, diefstal van fietsen, diefstal 

uit auto’s en beschadiging aan auto’s. De stadjers 

is gevraagd hoe vaak deze vermogensdelicten 

naar hun idee in hun eigen woonomgeving voor-

komen. Hieruit is een schaalscore samengesteld, 

die loopt van 1 tot en met 10. 

De stad als geheel scoort een 3,8 voor de mate 

waarin de inwoners inschatten dat vermogensde-

licten voorkomen in de eigen woonbuurt (kaart 

4.3). Ten opzichte van alle voorgaande jaren is 

dit een duidelijke daling; de stadjers denken dus 

dat vermogensdelicten minder vaak voorkomen.

Waargenomen vermogensdelicten 
verbeterd
Nog steeds ervaren de bewoners van het Centrum 

in de sterkste mate dat er vermogensdelicten 

in hun buurt plaatsvinden, al is het in duide-

lijk mindere mate dan twee jaar geleden; het 

Centrum scoort een 5,6. Vinkhuizen en Beijum 

volgen op de voet met 5,4 en 5,1. Volgens de 

bewoners komen vermogensdelicten in deze twee 

wijken ongeveer even vaak voor als in 2000. Ook 

voor Nieuw-west is de score ongeveer gelijk (en 

4.3 Vermogensdelicten als buurtprobleem

Bij beschouwing van de onderdelen waaruit 

de vermogensdelictenscore is opgebouwd dan 

scoort het Centrum het hoogst van de wijken 

op fietsendiefstal en beschadiging aan auto’s. 

De Beijumers bespeuren het meest diefstal uit 

auto’s en woninginbraak. Vinkhuizen is telkens 

de tweede of derde wijk in percentages bewoners 

die zeggen dat deze vier delictsoorten vaak voor-

komen in hun buurt.
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Veiligheid

De afname van het aandeel stadjers dat slachtof-

fer is geworden is in lijn met de afname van de 

percentages inwoners met het idee dat bedrei-

gende voorvallen en vermogensdelicten vaak 

voorkomen in de buurt (in de beide voorgaande 

paragrafen).

 

Slachtoffers geweld in Centrum 
toegenomen
Als we kijken naar de verschillende wijken dan 

zien we dat het aandeel Centrumbewoners dat 

aangeeft slachtoffer te zijn geweest van een 

geweldsdelict sterk is toegenomen; van 3 naar 

9 procent. Het Centrum is daarmee de wijk met 

de meeste slachtoffers van geweldsdelicten. 

Vinkhuizen en Beijum volgen met 7 en 6 procent. 

Het gaat meestal om bedreiging met lichamelijk 

geweld.

Tabel 4.4 Slachtoffers naar geweldsdelicten en woninginbraak

 1996  1998  2000  2002

Bedreiging met geweld 8,2%  8,7%  7,5%  5,9%

Mishandeling 1,7%  1,6%  0,9%  0,9%

Portemonnee-tasjesdiefstal met geweld 1,8%  1,3%  1,0%  1,0%

Portemonnee-tasjesdiefstal zonder geweld 4,5%  4,0%  4,2%  2,8%

Poging tot woninginbraak 8,3%  7,9%  6,6%  5,4%

Daadwerkelijke woninginbraak 5,9%  6,3%  5,0%  4,4%

4.4 Slachtofferschap

In deze paragraaf wordt ingegaan op slachtof-

ferschap. Aan de stad-Groningers is gevraagd of 

ze in het afgelopen jaar slachtoffer zijn geweest 

van bepaalde vermogens- en geweldsdelicten. 

Zes delictsoorten worden hierbij onderscheiden: 

fietsendiefstal, diefstal uit en beschadiging aan 

auto’s, (poging tot) inbraak, bedreiging met licha-

melijk geweld, mishandeling en straatroof met of 

zonder lichamelijk geweld. Figuur 4.4 laat zien 

welk percentage stadjers aangeeft de afgelopen 

twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van 

zo een delict.

Daling op alle delictsoorten
In tegenstelling tot de stabiele landelijke gemid-

delden zien we in de stad Groningen op alle vier 

de onderscheiden delictsoorten een afname. Het 

percentage dat slachtoffer is geweest van een 

autodelict bedraagt 28 procent, waar dat in de 

vorige drie metingen nog 31 was. Voor fietsen-

diefstal geldt een daling van 27 naar 24 procent. 

Het gaat alleen om de inwoners die daadwerkelijk 

in het bezit zijn van een auto of fiets. Het meren-

deel van de autodelicten en fietsendiefstallen 

vindt plaats in de eigen buurt.

Het aandeel slachtoffers van inbraak is afgeno-

men van 11 naar 8 procent, dat van geweld van 8 

naar 7 procent. Ongeveer de helft van dergelijke 

delicten vindt plaats in de eigen woonbuurt. 

Tabel 4.4 geeft voor deze laatste twee delictsoor-

ten onderverdelingen. 

In Nieuw-zuid corporatief is het aantal fietsen-

diefstallen uit eigen woonomgeving toegenomen; 

17 procent van de bewoners is in een jaar tijd een 

fiets kwijtgeraakt, terwijl dat twee jaar geleden 

5 procent was.

In Oud-zuid zien we een toename van het aantal 

bewoners dat slachtoffer is van een autodelict 

in eigen buurt, van 29 naar 39 procent van de 

wijkbewoners. In Nieuw-zuid particulier komen 

autodelicten juist minder vaak voor. 
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Figuur 4.4  Slachtoffers naar delictsoort
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In Beijum-oost en in de Tuinwijk is de score op 

bedreigende situaties nu hoger dan in de andere 

onderzochte buurten. In deze buurten is niet 

of nauwelijks sprake van een afname van het 

voorkomen van vermogensdelicten volgens de 

buurtbewoners. Ook in Paddepoel-zuid en op De 

Hoogte is de score nagenoeg even hoog gebleven.

Net als in 2000 hebben de bewoners in Hoogkerk 

en De Wijert/Corpus-noord het minst het idee 

dat vermogensdelicten vaak in hun buurt voor-

komen. De score voor vermogendelicten in deze 

buurten ligt met 2,4 en 3,2 ruim onder het stads-

gemiddelde van 3,8.

Toename buurtdreiging in Beijum-oost
Als we kijken hoe vaak de wijkbewoners denken 

dat bedreigende voorvallen voorkomen dan zien 

we dat Beijum-oost en De Hoogte in negatieve zin 

aan kop gaan. De score bedraagt in beide buurten 

2,9. Beijum-oost is bovendien de enige buurt 

waar sprake is van een stijging van deze score.

In Hoogkerk en Lewenborg-zuid is de dreigings-

score gedaald. Lewenborg-zuid scoort nog steeds 

bovengemiddeld. Hoogkerk komt met deze 

daling nog verder onder het stedelijk gemiddelde 

dan in 2000. Ook in De Wijert/Corpus-noord 

zeggen minder inwoners dat bedreigende voor-

vallen volgens hen vaak voorkomen.

Hoogkerk voelt nóg veiliger dan eerst
Vanwege de aparte positie die Hoogkerk inneemt 

binnen de geselecteerde buurten gaan we op 

deze buurt afzonderlijk in. We zien dat Hoogkerk 

op alle indicatoren van veiligheidsbeleving veel 

gunstiger scoort dan de andere buurten en de 

stad als geheel. Bovendien laten alle indicatoren 

voor Hoogkerk verbeteringen zien ten opzichte 

van het jaar 2000. Het percentage bewoners 

dat zich wel eens onveilig voelt in Hoogkerk 

is gedaald van 13 naar 9 procent. De score op 

het voorkomen van vermogensdelicten volgens 

inwoners is gedaald van 4 naar 2,4 en die op het 

voorkomen van bedreigende situaties van 0,9 

naar 0,4.

Tabel 4.5  Scores kernindicatoren per buurt 

Indicator Hoogkerk De Wijert/Corpus-noord De Hoogte

 1998 2000 2002 ontw 1998 2000 2002 ontw 1998 2000 2002 ontw

Gevoelens van onveiligheid 12% 13% 9% + 26% 27% 17% + 46% 47% 32% +

Vermogensdelicten 3,4 4,0 2,4 + 4,3 4,4 3,2 + 5,3 5,1 4,8 o

Dreiging 0,7 0,9 0,4 + 1,3 1,1 1,0 o 3,3 3,2 2,9 o

     

Indicator Indische buurt Lewenborg-zuid Beijum-oost

 1998 2000 2002 ontw 1998 2000 2002 ontw 1998 2000 2002 ontw

Gevoelens van onveiligheid 31% 41% 24% + 40% 32% 19% + 30% 40% 33% +

Vermogensdelicten 5,3 6,0 4,3 + 5,6 6,1 4,2 + 4,8 5,6 5,6 o

Dreiging 2,3 2,8 2,5 o 2,5 2,5 2,1 + 2,2 2,4 2,9 -

Indicator Tuinwijk Paddepoel-zuid Vinkhuizen-zuid

 1998 2000 2002 ontw 1998 2000 2002 ontw 1998 2000 2002 ontw

Gevoelens van onveiligheid 39% 47% 41% o 27% 19% 28% x 35% 29% 43% -

Vermogensdelicten 5,3 5,6 5,3 o 4,3 5,3 5,0 o 5,8 5,9 4,9 +

Dreiging 1,6 2,7 2,4 o 1,6 2,4 2,5 o 2,6 1,9 1,6 o

o = geen ontwikkeling

+ = positieve ontwikkeling

– = negatieve ontwikkeling

(+/- : p < 0,10)2

4.5 Veiligheid op buurtniveau

In de vorige paragrafen is gekeken naar de veilig-

heidsbeleving in de stad Groningen als geheel en 

in de 14 onderscheiden wijken. In deze paragraaf 

staat de veiligheidsbeleving in de 9 onderzochte 

buurten centraal. Ook in 1998 en 2000 zijn 

gegevens op buurtniveau verzameld. In de onder-

staande beschrijving vergelijken we deze drie 

jaren (tabel 4.5).

Toename onveiligheidsgevoel in 
Vinkhuizen-zuid, afname in Indische buurt
De bewoners van Vinkhuizen-zuid en van de 

Tuinwijk voelen zich in de sterkste mate onveilig 

in de eigen woonomgeving. In beide buurten zegt 

ruim 40 procent zich wel eens onveilig te voelen. 

Voor Vinkhuizen-zuid betekent dit een forse 

stijging ten opzichte van twee jaar geleden. Toen 

voelde 29 procent van de bewoners zich wel eens 

onveilig in de eigen woonomgeving. De enige 

andere buurt waar het onveiligheidsgevoel is 

toegenomen is het naastgelegen Paddepoel-zuid. 

Hier is het gevoel van onveiligheid na een daling 

in 2000 terug op het niveau van 1998: 28 procent 

voelt zich wel eens onveilig in de buurt.

De daling die zich ten opzichte van 2000 in de 

Tuinwijk heeft voorgedaan is statistisch niet van 

betekenis.

In Beijum-oost en op De Hoogte voelen ook 

bovengemiddeld veel mensen zich wel eens 

onveilig; dit geldt voor ongeveer een derde van 

de buurtbewoners. Overigens is men zich in 

beide buurten wel duidelijk veiliger gaan voelen 

dan twee jaar geleden. 

In de Indische buurt en in Lewenborg-zuid is 

het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig 

voelt fors afgenomen. In de Indische buurt is het 

percentage van 41 naar 24 procent gezakt en in 

Lewenborg-zuid van 32 naar 19 procent.

Positieve ontwikkeling 
vermogensdelicten volgens bewoners
Ten opzichte van het jaar 2000 komen vermo-

gensdelicten volgens de inwoners van de meeste 

buurten minder vaak voor. In de buurten die in 

2000 de hoogste score hadden is die duidelijk 

afgenomen. In Lewenborg-zuid van 6,1 naar 4,2, 

in de Indische buurt van 6 naar 4,3 en in Vinkhui-

zen-zuid van 5,9 naar 4,9. 

Veiligheid
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Op de volgende bladzijden volgen de zogehe-

ten kleurenoverzichten voor de wijken en de 

buurten. Het kleurenschema laat zien of wijken 

(lees ook: buurten) hoger of lager scoren op 

allerlei indicatoren dan de stad als geheel. Een 

vakje is donkergroen wanneer het wijkgemid-

delde voor een indicator in negatieve zin afwijkt 

van het stadsgemiddelde en wit als het afwijkt 

in positieve zin. Een lichtgroen vakje betekent 

dat statistisch gezien niet gezegd kan worden 

of het wijkgemiddelde boven dan wel onder het 

stadsgemiddelde ligt. Dit heeft te maken met de 

grootte van de steekproeven. Het stadsgemid-

delde en het bijbehorend 99%-betrouwbaar-

heidsinterval is weergegeven in de laatste drie 

kolommen. De grenzen van het interval geven de 

marges aan die gelden voor het gevonden stads-

gemiddelde. De kans dat de werkelijke waarde 

ligt tussen de aangegeven onder- en bovengrens 

is 99 procent. Dit geldt voor de waarde voor de 

stad, maar niet voor de waarden voor de wijken 

en buurten. Voor deze deelgebieden van de stad 

hebben we immers veel minder respondenten, 

en dus ruimere marges bij het 99%-betrouwbaar-

heidsinterval.

Bij het lezen van de overzichten moet men 

zich realiseren dat een gekleurd vakje slechts 

betekent dat (met een redelijke grote mate van 

zekerheid) gezegd kan worden dat het wijkgemid-

delde naar boven, dan wel naar beneden, afwijkt 

van het stadsgemiddelde. Het zegt niets over de 

grootte van het verschil, de relevantie van het 

verschil, of over de ernst van een situatie. Als 

maar genoeg personen zouden kunnen meedoen 

aan het onderzoek, dan zou het schema uitein-

delijk voorzien zijn van alleen nog maar donker-

groene en witte vakjes. Verder is het zo dat alles 

is gerelateerd aan het stadsgemiddelde. Wanneer 

een indicator hoog scoort voor de stad als geheel 

hoeft een donkergroen vakje niet per definitie te 

betekenen dat de wijk het slecht doet. Andersom 

geldt dat bij een laag stadsgemiddelde een wit 

vakje niet hoeft te betekenen dat de situatie voor 

een wijk rooskleurig is.

Kleurenoverzichten5
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Tabel 5.1  WijkoverzichtIn het wijkoverzicht zijn de gebieden geordend 

naar gelang de scores ten opzichte van de stad. 

Alle indicatoren tellen hierbij even zwaar. Nieuw-

zuid particulier komt als eerste en Vinkhuizen 

als laatste. Voor de leefbaarheids- en veiligheids-

indicatoren is een duidelijke overgang te zien 

van wit, naar neutraal, naar donkergroen. Een 

samenhang tussen de leefbaarheid en veiligheid 

is duidelijk waarneembaar. Ook valt direct op 

dat deze indicatoren in zijn geheel geen relatie 

vertonen met de tevredenheid over de buurt-

voorzieningen. In dat blok is sprake van een 

min of meer gevlekt patroon. Blijkbaar hangt 

de mate van leefbaarheid en veiligheid in een 

buurt niet af van het niveau van de aanwezige 

voorzieningen. Uit het schema valt echter niet 

af te leiden of leefbaarheid en veiligheid ook 

een direct (causaal) verband met elkaar hebben. 

Oftewel: het is niet mogelijk om te zeggen of 

een veiliger wijk ook de leefbaarheid vergroot, 

of andersom. De samenhang die in het schema 

is te zien kan ook veroorzaakt worden door de 

invloed van externe factoren. Bureau Intomart 

laat in het rapport ‘Voor het beleid achter de 

cijfers’ (1998) zien dat er amper sprake is van 

een direct causaal verband tussen veiligheid 

en leefbaarheid. Zij concluderen dan ook dat 

een veiliger wijk niet zondermeer zal leiden tot 

een meer leefbare wijk, of andersom. Zaken als 

sociale binding, het percentage werklozen, en de 

medeverantwoordelijkheid voor de buurt beïn-

vloeden volgens hen voor het belangrijkste deel 

zowel de veiligheid als de leefbaarheid van de 

buurt. Nieuw beleid zou deze thema’s dan ook 

als uitgangspunt moeten nemen. Deze conclu-

sies worden bevestigd door Bureau Nyfer in het 

rapport ‘En de stad zeilt verder’ (2001). Naast 

investeren in zaken als de arbeidsmarkt noemen 

zij ook goed onderwijs als middel om de leef-

baarheid te verbeteren.

Wit/donkergroen: p < 0,05 

1 Percentage (zeer) tevreden

2 Samengestelde indicator (1 t/m 10)

3 Rapportcijfer (1 t/m 10)

4 Percentage dat aangeeft dat het voorval vaak voorkomt

99% betrouwbaar-

heidsinterval

59

59

Buurtvoorzieningen

Winkelaanbod1 85% 75% 46% 94% 95% 76% 95% 81% 98% 81% 96% 90% 81% 83% 85% 87% 88%

Groenvoorziening1 87% 87% 76% 85% 87% 82% 93% 72% 87% 88% 84% 66% 91% 90% 82% 83% 85%

Straatverlichting1 94% 87% 88% 86% 91% 90% 74% 94% 88% 90% 84% 90% 80% 85% 86% 88% 89%

Achterpaden/brandgangen1 87% 75% 83% 74% 70% 65% 65% 61% 69% 77% 65% 61% 64% 60% 66% 69% 71%

Openbaar vervoer1 75% 48% 41% 86% 79% 57% 89% 75% 81% 73% 90% 86% 92% 92% 77% 79% 81%

Basisonderwijs1 86% 71% 67% 94% 95% 94% 99% 85% 87% 89% 89% 82% 99% 95% 87% 89% 91%

Speelmogelijkheden voor kinderen1 68% 81% 69% 69% 56% 56% 66% 54% 57% 69% 61% 37% 72% 66% 60% 62% 65%

Jongerenvoorzieningen1 40% 31% 25% 59% 48% 34% 32% 53% 39% 53% 47% 66% 44% 36% 42% 45% 48%

                  

Leefbaarheid                  

Cijfer sociale samenhang2 6,5 6,6 6,8 6,3 6,0 6,8 6,1 6,2 5,6 5,8 5,4 5,1 5,6 5,3 5,8 5,9 6,0

Evaluatie buurt2 7,8 7,7 7,9 7,6 7,5 7,5 7,1 7,8 6,6 6,8 6,7 7,5 6,8 6,6 7,2 7,3 7,3

Cijfer woonomgeving3 7,8 7,6 7,5 7,5 7,3 7,3 7,2 7,3 7,0 7,0 6,8 7,1 6,9 6,8 7,2 7,2 7,3

Gehechtheid aan buurt (%) 83% 80% 74% 80% 81% 80% 73% 75% 66% 64% 55% 74% 63% 57% 69% 71% 73%

Prettige buurt (%) 99% 99% 99% 98% 96% 97% 94% 98% 85% 92% 91% 92% 87% 87% 92% 94% 95%

Medeverantwoordelijk buurt (j/n) 85% 91% 91% 84% 80% 85% 88% 84% 74% 80% 75% 75% 84% 83% 80% 82% 83%

Verhuizen als het mogelijk is (j/n) 6% 5% 5% 4% 7% 8% 10% 8% 20% 17% 17% 10% 16% 21% 10% 11% 13%

                  

Verloedering                  

Verloederingscijfer2 2,5 2,3 2,1 3,2 3,3 3,2 4,4 3,9 3,3 3,7 3,7 4,6 5,1 5,2 3,6 3,7 3,8

Rommel op straat4 7% 5% 5% 20% 18% 11% 21% 28% 26% 24% 27% 30% 37% 33% 21% 22% 24%

Bekladding van muren/gebouwen4 4% 4% 2% 9% 9% 4% 15% 18% 8% 15% 11% 34% 17% 25% 12% 14% 15%

Vernielingen4 7% 7% 7% 5% 9% 24% 28% 5% 10% 13% 13% 9% 36% 30% 12% 14% 15%

                  

Overlast                  

Overlastcijfer2 1,2 1,9 1,7 2,3 2,0 2,0 3,2 3,0 3,0 3,3 3,3 4,3 4,5 4,5 2,8 3,0 3,1

Overlast groepen jongeren4 3% 12% 3% 5% 8% 8% 18% 7% 18% 13% 11% 22% 40% 44% 13% 15% 16%

Drugsoverlast4 1% 1% 0% 12% 7% 1% 6% 4% 11% 12% 21% 39% 22% 9% 11% 12% 14%

Overlast door omwonenden4 0% 1% 1% 3% 4% 3% 7% 11% 10% 10% 12% 14% 16% 16% 7% 8% 10%

Geluidsoverlast4 3% 8% 12% 20% 12% 8% 18% 25% 17% 26% 21% 45% 35% 33% 20% 22% 23%

                  

Veiligheid                  

Onveiligheidsgevoelens eigen buurt 10% 5% 8% 18% 16% 9% 15% 17% 26% 25% 23% 37% 31% 41% 20% 21% 23%

Inbraak in woningen4 7% 4% 3% 8% 5% 3% 6% 8% 11% 9% 9% 13% 11% 9%   

Vermogensdelicten2 2,3 2,2 1,6 3,9 3,0 2,2 3,9 3,7 4,2 3,8 4,0 5,6 5,1 5,4 3,7 3,8 3,9

Dreiging2 0,5 0,3 0,2 1,2 0,8 0,4 1,3 1,1 1,8 1,5 1,8 3,8 2,6 1,6 1,4 1,5 1,6

                  

Wonen                  

Kwaliteit woning2 7,5 7,6 8,4 7,1 7,3 7,4 7,3 7,3 7,2 6,7 7,0 7,2 7,4 7,3 7,2 7,3 7,3

Cijfer woning3 8,1 8,0 8,2 7,7 7,6 7,8 7,7 7,5 7,5 7,3 7,5 7,6 7,6 7,4 7,6 7,6 7,7

Koopwoningen (%) 69% 96% 88% 65% 48% 61% 64% 56% 27% 23% 43% 42% 61% 18% 50% 52% 55%

                  

Kleurenoverzichten
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99% betrouwbaar-

heidsinterval

Tabel 5.2  Buurtoverzicht

Wit/donkergroen: p < 0,05 

1 Percentage (zeer) tevreden

2 Samengestelde indicator (1 t/m 10)

3 Rapportcijfer (1 t/m 10)

4 Percentage dat aangeeft dat het voorval vaak voorkomt

61

61

Buurtvoorzieningen

Winkelaanbod1 81% 92% 99% 82% 85% 95% 96% 97% 91% 85% 87% 88% 

Groenvoorziening1 82% 90% 86% 93% 93% 89% 88% 83% 74% 82% 83% 85% 

Straatverlichting1 92% 92% 82% 76% 87% 72% 83% 86% 85% 86% 88% 89% 

Achterpaden/brandgangen1 65% 76% 69% 57% 60% 61% 59% 59% 64% 66% 69% 71% 

Openbaar vervoer1 64% 85% 78% 91% 93% 89% 89% 87% 86% 77% 79% 81% 

Basisonderwijs1 98% 94% 92% 98% 98% 99% 88% 89% 87% 87% 89% 91% 

Speelmogelijkheden voor kinderen1 51% 60% 67% 79% 80% 70% 59% 44% 69% 60% 62% 65% 

Jongerenvoorzieningen1 32% 47% 35% 38% 41% 36% 54% 44% 40% 42% 45% 48% 

             

Leefbaarheid              

Cijfer sociale samenhang2 6,8 5,7 4,7 5,5 5,6 5,5 5,1 4,7 4,4 5,8 5,9 6,0 

Woonkwaliteit buurt2 7,5 7,3 6,3 6,6 6,7 6,8 6,4 5,9 5,5 7,2 7,3 7,3 

Cijfer woonomgeving3 7,3 7,1 6,4 6,8 7,0 6,9 6,7 6,5 6,4 7,2 7,2 7,3 

Gehechtheid aan buurt (%) 75% 75% 66% 62% 64% 63% 57% 42% 42% 69% 71% 73% 

Prettige buurt (%) 97% 95% 80% 86% 86% 88% 87% 75% 68% 92% 94% 95% 

Medeverantwoordelijk buurt (j/n) 83% 77% 70% 86% 84% 87% 76% 78% 69% 80% 82% 83% 

Verhuizen als het mogelijk is (j/n) 7% 10% 30% 20% 19% 20% 26% 33% 38% 10% 11% 13% 

             

Verloedering              

Verloederingscijfer2 4,0 3,4 4,5 5,4 4,3 5,3 4,1 4,6 4,6 3,6 3,7 3,8 

Rommel op straat4 13% 24% 44% 40% 27% 35% 30% 44% 46% 21% 22% 24% 

Bekladding van muren/gebouwen4 7% 12% 15% 17% 17% 22% 10% 17% 16% 12% 14% 15% 

Vernielingen4 42% 9% 19% 37% 20% 40% 17% 15% 9% 12% 14% 15%  

             

Overlast              

Overlastcijfer2 2,4 2,5 4,2 4,7 3,8 4,0 4,0 4,7 4,9 2,8 3,0 3,107 

Overlast groepen jongeren4 11% 8% 25% 40% 34% 31% 11% 25% 28% 13% 15% 16% 

Drugsoverlast4 2% 8% 29% 30% 16% 15% 26% 25% 44% 11% 12% 14% 

Overlast door omwonenden4 5% 8% 18% 17% 11% 13% 17% 21% 25% 7% 8% 10% 

Geluidsoverlast4 12% 14% 33% 34% 24% 29% 33% 40% 42% 20% 22% 23% 

             

Veiligheid              

Onveiligheidsgevoelens eigen buurt 9% 17% 28% 33% 43% 19% 24% 41% 32% 20% 21% 23% 

Inbraak in woningen4 3% 8% 10% 15% 6% 10% 11% 12% 10%    

Vermogensdelicten2 2,4 3,2 5,0 5,6 4,9 4,2 4,3 5,3 4,8 3,7 3,8 3,9 

Dreiging2 0,4 1,0 2,5 2,9 1,6 2,1 2,5 2,4 2,9 1,4 1,5 1,6  

             

Wonen              

Kwaliteit woning2 7,4 7,2 6,7 7,4 7,3 7,3 6,9 6,7 7,0 7,2 7,3 7,3

Cijfer woning3 7,8 7,6 7,1 7,6 7,4 7,6 7,4 7,3 7,3 7,6 7,6 7,7 

Koopwoningen (%) 60% 26% 4% 55% 18% 45% 28% 17% 11% 50% 52% 55%

Kleurenoverzichten 



In 1998 heeft de gemeente Groningen samen met 

het Rijk een doorstartconvenant afgesloten waarin 

doelstellingen omtrent het Grote Stedenbeleid zijn 

opgenomen. De Leefbaarheidsmonitor is één van de 

instrumenten waarop enkele van de geformuleerde 

doelstellingen zijn terug te voeren. Deze ʻmeetbare 

doelstellingenʼ moeten zijn gerealiseerd in het jaar 

2004. In hoeverre de gemeente Groningen op de 

goede weg is om de doelstellingen te bereiken wordt 

hieronder beschreven.

Bijlage 1

GSB-doelstellingen gemeente Groningen
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Groenvoorziening

Doelstelling 1998 -2004: 80 procent van de 

stadjers (zeer) tevreden

Op dit moment heeft de positieve ontwikkeling 

de streeflijn overtroffen. Voor het peiljaar 2002 

is 83 procent (zeer) tevreden over de groenvoor-

ziening. In de laatste twee jaar is handhaving 

voldoende om de doelstelling te realiseren. 

Verloedering

Doelstelling 1998 -2004: een daling van de 

gemiddelde score met 5 procent 

Een daling van 5 procent betekent dat de gemid-

delde score moet afnemen van 4,6 in 1998 tot 4,4 

in 2004. Deze daling heeft momenteel al ruim-

schoots plaatsgevonden. De afgelopen twee jaar 

is score afgenomen van 4,7 naar 3,7.

M
inim

ale score 2004

score 2002

score 2000

score 1998

Wijken in 1998 met een score van 7,1 of hoger

Nieuw-zuid particulier 7,7 7,9 7,8 7,7

Nieuw-oost 7,5 7,6 7,6 7,5

Hoogkerk/de dorpen 7,5 7,4 7,3 7,5

Oranje/schilderswijk 7,4 7,3 7,5 7,4

Nieuw-west 7,3 7,5 7,5 7,3

Nieuw-zuid corporatief 7,2 7,5 7,3 7,2

Oud-zuid 7,2 7,3 7,3 7,2

Oosterpark 7,1 6,9 7,0 7,1

Beijum 7,1 6,8 6,9 7,1

 

Wijken in 1998 met een score lager dan 7,1   

Centrum 7,0 7,1 7,1 7,1

Lewenborg 7,0 6,9 7,2 7,1

Paddepoel 7,0 6,9 7,0 7,1

Vinkhuizen 6,7 6,7 6,8 7,1

Korreweg/De Hoogte 6,6 6,5 6,8 7,1

Rapportcijfer woonomgeving

Doelstelling 1998 -2004: Verbetering van het 

rapportcijfer in de GSB-wijken naar het stedelijk 

gemiddelde van 1998 en minimale handhaving 

van het gemiddelde cijfer voor de overige wijken.

In de tabel zijn de scores voor 1998, 2000 

en 2002 te zien. Daarnaast zijn de minimale 

gewenste scores voor 2004 aangegeven. De 

wijken die in 1998 gemiddeld 7,1 of hoger 

scoorden moeten het gemiddelde cijfer hand-

haven, de overige wijken moeten een minimale 

score van 7,1 behalen. 

Beijum en Oosterpark gaan in vergelijking tot 

2000 weer voorzichtig de goede kant op, maar 

handhaven hun score op het gemiddelde uit 1998 

niet zonder meer.

Bij de wijken die in 1998 lager dan een 7,1 

scoorden zijn Lewenborg en Korreweg/De Hoogte 

de afgelopen twee jaar duidelijk vooruit gegaan. 

Lewenborg scoort nu zelfs iets boven het stede-

lijk gemiddelde. Het Centrum handhaaft zijn in 

2000 verworven positie op het stedelijk gemid-

delde.

Sociale samenhang van de woonomgeving

Doelstelling 1998 -2004: een stijging van de 

gemiddelde score met 5 procent:

De doelstelling impliceert dat de score tussen 

1998 en 2004 toeneemt van 5,9 naar 6,2. Op dit 

moment loopt de gemeente achter op schema; de 

lijn van de werkelijke scores wijkt sinds 2000 af 

van die van de wenselijke.

65

65

Verloedering
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Straatverlichting

 1996 1998 2000 2002

 80% 88% 86% 90%

 88% 90% 86% 86%

 90% 87% 89% 94%

 87% 89% 92% 91%

 89% 89% 86% 94%

 81% 85% 76% 90%

 81% 86% 71% 84%

 76% 73% 78% 74%

 73% 74% 75% 80%

 83% 88% 84% 87%

 87% 94% 80% 88%

 80% 80% 83% 85%

 x 90% 87% 88%

 84% 89% 89% 90%

  

 83% 84% 83% 88%

Groenvoorziening

 1996 1998 2000 2002

 53% 69% 56% 66%

 82% 77% 80% 85%

 70% 75% 68% 72%

 83% 86% 79% 87%

 86% 85% 78% 87%

 79% 79% 76% 88%

 75% 82% 77% 84%

 96% 87% 87% 93%

 88% 81% 88% 91%

 81% 86% 79% 87%

 75% 79% 80% 87%

 79% 73% 70% 90%

 x 53% 52% 76%

 84% 84% 77% 82%

  

 78% 79% 75% 83%

Openbaar vervoer

 1996 1998 2000 2002

 77% 84% 83% 86%

 78% 80% 75% 86%

 76% 80% 68% 75%

 78% 86% 69% 79%

 74% 71% 67% 75%

 73% 82% 68% 73%

 76% 83% 81% 90%

 81% 84% 82% 89%

 89% 84% 83% 92%

 57% 58% 51% 48%

 72% 81% 62% 81%

 85% 84% 75% 92%

 x 88% 40% 41%

 51% 66% 44% 57%

  

 75% 82% 70% 79%

Onderhoud wegen en fietspaden

 1996 1998 2000 2002 

 71% 74% 74% 79% 

 75% 70% 66% 77% 

 72% 63% 70% 78% 

 69% 60% 60% 78% 

 74% 77% 65% 82% 

 82% 68% 70% 73% 

 75% 74% 65% 74% 

 70% 64% 66% 83% 

 76% 54% 65% 84% 

 73% 65% 76% 84% 

 68% 64% 50% 78% 

 56% 56% 53% 86% 

 x 63% 70% 83% 

 64% 62% 61% 72% 

  

 71% 66% 65% 79% 

Achterpaden en brandgangen

 1996 1998 2000 2002

 57% 56% 70% 61%

 63% 62% 62% 74%

 53% 63% 53% 61%

 63% 59% 67% 70%

 63% 69% 74% 87%

 68% 63% 52% 77%

 54% 55% 61% 65%

 58% 42% 55% 65%

 60% 46% 50% 64%

 63% 60% 58% 75%

 55% 56% 59% 69%

 47% 49% 50% 60%

 x 73% 60% 83%

 61% 64% 65% 65%

  

 58% 58% 60% 69%

Evaluatie woonomgeving

 1996 1998 2000 2002

 7,3 7,4 7,5 7,5

 7,8 7,7 7,7 7,6

 7,7 7,7 7,7 7,8

 7,9 7,4 7,9 7,5

 8,2 8,2 8,4 7,8

 7,1 7 7,2 6,8

 6,8 6,3 6,5 6,7

 6,7 7 7,1 7,1

 6,9 7,1 7 6,8

 8,3 7,8 7,8 7,7

 7,1 7 7,3 6,6

 6,3 6,8 6,6 6,6

 x 7,5 7,9 7,9

 7,9 7,9 7,7 7,5

  

 7,3 7,3 7,4 7,3

Bijlage 2

Algeheel overzicht

Wijk

Centrum

Oranje/Schilderswijk

Oud-zuid

Nieuw-zuid corporatief

Nieuw-zuid particulier

Oosterpark

Korreweg/De Hoogte

Lewenborg

Beijum

Nieuw-oost

Paddepoel

Vinkhuizen

Nieuw-west

Hoogkerk/de dorpen

Stad

Wijk

Centrum

Oranje/Schilderswijk

Oud-zuid

Nieuw-zuid corporatief

Nieuw-zuid particulier

Oosterpark

Korreweg/De Hoogte

Lewenborg

Beijum

Nieuw-oost

Paddepoel

Vinkhuizen

Nieuw-west

Hoogkerk/de dorpen

Stad

Basisonderwijs

 1996 1998 2000 2002

 83% 89% 93% 82%

 90% 92% 78% 94%

 84% 80% 84% 85%

 88% 92% 96% 95%

 74% 83% 77% 86%

 82% 82% 77% 89%

 85% 86% 85% 89%

 90% 98% 98% 99%

 93% 97% 94% 99%

 91% 80% 80% 71%

 84% 94% 82% 87%

 96% 90% 84% 95%

 x 74% 59% 67%

 90% 92% 91% 94%

  

 86% 89% 86% 89%

Speelmogelijkheden

 1996 1998 2000 2002

 33% 27% 44% 37%

 63% 61% 58% 69%

 55% 61% 47% 54%

 51% 50% 59% 56%

 66% 69% 74% 68%

 60% 69% 58% 69%

 50% 53% 57% 61%

 71% 64% 63% 66%

 77% 78% 80% 72%

 74% 74% 77% 81%

 54% 49% 62% 57%

 36% 36% 36% 66%

  x 36% 47% 69%

 62% 65% 53% 56%

  

 57% 58% 59% 62%

 Jongerenvoorzieningen

 1996 1998 2000 2002

 74% 67% 69% 66%

 57% 41% 64% 59%

 45% 45% 38% 53%

 33% 26% 24% 48%

 43% 28% 19% 40%

 52% 35% 48% 53%

 35% 48% 47% 47%

 39% 43% 40% 32%

 33% 48% 59% 44%

 25% 31% 31% 31%

 54% 40% 32% 39%

 44% 25% 31% 36%

 x 32% 23% 25%

 35% 23% 26% 34%

  

 45% 40% 42% 45%

Winkelaanbod 

 1996 1998 2000 2002

 95% 91% 91% 90%

 96% 93% 87% 94%

 77% 81% 82% 81%

 95% 98% 95% 95%

 88% 84% 79% 85%

 88% 85% 85% 81%

 93% 96% 96% 96%

 96% 98% 95% 95%

 80% 76% 75% 81%

 73% 80% 78% 75%

 97% 98% 98% 98%

 82% 88% 78% 83%

 x 68% 47% 46%

 88% 89% 78% 76%

  

 89% 89% 86% 87%

(voor een beschrijving van de indicatoren wordt verwezen naar hoofdstuk 5)
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 Medeverantwoordelijk buurt

 1996 1998 2000 2002

 74% 77% 86% 75%

 85% 89% 81% 84%

 87% 84% 89% 84%

 85% 87% 82% 80%

 89% 89% 83% 85%

 74% 89% 72% 80%

 80% 77% 74% 75%

 86% 86% 84% 88%

 90% 94% 89% 84%

 91% 90% 88% 91%

 80% 79% 82% 74%

 73% 80% 66% 83%

 80% 93% 89% 91%

 87% 86% 87% 85%

  

 83% 84% 82% 82%

 Verhuizen als het mogelijk is 

 1996 1998 2000 2002

 12% 9% 15% 10%

 8% 9% 10% 4%

 12% 8% 11% 8%

 5% 19% 6% 7%

 5% 4% 4% 6%

 20% 10% 14% 17%

 16% 22% 20% 17%

 22% 15% 13% 10%

 18% 17% 17% 16%

 9% 8% 5% 5%

 17% 17% 10% 20%

 24% 15% 19% 21%

 x 7% 6% 5%

 7% 8% 12% 8%

    

 13% 13% 12% 11%

    

Verloedering

 1996 1998 2000 2002

 5,2 5,5 4,4 4,6

 4,1 4 4,2 3,2

 4 4,1 4,2 3,9

 4 4,6 4,6 3,3

 3,2 3,4 3,4 2,5

 4,2 4,8 5,4 3,7

 5,5 4,7 4,7 3,7

 6,4 6,5 6,5 4,4

 5,6 5,4 5,7 5,1

 2,7 3,4 3,2 2,3

 4,1 4,2 4,7 3,3

 5,6 5,6 5,6 5,2

 x 2,8 3,3 2,1

 4,3 4,3 4,9 3,2

  

 4,6 4,6 4,7 3,7

Rommel op straat   

 1996 1998 2000 2002

 48% 42% 29% 30%

 25% 25% 31% 20%

 25% 31% 33% 28%

 25% 31% 28% 18%

 15% 7% 17% 7%

 30% 30% 44% 24%

 47% 42% 32% 27%

 43% 47% 46% 21%

 40% 28% 38% 37%

 8% 9% 14% 5%

 26% 23% 43% 26%

 43% 38% 46% 33%

 x 9% 12% 5%

 17% 23% 27% 11%

    

 31% 29% 32% 22%

    

Hondenpoep op straat

 1996 1998 2000 2002

 33% 57% 33% 37%

 47% 36% 41% 29%

 43% 48% 45% 42%

 32% 40% 32% 26%

 29% 30% 28% 21%

 43% 42% 39% 27%

 50% 42% 48% 33%

 55% 64% 50% 33%

 57% 47% 53% 50%

 27% 31% 32% 21%

 44% 47% 46% 22%

 49% 48% 48% 48%

 x 38% 46% 28%

 38% 42% 48% 27%

 42% 44% 42% 32%

Bekladding muren/gebouwen 

 1996 1998 2000 2002

 39% 41% 30% 34%

 19% 14% 18% 9%

 23% 18% 16% 18%

 16% 19% 14% 9%

 8% 8% 10% 4%

 21% 23% 21% 15%

 25% 20% 18% 11%

 44% 31% 40% 15%

 26% 19% 29% 17%

 2% 9% 6% 4%

 17% 11% 13% 8%

 27% 23% 25% 25%

 x 4% 6% 2%

 11% 13% 10% 4%

    

 22% 19% 19% 14%

Wijk

Centrum

Oranje/Schilderswijk

Oud-zuid

Nieuw-zuid corporatief

Nieuw-zuid particulier

Oosterpark

Korreweg/De Hoogte

Lewenborg

Beijum

Nieuw-oost

Paddepoel

Vinkhuizen

Nieuw-west

Hoogkerk/de dorpen

Stad

Wijk

Centrum

Oranje/Schilderswijk

Oud-zuid

Nieuw-zuid corporatief

Nieuw-zuid particulier

Oosterpark

Korreweg/De Hoogte

Lewenborg

Beijum

Nieuw-oost

Paddepoel

Vinkhuizen

Nieuw-west

Hoogkerk/de dorpen

Stad

Rapportcijfer woonomgeving

 1996 1998 2000 2002

 7 7 7,1 7,1

 7,3 7,4 7,3 7,5

 7,3 7,2 7,3 7,3

 7,3 7,2 7,5 7,3

 7,7 7,7 7,9 7,8

 6,7 7,1 6,9 7,0

 6,7 6,6 6,5 6,8

 7 7 6,9 7,2

 6,9 7,1 6,8 6,9

 7,5 7,5 7,6 7,6

 7 7 6,9 7,0

 6,6 6,7 6,7 6,8

 x 7,3 7,5 7,5

 7,6 7,5 7,4 7,3

  

 7,1 7,1 7,1 7,2

Sociale samenhang

 1996 1998 2000 2002

 4,9 5,8 5,5 5,1

 6 5,9 6,1 6,3

 6,1 6 6,1 6,2

 6,3 5,9 6,3 6,0

 6,5 6,3 6,7 6,5

 5,9 5,4 5,9 5,8

 5,2 5,2 5 5,4

 5,4 5,7 6 6,1

 5,6 5,9 5,9 5,6

 7,2 6,2 6,8 6,6

 5,7 5,6 5,7 5,6

 4,9 5,6 5,4 5,3

 x 5,9 6,5 6,8

 7,2 6,2 7,1 6,8

  

 5,8 5,9 6 5,9

Gehechtheid aan buurt

 1996 1998 2000 2002

 69% 72% 64% 74%

 72% 64% 75% 80%

 71% 71% 77% 75%

 80% 74% 78% 81%

 80% 79% 86% 83%

 65% 68% 66% 64%

 61% 51% 55% 55%

 66% 72% 71% 73%

 57% 63% 57% 63%

 68% 74% 73% 80%

 72% 67% 70% 66%

 58% 60% 62% 57%

 x 68% 70% 74%

 79% 79% 80% 80%

  

 69% 68% 70% 71%

Prettige buurt   

 1996 1998 2000 2002

 91% 95% 89% 92%

 97% 99% 97% 98%

 95% 98% 98% 98%

 97% 96% 98% 96%

 98% 99% 98% 99%

 90% 93% 95% 92%

 92% 87% 80% 91%

 87% 90% 91% 94%

 88% 95% 87% 87%

 97% 96% 99% 100%

 90% 93% 94% 85%

 85% 83% 84% 87%

 x 96% 98% 99%

 99% 97% 93% 97%

    

 93% 94% 93% 94% 
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Geluidsoverlast

 1996 1998 2000 2002

 27% 44% 40% 45%

 43% 27% 26% 20%

 16% 17% 18% 25%

 34% 14% 16% 12%

 24% 7% 5% 3%

 48% 21% 30% 26%

 12% 32% 31% 21%

 12% 26% 23% 18%

 9% 16% 26% 35%

 33% 9% 8% 8%

 20% 14% 18% 17%

 22% 27% 32% 33%

 x 7% 8% 12%

 20% 17% 20% 8%

    

 23% 21% 23% 22%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Evaluatie woning  

 1996 1998 2000 2002

 7,1 7,5 7,5 7,2

 7,4 7,5 7,4 7,1

 7,3 7,5 7,6 7,3

 7,4 7,4 7,2 7,3

 7,9 7,7 7,8 7,5

 7,2 7,5 7,1 6,7

 7,1 7,3 7,1 7,0

 7,3 7,6 7,4 7,3

 7,4 7,5 7,2 7,4

 8 7,9 7,7 7,6

 7,2 7,4 7,2 7,2

 7,1 7,3 7,3 7,3

 x 8 8,1 8,4

 7,7 7,7 7,5 7,4

    

 7,3 7,3 7,4 7,3

    

Rapportcijfer woning

 1996 1998 2000 2002

 7,5 7,5 7,7 7,6

 7,5 7,5 7,7 7,7

 7,5 7,4 7,8 7,5

 7,4 7,4 7,5 7,6

 7,9 7,7 8 8,1

 7,2 7,5 7,4 7,3

 7,3 7,3 7,4 7,5

 7,6 7,6 7,6 7,7

 7,5 7,5 7,7 7,6

 8 7,9 8 8,0

 7,3 7,4 7,4 7,5

 7,2 7,3 7,4 7,4

 x 8 8,3 8,2 

 7,8 7,7 7,7 7,8

    

 7,5 7,5 7,6 7,6

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Woonduur (≥ 10 jaar)

 1996 1998 2000 2002

 22% 18% 21% x

 21% 25% 24% x

 29% 28% 34% x

 59% 44% 55% x

 37% 35% 35% x

 48% 39% 42% x

 28% 26% 31% x

 46% 63% 68% x

 32% 39% 32% x

 24% 25% 31% x

 55% 53% 54% x

 59% 48% 51% x

 x 14% 13% x

 61% 60% 61% x

    

 40% 37% 39% x

    

Oordeel woomgeving (vooruit)

 1996 1998 2000 2002

 38% 37% 21% 38%

 37% 24% 43% 31%

 26% 24% 28% 34%

 19% 16% 25% 24%

 19% 15% 19% 25%

 24% 26% 15% 24%

 49% 36% 46% 28%

 34% 34% 38% 35%

 36% 43% 38% 36%

 30% 32% 32% 21%

 26% 28% 18% 23%

 19% 24% 30% 60%

 x 59% 59% 55%

 30% 21% 24% 31%

    

 30% 28% 30% 32%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Toekomstverwachting (vooruit)

 1996 1998 2000 2002

 46% 50% 39% 57%

 47% 44% 59% 49%

 30% 38% 41% 58%

 24% 28% 31% 32%

 25% 24% 26% 32%

 24% 46% 50% 49%

 50% 50% 38% 49%

 39% 42% 53% 56%

 42% 62% 47% 55%

 35% 41% 32% 31%

 27% 31% 24% 32%

 41% 50% 73% 75%

 x 58% 66% 67%

 30% 33% 36% 45%

    

 36% 42% 42% 48%

    

Wijk

Centrum

Oranje/Schilderswijk

Oud-zuid

Nieuw-zuid corporatief

Nieuw-zuid particulier

Oosterpark

Korreweg/De Hoogte

Lewenborg

Beijum

Nieuw-oost

Paddepoel

Vinkhuizen

Nieuw-west

Hoogkerk/de dorpen

Stad

Wijk

Centrum

Oranje/Schilderswijk

Oud-zuid

Nieuw-zuid corporatief

Nieuw-zuid particulier

Oosterpark

Korreweg/De Hoogte

Lewenborg

Beijum

Nieuw-oost

Paddepoel

Vinkhuizen

Nieuw-west

Hoogkerk/de dorpen

Stad

Vernielingen (bushokjes e.d.) 

 1996 1998 2000 2002

 12% 26% 20% 9%

 8% 17% 16% 5%

 7% 5% 14% 5%

 22% 30% 38% 9%

 17% 22% 20% 7%

 25% 25% 41% 13%

 30% 20% 26% 13%

 48% 58% 70% 28%

 50% 56% 46% 36%

 18% 27% 24% 7%

 17% 23% 24% 10%

 36% 47% 47% 30%

 x 17% 22% 7%

 47% 48% 51% 24%

    

 25% 28% 31% 14%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Overlast    

 1996 1998 2000 2002

 4,3 4,1 3,5 4,3

 2,6 2,9 3,1 2,3

 2,4 2,3 2,5 3,0

 2 2,6 2,1 2,0

 1,5 1,4 1,1 1,2

 3,4 3,4 3,7 3,3

 3,8 3,5 3,7 3,3

 3,8 3,9 3,7 3,2

 3,7 2,7 4 4,5

 1,8 1,9 1,9 1,9

 2,8 2,5 2,6 3,0

 3,4 3,2 4 4,5

 x 1,8 1,6 1,7

 2,4 2,3 2,5 2,0

    

 3 2,8 2,9 2,9

    

Overlast van groepen jongeren

 1996 1998 2000 2002

 26% 25% 16% 22%

 9% 10% 10% 5%

 8% 8% 7% 7%

 10% 15% 10% 8%

 4% 4% 6% 3%

 17% 19% 17% 13%

 18% 13% 12% 11%

 27% 31% 32% 18%

 24% 15% 23% 40%

 9% 4% 11% 12%

 13% 9% 9% 18%

 26% 18% 27% 44%

 x 10% 12% 3%

 19% 20% 15% 8%

    

 16% 14% 14% 15%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Overlast door omwonenden

 1996 1998 2000 2002

 15% 9% 6% 14%

 9% 10% 9% 3%

 5% 8% 5% 11%

 6% 11% 8% 4%

 5% 1% 0% 0%

 14% 11% 8% 10%

 16% 14% 16% 12%

 5% 13% 12% 7%

 11% 5% 14% 16%

 4% 5% 0% 1%

 10% 7% 3% 10%

 9% 12% 19% 16%

  x 2% 3% 1%

 4% 2% 5% 3%

    

 9% 8% 8% 8%
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Autodelicten1

 1996 1998 2000 2002

 46% 53% 50% 46%

 31% 44% 41% 38%

 34% 41% 29% 39%

 23% 26% 21% 22%

 13% 17% 22% 11%

 29% 31% 26% 24%

 43% 38% 31% 37%

 27% 27% 24% 18%

 23% 26% 27% 28%

 12% 15% 12% 11%

 31% 19% 24% 20%

 33% 31% 35% 31%

 x 10% 15% 10%

 14% 16% 14% 11%

    

 27% 28% 27% 25%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fietsendiefstal1 in buurt 

 1996 1998 2000 2002

 31% 39% 31% 32%

 21% 26% 35% 29%

 22% 24% 18% 19%

 13% 16% 5% 17%

 8% 15% 5% 10%

 22% 15% 27% 21%

 28% 27% 28% 23%

 15% 19% 19% 16%

 11% 24% 24% 16%

 7% 13% 13% 12%

 16% 12% 21% 22%

 20% 17% 17% 20%

 x 5% 5% 2%

 9% 8% 4% 6%

    

 18% 20% 20% 19%

    

(Poging) inbraak in woningen1

 1996 1998 2000 2002

 31% 21% 21% 13%

 13% 18% 15% 8%

 13% 7% 3% 8%

 7% 18% 4% 5%

 15% 12% 8% 7%

 8% 7% 16% 9%

 9% 17% 14% 9%

 14% 12% 11% 6%

 11% 17% 11% 11%

 10% 8% 8% 4%

 20% 14% 12% 11%

 18% 7% 15% 9%

 x 6% 7% 3%

 7% 5% 3% 3%

    

 14% 13% 11% 8%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Geweldsdelicten1

 1996 1998 2000 2002

 8% 5% 3% 9%

 5% 9% 6% 5%

 3% 7% 5% 2%

 4% 6% 3% 4%

 1% 4% 3% 3%

 3% 4% 5% 5%

 3% 8% 5% 4%

 5% 5% 4% 3%

 6% 7% 7% 6%

 1% 3% 3% 3%

 4% 4% 4% 3%

 5% 6% 9% 7%

 x 1% 3% 1%

 3% 2% 3% 3%

    

 4% 5% 5% 4%

Onveiligheidsgevoelens buurt

 1996 1998 2000 2002

 45% 45% 46% 37%

 35% 39% 22% 18%

 28% 22% 33% 17%

 29% 22% 22% 16%

 23% 17% 10% 10%

 35% 28% 29% 25%

 40% 37% 41% 23%

 39% 38% 31% 15%

 30% 32% 37% 31%

 14% 12% 12% 5%

 33% 32% 30% 26%

 47% 33% 35% 41%

 x 15% 9% 8%

 21% 12% 10% 9%

    

 33% 27% 28% 21%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Perceptie vermogensdelicten

 1996 1998 2000 2002

 6,5 6,6 6,4 5,6

 4,8 5,1 5,2 3,9

 4,2 3,6 4,6 3,7

 3,9 4,3 4,2 3,0

 3,6 3,2 3 2,3

 5,1 4,8 5,8 3,8

 4,7 5,3 5,8 4,0

 5,9 5 5,8 3,9

 4,2 4,8 5,2 5,1

 2,4 3,2 3,2 2,2

 5,2 4,6 5 4,2

 6 5 5,8 5,4

 x 1,3 2,5 1,6

 3,2 3,2 3,7 2,2

    

 4,7 4,5 4,8 3,8

    

Perceptie dreiging 

 1996 1998 2000 2002

 3,6 4,1 3,6 3,8

 1,8 1,7 2,2 1,2

 1,2 1,3 1,4 1,1

 1 1,1 1 0,8

 0,8 0,6 0,5 0,5

 1,8 2,2 2,8 1,5

 2,4 2,3 2,5 1,8

 2,6 2,2 1,9 1,3

 1,5 1,7 2,1 2,6

 0,5 0,6 0,7 0,3

 1,5 1,4 1,7 1,8

 1,9 2,1 1,7 1,6

 x 0,2 0,6 0,2

 0,6 0,6 0,7 0,4

    

 1,7 1,7 1,8 1,5

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Drugsoverlast 

 1996 1998 2000 2002

 39% 53% 45% 39%

 20% 19% 31% 12%

 4% 3% 5% 4%

 5% 10% 7% 7%

 1% 1% 2% 1%

 19% 16% 19% 12%

 33% 25% 21% 21%

 14% 14% 9% 6%

 3% 7% 12% 22%

 3% 5% 4% 1%

 10% 12% 11% 11%

 17% 15% 15% 9%

 x 0% 1% 0%

 1% 2% 3% 1%

    

 14% 15% 15% 12%

    

Wijk

Centrum

Oranje/Schilderswijk

Oud-zuid

Nieuw-zuid corporatief

Nieuw-zuid particulier

Oosterpark

Korreweg/De Hoogte

Lewenborg

Beijum

Nieuw-oost

Paddepoel

Vinkhuizen

Nieuw-west

Hoogkerk/de dorpen

Stad

Wijk

Centrum

Oranje/Schilderswijk

Oud-zuid

Nieuw-zuid corporatief

Nieuw-zuid particulier

Oosterpark

Korreweg/De Hoogte

Lewenborg

Beijum

Nieuw-oost

Paddepoel

Vinkhuizen

Nieuw-west

Hoogkerk/de dorpen

Stad

1 Percentage slachtoffers van genoemd delict 

in de eigen woonomgeving, over het jaar 

voorafgaande aan de enquête.
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Openbaar vervoer   

 1998 2000 2002

 86% 76% 85%

 81% 75% 89%

 73% 70% 86%

 84% 82% 89%

 75% 83% 91%

 80% 71% 87%

 85% 51% 78%

 85% 78% 93%

 80% 50% 64%

   

 82% 70% 79%

   

   

Onderhoud wegen en fietspaden 

 1998 2000 2002

 54% 59% 77%

 76% 61% 79%

 67% 60% 65%

 70% 71% 83%

 58% 71% 81%

 70% 61% 78%

 68% 68% 77%

 54% 58% 84%

 64% 66% 66%

   

 66% 65% 79%

   

   

Achterpaden en brandgangen 

 1998 2000 2002

 65% 76% 76%

 64% 70% 59%

 53% 59% 64%

 58% 59% 61%

 54% 48% 57%

 58% 51% 59%

 61% 60% 69%

 45% 52% 60%

 64% 57% 65%

   

 58% 60% 69%

   

   

Evaluatie woonomgeving  

 1998 2000 2002

 7 7,6 7,3

 6,1 6,5 6,4

 5,8 6,1 5,5

 6,5 6,8 6,8

 7 6,9 6,6

 6,3 6 5,9

 6,6 6,9 6,3

 6,8 6,6 6,7

 7,7 7,7 7,5

   

 7,3 7,4 7,3

   

    

Rapportcijfer woonomgeving 

 1998 2000 2002

 6,9 7,2 7,1

 6,5 6,6 6,7

 6 6,2 6,4

 6,7 6,8 6,9

 7 6,9 6,8

 6,7 6,2 6,5

 6,8 6,5 6,4

 6,6 6,6 7,0

 7,4 7,3 7,3

   

 7,1 7,1 7,2

   

   

Sociale samenhang   

 1998 2000 2002

 5,6 6,1 5,7

 4,9 5,2 5,1

 4,9 4,9 4,4

 5,7 5,8 5,5

 5,9 5,7 5,5

 5,2 4,9 4,7

 5,1 5,5 4,7

 5,4 5,6 5,6

 7,1 7 6,8

   

 5,9 6 5,9

   

   

   

Gehechtheid aan buurt  

 1998 2000 2002

 70% 71% 75%

 45% 54% 57%

 50% 48% 42%

 63% 65% 63%

 60% 57% 62%

 45% 44% 42%

 69% 82% 66%

 64% 64% 64%

 75% 83% 75% 

  

 68% 70% 71%

    

   

Prettige buurt   

 1998 2000 2002

 92% 97% 95%

 89% 87% 87%

 70% 75% 68%

 83% 91% 88%

 89% 83% 86%

 84% 82% 75%

 79% 92% 80%

 89% 83% 86%

 98% 96% 97%

   

 94% 93% 94%

   

   

Medeverantwoordelijk buurt 

 1998 2000 2002

 87% 79% 77%

 75% 75% 76%

 80% 68% 69%

 79% 83% 87%

 88% 89% 86%

 78% 79% 78%

 78% 84% 70%

 81% 76% 84%

 88% 92% 83%

   

 84% 82% 82%
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 Basisonderwijs   

 1998 2000 2002

 94% 90% 94%

 81% 83% 88%

 77% 80% 87%

 100% 90% 99%

 96% 98% 98%

 80% 87% 89%

 82% 76% 92%

 95% 91% 98%

 95% 93% 98%

   

 89% 86% 89%

   

   

Speelmogelijkheden  

 1998 2000 2002

 41% 52% 60%

 54% 53% 59%

 60% 57% 69%

 68% 52% 70%

 82% 78% 79%

 60% 60% 44%

 46% 51% 67%

 31% 57% 80%

 65% 61% 51%

   

 58% 59% 62%

   

   

Jongerenvoorzieningen  

 1998 2000 2002

 32% 23% 47%

 40% 38% 54%

 41% 37% 40%

 40% 19% 36%

 49% 52% 38%

 43% 24% 44%

 29% 41% 35%

 27% 38% 41%

 19% 20% 32%

   

 38% 42% 45%

   

   

Winkelaanbod   

 1998 2000 2002

 98% 89% 92%

 98% 97% 96%

 87% 92% 91%

 97% 88% 95%

 73% 80% 82%

 98% 100% 97%

 98% 97% 99%

 81% 82% 85%

 92% 86% 81%

   

 89% 86% 87%

   

   

Straatverlichting   

 1998 2000 2002

 84% 91% 92%

 84% 79% 83%

 80% 79% 85%

 77% 73% 72%

 74% 74% 76%

 89% 78% 86%

 86% 82% 82%

 77% 86% 87%

 96% 94% 92%

   

 84% 83% 88%

   

   

Groenvoorziening   

 1998 2000 2002

 85% 79% 90%

 85% 76% 88%

 79% 77% 74%

 85% 80% 89%

 86% 90% 93%

 79% 79% 83%

 75% 78% 86%

 73% 74% 93%

 85% 79% 82%

   

 79% 75% 83%
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Overlast   

 1998 2000 2002

 3 2,1 2,5

 3,6 3,9 4,0

 4,3 4,5 4,9

 4,1 4,3 4,0

 3,2 4,4 4,7

 3,6 3,9 4,7

 3,4 3,9 4,2

 3,5 3,6 3,8

 2,9 3 2,4

   

 2,8 2,9 2,9

   

   

Overlast van groepen jongeren 

 1998 2000 2002

 18% 10% 8%

 10% 13% 11%

 21% 30% 28%

 39% 45% 31%

 18% 29% 40%

 13% 27% 25%

 23% 16% 25%

 26% 22% 34%

 28% 28% 11%

   

 14% 14% 15%

   

   

Overlast door omwonenden 

 1998 2000 2002

 15% 4% 8%

 15% 19% 17%

 23% 19% 25%

 12% 18% 13%

 8% 17% 17%

 12% 9% 21%

 14% 17% 18%

 14% 11% 11%

 4% 3% 5%

   

 8% 8% 8%

   

   

Geluidsoverlast   

 1998 2000 2002

 19% 19% 14%

 35% 35% 33%

 41% 41% 42%

 32% 32% 29%

 22% 22% 34%

 34% 34% 40%

 25% 25% 33%

 34% 34% 24%

 19% 19% 12%

   

 21% 23% 22%

   

   

Evaluatie woning   

 1998 2000 2002

 7,3 7,3 7,2

 6,9 7 6,9

 7,2 7,1 7,0

 7 7,2 7,3

 7,4 7,3 7,4

 6,9 7,1 6,7

 6,6 6,7 6,7

 7,3 7,2 7,3

 7,5 7,6 7,4

   

 7,3 7,4 7,3

   

   

Rapportcijfer woning  

 1998 2000 2002

 7,3 7,4 7,6

 7 7,3 7,4

 7,5 7,3 7,3

 7,4 7,3 7,6

 7,7 7,6 7,6

 7,2 7,4 7,3

 7,1 7 7,1

 7,3 7,5 7,4

 7,6 7,7 7,8

   

 7,5 7,6 7,6

   

   

Woonduur (≥ 10 jaar)  

 1998 2000 2002

 50% 58% x

 26% 29% x

 33% 34% x

 40% 51% x

 39% 45% x

 23% 26% x

 56% 66% x

 49% 56% x

 58% 65% x

   

 37% 39% x

   

   

Oordeel woomgeving (vooruit) 

 1998 2000 2002

 13% 30% 26%

 50% 60% 42%

 32% 34% 37%

 41% 53% 45%

 43% 41% 44%

 65% 28% 33%

 21% 15% 30%

 20% 32% 68%

 20% 23% 36%

   

 28% 30% 32%

   

   

Toekomstverwachting (vooruit) 

 1998 2000 2002

 26% 39% 42%

 59% 52% 60%

 33% 31% 46%

 47% 68% 72%

 58% 48% 48%

 45% 38% 46%

 31% 40% 63%

 48% 66% 83%

 29% 40% 55%

   

 42% 42% 48%

   

Verhuizen als het mogelijk is 

 1998 2000 2002

 16% 5% 10%

 26% 22% 26%

 29% 28% 38%

 19% 15% 20%

 16% 21% 20%

 18% 22% 33%

 28% 19% 30%

 20% 17% 19%

 7% 10% 7%

   

 13% 12% 11%

   

   

Verloedering   

 1998 2000 2002

 4,5 4,5 3,4

 4,8 5,1 4,1

 4,9 5 4,6

 6,7 6,4 5,3

 5,7 6,4 5,4

 4,8 5,1 4,6

 4,9 5,4 4,5

 5,7 5,8 4,3

 4,9 5,8 4,0

   

 4,6 4,7 3,7

   

   

Rommel op straat   

 1998 2000 2002

 36% 31% 24%

 43% 46% 30%

 53% 52% 46%

 57% 50% 35%

 29% 44% 40%

 37% 38% 44%

 37% 58% 44%

 50% 59% 27%

 25% 29% 13%

   

 29% 32% 22%

   

   

Hondenpoep op straat  

 1998 2000 2002

 39% 27% 23%

 44% 51% 33%

 57% 50% 51%

 57% 53% 41%

 55% 60% 52%

 50% 41% 48%

 53% 52% 40%

 50% 46% 39%

 50% 54% 37%

   

 44% 42% 32%

   

   

Bekladding muren/gebouwen 

 1998 2000 2002

 22% 20% 12%

 16% 21% 10%

 23% 28% 16%

 37% 36% 22%

 20% 40% 17%

 20% 21% 17%

 20% 11% 15%

 20% 19% 17%

 13% 18% 7%

   

 19% 19% 14%

   

   

Vernielingen (bushokjes e.d.) 

 1998 2000 2002

 28% 32% 9%

 17% 24% 17%

 18% 20% 9%

 66% 64% 40%

 58% 47% 37%

 23% 24% 15%

 21% 19% 19%

 48% 40% 20%

 63% 70% 42%

   

 28% 31% 14%
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(Poging) inbraak in woningen1 

 1998 2000 2002

 21% 7% 8%

 21% 13% 11%

 13% 10% 10%

 13% 11% 10%

 17% 15% 15%

 10% 16% 12%

 17% 3% 10%

 10% 12% 6%

 2% 3% 3%

   

 13% 11% 8%

   

   

Geweldsdelicten1   

 1998 2000 2002

 6% 4% 3%

 5% 7% 5%

 10% 7% 6%

 6% 11% 3%

 12% 5% 7%

 3% 7% 8%

 3% 8% 4%

 3% 6% 7%

 3% 3% 2%

   

 4% 5% 4%

   

Onveiligheidsgevoelens buurt 

 1998 2000 2002

 26% 27% 17%

 31% 41% 24%

 46% 47% 32%

 40% 32% 19%

 30% 40% 33%

 39% 47% 41%

 27% 19% 28%

 35% 29% 43%

 12% 13% 9%

   

 27% 28% 21%

   

   

Perceptie vermogensdelicten 

 1998 2000 2002

 4,3 4,4 3,2

 5,3 6 4,3

 5,3 5,1 4,8

 5,6 6,1 4,2

 4,8 5,6 5,6

 5,3 5,6 5,3

 4,3 5,3 5,0

 5,8 5,9 4,9

 3,4 4 2,4

   

 4,5 4,8 3,8

   

   

Perceptie dreiging   

 1998 2000 2002

 1,3 1,1 1,0

 2,3 2,8 2,5

 3,3 3,2 2,9

 2,5 2,5 2,1

 2,2 2,4 2,9

 1,6 2,7 2,4

 1,6 2,4 2,5

 2,6 1,9 1,6

 0,7 0,9 0,4

   

 1,7 1,8 1,5

   

   

Drugsoverlast   

 1998 2000 2002

 15% 8% 8%

 22% 24% 26%

 53% 47% 44%

 19% 24% 15%

 14% 18% 30%

 13% 40% 25%

 17% 22% 29%

 28% 19% 16%

 4% 1% 2%

   

 15% 15% 12%

   

   

Autodelicten1   

 1998 2000 2002

 26% 22% 23%

 37% 55% 34%

 30% 39% 33%

 26% 44% 25%

 26% 28% 36%

 38% 30% 39%

 24% 33% 39%

 40% 46% 27%

 18% 18% 13%

   

 28% 27% 25%

   

   

Fietsendiefstal1   

 1998 2000 2002

 20% 7% 15%

 26% 27% 24%

 29% 21% 28%

 25% 16% 12%

 18% 24% 19%

 16% 29% 31%

 23% 15% 18%

 10% 16% 12%

 6% 7% 5%

   

 20% 20% 19%
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