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De wijk Aldenhof maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg. Opvallend bij
de entree van de wijk is een voormalig ketelhuis, nu in gebruik als
kantoor. Samen met Malvert behoort Aldenhof tot de oudste wijken van
Dukenburg (eind zestiger jaren). Gelegen tussen de van Boetbergweg,
van Appelterenweg en park Staddijk kenmerkt de wijk zich door een
duidelijke ruimtelijke opzet met een hoofdweg waaromheen zich
zijstraten met bouwblokken bevinden. Tweederde van de
woningvoorraad bestaat uit grote laagbouwwoningen. Daarnaast zijn er
maisonnettecomplexen en (midden)hoogbouwwoningen. Er zijn in de
wijk geen winkelvoorzieningen. Ook het aantal bedrijven en
arbeidsplaatsen is beperkt. Wel zijn er een Open Wijkschool, een
dependance van het kunst- en educatiecentrum de Lindenberg en het
zorgcentrum De Doekenborg gevestigd.

Totaaloordeel Aldenhof
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een achterblijvend,
maar stabiel beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie
van bewoners behoort Aldenhof tot het laagste woningmarktsegment.
De gemeente Nijmegen beschouwt de wijk als een van de
aandachtsgebieden in Dukenburg.
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Conclusies AldenhofConclusies Aldenhof

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Aldenhof maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Aldenhof tot de
Nijmeegse wijken in de laagste woningmarktsegmenten. De gemeente Nijmegen beschouwt de wijk als een aandachtsgebied.

Het woon- en leefklimaat geven een achterblijvend, maar stabiel beeld. Wel geven bewoners een ruime voldoende aan hun woonomgeving.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als zwak, maar ziet mogelijke vooruitgang van de wijk. Er is volgens de Leefbaarometer een klein
risicogebied binnen de wijk waar de leefbaarheid onvoldoende is.

Wijkprofessionals noemen Aldenhof een rustige, stabiele wijk. Het maisonnettegebied blijft hierbinnen een aandachtsgebied. Hier wonen veel kwetsbare
bewoners en gezinnen met multiproblematiek. Er is in dit deel van de wijk de afgelopen tien jaar veel geïnvesteerd in verbetering van de sociale cohesie.

Het maisonnette gebied in Aldenhof kent een actief bewonersplatform dat voor de gemeente gesprekspartner is voor zaken rondom leefbaarheid,
veiligheid en de openbare ruimte. De bewonerscommissie maakt zich hard voor de kwaliteit van de openbare ruimte en de gebouwen en organiseren
vaak activiteiten voor kinderen en andere bewoners.

Wijkprofessionals geven aan dat de mensen die nieuw in de wijk komen wonen hun eigen problemen mee nemen. Door de instroom van mensen met een
lagere sociaal economische status en kansarmen blijft de leefbaarheid in de wijk onder druk staan.

De kracht van Aldenhof is de ruime opzet, het is een rustige wijk met veel groen en ruimte vertellen wijkprofessionals. De wegenstructuur kenmerkt zich
door een duidelijke ruimtelijke opzet met een overzichtelijk stratenpatroon. De wijk is inmiddels ruim 4 decennia oud en de ambities bij de bouw zijn nu tot
volle wasdom gekomen.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Aldenhof laat het sociaal klimaat in de wijk een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien met achterblijvende beoordelingen voor de sociale
omgeving.

Bewoners geven aan zich minder dan gemiddeld met de buurt verbonden te voelen en beoordelen de sociale samenhang als achterblijvend. Wel vindt
een hoog aandeel bewoners de buurt belangrijk voor het sociale leven. Wijkprofessionals beschrijven voor het maisonnettegebied een zeer actief
bewonersplatform met veel positieve uitstraling naar buiten toe. In de rest van de wijk is er relatief weinig bewonersparticipatie. Volgens de
wijkprofessionals is het de vraag of het bewonersplatform van de maisonnettes de kar gaat trekken voor heel de wijk.

Het beeld rondom de sociale omgeving en de veiligheid in de wijk zijn gemiddeld, met weinig duidelijke uitschieters. Bewoners voelen zich nog meer dan
gemiddeld onveilig in de wijk en ervaren meer overlast van omwonenden.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Aldenhof rekenen we tot de lagere segmenten van de woningmarkt. De scores voor de woonomgeving in de wijk blijven achter ondanks verbetering in de
ervaren geluids- en verkeeroverlast. Aldenhof behoudt een relatief zwakke positie op de woningmarkt en oordelen zijn negatiever over de voorzieningen
en bedrijvigheid in de wijk.

Wijkprofessionals beschrijven Aldenhof dan ook als een rustige wijk waar relatief weinig voorzieningen zijn. Er is een school en een dependance van
cultureel centrum de Lindenberg in het midden van de wijk. Er is daardoor relatief weinig verkeersdruk en het is verkeersveilig. Het culturele centrum
heeft een functie voor het gehele stadsdeel Dukenburg. Volgens wijkprofessionals zorgt het voor een positieve impuls van levendigheid in de wijk.
Daarnaast zijn zorgcentrum De Doeckenborg en het buurtkantoor van de maisonnettes in de 84e straat belangrijke ontmoetingsplekken.

In Aldenhof staan voornamelijk laagbouwwoningen en op enkele plekken langs de randen (midden)hoogbouw. In de zuidoosthoek ligt woonzorgcentrum
de Doekenborg, als woonvorm voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen door lichamelijke achteruitgang en/of dementie. Het centraal
gelegen park is een belangrijke groene plek in de wijk waar men graag wandelt, speelt of de hond uitlaat. De eiken- en populierenlaan langs de randen van
de wijk en het Stadspark Staddijk bieden goede mogelijkheden om te wandelen of de hond uit te laten.

Het vele groen in de wijk Aldenhof maakt het voor de bewoners prettig wonen en recreëren, maar het groen is na ruim 4 decennia op veel plekken
verouderd, te groot of zorgt voor overlast zo geven wijkprofessionals aan.

De wijk sluit via de rondweg en hoofdontsluitingswegen voor autoverkeer goed aan op verbindingen naar snelwegen. Voetgangers en fietsers kunnen via
doorsteekjes gemakkelijk de aangrenzende wijken Meijhorst en Weezenhof bereiken.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Aldenhof blijft de maatschappelijke kracht van de inwoners achter. Scores op het gebied van gezondheid en zorg vallen negatief op. Er zijn
kwetsbaarheden rond inkomen en werk.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'buitenstaanders' wordt aangeduid. Zij zijn minder maatschappelijk betrokken en meer
op hun eigen leven gericht. Buitenstaanders zijn vaak wantrouwend richting overheid en politiek, omdat ze vinden dat hun waarden en rechten
onvoldoende worden erkend en bewaakt. Ook zien we relatief veel 'plichtsgetrouwen': zij houden solidariteit hoog in het vaandel, hebben graag wat voor
een ander over en verrichten vaak vrijwilligerswerk. De samenleving wordt volgens hen gemaakt door burgers, en de overheid en politiek (waar ze
vertrouwen in hebben) moeten op enige afstand blijven.

Op het gebied van zorg blijft het beeld achter. Bewoners schatten de eigen gezondheid duidelijk ongunstiger in dan eerdere jaren. Aldenhof kent naar
verhouding veel aandachtsgroepen op het gebied van zorg en welzijn en er wordt door gemeente en maatschappelijke organisaties relatief veel
individuele ondersteuning gegeven. Volgens wijkprofessionals blijft de concentratie van huishoudens met (een combinatie van) financiële en
gezondheidsproblemen in de wijk een duidelijk aandachtspunt voor de komende jaren.

Wat betreft de sociale contacten in de wijk scoort Aldenhof gemiddeld. Wel geven relatief veel wijkbewoners hulp aan anderen.

De onderwijsprestaties in Aldenhof zijn gemiddeld. Relatief veel leerlingen krijgen een vmbo-t/ havo advies en er zijn minder leerlingen die naar 3 havo/
vwo gaan in vergelijking met voorgaande jaren. Er gaan daarentegen duidelijk meer leerlingen naar de dichtstbijzijnde basisschool.

Het aantal inwoners in Aldenhof is de afgelopen jaren sterk gekrompen. Ook de komende jaren verwachten we een sterke afname.



Cijfers AldenhofCijfers Aldenhof

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Aldenhof
ontwikkeling

Aldenhof
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 6,8* -0,1 7,2 0,0 7,4 -0,1

2015 2013 11* -1 10 -2 16 1

2015 2013 29* 5 26 3 16 -1

2014 2008 Zwak Mogelijke vooruitgang Voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 2.542 -109 22.199 -617 170.739 7.703

2015 2010 16,5 -1,1 15,4 -0,4 14,1 -0,5

2015 2010 19,9 2,1 21,0 3,2 14,6 1,3

2015 2010 10,4 -1,5 8,4 0,1 7,1 0,2

2015 2010 26,3 2,8 20,9 1,9 13,0 0,5

2015 - sterk gekrompen gegroeid

2015 - sterke afname, enige toename 75+

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Aldenhof
ontwikkeling

Aldenhof
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 50* -8 60 -1 65 -1

2015 2013 5,3* -0,3 5,6 -0,2 5,8 -0,1

2015 2013 27* 1 28 3 27 0

2015 2013 38* -4 37 -3 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 50* 3 55 1 55 -4

2015 2013 9* 1 6 0 7 0

2015 2013 7* -7 5 -7 12 0

2015 2013 12* 0 8 -1 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,7 -0,6 0,6 -0,3 0,8 -0,2

2014 2010 1,1 0,0 0,8 -0,4 1,1 -0,3

2015 2011 25* 1 23 2 17 -1

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Aldenhof
ontwikkeling

Aldenhof
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 66* 0 71 1 69 2

2014 - 14 - 17 - 16 -

2015 2013 4,6* -0,3 4,1 -0,3 3,6 -0,1

2015 2013 52* -1 53 -5 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 13* -7 14 -5 23 2

2015 2013 45* 0 55 2 55 -1

2013 2011 1.100 -100 1.100 0 800 0

2013 2011 1.100 0 1.000 100 700 100

Woningmarkt

2015 2013 1.130 0 10.729 -86 74.553 1.650

2015 2013 66,5 0,0 58,4 0,6 56,6 -0,1

2015 2013 68,8 -1,7 64,5 -0,5 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 133.200 -16% 140.000 -17% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 15,2 4,5 18,7 -6,5 70,2 -4,0

2015 2013 6,8 0,3 8,0 0,3 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 11* -6 11 -5 14 -1

2015 2013 4* -1 5 1 4 0

Verkeer

2014 2008 0,4 0,0 0,4 -0,1 0,6 -0,2

2015 2013 3,9* -0,3 3,7 0,0 3,7 0,0

2015 2013 80* 8 82 7 83 5

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Aldenhof
ontwikkeling

Aldenhof
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 19,4 1,1 19,3 1,9 16,6 1,6

2014 2011 9,8 1,7 9,9 2,4 6,1 1,2

2015 2013 14* -5 10 -3 7 -3

2015 2013 3* -4 10 -3 19 0

2015 2013 10* -2 11 2 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 70* 4 70 -1 76 -4

2014 - 10,0 - 8,1 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 75* 4 74 0 76 -1

2015 2013 7* -1 6 -2 7 0

2015 2013 22* -2 20 -2 17 -1

Onderwijs

2015 - 20,9 - 17,7 - 13,2 -

2015 2012 56,3 -1,5 49,6 6,2 39,6 4,5

2015 2012 30,3 2,7 39,1 2,2 52,1 3,7

2015 2012 41 -16 31 -1 31 0

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer AldenhofLeefbaarometer Aldenhof

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Rustige, stabiele woonwijk. Ruime tuinen, weinig verkeersdruk en verkeersveilig.

Vooral aandachtsgebied vanwege achter de voordeurproblematieken, bijvoorbeeld schulden of slechte
gezondheid.

Ook de mensen die naar de wijk toe verhuizen nemen vaak vergelijkbare problemen mee.

Daarnaast relatief grote instroom van starters.

Kinderen in de wijk gaan meer naar de school in de wijk.

Actief bewonersplatform rondom de Maisonnettes, elders in de wijk is er minder bewonersparticipatie.

De dependance van de Lindenberg heeft een positieve invloed in de wijk, zorgt voor levendigheid.

Citaten AldenhofCitaten Aldenhof



ToelichtingToelichting

- Algemene toelichting - 
De wijkmonitor wordt gepresenteerd in de 6 modules wijkbeschrijving, wijkprofiel, conclusies, cijfers, leefbaarometer en citaten. De verschillende
modules geven een beeld van het woon- en leefklimaat in Nijmegen. De modules wijkprofiel en concluses geven respectievelijk een eindoordeel en
onderzoeksresultaten. Deze zijn gebaseerd op een uitgebreide set van wijkindicatoren (deels module cijfers; registraties en enquêtes), kwalificaties van de
Leefbaarometer (module leefbaarometer; www.leefbaarometer.nl) en informatie van wijkprofessionals (module citaten).

- Toelichting wijkbeschrijving - 
De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig
historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen die op het kaartje zijn afgebeeld, zijn indicatief.

- Toelichting wijkprofiel en ontwikkeling wijkprofiel t.o.v. voorgaande wijkmonitor - 
Op basis van analyse van een vaste set wijkindicatoren (deels module cijfers), kwalitatief onderzoek onder wijkprofessionals (module citaten) en de
resultaten van Leefbaarometer.nl (module leefbaarheid) zijn diverse kwalificaties gegeven. Deze kwalificaties zijn per wijk grafisch gepresenteerd in een
zogenaamde profieltaart. Het middenvlak geeft een totaaloordeel over de staat van de wijk. De middenring laat de eindoordelen over de thema's
leefbaarheid, sociaal klimaat, woonomgeving en meedoen & zelfredzaam zien. Deze thema's komen terug in de modules conclusies en cijfers. De
buitenste ring geeft de kwalificaties over samenstellende delen als bevolkingskenmerken, veiligheid, openbare ruimte of onderwijsniveau. Het gekleurde
blok naast de profieltaart geeft de ontwikkeling van de wijk t.o.v. de voorgaande wijkmonitor weer.

- Toelichting conclusies - 
De module conclusies is onderverdeeld in de 4 thema's leefbaarheid, sociaal klimaat, woonomgeving en meedoen & zelfredzaam, als bij de module
wijkprofiel en de module cijfers. Deze onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op een uitgebreide set van wijkindicatoren (deels module cijfers; registraties
en enquêtes), kwalificaties van de Leefbaarometer (module leefbaarometer; www.leefbaarometer.nl) en informatie van wijkprofessionals (module
citaten). MAAK UW KEUZE voor een thema.

- Toelichting cijferss - 

De module cijferss is onderverdeeld in 4 tabellen met de thema's leefbaarheid, sociaal klimaat, woonomgeving en meedoen & zelfredzaam, als bij
de module wijkprofiel en de module conclusies.

Waar mogelijk zijn, op moment van uitgave van de Wijkmonitor, de meest recente cijfers opgenomen. Het jaar van analyse is vermeld in de kolom
"jaar". Naast de kolommen met het cijfer wijk, stadsdeel en Nijmegen volgen de kolommen met het ontwikkelingscijfer. Het ontwikkelingscijfer is
het resultaat van de cijfers uit de periode in de kolom "jaar" en de periode in de kolom "ontw".

De opgenomen cijfers uit de Burgerpeiling op wijkniveau zijn indicatief (in de tabellen, kolom wijk, weergegeven met een sterretje). De reden is dat
de uitkomsten van de Burgerpeiling niet voor de afzonderlijke wijken beschikbaar zijn. Om de cijfers van de Burgerpeiling de analyseren zijn de
wijken gegroepeerd. Bij de bepaling van de groepen is onderscheid gemaakt in 2 soorten groeperingen. 1-Wijken met de aanduiding
aandachtsgebied zijn naar diverse groepen van aandachtsgebieden gegroepeerd. 2-Wijken zonder aanduiding aandachtsgebied zijn gegroepeerd
naar woningmarktklassen. Bij de analyse is getoetst of er opvallende verschillen tussen de wijken binnen groepen van aandachtgebieden en binnen
woningmarktklassen gemeten zijn.

Duiding groeperingen: 1-Aandachtsgebieden: De groepering van aandachtsgebieden volgt de in Nijmegen beleidsmatig vastgestelde
aandachtsgebieden. Daarbij is vooral geografische nabijheid voor de groepering gebruikt. In drie van de negen stadsdelen zijn wijken of buurten
specifiek onderzocht, onder andere door verdichte enquêtering in de Burgerpeiling maar ook in de statistische analyse.

2-Woningmarktklassen: Op basis van vastgoedwaarde (WOZ-waarden in klassen), en (secundair) op basis van de economische positie van bewoners
(gemiddeld huishoudeninkomen) is een groepering in vier ‘woningmarktklassen‘ samengesteld. Deze marktwaardering geeft een beeld van de
woningmarktpositie van een wijk. Naast de woning- en grondwaarde bevat deze ook het zogenaamde wijksurplus, waarbij factoren als imago,
woonomgeving en ligging meespelen.

MAAK UW KEUZE voor een thema.

- Toelichting leefbaarometer - 
De Nijmeegse wijkmonitor is mede gebaseerd op de kwalificaties van www.leefbaarometer.nl De VROM-Leefbaarometer levert op basis van indicatoren
een modelmatige voorspelling van het subjectieve bewonersoordeel over de leefbaarheid. Daaronder verstaan we de mate waarin de woon- en
leefomgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de mens aan worden gesteld. NB: De wijkgrenzen die op het kaartje zijn afgebeeld, zijn indicatief.



Informatie bij tabellenInformatie bij tabellen

Leefbaarheid

Algemene oordelen
rapportcijfer woonbuurt - Het gemiddelde rapportcijfer dat Nijmegenaren van 15 jaar en ouder hebben gegeven aan de eigen woonomgeving (“ uw buurt
als plek om te wonen en te leven”; Burgerpeiling).

% buurt vooruit gegaan - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat in heeft aangegeven dat de buurt waarin men woont het afgelopen jaar
vooruit is gegaan (Burgerpeiling).

% buurt achteruit gegaan - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat heeft aangegeven dat de buurt waarin men woont het afgelopen jaar
achteruit is gegaan (Burgerpeiling).

score Leefbaarometer - De landelijke Leefbaarometer levert op basis van indicatoren een modelmatige voorspelling van de leefbaarheidssituatie en -
ontwikkeling van gebieden (www.leefbaarometer.nl).

Bevolkingskenmerken
aantal inwoners - Bevolkingsomvang per 1 januari (Stadsgetallen gemeente Nijmegen).

% 0-14jr - Het percentage Nijmegenaren van 0 tot 14 jaar per 1 januari (Stadsgetallen gemeente Nijmegen).

% 65jr en ouder - Het percentage Nijmegenaren ouder dan 64 jaar per 1 januari (Stadsgetallen gemeente Nijmegen).

% 1-oudergezinnen - Het percentage huishoudens bestaande uit één ouder en kind(eren) (Stadsgetallen gemeente Nijmegen).

% niet-westerse Nijmegenaren - Het percentage dat tot de niet-westerse Nijmegenaren wordt gerekend volgens de definities van het CBS (Stadsgetallen).

demografische ontwikkeling - Bevolkingsontwikkelingen gedurende de afgelopen 10 jaren. Bij demografische ontwikkeling moet men naast
bevolkingstoename of afname en migratie ook denken aan vergrijzing en ontgroening (de daling van het aantal jongeren) (O&S gemeente Nijmegen).

demografisch potentieel - Prognose m.b.t. bevolkingsontwikkelingen op langere termijn. Bij demografisch potentieel moet men naast bevolkingstoename
of afname en migratie ook denken aan vergrijzing en ontgroening (daling van het aantal jongeren) (O&S gemeente Nijmegen).

Sociaal klimaat

Sociale omgeving
% gehecht buurt - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat heeft aangegeven gehecht of zeer gehecht te zijn aan de eigen buurt
(Burgerpeiling).

schaalscore sociale kwaliteit - Schaalscore opgemaakt uit vragen met betrekking tot de sociale kwaliteit van de eigen buurt. Het betreft de volgende
aspecten: kennen de mensen in de buurt elkaar, hoe gaan mensen in de buurt met elkaar om, de saamhorigheid in de buurt en de mate waarin mensen
zich thuis voelen bij anderen in de buurt. Hoe hoger de score hoe gunstiger (Burgerpeiling).

% zet zich in voor de buurt (samengesteld) - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat heeft aangegeven zich in te zetten voor de buurt: 1. actief
als vrijwilliger voor buurt-/wijkvereniging, bewonersorganisatie, buurt-/wijkcentrum, voorzieningenhart, buurtpreventieteam; 2. mantelzorg bieden aan
buurman-/vrouw, iemand uit de buurt; 3. in vrije tijd andere hulp bieden aan buurman/-vrouw, iemand uit de buurt; 4. of andere inzet voor de buurt
(bijvoorbeeld organiseren van feesten of activiteiten, schoonhouden, groenonderhoud, buurtproblemen en/of verbeterpunten onder de aandacht
brengen (Burgerpeiling).

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat heeft aangegeven de eigen buurt voor het sociale
leven belangrijk of heel belangrijk te vinden (Burgerpeiling).

Integratie en samenleven
% samenleven herkomstgroepen goed - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat in een buurt zegt te wonen met enige of grote
verscheidenheid aan etnische achtergronden, en dat aangeeft dat bewoners van buitenlandse afkomst en de andere bewoners in de buurt goed of heel
goed samenleven danwel slecht of heel slecht samenleven (Burgerpeiling).

% samenleven herkomstgroepen slecht - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat in een buurt zegt te wonen met enige of grote
verscheidenheid aan etnische achtergronden, en dat aangeeft dat bewoners van buitenlandse afkomst en de andere bewoners in de buurt goed of heel
goed samenleven danwel slecht of heel slecht samenleven (Burgerpeiling).

% overlast jongeren - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat de indruk heeft dat in de eigen buurt vaak overlast van (groepen) jongeren
voorkomt (Burgerpeiling).

% overlast omwonenden - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat de indruk heeft dat in de eigen buurt vaak overlast door omwonenden
voorkomt (Burgerpeiling).



Woonomgeving

Veiligheid
% misdrijven agressie - Het aantal misdrijven agressie als percentage van de bevolking. Misdrijven zijn incidenten waarvan mogelijk een aangifte is
opgenomen, een slachtoffer is geregistreerd en/of een verdachte is geregistreerd (Registratie, Politie Gelderland-Zuid).

% misdrijven woninginbraken - Het aantal misdrijven woninginbraak als percentage van het aantal zelfstandige woningen. Misdrijven zijn incidenten
waarvan mogelijk een aangifte is opgenomen, een slachtoffer is geregistreerd en/of een verdachte is geregistreerd (Registratie, Politie Gelderland-Zuid).

% onveilig gevoel buurt - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat heeft aangegeven zich soms of vaak onveilig te voelen in de eigen buurt.
Vanaf 2011 is deze indicator op basis van andere antwoordcategorieën samengesteld dan voorheen (Burgerpeiling).

Openbare ruimte
% tevreden groen - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat heeft aangegeven tevreden of zeer tevreden te zijn over de groen-voorzieningen
in de eigen buurt. De categorieën 'weet niet, geen mening, geen antwoord' zijn niet meegenomen bij de berekening van dit percentage (Burgerpeiling).

% meldingen openbare ruimte - Het totaal aantal meldingen geregistreerd door de Bel & Herstel-lijn in verhouding tot het aantal woningen. De meldingen
kunnen betrekking hebben op huisvuil, onderhoud straat, onderhoud groen/speeltuin/bos, meldingen wrakken/illegale stort of overige meldingen
(Klachtenregistratie Bel & Herstellijn, Gemeente Nijmegen).

schaalscore verloedering - Schaalscore, opgemaakt uit vragen over het voorkomen in de buurt van bekladding van muren en/of gebouwen, vernieling van
telefooncellen en bushokjes, rommel op straat en hondenpoep. Hoe hoger de score hoe ongunstiger (Burgerpeiling).

% wegen buurt goed onderhouden - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat het eens of zeer eens is met de stelling dat in de buurt de wegen
goed onderhouden zijn (Burgerpeiling).

Voorzieningen
% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat heeft aangegeven tevreden of zeer tevreden te
zijn over de voorzieningen voor jongeren in de buurt (Burgerpeiling).

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat heeft aangegeven tevreden of zeer tevreden te
zijn over de speelplekken voor kinderen in de buurt (Burgerpeiling).

gemiddelde afstand tot apotheek - De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde apotheek (inclusief apotheekhoudende
huisarts), berekend over de weg.

gemiddelde afstand tot supermarkt - De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde grote supermarkt, berekend over de
weg. Een grote supermarkt houdt in; Winkel met meerdere soorten dagelijkse artikelen en een minimale oppervlakte van 150 m2.

Woningmarkt
zelfstandige woningen - Het aantal zelfstandige woningen volgens de definities van het CBS (Stadsgetallen gemeente Nijmegen).

zelfstandige woningen naar woningtype - Het percentage woningen dat tot de categorie laagbouwwoningen kan worden gerekend. Laagbouwwoningen
hebben betrekking op bungalows, vrijstaande-, tussen-, hoek- en 2-onder-1-kap-woningen (Stadsgetallen gemeente Nijmegen).

zelfstandige woningen naar woningtype - Het percentage woningen dat tot de categorie huurwoningen kan worden gerekend. Hierbij zijn laagbouw-huur
en etage-huur bij elkaar opgeteld (Stadsgetallen gemeente Nijmegen).

gemiddelde WOZ-waarde - De gemiddelde woningwaarde op basis van de waardebepaling Wet waardering onroerende zaken (WOZ) van zelfstandige
woningen (Registratie afdeling Burgerzaken en Belastingen, Gemeente Nijmegen). De WOZ-ontwikkeling is in percentages weergegeven.

Bedrijvigheid
% arbeidsplaatsen - Het aantal arbeidsplaatsen als percentage van de bevolking van 15 tot en met 64 jaar(Stadsgetallen gemeente Nijmegen).

combinatie woon-werk op 1 adres - Het percentage woonadressen waar bedrijfsactiviteiten zijn gevestigd (Stadsgetallen gemeente Nijmegen).

Milieu
% adressen geluidsoverlast - Het percentage huishoudens dat vaak of wel eens hinder heeft van geluid uit één of meerdere bronnen in de buurt
(Burgerpeiling).

% adressen stankoverlast - Weergegeven is het percentage adressen waar men heeft aangegeven wel eens stank of vieze lucht in de eigen buurt te
ervaren (Burgerpeiling).

Verkeer
% incidenten parkeeroverlast - Het aantal incidenten parkeeroverlast bij de Politie gemeld (centrale meldkamer). Het aantal incidenten is als percentage
van het aantal zelfstandige woningen weergegeven (Registratie, Politie Gelderland-Zuid).

schaalscore verkeersoverlast buurt - Schaalscore opgemaakt uit vragen over beleving van verkeersoverlast in de eigen buurt: agressief verkeersgedrag,
geluidsoverlast door verkeer, te hard rijden en parkeeroverlast. Hoe hoger de score, hoe ongunstiger de situatie. Vanaf 2011 is de schaal van
verkeersoverlast gedeeltelijk op andere variabelen gebaseerd dan voorheen. Hoe hoger de score hoe ongunstiger (Burgerpeiling).

% tevreden OV buurt - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat tevreden of zeer tevreden is over openbaar vervoer-voorzieningen in de
woonbuurt (Burgerpeiling).

Inkomen en werk
% lage inkomens - Het percentage huishoudens op maximaal 110% van het sociaal minimum. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum
zoals dat in politieke besluitvorming is vastgesteld (Regionaal Inkomensonderzoek, Centraal Bureau voor de Statistiek).

% WWB - Het aantal uitkeringsgerechtigden in de Wet Werk en Bijstand als percentage van het aantal 15 t/m 64 jarigen (Stadsgetallen gemeente
Nijmegen).

% slechte financiële situatie huishouden - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat de huidige financiële situatie van het huishouden/gezin als
slecht of zeer slecht omschrijft (Burgerpeiling).

% sociaal economische status, hoog - Verdeling in welstandsklassen, op basis van enquêtegegevens rond inkomen, opleiding en eigen woningbezit. Er zijn
vijf welstandsklassen onderscheiden, van hoog naar laag (Burgerpeiling).

% sociaal economische status, laag - Verdeling in welstandsklassen, op basis van enquêtegegevens rond inkomen, opleiding en eigen woningbezit. Er zijn
vijf welstandsklassen onderscheiden, van hoog naar laag (Burgerpeiling).



Meedoen en zelfredzaam

Gezondheid en zorg
% voelt zich goed gezond - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat aangeeft een zeer goede of goede gezondheid te hebben (Burgerpeiling).

% aandachtsgroepen zorg en welzijn - Percentage huishoudens waarvan leden 5 keer of meer voorkomen in registraties van trajecten en regelingen op
het gebied van zorg, werk, inkomen of jeugd. Betreft een wijkindicator gericht op zorg- of ondersteuningsbehoefte. Dit op basis van het ‘Sociaal Statistisch
Bestand’. Hierin zijn meerdere registraties vanuit de vier genoemde gebieden opgenomen, hoofdzakelijk gemeentelijke, maar ook externe. Bij de meeste
bestanden gaat het om populaties uit de afgelopen één tot twee jaar (O&S gemeente Nijmegen).

Sociale contacten
% voldoende contacten - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat heeft aangegeven voldoende contacten te hebben met andere mensen, dat
wil zeggen buiten werk, school of eigen huishouden (Burgerpeiling).

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat zelf of binnen het huishouden op dit moment niet
professionele hulp (anders dan mantelzorg) ontvangt van mensen buiten het huishouden/gezin. Denk bijvoorbeeld aan oppassen op de kinderen, hulp
vanwege problemen of hulp bij de administratie of praktische zaken (Burgerpeiling).

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen - Percentage Nijmegenaren van 15 jaar en ouder dat aangeeft in de vrije tijd hulp aan mensen buiten het
huishouden/gezin te geven (anders dan mantelzorg). Bijvoorbeeld oppassen op kinderen, hulp vanwege problemen of hulp bij de administratie of
praktische zaken (Burgerpeiling).

Onderwijs
% lage startkansen - Het percentage gewichtsleerlingen in groep 8 van het basisonderwijs over 3 schooljaren (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015). Op
basis van het opleidingsniveau van de ouders wordt bij hen lage startkansen verondersteld (Registraties Basisscholen).

% advies vmbo-t/havo en lager - Het percentage basisschoolleerlingen uit groep 8 dat een schooladvies kreeg lager dan vmbo-t /havo. Het cijfer bij 2015 is
het gemiddelde van de 3 schooljaren 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. Het cijfer bij 2012 is het gemiddelde van de 3 schooljaren 2009-2010, 2010-
2011, 2011-2012 (Registraties Basisscholen).

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar - Het gemiddelde percentage Nijmeegse leerlingen in het 3e leerjaar van het havo of vwo. Het cijfer bij 2015 is het
gemiddelde van de 3 schooljaren 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. Het cijfer bij 2012 is het gemiddelde van de 3 schooljaren 2009-2010, 2010-2011,
2011-2012 (Ministerie van OCW, opgaven VO-scholen).

% voorbijlopers - Het percentage basisschoolleerlingen dat naar een verderweg gelegen school gaat. Een leerling geldt als voorbijloper als de bezochte
school minstens 300 m. verder van huis ligt dan de dichtstbijzijnde school. Het jaar 2015 is het schooljaar 2014-2015; 2012 is schooljaar 2011-2012. (O&S
gemeente Nijmegen).
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De wijk Altrade is onderdeel van stadsdeel Nijmegen-Oost. Het noorden
van Altrade behoort tot de 19de eeuwse schil. Het oostelijk deel van de
wijk is een gerenoveerde arbeidersbuurt en is relatief krap van opzet.
De zuidelijke delen zijn ingevuld binnen oude veldwegen en soms
planmatig van opzet. De Componistenbuurt heeft een traditionele
inrichting van woonstraten met de bijbehorende openbare ruimte. De
woonerven uit de jaren '70 in de Schildersbuurt zijn in historisch
perspectief bijzonder voor Nederland. Het merendeel van de woningen
in Altrade is vooroorlogs. Op diverse plekken in de wijk heeft de
oorspronkelijke bebouwing (vaak kleine industriële complexen) plaats
gemaakt voor nieuwbouw. Er bevinden zich naar verhouding veel kleine
beneden- en bovenwoningen die kamersgewijs worden verhuurd. In
Altrade liggen twee bijzondere begraafplaatsen.

Totaaloordeel Altrade
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gemiddeld en
stabiel beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van
bewoners behoort Altrade tot het 'hogere middensegment' van de
Nijmeegse woningmarkt.
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Conclusies AltradeConclusies Altrade

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Altrade maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Oost. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot het
hogere middensegment van de woningmarkt.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn gemiddeld voor Nijmegen en stabiel. Bewoners vinden dit een goede omgeving om te wonen en te leven.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als uitstekend en over langere tijd stabiel. Leefbaarometer geeft binnen de wijk geen risicogebieden aan.

Volgens wijkprofessionals hebben bepaalde ontwikkellocaties in Altrade (soms) impact op de leefbaarheid in de wijk. Denk aan het voormalig
schoolgebouw (meisjesschool) aan de Groesbeekseweg. Het is een kans om aan eventueel braakliggende terreinen tijdelijk een andere bestemming te
geven.

Wijkprofessionals geven aan dat er minder overlast is vanuit de verslavingszorg in de wijk. De aanwezigheid van verslaafden of dronken individuen in het
Julianapark blijft soms voor overlast zorgen.

Bewoners en wijkprofessionals vragen aandacht voor de verkamering en het opsplitsen van huizen in de wijk. Naast de invloed die dit heeft op de
leefbaarheid van de wijk door een grotere drukte in straten, ontstaat er ook een soort sneeuwbaleffect: Wanneer het merendeel van een straat
verkamerd is, worden de overige huizen vaak ook opgesplitst of verkamerd wanneer de bewoners vertrekken.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Altrade is het sociaal klimaat in de wijk op een voor Nijmegen gemiddeld niveau. Bewoners zijn wel duidelijk gehecht aan de buurt.

Wijkprofessionals wezen eerder op de vele (particuliere) trefpunten in de wijk, vooral cafés, kleinere restaurants en de Albert Heijn. Een levendige wijk.

Hoewel de veiligheidssituatie niet afwijkend is beoordeeld ontwikkelde het aantal aangiften van inbraken in de wijk zich gunstig.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Altrade rekenen we tot het middensegment van de woningmarkt. De woonomgeving in de wijk laat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien met een
sterke positie op de woningmarkt en veel bedrijvigheid in de wijk.

Er zijn lange wachttijden om voor een huurwoning in aanmerking te komen en bewoners verhuizen niet snel, kortom Altrade is een gewilde wijk om te
wonen. Wijkprofessionals geven aan dat er veel reuring in de wijk is door de aanwezige horeca. Gezellig, maar dit staat soms op gespannen voet met de
verwachtingen waar een woonwijk aan moet voldoen volgens bewoners (geluidsoverlast e.d.).

Volgens wijkprofessionals kan de populariteit tevens een bedreiging zijn voor de wijk. Nu al moet men vermogend zijn of lange inschrijftijd hebben om
voor een huis in de wijk in aanmerking te komen. Dit zorgt voor een relatief oude instroom. Dit kan er op den duur toe leiden dat bepaalde voorzieningen
uit de wijk verdwijnen (scholen bijv.).

Verkamering komt hier ook voor in minder passende woningen, zo is aangegeven. Niet alleen de klassieke grote panden, maar ook kleinere
gezinswoningen worden studentenpanden. Er is ook veel begeleid wonen, de wijk vormt voor instellingen een aantrekkelijk gebied, met veel
mogelijkheden voor groepshuisvesting.

Feitelijk is Altrade nogal versteend volgens wijkprofessionals , maar heeft een groene uitstraling door particulier groen en grote straatbomen. De
Schildersbuurt is in stedenbouwkundige opzet beeldbepalend, zo is aangegeven. Hier zijn een van de eerste woonerven van Nederland ingericht. De
volwassen groenstructuur is hier een specifieke kwaliteit.

Een belangrijke groenimpuls de afgelopen jaren is de aanleg van het Truus Mastpark (voormalig zwembad oost), waarbij het beheer en onderhoud deels bij
bewoners ligt. Ook het Mariaplein krijgt een andere groeninrichting en uitstraling, middels een bewonersproject.

Het winkelcentrum aan de Daalseweg (supermarkt, Hartje Oost) is belangrijk voor de bewoners van Altrade. Velen van hen doen hier dagelijks
boodschappen.

Er zijn enkele verkeerssituaties waar bewoners aandacht voor vragen, bijvoorbeeld op de Daalseweg (een drukke route) ter hoogte van een grote
supermarkt. Deze situatie is een aandachtspunt door de relatief grote stromen fietsers, auto’s en bevoorradingsverkeer.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Altrade is de bevolking sterk op het vlak van maatschappelijk meedoen en zelfredzaam zijn. Met een duidelijk positief beeld op het gebied van werk,
inkomen en onderwijs.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'verantwoordelijken' wordt aangeduid. Zij worden gedreven door maatschappelijke
betrokkenheid en het algemeen belang, hebben relatief veel vertrouwen in de overheid. Verantwoordelijken zijn coöperatief maar ook kritisch. Ook zien
we relatief veel 'pragmatici': kritische, eigenwijze burgers die veel kansen zien in de wereld om hen heen. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen,
hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan.

Het sociaal maatschappelijk profiel van de bevolking is gemiddeld tot sterk, met bijvoorbeeld een laag aandeel WWB-uitkeringen. Er wordt relatief weinig
beroep gedaan op regelingen rond zorg en welzijn.

Relatief veel wijkbewoners geven aan zich gezond te voelen.

Het beeld rondom onderwijsprestaties is gunstig. Startkansen en schoolprestaties zijn goed.

Het aantal inwoners in Altrade was de afgelopen jaren stabiel, de komende jaren verwachten we een afname in het inwonersaantal.



Cijfers AltradeCijfers Altrade

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Altrade
ontwikkeling

Altrade
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,7* -0,2 7,9 -0,3 7,4 -0,1

2015 2013 14* 1 11 1 16 1

2015 2013 9* -5 9 -2 16 -1

2014 2008 Uitstekend Stabiel Zeer goed Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 6.501 219 34.339 682 170.739 7.703

2015 2010 11,0 -0,8 9,9 -0,7 14,1 -0,5

2015 2010 8,8 2,2 14,3 1,9 14,6 1,3

2015 2010 5,7 -0,2 4,8 -0,4 7,1 0,2

2015 2010 4,9 -0,2 6,6 0,3 13,0 0,5

2015 - stabiel gegroeid

2015 - afname, toename 75+

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Altrade
ontwikkeling

Altrade
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 73* 0 77 -2 65 -1

2015 2013 6,0* 0,0 6,3 -0,1 5,8 -0,1

2015 2013 26* 2 32 4 27 0

2015 2013 33* -1 31 -5 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 62* -6 73 1 55 -4

2015 2013 6* 0 6 1 7 0

2015 2013 16* 0 8 -1 12 0

2015 2013 6* 0 6 0 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,4 0,1 0,4 0,0 0,8 -0,2

2014 2010 0,6 -0,2 1,2 -0,1 1,1 -0,3

2015 2011 15* -1 13 1 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Altrade
ontwikkeling

Altrade
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 74* 7 70 3 69 2

2014 - 13 - 15 - 16 -

2015 2013 3,1* -0,4 2,7 -0,4 3,6 -0,1

2015 2013 70* 4 64 -4 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 29* 5 24 3 23 2

2015 2013 49* -1 48 -7 55 -1

2013 2011 500 0 700 100 800 0

2013 2011 400 0 600 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 2.728 1 13.699 -19 74.553 1.650

2015 2013 34,5 -0,2 44,1 -0,1 56,6 -0,1

2015 2013 43,0 1,1 44,8 0,3 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 223.500 -15% 250.700 -15% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 28,6 2,0 37,7 -0,9 70,2 -4,0

2015 2013 17,3 1,7 17,0 1,4 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 13* -4 12 0 14 -1

2015 2013 3* 0 2 0 4 0

Verkeer

2014 2008 0,7 -0,8 0,6 -0,4 0,6 -0,2

2015 2013 3,6* -0,2 3,3 -0,2 3,7 0,0

2015 2013 86* 8 77 3 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Altrade
ontwikkeling

Altrade
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 12,7 0,3 13,1 1,0 16,6 1,6

2014 2011 2,4 0,3 2,9 0,3 6,1 1,2

2015 2013 7* -1 4 -2 7 -3

2015 2013 23* 0 31 3 19 0

2015 2013 3* 1 3 1 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 85* -1 83 -1 76 -4

2014 - 2,0 - 2,3 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 77* -2 78 -5 76 -1

2015 2013 7* 3 7 0 7 0

2015 2013 14* -2 17 2 17 -1

Onderwijs

2015 - 0,0 - 2,1 - 13,2 -

2015 2012 27,1 7,4 29,5 13,1 39,6 4,5

2015 2012 75,1 3,9 73,9 2,5 52,1 3,7

2015 2012 42 0 34 0 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer AltradeLeefbaarometer Altrade

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Altrade staat synoniem voor Nijmegen-Oost, met de vele horeca gelegenheden, activiteiten en voorzieningen
in deze buurt.

De rust is uit de wijk, maar dit maakt het wel levendig.

Men kiest er bewust voor om in deze wijk te gaan wonen. Er zijn weinig verhuizingen en lange wachttijden
voor huurwoningen.

Huizen worden verkamerd wat soms leidt tot een sneeuwbaleffect binnen een straat.

groene uitstraling door particulier groen en grote straatbomen

Citaten AltradeCitaten Altrade





Benedenstad 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De wijk Benedenstad maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Centrum
en ligt tussen de Waal en het winkel- en uitgaanscentrum van Nijmegen.
Na jarenlang verval en sloop is de Benedenstad tussen 1979 en 1985
herbouwd op basis van de oorspronkelijke stedenbouwkundige
structuur. Bij de herontwikkeling zijn oude stratenpatronen en rooilijnen
toegepast. Hier en daar zijn historische panden bewaard gebleven. De
Benedenstad heeft een vrij stenig karakter, binnenterreinen zijn er
vooral voor bewonersparkeren maar zorgen ook voor enig groen en
speelmogelijkheden. Eind jaren '80 van de vorig eeuw werd de
Waalkade aangelegd, een gebied mogelijkheden voor recreatie en
toerisme.

Totaaloordeel Benedenstad
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een stabiel en
gemiddeld beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie
van bewoners behoort Benedenstad tot het 'lagere middensegment'
van de Nijmeegse woningmarkt. De gemeente Nijmegen beschouwt de
wijk als aandachtsgebied vanwege centrumgerelateerde
leefbaarheidproblemen ('aandachtsgebieden Centrum').

Wijkbeschrijving BenedenstadWijkbeschrijving Benedenstad



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling BenedenstadOntwikkeling Benedenstad

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel BenedenstadWijkprofiel Benedenstad



Conclusies BenedenstadConclusies Benedenstad

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Benedenstad maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Centrum. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk
qua woningmarkt tot het lagere middensegment. De gemeente Nijmegen geeft de wijk extra aandacht, onder andere vanwege centrum gerelateerde
leefbaarheidproblemen.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn gemiddeld voor Nijmegen en stabiel. Bewoners vinden dit een goede omgeving om te wonen en te leven.

De leefbaarheid komt gunstiger naar voren dan 2 jaar geleden, bewoners oordelen hierover positief.

Leefbaarheid, woonomgeving, sociaal klimaat en bewonerskenmerken zijn hier prima (gemiddeld). Het voorzieningenniveau en de gezondheidssituatie
van de bevolking zijn positieve aspecten. Aandachtspunten zijn milieu- en verkeershinder en sociale aspecten als saamhorigheid en sociale (buurt-
)contacten.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als ruim voldoende en over langere termijn stabiel. Leefbaarometer geeft binnen de wijk geen
risicogebieden aan.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de Benedenstad blijft het sociaal klimaat in totaliteit niet langer achter, en is voor Nijmegen gemiddeld. Wel geven inwoners aan elkaar minder vaak te
kennen en waarderen zij onderlinge omgang en saamhorigheid relatief laag.

Net als de wijk Stadscentrum is het aandeel bewoners dat de buurt belangrijk vindt voor het sociale leven toegenomen en niet langer afwijkend. Wel blijft
het deel dat zich inzet voor buurtzaken relatief gering.

Het veiligheidsgevoel is hier verbeterd. Net als in eerdere jaren zijn er hier nog wel relatief veel aangiften van agressiedelicten.

Er wordt in de Benedenstad relatief veel jongerenoverlast aangegeven, wat waarschijnlijk samenhangt met de ligging in het stadscentrum.

De wijk kent een redelijk homogene samenstelling qua bevolkingsgroepen. De westzijde van de wijk is een apart deelgebied, met volgens
wijkprofessionals een mix van bijzondere mensen, zoals in een oude volkswijk: “rasechte Nijmegenaren met een lage sociaal-economische status”.

Soms ervaart de vergrijzende burgerbevolking (woon)overlast van studenten, zo geven wijkprofessionals aan.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

De Benedenstad rekenen we tot de middensegmenten van de woningmarkt. De woonomgeving laat een prima, gemiddeld beeld zien. Het
voorzieningenniveau springt er positief uit, verkeer en milieuhinder zijn negatieve aspecten.

Benedenstad kent vooral etagehuurwoningen. Het is volgens wijkprofessionals een bijzonder woongebied met zeer aantrekkelijke kanten zoals de
nabijheid van dagelijkse en stedelijke voorzieningen.

De opbouw in hofjes levert een fijn leefklimaat op voor bewoners, en vooral ook voor hun kinderen. Daarentegen is er ook een keerzijde vanwege overlast
van centrumfuncties, bijvoorbeeld vanwege parkeren of uitgaansoverlast. Er zijn hier veel adressen waar men geluidsoverlast of stankoverlast ervaart.

Ondanks dat bewoners veel meldingen en klachten doorgeven is er tevredenheid over beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Veel mensen
ervaren de openbare ruimte hier als een prettig dwaalgebied. Het onregelmatige stratenpatroon, met veel plekken kinderkopjes, is kenmerkend maar
soms lastig voor senioren.

Oordelen over verkeersaspecten zijn (net als eerdere jaren) relatief ongunstig. Bewoners ervaren verkeersoverlast en parkeeroverlast. Over het OV-
aanbod zijn zij duidelijk tevreden.

Wijkprofessionals gaven in een eerdere Wijkmonitor aan dat er hier maar weinig doorstroming plaatsvindt. Doordat de huren stijgen na mutaties zien zij
enige "veryupping" optreden.

Een positieve ontwikkeling is de nieuwe verbinding van de Waalkade met de Ooijpolder (met een voetgangersbrug), waardoor nieuwe
recreatiemogelijkheden zijn ontstaan. Er zijn inmiddels ook negatieve effecten, vooral vervuiling van de strandjes.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In de Benedenstad zijn het maatschappelijke meedoen en de zelfredzaamheid niet afwijkend. De gezondheidssituatie is meestal positief. Wel zijn er hier
inmiddels veel huishoudens met een laag inkomen, dit aandeel is duidelijk toegenomen. Ook blijft het ondersteuningsnetwerk van huishoudens vaak
achter.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'verantwoordelijken' wordt aangeduid. Zij worden gedreven door maatschappelijke
betrokkenheid en het algemeen belang, hebben relatief veel vertrouwen in de overheid. Verantwoordelijken zijn coöperatief maar ook kritisch. Ook zien
we relatief veel 'pragmatici': kritische, eigenwijze burgers die veel kansen zien in de wereld om hen heen. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen,
hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan.

Het aantal inwoners nam de afgelopen jaren af. De komende jaren verwachten we een sterke afname.



Cijfers BenedenstadCijfers Benedenstad

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Benedenstad
ontwikkeling
Benedenstad

stadsdeel
N-Centrum

ontwikkeling
N-Centrum

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,6* 0,1 7,6 0,1 7,4 -0,1

2015 2013 12* -2 12 -2 16 1

2015 2013 14* -4 14 -4 16 -1

2014 2008 Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 2.643 -77 11.331 1.651 170.739 7.703

2015 2010 5,4 -2,3 3,2 -0,9 14,1 -0,5

2015 2010 16,8 4,9 9,4 0,7 14,6 1,3

2015 2010 6,8 -0,4 3,1 -0,9 7,1 0,2

2015 2010 7,4 1,0 7,6 1,4 13,0 0,5

2015 - gekrompen gegroeid

2015 - sterke afname, toename 75+

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Benedenstad
ontwikkeling
Benedenstad

stadsdeel
N-Centrum

ontwikkeling
N-Centrum

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 64* -4 64 -4 65 -1

2015 2013 5,1* 0,3 5,1 0,3 5,8 -0,1

2015 2013 16* -8 16 -8 27 0

2015 2013 32* 5 32 5 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 50* -13 50 -13 55 -4

2015 2013 4* 1 4 1 7 0

2015 2013 30* -1 30 -1 12 0

2015 2013 10* 0 10 0 7 -1

Veiligheid

2014 2010 1,7 -0,5 4,2 -0,5 0,8 -0,2

2014 2010 0,8 -0,6 1,3 -0,4 1,1 -0,3

2015 2011 22* -5 22 -5 17 -1

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Benedenstad
ontwikkeling
Benedenstad

stadsdeel
N-Centrum

ontwikkeling
N-Centrum

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 68* 2 68 2 69 2

2014 - 19 - 22 - 16 -

2015 2013 3,9* -0,1 3,9 -0,1 3,6 -0,1

2015 2013 69* -2 69 -2 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 38* 9 38 9 23 2

2015 2013 27* 0 27 0 55 -1

2013 2011 300 -200 400 -100 800 0

2013 2011 300 0 300 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 1.530 0 4.947 202 74.553 1.650

2015 2013 25,2 0,1 12,1 -0,4 56,6 -0,1

2015 2013 86,8 0,8 67,1 0,3 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 167.000 -17% 181.600 -17% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 52,4 -13,1 127,4 -21,1 70,2 -4,0

2015 2013 13,9 -0,4 16,4 0,4 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 23* -14 23 -14 14 -1

2015 2013 9* 1 9 1 4 0

Verkeer

2014 2008 1,0 -0,5 1,3 -1,3 0,6 -0,2

2015 2013 4,3* -0,2 4,3 -0,2 3,7 0,0

2015 2013 90* 7 90 7 83 5

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Benedenstad
ontwikkeling
Benedenstad

stadsdeel
N-Centrum

ontwikkeling
N-Centrum

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 21,7 2,9 18,8 2,4 16,6 1,6

2014 2011 7,1 1,0 4,8 0,6 6,1 1,2

2015 2013 9* 0 9 0 7 -3

2015 2013 17* -3 17 -3 19 0

2015 2013 2* 1 2 1 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 83* -6 83 -6 76 -4

2014 - 5,1 - 2,7 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 75* -1 75 -1 76 -1

2015 2013 4* 0 4 0 7 0

2015 2013 12* -4 12 -4 17 -1

Onderwijs

2015 - 6,3 - 3,1 - 13,2 -

2015 2012 54,3 26,9 39,7 10,9 39,6 4,5

2015 2012 47,1 11,0 50,5 8,7 52,1 3,7

2015 2012 38 5 36 -3 31 0

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer BenedenstadLeefbaarometer Benedenstad

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Er is hier weinig doorstroming in de huurwoningen.

Enige veryupping door huurstijgingen na mutaties.

Horecaoverlast is een thema.

De westzijde van de wijk is een apart deelgebied: een mooie mix van bijzondere mensen, zoals in een oude
volkswijk.

Citaten BenedenstadCitaten Benedenstad





Biezen 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


In de wijk Biezen in stadsdeel Nijmegen-Oud-West ligt de oude
uitvalsweg Voorstadslaan tussen een aantal buurten. Naast het
Waterkwartier, tussen 1910 en 1940 als sociale woningbouw ontstaan,
zijn er kleinere karakteristieke wijkdelen te onderkennen. Zo is het
gebied tussen de Marialaan, Voorstadslaan en Krayenhofflaan in de
jaren '60 en '70 van de vorige eeuw bebouwd. Het openbare groen in
de meeste delen van de wijk is beperkt. In de loop van de jaren zijn in
de wijk herstructureringen doorgevoerd. Aan de westzijde is Park West
gerealiseerd. Het gebied tussen Biezen en de Waal(haven) kende vooral
bedrijvigheid, en wordt herontwikkeld tot woongebied en diverse
(stedelijke) voorzieningen.

Totaaloordeel Biezen
Het woon- en leefklimaat zijn binnen Nijmegen gemiddeld en maken al
langere tijd positieve ontwikkelingen door. Gezien de vastgoedwaarde
en economische positie van bewoners behoort Biezen tot het 'lagere
middensegment' van de Nijmeegse woningmarkt. De gemeente
Nijmegen beschouwt deze oude stadswijk als aandachtsgebied.

Wijkbeschrijving BiezenWijkbeschrijving Biezen



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling BiezenOntwikkeling Biezen

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel BiezenWijkprofiel Biezen



Conclusies BiezenConclusies Biezen

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Biezen, met daarbinnen het Waterkwartier, ligt in stadsdeel Nijmegen-Oud-West. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van
bewoners behoort de wijk tot het lagere middensegment van de Nijmeegse woningmarkt. De gemeente Nijmegen geeft extra aandacht aan deze wijk.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn voor Nijmegen gemiddeld, en maken al langere tijd positieve ontwikkelingen door. Bewoners geven een ruime
voldoende aan hun woonomgeving. De genoemde positieve ontwikkelingen komen naar voren in de hogere beoordeling van het woon- en leefklimaat in
de Wijkmonitor. En in gunstiger oordelen van bewoners en wijkprofessionals in samenhang met de herstructurering en stedelijke vernieuwingsprocessen
hier.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als ruim voldoende en over langere termijn stabiel. Wel is het (westelijk deel van het) Waterkwartier
volgens Leefbaarometer een risicogebied waar de situatie zwak is.

Na Nijmegen Noord is de stad nergens zo in ontwikkeling als in Biezen/Waterkwartier, zo geven wijkprofessionals aan. De wijk is volop in beweging en
verandert snel van inrichting en ook sociaal. Denk aan de ontwikkeling van de Voorstad (Fenikshof en omgeving), de nieuwbouw rondom Sperwerstraat,
Rijnstraat, de komst van de Oversteek en de ontwikkeling van het Waalfront (Honig en nieuwe wijk Batavia). Het is volgens hen een gewilde woonlocatie
geworden voor starters en jonge gezinnen. Zittende bewoners verwelkomen een meer gemengde wijk, maar waarschuwen voor afstand tussen oude en
nieuwe groepen en voor het ontkennen van de samenhang met de oude buurten.

Er is volgens wijkprofessionals op bepaalde plaatsen soms sprake van verpaupering in de wijk. Bijvoorbeeld niet bijgehouden tuinen en leegstaande of
slecht onderhouden huizen (bijvoorbeeld omgeving Eemstraat). Ook zijn verrommeling door zwerfvuil, vuildump (o.a. Fenikshof, openbaar groen
waaronder Westerpark) en fietsparkeer-overlast (Fenikshof) beschreven.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Biezen laat het sociaal klimaat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien. De veiligheidssituatie is daarbij volgens wijkprofessionals gunstig, en
meer bewoners voelen zich veilig. Attentiepunten zijn de relatief geringe gehechtheid aan de buurt, de afnemende bereidheid zich in te zetten voor de
eigen woonomgeving en de onderlinge overlast die bewoners ervaren. Het aandeel bewoners dat de buurt belangrijk vindt voor het sociale leven is hier
wat kleiner dan elders in onze stad.

Herstructurering en vestiging van nieuwe bewoners hebben impact. Daar waar nieuwe bewoners worden ontvangen met een welkompakket moeten
‘oude bewoners’ volgens wijkprofessionals wennen aan alle ontwikkelingen. Wel hebben zij de leefbaarheid de afgelopen jaren zien verbeteren. Er bestaat
bij bewoners kritiek op ontwikkelaars die nieuwe woningen hoger in de markt aanprijzen, "een wijk die met de rug naar het Waterkwartier wordt
opgebouwd". Het gevoel van een ‘echte volkswijk’ is volgens wijkprofessionals vooralsnog blijven bestaan. Dat komt bijvoorbeeld naar voren tijdens de
doortocht van de 4daagse, waarbij de wijk de lopers warm onthaald.

Er zijn bij bewoners (wijkraad) zorgen over de sociale cohesie en verbondenheid door de verschillende nieuwe instroom in de wijk. Zij zien een
verschuivende mentaliteit. De instroom door de verkoop van woningen heeft een andere leefstijl dan de buurtbewoners, meer op zichzelf ("yuppen en
tweeverdieners"). In veel gevallen lijkt dit wel goed te gaan, maar het heeft tijd nodig. Anderzijds is er ook een duidelijke zwakke instroom in de verhuurde
woningen, mensen die geregeld zorgen voor woonoverlast of vervuiling van de openbare ruimte.

Over het algemeen is de veiligheid volgens wijkprofessionals hier goed, met minder overlast en geweldsmeldingen. Multi-Probleemgezinnen zijn
aanwezig, maar het aantal is niet vermeerderd. Maar, een risicofactor is een groeiende concentratie van probleemgezinnen.

Bijzonder is dat studenten hier volgens wijkprofessionals worden opgenomen in de buurt, en onderdeel uitmaken van de sociale structuur ("worden warm
onthaald").

Er zijn hier initiatieven van bewoners waarbij men meedenkt of meedoet in de openbare ruimte, bijvoorbeeld rond acties tegen zwerfafval en
hondenpoep of het onderhoud van extra groen.

‘Vrienden van het Westerpark’ zien een toename van het gebruik, bijvoorbeeld meer sporters en wandelaars. Zij proberen diverse activiteiten in het park
te realiseren zodat een gebruikspark ontstaat dat ook mensen kan verbinden.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

De wijk Biezen rekenen we tot de middensegmenten van de woningmarkt. De woonomgeving heeft een prima, gemiddeld niveau. Wel is de openbare
ruimte hier voor bewoners en wijkprofessionals een aandachtspunt.

Er zijn hier veel meldingen en klachten over de openbare ruimte. De tevredenheid over groen ligt laag. De sloop en nieuwbouw van huurwoningen in de
wijk heeft volgens wijkprofessionals impact op de openbare ruimte. Tijdens de bouwwerkzaamheden is (was) er overlast. En de toename van het aantal
woningen geeft extra gebruiksdruk.

Op en rond de Fenikshof komen volgens wijkprofessionals zwerfafval, fietsenwrakken en parkeeroverlast voor.

Het Westerpark steeds meer gebied voor buitenactiviteiten, ook de Waalhaven is een bijzondere plek voor veel wijkbewoners.

Er zijn verschillende plaatsen in de wijk die door bewoners als stenig worden ervaren. Bijvoorbeeld het Maasplein en de Fenikshof.

De Snelfietsroute op de Waalbandijk heeft volgens wijkprofessionals een recreatieve meerwaarde voor de wijk. In het oosten van de wijk nam de
parkeerdruk toe, vanuit het centrum door het oprukken van het parkeerreguleringsgebied. De Oversteek zorgt volgens wijkprofessionals voor een
toename van verkeer in het gebied.

Bewoners vragen aandacht voor verkeersveiligheid op de kruising Tunnelweg-Marialaan, de Voorstadslaan bij de Hezelpoort en de Waterstraat bij de
Biezantijn.

De voorzieningen in de wijk verbeterden de afgelopen jaren sterk (zo geven wijkprofessionals aan), denk aan winkels, wijkcentrum en een aantrekkelijke
Snelfietsroute. Wel zijn bewoners relatief ontevreden over jongerenvoorzieningen.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Biezen blijft de maatschappelijke kracht van de bevolking aandacht vragen. Het beeld rond inkomen, werk en sociale contacten is niet afwijkend, maar
vooral onderwijsprestaties en gezondheid scoren (voor Nijmegen) ondergemiddeld.

De herstructurering en nieuwbouw heeft volgens wijkprofessionals gezorgd voor een verandering van volkswijk naar een meer gemengde wijk.

In Biezen zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'pragmatici' wordt aangeduid. Het gaat om kritische, eigenwijze burgers die veel kansen
zien in de wereld om hen heen. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen, hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan. Ook zien we
relatief veel 'buitenstaanders'. Zij zijn minder maatschappelijk betrokken en meer op hun eigen leven gericht. Buitenstaanders zijn vaak wantrouwend
richting overheid en politiek, omdat ze vinden dat hun waarden en rechten onvoldoende worden erkend en bewaakt.

Volgens wijkprofessionals blijven er hier relatief veel problemen rondom leefstijl, overgewicht en eenzaamheid bestaan.

Het aantal inwoners in Biezen groeide de afgelopen jaren sterk. De komende jaren verwachten we verdergaande sterke groei.



Cijfers BiezenCijfers Biezen

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Biezen
ontwikkeling

Biezen
stadsdeel

N-Oud-West
ontwikkeling
N-Oud-West

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,0* 0,0 7,0 -0,1 7,4 -0,1

2015 2013 34* 5 31 4 16 1

2015 2013 12* -6 14 -3 16 -1

2014 2008 Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 7.990 1.446 14.088 1.204 170.739 7.703

2015 2010 11,9 -1,1 12,3 -1,2 14,1 -0,5

2015 2010 12,5 0,8 11,3 1,3 14,6 1,3

2015 2010 9,2 0,2 8,8 0,0 7,1 0,2

2015 2010 12,1 0,6 15,0 -1,4 13,0 0,5

2015 - sterk gegroeid gegroeid

2015 - sterke groei, toename 75+

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Biezen
ontwikkeling

Biezen
stadsdeel

N-Oud-West
ontwikkeling
N-Oud-West

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 53* 0 52 -2 65 -1

2015 2013 5,6* 0,1 5,6 0,1 5,8 -0,1

2015 2013 23* -6 22 -7 27 0

2015 2013 28* -4 26 -5 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 51* -4 50 -9 55 -4

2015 2013 8* 0 9 3 7 0

2015 2013 16* 0 12 -1 12 0

2015 2013 11* -1 10 -1 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,8 -0,2 0,7 -0,3 0,8 -0,2

2014 2010 1,2 -0,5 1,8 -0,1 1,1 -0,3

2015 2011 21* -5 22 -3 17 -1

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Biezen
ontwikkeling

Biezen
stadsdeel

N-Oud-West
ontwikkeling
N-Oud-West

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 57* 7 56 6 69 2

2014 - 26 - 24 - 16 -

2015 2013 4,5* 0,1 4,5 0,2 3,6 -0,1

2015 2013 57* -2 57 -4 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 14* -3 13 -1 23 2

2015 2013 50* 3 48 4 55 -1

2013 2011 600 -100 600 0 800 0

2013 2011 600 100 500 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 3.939 350 6.498 339 74.553 1.650

2015 2013 46,5 -2,3 56,8 -1,9 56,6 -0,1

2015 2013 70,9 2,3 65,6 0,9 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 154.600 -16% 155.100 -15% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 20,1 -7,2 17,8 -2,9 70,2 -4,0

2015 2013 10,9 2,1 11,6 2,1 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 18* 0 17 1 14 -1

2015 2013 6* -3 7 -2 4 0

Verkeer

2014 2008 0,7 -0,1 0,9 0,0 0,6 -0,2

2015 2013 4,1* 0,1 4,1 0,1 3,7 0,0

2015 2013 84* 4 83 4 83 5

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Biezen
ontwikkeling

Biezen
stadsdeel

N-Oud-West
ontwikkeling
N-Oud-West

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 23,6 1,3 22,4 1,1 16,6 1,6

2014 2011 8,8 1,6 8,2 1,3 6,1 1,2

2015 2013 11* -4 12 -4 7 -3

2015 2013 13* -1 14 1 19 0

2015 2013 7* -3 7 -2 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 73* -4 75 -4 76 -4

2014 - 8,4 - 8,5 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 74* -4 74 -7 76 -1

2015 2013 6* -3 6 -3 7 0

2015 2013 13* -7 14 -7 17 -1

Onderwijs

2015 - 30,2 - 38,8 - 13,2 -

2015 2012 55,3 -3,1 55,8 -0,6 39,6 4,5

2015 2012 32,0 4,8 31,9 4,0 52,1 3,7

2015 2012 51 2 49 -1 31 0

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer BiezenLeefbaarometer Biezen

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
De wijk kent de laatste jaren vele grote en kleine ontwikkelingen, ingezet door gemeente,
woningbouwverenigingen en bewoners. Het is een gewilde woonlocatie geworden voor starters en jonge
gezinnen.

Vele bouwprojecten in de wijk waaronder op korte termijn de toevoeging van een nieuwe buurt: Batavia
(eerder: Koningsdaal). Vooral gericht op mensen met een hoger inkomen. De herstructurering/ nieuwbouw in
de wijk heeft gezorgd voor een verandering van volkse naar een meer gemengde wijk.

Voldoende voorzieningen, er is genoeg te doen. Voorzieningenhart nog in de aanloopfase. Evenementen bij
de Honig trekken veel publiek. Maar de Honig speelt vooral een stedelijk/ regionaal/ landelijke rol. Vroeger
speelde de Honig voornamelijk een rol voor de wijk als werkgever.

Afsluiting van verschillende wegen voor bouwprojecten en evenementen in de Honig geven veel verkeers-
en parkeeroverlast in de wijk. Daarbij blijft overlast (o.a. verkeer, parkeren) van abattoir een issue.

Er is op bepaalde plaatsen sprake van verpaupering, niet bijgehouden tuinen, leegstaande of slecht
onderhouden huizen (omg. Eemstraat). Ook verrommeling door zwerfvuil en vuildump en
fietsparkeeroverlast (o.a. Fenikshof, Westerpark).

De wijk blijft op veel plekken stenig, ondanks toevoeging van o.a. het westerpark aan de rand van de wijk. Het
park wordt wel in toenemende mate levendig en steeds meer gebruikt.

Nieuwbouw Batavia (of: Koningsdaal) wordt met argusogen bekeken door de buurt. Men voelt zich
gepasseerd, er lijkt vooralsnog niks gedaan te worden met het gezamenlijk opgestelde plan (o.a. mix van dure
en goedkope bebouwing) en andere bewonersinitiatieven. Daarnaast wordt de buurt vermarkt als wonen in
Bottendaal i.p.v. wonen in het Waterkwartier. Nog weinig aansluiting of goedkeuring bij de (langzittende)
buurtbewoners.

Over het algemeen is de veiligheid goed, minder overlast en geweldsmeldingen. Multi-probleemgezinnen zijn
aanwezig, maar het aantal is niet vermeerderd. Met name de concentratie van probleemgezinnen lijkt een
probleem te worden. Er komt nog steeds relatief veel huiselijk geweld voor in de wijk.

Er blijven relatief veel problemen rondom leefstijlen, overgewicht en eenzaamheid in de wijk bestaan.

Markante initiatieven binnen de wijk zijn de mozaïektegels in de Scholeksterstraat, de Kidsclub en ‘Samen
Breien’. Wijkblad De Wester en Wijkvereniging OnsWaterkwartier zijn in brede zin betrokken bij de wijk.

Citaten BiezenCitaten Biezen



Bottendaal 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


Bottendaal is een grotendeels 19de-eeuwse wijk binnen stadsdeel
Nijmegen-Oost, met een hoge bebouwingsdichtheid en vaak kleine
tuinen. Veel woningen zijn inmiddels gerenoveerd. Door de typische
bebouwing, de functiemenging en de gerealiseerde
stadsvernieuwingsprojecten levert de wijk een sterk gevarieerd beeld
op. De Burghardt van de Berghstraat functioneert als
voorzieningencentrum. In Bottendaal bevinden zich daarnaast nogal wat
werkfuncties. De wijk dient als broedplaats voor kleine startende
bedrijven, vaak op binnenterreinen. Op de plaats van een voormalige
drukkerij is een buurtparkje aangelegd. Het terrein van de
Dobbelmanfabriek is herontwikkeld met woningbouw en ook
buurtfuncties.

Totaaloordeel Bottendaal
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een stabiel en
gemiddeld beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie
van bewoners behoort Bottendaal tot het 'hogere middensegment' van
de Nijmeegse woningmarkt.

Wijkbeschrijving BottendaalWijkbeschrijving Bottendaal



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling BottendaalOntwikkeling Bottendaal

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel BottendaalWijkprofiel Bottendaal



Conclusies BottendaalConclusies Bottendaal

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Bottendaal maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Oost. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot het
hogere middensegment van de woningmarkt.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn gemiddeld voor Nijmegen en stabiel. Bewoners vinden dit een goede omgeving om te wonen en te leven.

De leefbaarheid wordt gunstig beoordeeld. Er wonen weinig mensen met een lage sociale economische status. Bewoners oordelen positief over de
buurtontwikkeling.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als goed en over langere tijd stabiel. Leefbaarometer geeft binnen de wijk geen risicogebieden aan.

Bewoners en wijkprofessionals vragen aandacht voor de verkamering en het opsplitsen van huizen in de wijk. Naast de invloed die dit heeft op de
leefbaarheid van de wijk door een grotere drukte in straten, ontstaat er ook een soort sneeuwbaleffect: Wanneer het merendeel van een straat
verkamerd is, worden de overige huizen vaak ook opgesplitst of verkamerd wanneer de bewoners vertrekken.

Bewoners pakken verloedering gezamenlijk aan in en rondom de Van Oldenbarneveldstraat (o.a. ook het stationsgebied).

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Bottendaal is het sociaal klimaat op een voor Nijmegen gemiddeld niveau. Bewoners zijn wel duidelijk gehecht aan de buurt.

De Natuurtuin Bottendaal, het Thiemepark, de spoorkuil en moestuinen, het Vondelpark en de horecagelegenheden rondom de kruising Burghardt van
den Berghstraat zijn belangrijke plekken in de wijk waar bewoners elkaar ontmoeten.

De overlast rondom de coffeeshops wordt door de bewoners omschreven als lastig tot ernstig. De overlast wordt veroorzaakt door geluid, foutief en
hinderlijk parkeren, vernieling, vervuiling en bedreigingen.

Volgens wijkprofessionals trekken de Castellatoren en het voormalige dobbelman terrein voor een groot deel nieuwe bewoners. De aansluiting van deze
nieuwe groep bewoners bij de wijk is gering, vooral door verschillen in leefstijlen.

De druk bewoonde straten geven niet meer dan gemiddeld spanningen of overlast in de wijk. Wijkprofessionals benoemen een tolerante sfeer van 'leven
en laten leven' in de wijk. Nieuwkomers in de omgeving Castella staan daar volgens hen soms anders in. Dat levert een botsing van leefwerelden op.

De wijkraad (bob) blijft actief en kent vele verschillende werkgroepen die zich bezig houden met een scala aan onderwerpen.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Bottendaal rekenen we tot het middensegment van de woningmarkt. De woonomgeving in de wijk laat een prima, voor Nijmegen gemiddeld beeld zien.
Sterke punten zijn de openbare ruimte en de aanwezige wijkeconomie (veel werk aan huis).

Bewoners ervaren een aantal plekken in de wijk als verkeersonveilig, bijvoorbeeld de kruising van de Burghardt van den Berghstraat met de Leemptstraat
(druk verkeer en laden en lossen). Er speelt parkeerdruk, vooral in de avonduren.

Mede door het intensieve gebruik van de ontmoetingsplekken in de wijk (onder andere Vondelpark en Thiemepark) vervuilt de openbare ruimte daar
sneller. Desondanks zijn er niet meer dan gemiddeld klachten over de openbare ruimte in de wijk. In Bottendaal worden diverse boomspiegels
onderhouden door bewoners (“geadopteerd”).

De bewoners zijn trots op het groen in de wijk en vragen juist daarom aandacht voor het groenonderhoud van de parken, de plantsoenen en ook de
boomspiegels. Zij zijn zelf actief op dit vlak.

De vele fietsen in de voortuinen en op straat zijn voor veel bewoners een issue. Het geeft een rommelig straatbeeld en kan soms de doorgang
belemmeren.

De nieuwbouw Castella is volgens wijkprofessionals waardevol voor de wijk, met een goede fysieke uitstraling. In de omgeving van het station en ROC
beschrijven zij een sterke toename van verkeersstromen.

Ondanks de relatief dichte bebouwing speelt hier volgens wijkprofessionals nauwelijks overlastproblematiek, m.u.v. de situatie rond coffeeshops.
Aantasting van de leefbaarheid door de aanwezigheid van deze coffeshops blijft voor bewoners aandachtspunt.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Bottendaal is het maatschappelijk meedoen en de zelfredzaamheid op een voor Nijmegen gemiddeld niveau. Het beeld rondom inkomen, werk,
gezondheid en onderwijs is niet opvallend.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'pragmatici' wordt aangeduid. Het gaat om kritische, eigenwijze burgers die veel kansen
zien in de wereld om hen heen. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen, hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan.

Er is volgens wijkprofessionals geen opvallende kwetsbaarheid van de bevolking. Door de populariteit van de wijk is de instroom van gemiddelde of hoge
sociaal economische status. Er zijn weinig wijkbewoners met een lage sociale economische status in Bottendaal.

Relatief veel wijkbewoners geven aan zich gezond te voelen.

Op het gebied van onderwijs presteert Bottendaal op een voor Nijmegen gemiddeld niveau. Relatief veel kinderen gaan naar de dichtstbijzijnde school.

Het aantal inwoners in Bottendaal nam de afgelopen jaren toe. De komende jaren verwachten we een sterke afname van het aantal inwoners.



Cijfers BottendaalCijfers Bottendaal

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Bottendaal
ontwikkeling

Bottendaal
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,7* -0,2 7,9 -0,3 7,4 -0,1

2015 2013 14* 1 11 1 16 1

2015 2013 9* -5 9 -2 16 -1

2014 2008 Goed Stabiel Zeer goed Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 5.055 271 34.339 682 170.739 7.703

2015 2010 7,8 -0,4 9,9 -0,7 14,1 -0,5

2015 2010 6,1 1,3 14,3 1,9 14,6 1,3

2015 2010 4,7 -0,2 4,8 -0,4 7,1 0,2

2015 2010 9,4 0,4 6,6 0,3 13,0 0,5

2015 - gegroeid gegroeid

2015 - sterke afname, enige toename 75+

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Bottendaal
ontwikkeling

Bottendaal
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 73* 0 77 -2 65 -1

2015 2013 6,0* 0,0 6,3 -0,1 5,8 -0,1

2015 2013 26* 2 32 4 27 0

2015 2013 33* -1 31 -5 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 62* -6 73 1 55 -4

2015 2013 6* 0 6 1 7 0

2015 2013 16* 0 8 -1 12 0

2015 2013 6* 0 6 0 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,7 0,0 0,4 0,0 0,8 -0,2

2014 2010 1,1 -0,4 1,2 -0,1 1,1 -0,3

2015 2011 15* -1 13 1 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Bottendaal
ontwikkeling

Bottendaal
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 74* 7 70 3 69 2

2014 - 16 - 15 - 16 -

2015 2013 3,1* -0,4 2,7 -0,4 3,6 -0,1

2015 2013 70* 4 64 -4 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 29* 5 24 3 23 2

2015 2013 49* -1 48 -7 55 -1

2013 2011 900 500 700 100 800 0

2013 2011 300 0 600 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 2.046 60 13.699 -19 74.553 1.650

2015 2013 23,5 -0,8 44,1 -0,1 56,6 -0,1

2015 2013 52,4 2,4 44,8 0,3 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 194.200 -16% 250.700 -15% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 26,9 4,1 37,7 -0,9 70,2 -4,0

2015 2013 18,6 1,7 17,0 1,4 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 13* -4 12 0 14 -1

2015 2013 3* 0 2 0 4 0

Verkeer

2014 2008 0,4 -0,7 0,6 -0,4 0,6 -0,2

2015 2013 3,6* -0,2 3,3 -0,2 3,7 0,0

2015 2013 86* 8 77 3 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Bottendaal
ontwikkeling

Bottendaal
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 17,6 2,4 13,1 1,0 16,6 1,6

2014 2011 4,1 1,1 2,9 0,3 6,1 1,2

2015 2013 7* -1 4 -2 7 -3

2015 2013 23* 0 31 3 19 0

2015 2013 3* 1 3 1 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 85* -1 83 -1 76 -4

2014 - 3,6 - 2,3 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 77* -2 78 -5 76 -1

2015 2013 7* 3 7 0 7 0

2015 2013 14* -2 17 2 17 -1

Onderwijs

2015 - 7,9 - 2,1 - 13,2 -

2015 2012 35,3 11,4 29,5 13,1 39,6 4,5

2015 2012 65,3 7,7 73,9 2,5 52,1 3,7

2015 2012 18 5 34 0 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer BottendaalLeefbaarometer Bottendaal

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Verkamering van woningen kan binnen één straat een sneeuwbaleffect veroorzaken.

De Castellatoren en het voormalige dobbelman terrein trekken nieuwe bewoners.

Met de beperkte ruimte en het kort op elkaar wonen, wordt tolerantie gekweekt onder de bewoners.

Coffeeshops blijven voor enige overlast zorgen door het parkeren van bezoekers en het blowen in het park.

Citaten BottendaalCitaten Bottendaal



Brakkenstein 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De wijk Brakkenstein maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Zuid. De
wijknaam is eeuwenoud en zou verband houden met een stenen
onderkomen voor jachthonden (de zogeheten 'Bracken'). Tot aan begin
van de 20e eeuw was dit een agrarische buurtschap. Het huidige
Brakkenstein kreeg zijn planmatige vorm na de Tweede Wereldoorlog.
Vooral de Kanunniken- en Dekenbuurt zijn door de herhaling van hofjes
typisch voor die tijd. Aan het begin van de jaren zestig zijn de ruim
opgezette woonbuurten tussen de Heijendaalseweg en Driehuizerweg
(vooral twee-onder-een-kapwoningen) en tussen de Baljuwstraat en de
St. Annastraat (vrijstaande woningen) gebouwd. Aan de
Heijendaalseweg zijn wijkvoorzieningen gelegen.

Totaaloordeel Brakkenstein
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig en stabiel
beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van
bewoners behoort Brakkenstein tot de Nijmeegse wijken in het hoogste
woningmarktsegment.

Wijkbeschrijving BrakkensteinWijkbeschrijving Brakkenstein



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling BrakkensteinOntwikkeling Brakkenstein

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel BrakkensteinWijkprofiel Brakkenstein



Conclusies BrakkensteinConclusies Brakkenstein

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Brakkenstein ligt in stadsdeel Nijmegen-Zuid. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot de Nijmeegse
wijken in het hoogste woningmarktsegment.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn bovengemiddeld in Nijmegen en stabiel. Bewoners vinden dit een goede omgeving om te wonen en te leven.

Zowel de leefbaarheid als (vooral) het sociaal klimaat dragen bij aan het positieve beeld. Brakkenstein is in een eerdere Wijkmonitor door wijkprofessionals
een prima wijk met een erg gunstige ligging genoemd, met bovendien veel historie en identiteit, goede voorzieningen en actieve bewoners.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als zeer goed en over langere termijn stabiel. Leefbaarometer geeft binnen de wijk geen risicogebieden
aan.

De wijk heeft van oudsher het karakter van een dorp, en staat bij wijkprofessionals bekend als een rustig woon- en leefgebied, omringd door veel groen
zoals Heumensoord, het bosje van Vroom en park Brakkenstein. Het karakter, de ligging en de rust maken Brakkenstein tot een geliefde woonwijk.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In Brakkenstein is het sociaal klimaat al langere tijd (voor Nijmegen) duidelijk bovengemiddeld.

Er komt een beeld naar voren van betrokken bewoners die heel tevreden zijn over de sociale kwaliteit in de wijk. Overlast van jongeren of omwonenden
komen nauwelijks naar voren, het veiligheidsbeeld is relatief gunstig.

Eerder spraken wijkprofessionals over de relatief grote verbondenheid tussen de bewoners, en de betrokkenheid bij de wijk.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Brakkenstein rekenen we tot de hogere segmenten van de woningmarkt. De woonomgeving heeft een prima, gemiddeld niveau. Sterke punten zijn de
woningmarktpositie (gewild, veel laagbouw, hoge woningwaarden) en het verkeersbeeld. Verloedering komt hier weinig voor, supermarkten zijn dichtbij.

Over het algemeen worden de woonbuurten in Brakkenstein als goed onderhouden ervaren. Belangrijkste wijkaandachtpunten zijn volgens
wijkprofessionals bepaalde verkeerszaken, parkeerdruk en onderhoud van wegen en zwerfvuil. Inmiddels zijn Heijendaalseweg, Scheidingsweg en
Houtlaan geheel vernieuwd.

Brakkenstein heeft veel voorzieningen waar bewoners elkaar ontmoeten: de winkelvoorzieningen de Fest (omgeving verbeterd) en de lokale
voorzieningen aan de Heijendaalseweg, de kerk en het Roomschleven, een aantal sportvoorzieningen, het Brakkenfort, de bossen en de vijvers aan de
Houtlaan. Het behoud van een aantal van deze voorzieningen staat volgens wijkprofessionals onder druk.

Ook de winkels aan de Heijendaalseweg zijn waardevol voor de wijk. Er is wel zorg over leegstand en vertrek van winkeliers.

De gevarieerdheid van sportclubs en voorzieningen in Brakkenstein wordt als waardevol en aantrekkelijk ervaren (denk aan Atletiekbaan en sportvelden).
Veel verenigingen zijn reeds vele jaren gevestigd in de wijk Brakkenstein. Het Brakkefort is een opvallende gemeentelijke speeltuin.

Vooral in het noorden van Brakkenstein is volgens wijkprofessionals parkeerdruk aanwezig, veroorzaakt door bezoekers van de universiteit, de
hogescholen en het ziekenhuis. Bewoners ervaren dit als overlast.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Brakkenstein is de bevolking sterk op het vlak van maatschappelijk meedoen en zelfredzaam zijn. Vooral de economische positie en onderwijsscores
zijn positief.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'verantwoordelijken' wordt aangeduid. Zij worden gedreven door maatschappelijke
betrokkenheid en het algemeen belang, hebben relatief veel vertrouwen in de overheid. Verantwoordelijken zijn coöperatief maar ook kritisch. Ook zien
we relatief veel 'plichtsgetrouwen': zij houden solidariteit hoog in het vaandel, hebben graag wat voor een ander over en verrichten vaak vrijwilligerswerk.
De samenleving wordt volgens hen gemaakt door burgers, en de overheid en politiek (waar ze vertrouwen in hebben) moeten op enige afstand blijven.

Het aantal inwoners in Brakkenstein nam de afgelopen jaren af. De komende jaren verwachten we een stabiel beeld.



Cijfers BrakkensteinCijfers Brakkenstein

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Brakkenstein
ontwikkeling
Brakkenstein

stadsdeel
N-Zuid

ontwikkeling
N-Zuid

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,9* -0,1 7,2 -0,2 7,4 -0,1

2015 2013 10* -1 14 -4 16 1

2015 2013 13* 0 21 1 16 -1

2014 2008 Zeer goed Stabiel Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 3.814 -86 23.412 943 170.739 7.703

2015 2010 12,8 -2,4 13,4 -0,3 14,1 -0,5

2015 2010 25,8 0,7 20,6 0,1 14,6 1,3

2015 2010 6,1 -1,4 8,6 0,5 7,1 0,2

2015 2010 5,7 0,6 14,4 0,9 13,0 0,5

2015 - gekrompen gegroeid

2015 - stabiel

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Brakkenstein
ontwikkeling
Brakkenstein

stadsdeel
N-Zuid

ontwikkeling
N-Zuid

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 75* -1 60 -5 65 -1

2015 2013 6,4* 0,0 5,5 -0,5 5,8 -0,1

2015 2013 32* 0 22 2 27 0

2015 2013 35* -6 32 -12 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 69* -3 44 -11 55 -4

2015 2013 3* 0 12 3 7 0

2015 2013 5* -1 15 3 12 0

2015 2013 4* -1 8 0 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,3 0,0 0,7 0,0 0,8 -0,2

2014 2010 1,2 -1,1 0,9 -0,5 1,1 -0,3

2015 2011 8* -2 20 4 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Brakkenstein
ontwikkeling
Brakkenstein

stadsdeel
N-Zuid

ontwikkeling
N-Zuid

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 69* -4 70 0 69 2

2014 - 12 - 12 - 16 -

2015 2013 2,8* -0,1 3,9 0,0 3,6 -0,1

2015 2013 59* -15 48 2 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 22* 3 26 0 23 2

2015 2013 61* -5 62 -2 55 -1

2013 2011 500 -100 700 0 800 0

2013 2011 300 0 500 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 1.619 0 11.042 288 74.553 1.650

2015 2013 79,5 0,0 62,1 -1,4 56,6 -0,1

2015 2013 41,2 -1,1 63,1 -0,3 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 236.600 -16% 166.300 -16% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 20,4 4,4 13,6 0,2 70,2 -4,0

2015 2013 12,0 0,5 8,1 0,7 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 12* 2 15 5 14 -1

2015 2013 3* 2 4 3 4 0

Verkeer

2014 2008 0,1 -0,7 0,3 -0,2 0,6 -0,2

2015 2013 3,3* -0,1 3,9 0,3 3,7 0,0

2015 2013 76* 1 86 7 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Brakkenstein
ontwikkeling
Brakkenstein

stadsdeel
N-Zuid

ontwikkeling
N-Zuid

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 11,0 0,2 18,0 1,7 16,6 1,6

2014 2011 3,7 1,0 8,1 2,1 6,1 1,2

2015 2013 3* -2 6 -6 7 -3

2015 2013 34* 3 11 -4 19 0

2015 2013 3* 0 7 -5 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 78* -5 67 -6 76 -4

2014 - 3,1 - 7,1 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 78* 1 76 1 76 -1

2015 2013 10* 1 6 -2 7 0

2015 2013 18* 0 17 -2 17 -1

Onderwijs

2015 - 5,8 - 17,9 - 13,2 -

2015 2012 25,6 -1,4 41,6 5,4 39,6 4,5

2015 2012 68,9 5,1 50,7 6,0 52,1 3,7

2015 2012 19 -4 45 0 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer BrakkensteinLeefbaarometer Brakkenstein

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Geen citaten beschikbaar.

Citaten BrakkensteinCitaten Brakkenstein



De Kamp 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


Van de wijken in stadsdeel Lindenholt is de Kamp het eerste aangelegd;
in de tweede helft 70'er jaren. De wijk ligt tegen het Maas-Waalkanaal
aan en kent zes buurten. In De Voorstenkamp staan alleen
huurwoningen waarvan bijna de helft etagewoningen. De Geerkamp, De
Hoefkamp en De Kluijskamp kennen hoofdzakelijk
laagbouwkoopwoningen. In De Gildekamp en De Wellenkamp is de
woningvoorraad het meest gemengd. De Voorstenkamp en een deel
van De Gildekamp zijn krapper opgezet dan de andere vier buurten.
Groen is vooral rondom de woonbuurten te vinden. Binnen de wijk ligt
ook de 'Brabantse Poort': meubelboulevard, NS-station Nijmegen-
Dukenburg, appartementencomplexen en kantoorgebouwen.

Totaaloordeel De Kamp
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een stabiel en
gemiddeld beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie
van bewoners behoort De Kamp tot het 'lagere middensegment' van de
Nijmeegse woningmarkt. De gemeente Nijmegen beschouwt de binnen
de wijk gelegen deelgebieden Voorstenkamp en Gildenkamp als
aandachtsgebieden in Lindenholt.

Wijkbeschrijving De KampWijkbeschrijving De Kamp



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling De KampOntwikkeling De Kamp

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel De KampWijkprofiel De Kamp



Conclusies De KampConclusies De Kamp

LeefbaarheidLeefbaarheid

De Kamp maakt deel uit van stadsdeel Lindenholt. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners wordt de wijk tot het lage
middensegment van de Nijmeegse woningmarkt gerekend. De gemeente Nijmegen beschouwt de deelgebieden Voorstenkamp en Gildenkamp als
aandachtsgebieden.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn gemiddeld voor Nijmegen en stabiel. Bewoners geven een ruim voldoende aan hun woonomgeving.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als ruim voldoende en over langere termijn stabiel. Leefbarometer geeft voor een deel van de
Voorstenkamp aan dat de leefbaarheid zwak of onvoldoende is.

Volgens wijkprofessionals is de relatief grote instroom van nieuwe zwakkere bewoners in de Voorstenkamp en Gildenkamp duidelijk te merken. De
leefstijlen en problemen die de nieuwe bewoners meebrengen zijn soms merkbaar in de buurt. Wijkprofessionals blijven deze ontwikkelingen in de gaten
houden.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk de Kamp laat het sociaal klimaat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien met achterblijvende scores op de sociale omgeving.

Het sociale klimaat en de cohesie in de wijk ontwikkelde zich ongunstig volgens bewoners. Een hoog aandeel bewoners vindt hier de buurt belangrijk voor
het sociale leven, maar bewoners voelen zich minder verbonden met de buurt.

Indicatoren op het terrein van samenleven of veiligheid geven heel gemiddelde scores. Het aantal aangiften van woninginbraak ontwikkelde zich gunstig.
Volgens wijkprofessionals is er veel tolerantie onder de bewoners voor elkaars leefstijlen en activiteiten. Er zijn weinig tot geen overlastmeldingen.

Enerzijds is er bij veel mensen betrokkenheid en initiatief rond hun woon- en leefklimaat, anderzijds wijzen wijkwerkers op het nogal eens voorkomen van
afwijkend gedrag rond huisvuil, zwerfvuil of het uitlaten van honden. Het sociaal klimaat kenmerkt zich door een duidelijke segmentatie in deelbuurten,
bewoners voelen zich verwant met hun straat of buurt.

De zes Kampwijken zijn divers van aard en omvang. De pleintjes en plantsoenen bij de eigen woning en het wijkcentrum zijn belangrijke plekken in de wijk
waar bewoners elkaar ontmoeten. De Kluijskamp, De Hoefkamp en De Wellenkamp kennen volgens wijkprofessionals een grotere sociale samenhang.

Volgens wijkprofessionals is de groep jeugdigen en jongvolwassenen in de wijk aan het groeien. Aandachtspunten zijn het overmatig drugs- en
drankgebruik. Ook de tegenstellingen in leefstijlen tussen jong en oud zijn een punt van aandacht, vooral in de plaatsen waar zij elkaar vaker
tegengekomen.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

De Kamp rekenen we tot het middensegment van de woningmarkt. De woonomgeving in de wijk laat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien. De
waardering voor de voorzieningen in de wijk blijft achter, oordelen over thema's als verkeer, milieuzaken of openbare ruimte zijn onopvallend.

De waardering voor de voorzieningen in de wijk is afgenomen in vergelijking met eerdere jaren. Bewoners zijn minder tevreden met de speelplekken voor
kinderen en voorzieningen voor jongeren in de wijk.

Er zijn aandachtspunten in de openbare ruimte vanwege bewonersscores rond verloedering, vervuiling en vernielingen. Langs de fietspaden op de
IJpenbroekweg en bij de Draaiom vervuilt de openbare ruimte sneller zo geven wijkprofessionals aan. Mede door minder onderhouden bosplantsoenen
gooit men makkelijker zwerfafval tussen de struiken.

De Kampwijken bezitten relatief weinig groen van groter formaat zo beschrijven wijkprofessionals. Het groen bevindt zich voornamelijk langs de rand van
de wijk en is lastiger bereikbaar of ligt langs drukke wegen. Dit geeft een relatief hoge gebruiksdruk op die plekken. Bewoners zijn trots op de groene zone
langs het Maas-Waalkanaal, het oorspronkelijke dorpse karakter van de St. Agnetenweg en de woonlocaties aan het water.

Vooral het gebied langs het Maas-Waalkanaal wordt door veel bewoners ervaren als een oase van groen, water en rust. De strook naast het kanaal biedt tal
van mogelijkheden voor bewonersinitiatieven in de openbare ruimte, voor elkaar ontmoeten. Er bijvoorbeeld een moestuin gerealiseerd in de kanaalzone
bij de Kluijskamp.

Een aantal specifieke plekken in de wijk worden door bewoners als verkeersonveilig ervaren. Vooral een aantal kruisingen in relatie tot fietsverkeer. Op
een aantal locaties vinden bewoners de parkeerdruk erg groot en is er de wens meer voor parkeergelegenheid. Bijvoorbeeld De Voorstenkamp 10e straat
(gerealiseerd).

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In de Kamp zijn het maatschappelijke meedoen en de zelfredzaamheid van de bevolking heel gemiddeld. Er zijn kwetsbaarheden op het gebied van
inkomen en werk.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'buitenstaanders' wordt aangeduid. Zij zijn minder maatschappelijk betrokken en meer
op hun eigen leven gericht. Buitenstaanders zijn vaak wantrouwend richting overheid en politiek, omdat ze vinden dat hun waarden en rechten
onvoldoende worden erkend en bewaakt. Ook zien we 'pragmatici' en 'verantwoordelijken'. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen, hun eigen
zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan. Verantwoordelijken worden gedreven door maatschappelijke betrokkenheid en het algemeen belang,
met relatief veel vertrouwen in de overheid.

De laatste jaren is het aantal huishoudens met een laag inkomen gestegen in de Kamp. Ook geven relatief veel bewoners aan dat de eigen financiële
situatie slecht is.

Opvallend is de stijging van het deel van de wijkbewoners dat zegt hulp te geven aan anderen in de vrije tijd. In de laatste jaren is het aantal behulpzame
wijkbewoners duidelijk gestegen tot een hoog, duidelijke bovengemiddeld percentage.

Volgens wijkprofessionals is 'ouder worden in Lindenholt' een thema, ook in de Kampwijken. Ouderen stromen niet gemakkelijk door naar een andere
woning en beginnen hier steeds meer een aandachtsgroep te worden.

Een ander belangrijke thema voor de wijk is volgens wijkwerkers een relatief grote kwetsbaarheid van veel huishoudens in combinatie met het regelmatig
ontbreken van een sociaal vangnet in de directe omgeving. Kwetsbaarheid zit hem hier vooral in een lage sociaal-economische status
(schuldenproblematiek, stille armoede) of in psychosociale problematiek.

Het beeld rond de onderwijsprestaties is gemiddeld. De dichtstbijzijnde school wordt goed bezocht.

Het aantal inwoners in De Kamp is de afgelopen jaren afgenomen. De komende jaren verwachten we een sterke afname in het aantal wijkbewoners.



Cijfers De KampCijfers De Kamp

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

De Kamp
ontwikkeling

De Kamp
stadsdeel

Lindenholt
ontwikkeling

Lindenholt
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 6,8* -0,2 7,2 -0,2 7,4 -0,1

2015 2013 17* -1 13 1 16 1

2015 2013 24* 6 20 5 16 -1

2014 2008 Ruim voldoende Mogelijke vooruitgang Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 5.521 -120 15.093 -282 170.739 7.703

2015 2010 16,2 -0,9 17,2 -1,3 14,1 -0,5

2015 2010 13,5 5,4 9,9 3,5 14,6 1,3

2015 2010 9,2 1,3 9,3 0,3 7,1 0,2

2015 2010 18,7 0,1 16,1 0,2 13,0 0,5

2015 - gekrompen gegroeid

2015 - sterke afname, sterke toename 75+

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

De Kamp
ontwikkeling

De Kamp
stadsdeel

Lindenholt
ontwikkeling

Lindenholt
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 52* -3 61 5 65 -1

2015 2013 5,2* -0,2 5,5 -0,3 5,8 -0,1

2015 2013 25* 0 24 3 27 0

2015 2013 38* -1 33 -1 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 50* 2 61 1 55 -4

2015 2013 8* -8 4 -4 7 0

2015 2013 19* 0 12 0 12 0

2015 2013 13* 4 8 3 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,9 -0,3 0,8 -0,2 0,8 -0,2

2014 2010 0,6 -1,0 0,7 -0,6 1,1 -0,3

2015 2011 22* -2 14 -4 17 -1

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

De Kamp
ontwikkeling

De Kamp
stadsdeel

Lindenholt
ontwikkeling

Lindenholt
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 71* 4 74 3 69 2

2014 - 15 - 17 - 16 -

2015 2013 5,3* 0,5 4,3 0,3 3,6 -0,1

2015 2013 62* -6 63 -5 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 33* 5 33 4 23 2

2015 2013 71* 2 65 -4 55 -1

2013 2011 600 0 900 -100 800 0

2013 2011 800 200 800 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 2.420 1 6.321 63 74.553 1.650

2015 2013 72,1 0,0 81,5 -0,7 56,6 -0,1

2015 2013 43,7 -1,0 43,0 -1,2 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 162.300 -15% 162.900 -16% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 29,5 -4,8 79,5 4,9 70,2 -4,0

2015 2013 9,6 0,2 10,4 0,6 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 20* 3 15 0 14 -1

2015 2013 6* 1 3 -1 4 0

Verkeer

2014 2008 0,4 -0,4 0,6 -0,1 0,6 -0,2

2015 2013 4,0* -0,3 3,4 -0,4 3,7 0,0

2015 2013 79* 7 82 13 83 5

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

De Kamp
ontwikkeling

De Kamp
stadsdeel

Lindenholt
ontwikkeling

Lindenholt
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 15,3 2,4 15,1 1,7 16,6 1,6

2014 2011 6,9 1,6 6,2 1,2 6,1 1,2

2015 2013 13* 0 7 -1 7 -3

2015 2013 6* -1 12 -1 19 0

2015 2013 11* 1 8 2 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 72* 1 75 -4 76 -4

2014 - 7,1 - 7,1 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 71* -8 73 -5 76 -1

2015 2013 8* 0 9 2 7 0

2015 2013 27* 12 21 7 17 -1

Onderwijs

2015 - 8,7 - 12,3 - 13,2 -

2015 2012 47,6 2,2 46,7 -1,8 39,6 4,5

2015 2012 41,2 4,2 36,4 0,3 52,1 3,7

2015 2012 16 5 22 3 31 0

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer De KampLeefbaarometer De Kamp

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Organisaties investeren in de wijk om de basis op orde te krijgen: 'Schoon, heel en veilig'.

In de Voorstenkamp is een aantal flatjes opgeknapt.

Vooral in de Voorstenkamp, Wellenkamp en Gildenkamp wonen kwetsbare groepen en blijft de instroom ook
in het algemeen kwetsbaar. Achter de voordeurproblematiek.

Bewoners zijn trots op de groene zone langs het Maas-Waalkanaal, het oorspronkelijke dorpse karakter van
de St. Agnetenweg en de woonlocaties aan het water.

Citaten De KampCitaten De Kamp



Galgenveld 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De wijk Galgenveld maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Oost. De
wijknaam herinnert aan doodvonnissen die hier in de middeleeuwen
werden voltrokken. De 19e eeuwse gordel binnen de wijk heeft een
monumentaal karakter met statige laanbomen. De Indische buurt, in de
jaren '20 en '30 van de vorige eeuw gerealiseerd, kent diverse met
groen omzoomde pleinen zoals het Javaplein. De bebouwing is
bijzonder vanwege haar Berlagiaanse architectuur. De Surinameweg en
omgeving heeft veel van de kenmerken van de Indische buurt, maar ligt
door de drukke Heijendaalseweg enigszins geïsoleerd. De
Professorenbuurt tenslotte is aan het eind van de jaren vijftig opgezet
met een stempelvormige herhaling van portiekflats en laagbouw. De
wijk kent voorzieningen als het Oud Burgeren Gasthuis, een
studentencomplex en diverse scholen.

Totaaloordeel Galgenveld
Het woon- en leefklimaat zijn binnen Nijmegen gunstig beeld en maken
positieve ontwikkelingen door. Gezien de vastgoedwaarde en
economische positie van bewoners behoort Galgenveld tot de
Nijmeegse wijken in het hoogste woningmarktsegment.

Wijkbeschrijving GalgenveldWijkbeschrijving Galgenveld



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling GalgenveldOntwikkeling Galgenveld

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel GalgenveldWijkprofiel Galgenveld



Conclusies GalgenveldConclusies Galgenveld

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Galgenveld maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Oost. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot de
hoogste woningmarktsegmenten.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn bovengemiddeld in Nijmegen en stabiel. Bewoners vinden dit een goede omgeving om te wonen en te leven.

Aan dit bovengemiddelde beeld dragen vooral algemene (leefbaarheids)oordelen en het sociale klimaat in de wijk bij. Ook maatschappelijke participatie en
zelfredzaamheid zijn hier (soms sterk) bovengemiddeld.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als uitstekend en over langere tijd stabiel. Leefbaarometer geeft binnen de wijk geen risicogebieden aan.

Wijkprofessionals vinden de wijk vooral rustig. 's Avonds wordt er wel steeds meer geluidsoverlast ervaren door de toenemende aanwezigheid van horeca
in de wijk.

Wijkprofessionals wijzen op een concentratie van sociale problematiek rondom de Archipelhof, maar dit blijft geïsoleerd en heeft nauwelijks impact op de
leefbaarheid van de buurt.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Galgenveld laat het sociaal klimaat een zeer positief beeld zien. Bewoners zijn sterk betrokken en actief in de wijk.

Het samenleven in de wijk tussen verschillende groepen gaat goed. Er zijn minder overlastmeldingen in de wijk dan gemiddeld in Nijmegen. Daarentegen
ervaren wijkprofessionals dat er weinig tolerantie van bewoners is voor bijv. jongeren. Dit leidt in specifieke situaties tot een grotere overlastbeleving.

De mix van studenten en bewoners in de wijk veroorzaakt nauwelijks botsingen volgens wijkprofessionals. Voormalig studentenkamers worden steeds
meer verhuurd aan een breder publiek, wat leidt tot instroom van andere mensen in de wijk. Het is nog niet duidelijk wat dit voor een impact gaat hebben
op het sociale klimaat op langere termijn.

Het veiligheidsgevoel is hier relatief hoog en er zijn gemiddeld tot weinig aangiften van woninginbraak of agressie in de wijk.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Galgenveld rekenen we tot de hogere segmenten van de woningmarkt. De woonomgeving in de wijk laat een prima, voor Nijmegen gemiddeld beeld zien.
Sterke punten zijn de sterke positie op de woningmarkt en de aanwezige wijkeconomie (veel werk aan huis).

Er zijn in Galgenveld veel mogelijkheden tot het werken aan huis en deze worden volop benut.

De omgeving van het winkelcentrum aan de Molukkenstraat vormt voor bewoners een punt van aandacht vanwege parkeerdruk en zwerfvuil. Het
winkelcentrum is een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk en veel oudere mensen uit het naastgelegen woonzorgcentrum doen er hun boodschappen.
De units in de winkelstrip in de Archipelstraat blijken moeilijk te verhuren, dit winkelcentrum lijkt nu andere functies te krijgen.

Het Oud Burgeren Gasthuis functioneert volgens wijkprofessionals steeds meer als een wijkcentrum voor breed publiek. Niet alleen voor zorgfuncties,
maar ook zzp’ers kunnen er werken.

Galgenveld wordt ervaren als een schone wijk. De route tussen de supermarkt en de middelbare school aan de Heijendaalseweg heeft relatief veel last
van zwerfvuil geven wijkprofessionals aan.

Een bewonersinitiatief behelsde het vervangen van grasplantsoenen aan de Groenewoudseweg door rozen. Het onderhoud ligt deels bij bewoners.
Kansen liggen er nog rond het door vrijwilligers te beheren Vlinderparkje St. Annastraat – Oude Groenewoudseweg en het verbeteren van het
‘professorenparkje’, met bewoners.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Galgenveld is het maatschappelijke meedoen en de zelfredzaamheid overwegend positief. Duidelijk sterke punten zijn onderwijs, werk en inkomen.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'verantwoordelijken' wordt aangeduid. Zij worden gedreven door maatschappelijke
betrokkenheid en het algemeen belang, hebben relatief veel vertrouwen in de overheid. Verantwoordelijken zijn coöperatief maar ook kritisch. Ook zien
we relatief veel 'pragmatici': kritische, eigenwijze burgers die veel kansen zien in de wereld om hen heen. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen,
hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan.

Er zijn hier weinig huishoudens met een lage sociaal-economische status. Financiële problemen en uitkeringsafhankelijkheid komen relatief weinig voor.

De wijk kent naar verhouding weinig aandachtsgroepen op het gebied van zorg en welzijn.

Wijkprofessionals vinden de sterk vergrijzende bevolking kenmerkend, men is weinig verhuisgeneigd en moet langer thuis blijven wonen. Zij geven
tegelijkertijd aan dat voorzieningen in de wijk voor ouderen vaak moeilijker bereikbaar zijn.

Gunstig beeld op onderwijsgebied, de onderwijsprestaties van kinderen uit de wijk zijn zeer goed.

De bevolking in Galgenveld nam de afgelopen jaren toe en lijkt in de nabije toekomst stabiel te blijven.



Cijfers GalgenveldCijfers Galgenveld

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Galgenveld
ontwikkeling

Galgenveld
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,9* -0,1 7,9 -0,3 7,4 -0,1

2015 2013 10* -1 11 1 16 1

2015 2013 13* 0 9 -2 16 -1

2014 2008 Uitstekend Stabiel Zeer goed Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 6.869 333 34.339 682 170.739 7.703

2015 2010 10,3 -0,3 9,9 -0,7 14,1 -0,5

2015 2010 14,9 0,9 14,3 1,9 14,6 1,3

2015 2010 2,9 -0,3 4,8 -0,4 7,1 0,2

2015 2010 5,1 0,7 6,6 0,3 13,0 0,5

2015 - gegroeid gegroeid

2015 - stabiel, toename 75+

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Galgenveld
ontwikkeling

Galgenveld
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 75* -1 77 -2 65 -1

2015 2013 6,4* 0,0 6,3 -0,1 5,8 -0,1

2015 2013 32* 0 32 4 27 0

2015 2013 35* -6 31 -5 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 69* -3 73 1 55 -4

2015 2013 3* 0 6 1 7 0

2015 2013 5* -1 8 -1 12 0

2015 2013 4* -1 6 0 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,2 -0,2 0,4 0,0 0,8 -0,2

2014 2010 1,6 -0,7 1,2 -0,1 1,1 -0,3

2015 2011 8* -2 13 1 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Galgenveld
ontwikkeling

Galgenveld
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 69* -4 70 3 69 2

2014 - 19 - 15 - 16 -

2015 2013 2,8* -0,1 2,7 -0,4 3,6 -0,1

2015 2013 59* -15 64 -4 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 22* 3 24 3 23 2

2015 2013 61* -5 48 -7 55 -1

2013 2011 500 100 700 100 800 0

2013 2011 400 0 600 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 2.465 -13 13.699 -19 74.553 1.650

2015 2013 49,7 0,3 44,1 -0,1 56,6 -0,1

2015 2013 32,7 0,3 44,8 0,3 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 297.700 -14% 250.700 -15% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 49,4 0,4 37,7 -0,9 70,2 -4,0

2015 2013 19,2 0,6 17,0 1,4 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 12* 2 12 0 14 -1

2015 2013 3* 2 2 0 4 0

Verkeer

2014 2008 0,5 -0,4 0,6 -0,4 0,6 -0,2

2015 2013 3,3* -0,1 3,3 -0,2 3,7 0,0

2015 2013 76* 1 77 3 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Galgenveld
ontwikkeling

Galgenveld
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 10,4 0,5 13,1 1,0 16,6 1,6

2014 2011 1,0 -0,7 2,9 0,3 6,1 1,2

2015 2013 3* -2 4 -2 7 -3

2015 2013 34* 3 31 3 19 0

2015 2013 3* 0 3 1 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 78* -5 83 -1 76 -4

2014 - 0,8 - 2,3 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 78* 1 78 -5 76 -1

2015 2013 10* 1 7 0 7 0

2015 2013 18* 0 17 2 17 -1

Onderwijs

2015 - 0,0 - 2,1 - 13,2 -

2015 2012 12,4 4,9 29,5 13,1 39,6 4,5

2015 2012 82,9 -5,2 73,9 2,5 52,1 3,7

2015 2012 37 -5 34 0 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer GalgenveldLeefbaarometer Galgenveld

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
In deze rustige wijk is een er grotere overlastbeleving, bijvoorbeeld wanneer jongeren in de buurt
rondhangen.

Het Oud Burgeren Gasthuis functioneert steeds meer als een wijkcentrum voor breed publiek.

De Archipelhof is een atypisch deel van de wijk met sociale problematiek.

Panden in de winkelstrip archipelstraat blijken moeilijk te verhuren, het winkelcentrum lijkt ook andere
functies te krijgen.

Citaten GalgenveldCitaten Galgenveld



Goffert 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


Goffert maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Midden. Het grootste
deel wordt ingenomen door het Goffertpark en door het
bedrijventerrein Winkelsteeg. Daarnaast zijn er drie woongebieden te
herkennen. De Kolpingbuurt bestaat uit kleine, goedkope huurwoningen
in beheer bij een woningbouwvereniging, ingeklemd tussen de
Muntweg en de spoorlijn. Daarnaast liggen er twee flatcomplexen aan
de Heideparkseweg, in een groene omgeving. En tenslotte is de
Emancipatiebuurt, in de periode 1988 -1993 aangelegd op het terrein
van het voormalige Pensionaat Jonkerbosch. De bebouwing hier bestaat
uit laagbouw koopwoningen en huurappartementen in een bosachtige
omgeving.

Totaaloordeel Goffert
Het woon- en leefklimaat zijn binnen Nijmegen gemiddeld en maken al
langere tijd positieve ontwikkelingen door. Gezien de vastgoedwaarde
en economische positie van bewoners behoort Goffert tot het 'lagere
middensegment' van de Nijmeegse woningmarkt. De gemeente
Nijmegen beschouwt de Kolpingbuurt als aandachtsgebied.

Wijkbeschrijving GoffertWijkbeschrijving Goffert



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling GoffertOntwikkeling Goffert

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel GoffertWijkprofiel Goffert



Conclusies GoffertConclusies Goffert

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Goffert maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Midden. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot het
lagere middensegment van de Nijmeegse woningmarkt. De gemeente Nijmegen beschouwt het deelgebied Kolpingbuurt als aandachtsgebied.

Het woon- en leefklimaat in de wijk als geheel zijn voor Nijmegen gemiddeld, met daarbinnen al langere tijd positieve trends. Bewoners geven een ruime
voldoende aan hun woonomgeving. Veel bewoners zien hun buurt vooruit gaan. Ook wijkprofessionals wijzen op verbeteringen, maar benoemen ook
aandachtspunten.

Leefbaarheid, woonomgeving, sociaal klimaat en bewonerskenmerken zijn hier prima (gemiddeld). Positief is de nabijheid van veel arbeidsplaatsen.
Aandachtspunten zijn de woningmarktpositie, het voorzieningenniveau en gezondheidssituatie van de bevolking.

De Kolpingbuurt is een bijzonder deelgebied in de wijk Goffert. Leefbaarheidsproblemen zijn hier steeds meer op de achtergrond geraakt. De eenzijdige
woningvoorraad, instroom van zwakke groepen (en daarmee samenhangende problematiek en netwerk) en de hoge mutatiegraad zijn volgens
wijkprofessionals bedreigingen voor deze buurt.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als ruim voldoende en over langere termijn stabiel. Wel is de Kolpingbuurt volgens Leefbaarometer een
risicogebied waar de situatie zwak of onvoldoende is.

Het Goffertpark draagt bij aan de leefbaarheid, als rust- en recreatiegebied voor de aanliggende woongebieden en grotere delen van Nijmegen.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Goffert laat het sociaal klimaat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien, net als eerdere jaren.

De veiligheidsscore is als geheel niet afwijkend, maar er is wel een hoog en toenemend aantal agressiedelicten geregistreerd. Volgens wijkprofessionals
verdient sociale veiligheid hier blijvende aandacht, hoewel er de afgelopen jaren verbeteringen zijn opgetreden.

Het sociaal klimaat in de Kolpingbuurt kunnen we typeren als naar binnen gericht, met geheel eigen normen en waarden, en vaak een opvallende
onderlinge tolerantie en acceptatie. Met de instroom van nieuwe bewoners ziet ‘de oude garde’ de saamhorigheid van vroeger verdwijnen, maar het
volkswijkgevoel met een positieve sociale controle is gebleven.

Wijkprofessionals zien positieve ontwikkelingen, het is vooral rustiger geworden in de Kolpingbuurt. De veiligheidssituatie is verbeterd. Groot verschil in
vergelijking met 10 jaar terug, maar dit is een geleidelijke verandering geweest.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

De wijk Goffert rekenen we tot de middensegmenten van de woningmarkt. De woonomgeving heeft een prima, gemiddeld niveau. De woningmarktpositie
en het voorzieningenniveau blijven enigszins achter.

Goffert is aangemerkt als een prettige woonomgeving. De grootschalige groenvoorzieningen zijn volgens wijkprofessionals een sterk voordeel, en bieden
allerlei mogelijkheden voor buitenactiviteiten. Ook op stedelijke schaal (denk aan popconcerten), waarbij omwonenden (soms) overlast ervaren.

Dit deel van Nijmegen wordt gekenmerkt door grote werkgevers. In de wijk Goffert het CWZ-ziekenhuis, Sanadome en het bedrijventerrein Winkelsteeg,
met daarbinnen o.m. de vestiging van NXP.

We zien hier relatief veel klachten en meldingen over de openbare ruimte, maar over het onderhoud van wegen zijn inwoners tevreden. Voorzieningen als
supermarkt of apotheek zijn wat verder weg gelegen. De aanwezige busverbindingen in de wijk zijn waardevol voor de bewoners. Ook is er nu een
treinstation in de omgeving geopend (Station Nijmegen-Goffert).

Vooral de Kolpingbuurt werkt nadelig voor de woningmarkt in deze wijk. Dit vanwege een kwetsbare marktpositie, eenzijdige samenstelling (goedkope
huur) en relatief sterke daling van de WOZ-waarde.

Hoewel huurwoningen en achterpaden zijn verbeterd komen woningen en openbare ruimte in de Kolpingbuurt volgens wijkprofessionals aan het einde
van de levenscyclus. Er is hier volgens hen veel doorstroming doordat nieuwkomers weer doorverhuizen (vanwege een passender woning elders).

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In de wijk Goffert is het maatschappelijk meedoen en de zelfredzaamheid van mensen als geheel niet afwijkend. Dit gemiddelde beeld zien we ook terug
in achterliggende indicatoren rond sociale contacten, inkomen, werk en onderwijs. Gezondheid en zorg zijn hier echter wel attentiepunten.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'pragmatici' wordt aangeduid. Het gaat om kritische, eigenwijze burgers die veel kansen
zien in de wereld om hen heen. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen, hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan. Ook zien we
relatief veel 'verantwoordelijken'. Deze burgers worden gedreven door maatschappelijke betrokkenheid en het algemeen belang, met relatief veel
vertrouwen in de overheid. Verantwoordelijken zijn coöperatief doch kritisch.

Wijkprofessionals wezen in een eerdere Wijkmonitor al op een concentratie van multiprobleemhuishoudens in de Kolpingbuurt, vooral bij de langzittende
groep bewoners (naar schatting zo'n 40%). Bewoners zijn volgens hen ook vaak economisch kwetsbaar; bijvoorbeeld veel huishoudens met twee kleine
banen. De nieuwe instroom is de laatste tijd zwak, heeft een lage sociaal economische status en/of is zorgbehoevend.

De jeugd van 6-14 jaar blijft volgens wijkprofessionals een aandachtspunt vormen in deze wijk. Deze groeiende groep is (negatief) beïnvloedbaar en
daardoor kwetsbaar. Daarnaast hebben zij weinig steun van ouders die moeite hebben met de opvoeding.

Het aantal inwoners in Goffert was de afgelopen jaren stabiel. De komende jaren verwachten we een afname.



Cijfers GoffertCijfers Goffert

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Goffert
ontwikkeling

Goffert
stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,2* 0,0 7,7 0,2 7,4 -0,1

2015 2013 22* 4 19 2 16 1

2015 2013 18* 0 9 -4 16 -1

2014 2008 Ruim voldoende Stabiel Goed Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 2.612 24 18.927 871 170.739 7.703

2015 2010 11,1 -1,1 14,4 -0,5 14,1 -0,5

2015 2010 14,8 2,6 14,0 1,0 14,6 1,3

2015 2010 4,7 -0,3 5,8 0,2 7,1 0,2

2015 2010 11,5 1,2 10,8 0,8 13,0 0,5

2015 - stabiel gegroeid

2015 - afname, enige toename 75+

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Goffert
ontwikkeling

Goffert
stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 58* 0 68 -3 65 -1

2015 2013 5,6* -0,1 6,3 0,0 5,8 -0,1

2015 2013 25* 0 35 2 27 0

2015 2013 31* -2 40 0 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 52* -5 62 4 55 -4

2015 2013 8* -1 5 -5 7 0

2015 2013 12* -1 10 -1 12 0

2015 2013 9* 0 6 0 7 -1

Veiligheid

2014 2010 2,3 0,8 0,7 -0,2 0,8 -0,2

2014 2010 1,4 -0,2 1,5 0,1 1,1 -0,3

2015 2011 18* -3 11 -7 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Goffert
ontwikkeling

Goffert
stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 63* 4 77 8 69 2

2014 - 30 - 14 - 16 -

2015 2013 4,1* 0,1 3,0 -0,2 3,6 -0,1

2015 2013 58* 4 64 -3 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 22* 1 20 1 23 2

2015 2013 56* 0 68 2 55 -1

2013 2011 1.400 200 600 0 800 0

2013 2011 1.400 0 700 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 1.035 -1 8.453 72 74.553 1.650

2015 2013 53,5 0,1 57,1 -0,2 56,6 -0,1

2015 2013 72,6 -0,4 50,8 0,0 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 173.000 -18% 194.800 -14% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 527,9 21,7 194,5 -1,2 70,2 -4,0

2015 2013 9,2 0,9 11,2 1,2 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 17* 0 12 -2 14 -1

2015 2013 5* -1 3 -1 4 0

Verkeer

2014 2008 1,1 0,3 0,7 -0,3 0,6 -0,2

2015 2013 3,8* 0,1 3,7 0,1 3,7 0,0

2015 2013 85* 8 86 3 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Goffert
ontwikkeling

Goffert
stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 16,0 1,3 15,3 1,9 16,6 1,6

2014 2011 9,4 2,9 5,4 1,4 6,1 1,2

2015 2013 9* -4 8 -2 7 -3

2015 2013 11* -3 23 -2 19 0

2015 2013 7* -1 3 -3 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 69* -8 75 -4 76 -4

2014 - 4,5 - 4,5 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 75* -3 76 3 76 -1

2015 2013 7* 0 9 3 7 0

2015 2013 17* -1 16 -4 17 -1

Onderwijs

2015 - 16,0 - 10,1 - 13,2 -

2015 2012 40,2 2,9 29,9 2,5 39,6 4,5

2015 2012 58,8 8,8 64,3 3,2 52,1 3,7

2015 2012 63 5 29 -1 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer GoffertLeefbaarometer Goffert

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Er zijn binnen de wijk drie buurten te herkennen. Het grootste deel van de wijk bestaat uit het Goffertpark en
het bedrijventerrein Winkelsteeg.

De Kolpingbuurt kent kleine, goedkope huurwoningen in beheer bij een woningbouwvereniging. Daarnaast
liggen er twee flatcomplexen aan de Heideparkseweg, in een groene omgeving. En tenslotte is de
Emancipatiebuurt, in de periode 1988 - 1993 aangelegd op het terrein van het voormalige Pensionaat
Jonkerbosch.

Wijkprofessionals zien positieve ontwikkelingen in de Kolpingbuurt, het is vooral rustiger geworden. Veiligheid
is verbeterd. Groot verschil in vergelijking met 10 jaar terug, maar dit is een geleidelijke verandering geweest.

De eenzijdige woningvoorraad, de mogelijke terugkeer van oud-bewoners (en daarmee samenhangende
problematiek en netwerk) en de hoge mutatiegraad zijn mogelijke ‘bedreigingen’ voor de Kolpingbuurt.

De nieuwe instroom (in huurwoningen) is de laatste tijd zwak, heeft een lage ses en/ of is zorgbehoevend.

Citaten GoffertCitaten Goffert



Groenewoud 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


Groenewoud maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Oost. Vooral door
het open gebied ten zuiden van de d'Almarasweg, de Albertinum-
kloostertuin en volgroeide particuliere tuinen is het een groene wijk. Er
zijn drie karakteristieke deelgebieden. Ten eerste een gebied tussen
Groenewoudseweg en Spoorkuil met herenhuizen in lintbebouwing en
een gedeelte met bijzondere bebouwing zoals NS-station en
brandweerkazerne. Daarnaast de eigenlijke woonwijk, daterend uit de
jaren 1956-1966. Het eerste bouwplan droeg de naam Albertinum,
daarna wijzigde de naam in Groenewoud. Het gaat om een variatie van
bungalows en rijwoningen, en ook enkele blokken met etagewoningen.
Er staat veel laagbouw in de koopsector, vaak voorzien van platte daken.
Tenslotte bestaat Groenewoud ook uit landelijk gebied en bos.

Totaaloordeel Groenewoud
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig en stabiel
beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van
bewoners behoort Groenewoud tot de Nijmeegse wijken in het hoogste
woningmarktsegment.

Wijkbeschrijving GroenewoudWijkbeschrijving Groenewoud



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling GroenewoudOntwikkeling Groenewoud

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel GroenewoudWijkprofiel Groenewoud



Conclusies GroenewoudConclusies Groenewoud

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Groenewoud maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Oost. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot
het hoogste woningmarktsegment in de stad.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn bovengemiddeld in Nijmegen en stabiel. Bewoners vinden dit een goede omgeving om te wonen en te leven.

Aan dit bovengemiddelde beeld dragen vooral algemene (leefbaarheids)oordelen over wijk bij. Ook sociaal klimaat en maatschappelijke participatie en
zelfredzaamheid zijn hier (soms sterk) bovengemiddeld.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als ruim voldoende, maar laat sinds 2012 een achteruitgang zien. Leefbarometer laat geen risicogebieden
zien.

Groenewoud vormt een rustige woonomgeving, waarbij de aanwezige scholengemeenschap en studentenhuisvesting enige impact op de leefbaarheid
hebben.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Groenewoud is het sociaal klimaat goed te noemen. Onder andere zijn bewoners zijn sterk betrokken en actief in de wijk.

Volgens bewoners gaat het samenleven in de wijk tussen verschillende groepen goed. Er zijn minder overlastmeldingen in de wijk dan gemiddeld in
Nijmegen.

Het veiligheidsgevoel blijft hier gemiddeld hoewel er een stijging is van het aantal aangiften van woninginbraken. Er zijn relatief weinig aangiften van
agressie in de wijk Groenewoud.

Volgens wijkprofessionals is er enige overlast en vervuiling van jongeren die naar de middelbare school in de wijk gaan ('snoeproutes'). Daarnaast zorgen
de studenten in de wijk rondom complex Hoogeveldt voor geluidsoverlast en verrommeling. Deze overlast blijft beperkt binnen deze gebieden volgens
wijkprofessionals.

Eerder gaven wijkprofessionals al aan dat zij het zelforganiserend vermogen van de Groenewouders een sterk punt vinden.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

De woonomgeving in de wijk laat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien. Groenewoud heeft een zeer sterke positie op de woningmarkt en rekenen we
tot de hogere segmenten van de woningmarkt. Het verkeersbeeld voor de wijk blijft achter.

De gemiddelde vastgoedwaarde is hier voor Nijmegen erg hoog; veel laagbouwwoningen in eigendom. De woonomgeving wordt erg gewaardeerd,
ondanks het wat mindere voorzieningenniveau door bijvoorbeeld een relatief grote afstand tot supermarkt of apotheek.

Bewoners vragen om aandacht voor de verkeersveiligheid, met name op de d’Almarasweg / Van Haapsstraat. Aandachtspunt in de Professor Bromstraat is
de parkeersituatie en het (mogelijk) fungeren als sluiproute. Wijkprofessionals onderstrepen deze verkeersproblemen in de wijk.

Daarnaast vragen bewoners aandacht voor geluidoverlast die zij ervaren uit de omgeving van de wijk. Zij wijzen op overlastbronnen als evenementen in
Park Brakkenstein, sportverenigingen in de omgeving en bedrijvigheid op het terrein van de RUN. Groenewoud herbergt veel sportvoorzieningen (o.a.
voetbal, hockey, korfbal). Bewoners ijveren voor leefbaarheid in relatie tot overlast van deze activiteiten. Het gaat volgens wijkprofessionals om het
gezamenlijk bewaken van de leefbaarheid, in samenwerking met de clubs. Overigens wordt er in de wijk als geheel op slechts weinig adressen stank- of
geluidsoverlast ervaren uit de omgeving.

Bijzonder is dat de wijk een stukje buitengebied kent. Ook park Brakkenstein is bijzonder element. Volgens wijkprofessionals is rond studentencomplex
Hoogeveldt de uitstraling van de openbare ruimte negatief.

Een plantsoen aan de Jan Willem Passtraat is vervangen door een moestuin; het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door bewoners.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Groenewoud is het maatschappelijk meedoen en de zelfredzaamheid van de bevolking overwegend positief. Sterke punten zijn gezondheid en zorg.
Ook het beeld rondom onderwijs is positief.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'pragmatici' wordt aangeduid. Het gaat om kritische, eigenwijze burgers die veel kansen
zien in de wereld om hen heen. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen, hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan.

Er zijn hier weinig huishoudens met een lage sociaal-economische status. Financiële problemen en uitkeringsafhankelijkheid komen relatief weinig voor.
Daarentegen geven wel veel huishoudens aan dat de financiële situatie slecht is.

De wijk kent zeer weinig aandachtsgroepen op het gebied van zorg en welzijn.

Het aantal inwoners in Groenewoud is de laatste jaren afgenomen. De komende jaren verwachten we dat het inwonersaantal ongeveer gelijk blijft.



Cijfers GroenewoudCijfers Groenewoud

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Groenewoud
ontwikkeling
Groenewoud

stadsdeel
N-Oost

ontwikkeling
N-Oost

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,9* -0,1 7,9 -0,3 7,4 -0,1

2015 2013 10* -1 11 1 16 1

2015 2013 13* 0 9 -2 16 -1

2014 2008 Ruim voldoende Achteruitgang Zeer goed Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 3.584 -60 34.339 682 170.739 7.703

2015 2010 6,8 0,4 9,9 -0,7 14,1 -0,5

2015 2010 18,6 -1,4 14,3 1,9 14,6 1,3

2015 2010 3,7 0,0 4,8 -0,4 7,1 0,2

2015 2010 6,6 1,9 6,6 0,3 13,0 0,5

2015 - gekrompen gegroeid

2015 - stabiel

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Groenewoud
ontwikkeling
Groenewoud

stadsdeel
N-Oost

ontwikkeling
N-Oost

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 75* -1 77 -2 65 -1

2015 2013 6,4* 0,0 6,3 -0,1 5,8 -0,1

2015 2013 32* 0 32 4 27 0

2015 2013 35* -6 31 -5 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 69* -3 73 1 55 -4

2015 2013 3* 0 6 1 7 0

2015 2013 5* -1 8 -1 12 0

2015 2013 4* -1 6 0 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,6 0,1 0,4 0,0 0,8 -0,2

2014 2010 2,1 0,9 1,2 -0,1 1,1 -0,3

2015 2011 8* -2 13 1 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Groenewoud
ontwikkeling
Groenewoud

stadsdeel
N-Oost

ontwikkeling
N-Oost

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 69* -4 70 3 69 2

2014 - 12 - 15 - 16 -

2015 2013 2,8* -0,1 2,7 -0,4 3,6 -0,1

2015 2013 59* -15 64 -4 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 22* 3 24 3 23 2

2015 2013 61* -5 48 -7 55 -1

2013 2011 1.400 0 700 100 800 0

2013 2011 1.300 0 600 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 767 -4 13.699 -19 74.553 1.650

2015 2013 62,7 -0,1 44,1 -0,1 56,6 -0,1

2015 2013 33,8 -0,2 44,8 0,3 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 272.100 -15% 250.700 -15% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 60,9 -9,2 37,7 -0,9 70,2 -4,0

2015 2013 13,0 0,8 17,0 1,4 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 12* 2 12 0 14 -1

2015 2013 3* 2 2 0 4 0

Verkeer

2014 2008 1,2 0,8 0,6 -0,4 0,6 -0,2

2015 2013 3,3* -0,1 3,3 -0,2 3,7 0,0

2015 2013 76* 1 77 3 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Groenewoud
ontwikkeling
Groenewoud

stadsdeel
N-Oost

ontwikkeling
N-Oost

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 11,8 2,7 13,1 1,0 16,6 1,6

2014 2011 1,5 -0,1 2,9 0,3 6,1 1,2

2015 2013 3* -2 4 -2 7 -3

2015 2013 34* 3 31 3 19 0

2015 2013 3* 0 3 1 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 78* -5 83 -1 76 -4

2014 - 0,2 - 2,3 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 78* 1 78 -5 76 -1

2015 2013 10* 1 7 0 7 0

2015 2013 18* 0 17 2 17 -1

Onderwijs

2015 - 3,8 - 2,1 - 13,2 -

2015 2012 22,1 10,8 29,5 13,1 39,6 4,5

2015 2012 83,3 -1,8 73,9 2,5 52,1 3,7

2015 2012 43 9 34 0 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer GroenewoudLeefbaarometer Groenewoud

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Rustige woonomgeving met duidelijke drukkere gebieden nabij de sportvoorzieningen, studentenhuisvesting
en de middelbare school.

Winkelstrip bij het Albertinum klooster is in slordig staat en heeft een negatieve uitstraling op de omgeving.

Er zijn verkeers- of verkeersveiligheidsproblemen rondom Dalmarasweg.

Steeds meer uitwisselingsstudenten in Hoogeveldt. De omgeving is er vrij rommelig (zelfs voor studenten).

Winkelstrip nabij het Albertinum klooster is in slordig staat

Bijzonder is dat de wijk een stukje buitengebied kent. Ook park Brakkenstein is bijzonder element.

Citaten GroenewoudCitaten Groenewoud



Grootstal 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


Grootstal heeft binnen stadsdeel Nijmegen-Zuid een ruim aanbod aan
goedkope en middeldure huurwoningen, laagbouw en etagebouw. Het
grootste deel is gebouwd tussen 1955 en 1965. Er is hier veel
stedenbouwkundige afwisseling in samenhang met hoogteverschillen.
In Grootstal zijn diverse oude verbindingen als de Grootstalselaan, de St.
Jacobslaan en de Van Peltlaan zichtbaar. Langs deze wegen en later ook
in tussenliggende gebieden is bebouwing ontstaan. Een opvallend
woonproject voor ouderen is 'de Ring'. In het noordwestelijk deel van
de wijk liggen verschillende bedrijven. In het zuidelijk deel is begin
negentiger jaren het nieuwbouwplan Klein Grootstal gerealiseerd.

Totaaloordeel Grootstal
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een stabiel en
gemiddeld beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie
van bewoners behoort Grootstal tot het 'lagere middensegment' van de
Nijmeegse woningmarkt.

Wijkbeschrijving GrootstalWijkbeschrijving Grootstal



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling GrootstalOntwikkeling Grootstal

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel GrootstalWijkprofiel Grootstal



Conclusies GrootstalConclusies Grootstal

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Grootstal maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Zuid. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot het
lagere middensegment van de Nijmeegse woningmarkt.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn voor Nijmegen gemiddeld en (na licht negatieve ontwikkelingen in het verleden) stabiel. Bewoners geven een
ruime voldoende aan deze woonomgeving.

Leefbaarheid, woonomgeving, sociaal klimaat en bewonerskenmerken zijn hier prima (gemiddeld). Attentiepunten zijn er echter wel: het monofunctionele
karakter en de kwetsbare gezondheidssituatie van de bevolking.

Grootstal is volgens wijkprofessionals op het oog een heel aantrekkelijk wijk, groen, ruime opzet en door de hoge mutatiegraad zijn er woningen
beschikbaar. Dit leidt echter wel tot zwakke instroom. Het voorzieningenniveau voor de wijk is volgens hen goed op orde. Voor een redelijk grote wijk met
veel jongeren is er voor die groep echter weinig te beleven en weinig geregeld.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als ruim voldoende en over langere termijn stabiel. Leefbaarometer geeft binnen de wijk geen
risicogebieden aan.

De wijk heeft volgens wijkprofessionals behoorlijk ‘overhoop gelegen’ door bouwprojecten. Er zijn bijvoorbeeld veel opbrekingen geweest in de
hoofdroutes om deze aan te passen.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Grootstal is het sociaal klimaat op een voor Nijmegen gemiddeld niveau.

Het aantal agressie-incidenten binnen de wijk is relatief laag.

De wijksfeer, al lange tijd gekenmerkt door een rustige, gelijkgestemde sfeer, is volgens wijkprofessionals veranderd. Om allerlei redenen (waaronder
taakstellingen van corporaties rond bepaalde groepen en instroom vanwege herstructureringen volkswijken elders) is er instroom van andere leefstijlen.
Enerzijds geeft men aan dat dit een gezonde ontwikkeling is van de sociale structuur van Grootstal, anderzijds worden ook botsingen beschreven (o.a.
generatieconflicten) en zijn er meer overlastmeldingen. Door maatschappelijke instanties wordt er in dit verband veel aandacht besteed aan
multiprobleemhuishoudens in de wijk.

Grootstal heeft in de ervaring van wijkwerkers veel betrokken bewoners en er lopen al een flink aantal participatieprojecten in de wijk. Tegelijkertijd is er
hier in de ogen van wijkprofessionals geen hechte sociale structuur, en zijn er bijvoorbeeld weinig mantelzorgers. Er zijn hier en daar wel een aantal
vrijwilligers in de buurt en enkele sociale projecten.

“Onder Onnes” is volgens wijkprofessionals een gebied op zich. De bewoners zijn niet op de wijk gericht met hun activiteiten en netwerk, en vinden qua
leefstijl geen aansluiting bij de rest van de wijk.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Grootstal rekenen we tot de middensegmenten van de woningmarkt. De woonomgeving heeft een prima, gemiddeld niveau. De wijk is wel nogal eenzijdig
samengesteld met vooral huurwoningen, en kent een monofunctioneel karakter met weinig arbeidsplaatsen of werk aan huis.

Fysiek gaat de buurt er volgens wijkprofessionals op vooruit: openbare ruimte en groen zijn in grote delen van de wijk verbeterd.

De aanwezige voorzieningen worden gewaardeerd door bewoners. Het winkelcentrum St. Jacobslaan -Einsteinstraat vormt de centrale ontmoetingsplek in
de wijk. Ook het Wijkcentrum de Schakel , het gezondheidscentrum St. Jacobslaan (ligt net buiten de wijk Grootstal) en wooncentrum De Ring zijn
belangrijke voorzieningen.

Bewoners en winkeliers maken zich zorgen over mogelijke leegstand binnen winkelcentrum Einsteinstraat-St.Jacobslaan. Ook de leegstand en kwaliteit van
het bedrijvengebied tussen Marie Curiestraat, Nieuwe Mollenhutseweg, Kamerling Onnesstraat en Hatertseweg is volgens wijkprofessionals een
aandachtspunt.

Het vernieuwde gezondheidscentrum aan de St. Jacobslaan is een belangrijke plek in de directe omgeving van de wijk. Basisschool De Kleine Wereld is
onlangs geheel vernieuwd. In het gebouw zijn drie verschillende soorten onderwijs samengebracht. De betekenis van deze school voor de wijk is volgens
wijkprofessionals groot.

Dwars door Grootstal lopen ecologische zones die de groene gebieden Elshof en Heumensoord met elkaar verbinden. Volgens wijkprofessionals is de wijk
zich niet altijd bewust van de waarde van deze zone.

De vele groene plekken in de wijk vormen tevens ‘natuurlijke’ speelplekken. Het nadeel is dat de routes hiertussen worden doorsneden door drukke
wegen, waardoor kinderen zich niet altijd zelfstandig kunnen bewegen.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Grootstal zijn maatschappelijk meedoen en zelfredzaamheid op voor Nijmegen gemiddeld niveau. Aandachtspunten vormen de achterblijvende
gezondheidssituatie van veel mensen en de toename van lage inkomensgroepen in de wijk.

Deze wijk kent veel verschillende 'burgerschapsstijlen'. We zien een gelijkmatige verdeling van 'pragmatici', 'verantwoordelijken', 'buitenstaanders' of
'plichtsgetrouwen'. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen, hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan. Verantwoordelijken'
worden gedreven door maatschappelijke betrokkenheid en het algemeen belang, hebben relatief veel vertrouwen in de overheid. Buitenstaanders zijn
minder maatschappelijk betrokken en meer op hun eigen leven gericht, met vaak een wantrouwen richting overheid en politiek. Plichtsgetrouwen
tenslotte houden solidariteit hoog in het vaandel, hebben graag wat voor een ander over en verrichten vaak vrijwilligerswerk.

Er is volgens wijkprofessionals sprake van veel kwetsbare instroom in de wijk. Deze instroom is in vergelijking met eerdere jaren toegenomen, en hangt
samen met statushouders die met urgentie ergens gehuisvest moeten worden en daardoor voorrang krijgen.

Achter de voordeur speelt er veel. Er zijn hier relatief veel mensen met psychiatrische problemen. Die zorgen volgens wijkwerkers voor veel overlast in de
buurt.

Ook is er volgens wijkprofessionals veel eenzaamheid in Grootstal. Veel ouderen of mensen met een zorgvraag hebben een klein netwerk en een kleine
leefwereld. Er zijn weinig mantelzorgers.

De bevolking in Grootstal was de afgelopen jaren stabiel. De komende jaren verwachten we (binnen de huidige bevolking) een afname.



Cijfers GrootstalCijfers Grootstal

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Grootstal
ontwikkeling

Grootstal
stadsdeel

N-Zuid
ontwikkeling

N-Zuid
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,2* 0,0 7,2 -0,2 7,4 -0,1

2015 2013 22* 4 14 -4 16 1

2015 2013 18* 0 21 1 16 -1

2014 2008 Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 5.410 246 23.412 943 170.739 7.703

2015 2010 13,2 -1,4 13,4 -0,3 14,1 -0,5

2015 2010 22,1 0,6 20,6 0,1 14,6 1,3

2015 2010 9,6 0,6 8,6 0,5 7,1 0,2

2015 2010 14,2 1,1 14,4 0,9 13,0 0,5

2015 - stabiel gegroeid

2015 - afname

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Grootstal
ontwikkeling

Grootstal
stadsdeel

N-Zuid
ontwikkeling

N-Zuid
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 58* 0 60 -5 65 -1

2015 2013 5,6* -0,1 5,5 -0,5 5,8 -0,1

2015 2013 25* 0 22 2 27 0

2015 2013 31* -2 32 -12 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 52* -5 44 -11 55 -4

2015 2013 8* -1 12 3 7 0

2015 2013 12* -1 15 3 12 0

2015 2013 9* 0 8 0 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,7 0,0 0,7 0,0 0,8 -0,2

2014 2010 0,6 -0,6 0,9 -0,5 1,1 -0,3

2015 2011 18* -3 20 4 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Grootstal
ontwikkeling

Grootstal
stadsdeel

N-Zuid
ontwikkeling

N-Zuid
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 63* 4 70 0 69 2

2014 - 14 - 12 - 16 -

2015 2013 4,1* 0,1 3,9 0,0 3,6 -0,1

2015 2013 58* 4 48 2 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 22* 1 26 0 23 2

2015 2013 56* 0 62 -2 55 -1

2013 2011 900 0 700 0 800 0

2013 2011 600 0 500 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 2.774 187 11.042 288 74.553 1.650

2015 2013 65,0 -3,8 62,1 -1,4 56,6 -0,1

2015 2013 71,2 -0,1 63,1 -0,3 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 165.700 -16% 166.300 -16% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 15,9 -1,2 13,6 0,2 70,2 -4,0

2015 2013 7,2 0,8 8,1 0,7 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 17* 0 15 5 14 -1

2015 2013 5* -1 4 3 4 0

Verkeer

2014 2008 0,3 0,0 0,3 -0,2 0,6 -0,2

2015 2013 3,8* 0,1 3,9 0,3 3,7 0,0

2015 2013 85* 8 86 7 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Grootstal
ontwikkeling

Grootstal
stadsdeel

N-Zuid
ontwikkeling

N-Zuid
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 16,4 2,5 18,0 1,7 16,6 1,6

2014 2011 7,5 1,6 8,1 2,1 6,1 1,2

2015 2013 9* -4 6 -6 7 -3

2015 2013 11* -3 11 -4 19 0

2015 2013 7* -1 7 -5 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 69* -8 67 -6 76 -4

2014 - 5,6 - 7,1 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 75* -3 76 1 76 -1

2015 2013 7* 0 6 -2 7 0

2015 2013 17* -1 17 -2 17 -1

Onderwijs

2015 - 16,3 - 17,9 - 13,2 -

2015 2012 49,3 14,4 41,6 5,4 39,6 4,5

2015 2012 55,6 12,7 50,7 6,0 52,1 3,7

2015 2012 61 13 45 0 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer GrootstalLeefbaarometer Grootstal

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Grootstal is op het oog een heel aantrekkelijk wijk, groen, ruime opzet en door de hoge mutatiegraad zijn er
woningen beschikbaar. Dit leidt echter wel tot ‘zwakke instroom’.

Fysiek gaat de buurt er op vooruit: openbare ruimte, het groen en grote delen van de wijk worden opgeknapt
of zijn opgeknapt.

Het beoogde verkoop van de huurflats verloopt beneden verwachting. De hoge mutatiegraad van de
huurflats is inherent aan het woningtype. Gaat om een (relatief) kleine plattegrond, vooral bewoond door
jongeren, echte starterswoningen. Dit is verder geen probleem.

De wijk heeft behoorlijk ‘overhoop gelegen’ vanwege bouwprojecten. Er zijn bijvoorbeeld veel opbrekingen
geweest in de hoofdroutes om deze aan te passen. De bereikbaarheid is daardoor niet direct verbeterd,
maar het oogt wel netter en de verkeerssituatie is wel (iets) veiliger daardoor. Met name tijdens de spits is
het druk en problematisch.

Het voorzieningenniveau voor de wijk is goed op orde. Voor jongeren is er alleen weinig te beleven en weinig
geregeld terwijl het wel een redelijk grote wijk betreft met veel jongeren.

Er is sprake van veel kwetsbare instroom in de wijk, vooral van statushouders die met urgentie ergens
gehuisvest moeten worden en daardoor voorrang krijgen. De leef- en woonstijlen van oude en nieuwe
bewoners botsen met elkaar. Er is met name vanuit de instromende bewoners veel overlast. En er zijn zelfs
door deze overlast verhuizingen geweest (zorgelijk).

Er is veel eenzaamheid in de wijk. Veel ouderen of mensen met een zorgvraag hebben een klein netwerk en
een kleine leefwereld. Er zijn weinig mantelzorgers. Naast de overlast door instromers speelt er achter de
voordeur veel en met het beroep op het langer thuis wonen komen er ook andere vraagstukken op
wijkprofessionals af.

Citaten GrootstalCitaten Grootstal



Hatert 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


Hatert heeft een strakke stedenbouwkundige opbouw en binnen
stadsdeel Nijmegen-Zuid een sterke, eigen identiteit. De afwisseling in
architectuur is beperkt, met laagbouwwoningen met platte daken en
rechthoekige flatgebouwen. Tussen de woonbuurten bevinden zich
open (groen)stroken. Het noordelijk deel van de wijk bestaat
voornamelijk uit koopwoningen, de zogenaamde Edelstenenbuurt. Het
gebied ten zuiden van de Hatertseweg bevat overwegend goedkope
huurwoningen, het grootste deel is gerealiseerd tussen 1955 en 1965.

Totaaloordeel Hatert
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een achterblijvend,
maar stabiel beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie
van bewoners behoort Hatert tot de Nijmeegse wijken in het laagste
woningmarktsegment. De gemeente Nijmegen beschouwt de wijk als
aandachtsgebied.

Wijkbeschrijving HatertWijkbeschrijving Hatert



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling HatertOntwikkeling Hatert

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel HatertWijkprofiel Hatert



Conclusies HatertConclusies Hatert

LeefbaarheidLeefbaarheid

Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Hatert tot de Nijmeegse wijken in het laagste woningmarktsegment. De
gemeente Nijmegen geeft extra aandacht aan de in Nijmegen-Zuid gelegen wijk.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn voor Nijmeegse begrippen ondergemiddeld en (na eerdere verbeteringen) stabiel. Bewoners geven overigens een
ruime voldoende aan hun woonomgeving.

De woonomgeving is hier dan ook prima (gemiddeld). Vooral de maatschappelijke positie van de bevolking en het sociaal klimaat (uitgezonderd
veiligheidszaken) blijven aandachtspunten.

Voor wijkprofessionals is het wegnemen van de landelijke status van krachtwijk belangrijk. Er zijn aanwijzingen dat er een verbeterde beeldvorming buiten
de wijk optreedt. Qua leefbaarheid scoort de wijk volgens hen goed, ondanks duidelijke en blijvende risico's. Er is het besef dat door de aard van de
woningvoorraad een blijvende instroom van kansarmen en huishoudens met een lage sociaal-economische status zal plaatsvinden. Bij sociale stijging
verlaat men soms de buurt of de wijk.

Wijkprofessionals wijzen op de heel verschillende buurten; de Edelstenenbuurt heeft bijvoorbeeld een eigen positie. De Hatertseweg is een duidelijke
scheiding in Hatert, letterlijk en figuurlijk. Al met al is dit volgens hen een wijk waar mensen met een smalle beurs goed kunnen wonen. En waar ook plaats
is voor mensen 'met bagage'. Instellingen als Plurijn en RIBW hebben hier relatief veel woningen voor hun specifieke doelgroepen.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als voldoende en over langere termijn stabiel. Wel zijn er volgens Leefbaarometer meerdere
risicogebieden waar de situatie zwak is. Het gaat daarbij om grote delen ten zuidoosten van de Hatertseweg.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

Het sociaal klimaat in Hatert laat een voor Nijmegen achterblijvend beeld zien, vooral op het gebied van onderling samenleven. Inwoners geven aan elkaar
minder vaak te kennen en waarderen de onderlinge omgang en saamhorigheid relatief laag. Men is ook kritisch over het samenleven van verschillende
(etnische) groepen. Duidelijke attentiepunten zijn de relatief geringe gehechtheid aan de buurt (afgenomen) en overlast van jongeren (stabiel gebleven) of
- omwonenden (toegenomen).

In een eerdere Wijkmonitor is aangegeven dat het samenleven van de vele herkomstgroepen vooral het elkaar gedogen betekent. Hatert is geen
meltingpot, hoewel het in bepaalde deelgebieden zeker niet om separaat leven gaat. Enerzijds zijn veel mensen op hun directe omgeving gericht, maar
wijkprofessionals zien ook veel anonimiteit of mensen met een netwerk buiten de wijk.

Het veiligheidsbeeld is niet ongunstig. Wel geeft een relatief groot (en toegenomen) deel aan zich regelmatig onveilig te voelen in de wijk.

Scores op verschillende sociale indicatoren zijn in bepaalde mate verslechterd. Op basis daarvan blijven thema's als integratie en samenleven aandacht
vragen. Ook de sociale omgeving (gehecht aan de buurt, onderlinge omgang en saamhorigheid, inzet voor de buurt) lijkt achteruitgegaan.

Tegelijkertijd geven wijkprofessionals een contrair beeld aan. Het gaat in hun ogen al langere tijd beter met Hatert, de openbare orde en het woonplezier
gaan er op vooruit. Een oude groep overlastveroorzakers is verspreid over de stad (dat heeft op andere wijken weer negatieve effecten). Ook wijzen zij op
een goed georganiseerde bewonersvertegenwoordiging, waarbij de drie buurtvertegenwoordigingen (Kastelen-, Staatslieden- en Edelstenenbuurt)
samenkomen in het wijkplatform Hatert.

Oudere autochtone bewoners zijn vaak trots op de wijk, er heerst volgens wijkprofessionals als het ware een dorpsgevoel. Zij wonen er al lang en zetten
zich actief in voor de wijk. Soms botert het niet tussen deze oudere bewoners en de relatief nieuwe groep jonge allochtonen. Er bestaat onbegrip bij elkaar
over omgangsnormen.

De instroom van maatschappelijk kwetsbaren wordt door bewoners en wijkprofessionals als zorgwekkend ervaren voor de toekomst van de wijk. Deze
hangt samen met de samenstelling van de woningvoorraad en de woningmarktpositie van Hatert.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Hatert rekenen we tot de lagere segmenten van de woningmarkt. De woonomgeving heeft een prima, gemiddeld niveau. Sterke punten zijn het
voorzieningenniveau en de openbare ruimte. Milieuaspecten en het achterblijvende aandeel werk aan huis zijn aandachtspunten

Wijkprofessionals en bewoners waarderen de winkelvoorzieningen en bijvoorbeeld de mogelijkheden voor jongeren in Hatert. Verloedering in de
openbare ruimte speelt nauwelijks, er zijn ook weinig meldingen of klachten.

De woningmarktpositie blijft kwetsbaar, met een eenzijdige voorraad goedkope huurwoningen. Vastgoedwaardes zijn laag.

Bewoners van grondgebonden woningen in Hatert zijn honkvast, er is een lage mutatiegraad (2%).

In de gestapelde bouw is het verloop volgens wijkprofessionals groot (10%). Goedkope woningen en een daarmee samenhangende zwakke instroom.
Mensen komen vaak uit noodzaak in de hoogbouw terecht. Wijkprofessionals zien hier een potentieel risico op een sneeuwbaleffect van overlast. De
hoogbouw is ook meer gevoelig voor overlast doordat er meer mensen bij (op) elkaar wonen en de bouwtechnische staat van de woningen (gehorig).
Verdere stappen in de wooncarriere voor de zwakkere groep zelf zijn lastig, dit zijn volgens wijkprofessionals vaak de langdurige probleemgevallen.

De vele voorzieningen worden gewaardeerd door bewoners. Winkelcentrum Hatert, Binnenhof, wijkcentrum Hatert en nieuwe parken vormen de
belangrijkste ontmoetingsplekken in de wijk.

Diverse bouwprojecten hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan het woonmilieu. Nieuwbouwprojecten als Zonnebaars, De Joncker, Stijl 6 of
appartementen aan de Geeresteinstraat worden door bewoners als een kwaliteitsverbetering voor de wijk Hatert gezien. De openbare ruimte is
aansluitend verbeterd.

In samenspraak met bewoners zijn aan de wijkranden diverse parken tot stand gekomen. Deze kenmerken zich door speel- en gebruiksmogelijkheden,
vaak in combinatie met regenwater-afkoppeling. Veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, maar ook te kunnen spelen of wandelen.

De Hatertseweg, in 2010 geheel opnieuw ingericht, loopt dwars door de wijk Hatert. Een belangrijke verbinding met o.a. centrum, ziekenhuizen en
winkelcentra in de wijk. Bewoners zijn blij met de rode geasfalteerde fietspaden van - en naar het centrum.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Hatert steken zelfredzaamheid en maatschappelijk meedoen relatief ongunstig af. Vooral gezondheid en zorg, inkomenssituatie en
uitkeringsafhankelijkheid zijn aandachtspunten. De aard en samenstelling van de woningvoorraad (veel goedkope huurwoningen) blijven zorgen voor een
instroom van lage inkomensgroepen en kansarmen. Dankzij dit inelastische gegeven blijft Hatert om aandacht vragen.

Volgens wijkprofessionals hebben bewoners veelal een lage sociaal-economische status, en speelt er hier veel financiële problematiek en armoede. De
achterstanden overschaduwen eventuele voorzichtige verbeteringen. Het al met al stabiel beeld is volgens wijkprofessionals, ondanks de blijvende
instroom van maatschappelijk kwetsbaren, best hoopvol. De samenstelling van de woningvoorraad is zoals gezegd een achterliggende factor.

Wijkwerkers treffen hier veel huishoudens met een complexe meervoudige problematiek. Deze multiprobleem-huishoudens hebben impact op de
leefbaarheid, hoewel wijkprofessionals minder overlast signaleren.

Deze wijk kent veel verschillende 'burgerschapsstijlen'. We zien een gelijkmatige verdeling van 'pragmatici', 'verantwoordelijken', 'buitenstaanders' of
'plichtsgetrouwen'. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen, hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan. Verantwoordelijken'
worden gedreven door maatschappelijke betrokkenheid en het algemeen belang, hebben relatief veel vertrouwen in de overheid. Buitenstaanders zijn
minder maatschappelijk betrokken en meer op hun eigen leven gericht, met vaak een wantrouwen richting overheid en politiek. Plichtsgetrouwen
tenslotte houden solidariteit hoog in het vaandel, hebben graag wat voor een ander over en verrichten vaak vrijwilligerswerk.

De belangstelling van bewoners van Hatert voor o.a. wijkschouwen en bijeenkomsten voor verbetering van de openbare ruimte, is volgens
wijkprofessionals altijd redelijk groot. Dit heeft in de afgelopen jaren sterk bijgedragen aan verbeteringen van beheer van de openbare ruimte en actief
burgerschap. Hoewel er in Hatert al erg veel mensen zijn die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk, is er nog volop ruimte om nog meer mee te doen.

De bevolking in Hatert is de afgelopen jaren gegroeid in aantal. De komende jaren verwachten we een stabiel beeld.

Je kunt volgens wijkprofessionals gemakkelijk anoniem verblijven in Hatert. Je kunt er bijvoorbeeld lang wonen zonder contact te hebben met de buren.
Sommigen kiezen hier bewust voor, ook om zorg te mijden. Het bemoeilijkt voor wijkprofessionals de toenadering. De zorgvragen binnen Hatert zijn
volgens hen in aantal en in zwaarte heftiger dan in andere aandachtsgebieden.



Cijfers HatertCijfers Hatert

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Hatert
ontwikkeling

Hatert
stadsdeel

N-Zuid
ontwikkeling

N-Zuid
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 6,8* -0,4 7,2 -0,2 7,4 -0,1

2015 2013 17* -14 14 -4 16 1

2015 2013 22* -1 21 1 16 -1

2014 2008 Voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 10.037 660 23.412 943 170.739 7.703

2015 2010 12,5 0,7 13,4 -0,3 14,1 -0,5

2015 2010 21,7 0,2 20,6 0,1 14,6 1,3

2015 2010 9,7 0,7 8,6 0,5 7,1 0,2

2015 2010 19,3 0,6 14,4 0,9 13,0 0,5

2015 - gegroeid gegroeid

2015 - stabiel

* cijfer voor aandachtsgebied Hatert

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Hatert
ontwikkeling

Hatert
stadsdeel

N-Zuid
ontwikkeling

N-Zuid
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 49* -13 60 -5 65 -1

2015 2013 5,3* -0,5 5,5 -0,5 5,8 -0,1

2015 2013 22* -3 22 2 27 0

2015 2013 34* -13 32 -12 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 43* -8 44 -11 55 -4

2015 2013 13* 5 12 3 7 0

2015 2013 24* 5 15 3 12 0

2015 2013 14* 3 8 0 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,7 -0,2 0,7 0,0 0,8 -0,2

2014 2010 0,9 -0,4 0,9 -0,5 1,1 -0,3

2015 2011 29* 4 20 4 17 -1

* cijfer voor aandachtsgebied Hatert

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Hatert
ontwikkeling

Hatert
stadsdeel

N-Zuid
ontwikkeling

N-Zuid
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 66* -1 70 0 69 2

2014 - 11 - 12 - 16 -

2015 2013 4,7* 0,1 3,9 0,0 3,6 -0,1

2015 2013 39* -12 48 2 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 32* -4 26 0 23 2

2015 2013 62* -2 62 -2 55 -1

2013 2011 700 0 700 0 800 0

2013 2011 500 0 500 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 4.718 103 11.042 288 74.553 1.650

2015 2013 54,8 -1,2 62,1 -1,4 56,6 -0,1

2015 2013 72,6 -0,8 63,1 -0,3 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 138.100 -15% 166.300 -16% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 10,8 -0,1 13,6 0,2 70,2 -4,0

2015 2013 6,3 0,7 8,1 0,7 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 15* 3 15 5 14 -1

2015 2013 7* 5 4 3 4 0

Verkeer

2014 2008 0,4 -0,1 0,3 -0,2 0,6 -0,2

2015 2013 4,1* 0,2 3,9 0,3 3,7 0,0

2015 2013 86* 1 86 7 83 5

* cijfer voor aandachtsgebied Hatert

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Hatert
ontwikkeling

Hatert
stadsdeel

N-Zuid
ontwikkeling

N-Zuid
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 22,5 1,5 18,0 1,7 16,6 1,6

2014 2011 10,6 2,6 8,1 2,1 6,1 1,2

2015 2013 9* -4 6 -6 7 -3

2015 2013 6* -1 11 -4 19 0

2015 2013 9* -7 7 -5 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 67* -2 67 -6 76 -4

2014 - 10,1 - 7,1 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 67* -4 76 1 76 -1

2015 2013 6* -6 6 -2 7 0

2015 2013 16* -4 17 -2 17 -1

Onderwijs

2015 - 32,5 - 17,9 - 13,2 -

2015 2012 47,2 -2,3 41,6 5,4 39,6 4,5

2015 2012 34,8 5,9 50,7 6,0 52,1 3,7

2015 2012 49 2 45 0 31 0

* cijfer voor aandachtsgebied Hatert

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer HatertLeefbaarometer Hatert

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
De verkoop van woningen gaat goed. Het imago van Hatert in Nijmegen is duidelijk verbeterd. Nijmegenaren
hebben een vrij genuanceerd beeld en komen op de nieuwe mogelijkheden om te wonen in de wijk af.
Prettige levendige wijk, veel voorzieningen. Van buitenaf heeft Hatert een minder goed imago vanwege het
(vroegere) label Vogelaarwijk.

Bewoners van grondgebonden woningen zijn honkvast, er is een lage mutatiegraad (2%). In de gestapelde
bouw is het verloop heel groot (10%). Goedkope woningen en daarmee samenhangende zwakke instroom.
Verder stappen in de wooncarrière voor de zwakkere groep zelf is lastig, zijn vaak de langdurige
probleemgevallen.

Mensen komen uit noodzaak in de hoogbouw terecht, ´als het moet´. Potentieel risico op sneeuwbaleffect
van overlast. De hoogbouw is ook meer gevoelig voor overlast doordat er meer mensen bij (op) elkaar wonen
en de bouwtechnische staat van de woningen (gehorig).

De voorzieningen worden gewaardeerd. Winkelcentrum is erg belangrijk voor de wijk. Wijkcentrum wordt
goed bezocht.

Het gaat beter met Hatert, openbare orde en woonplezier gaan er op vooruit. ‘Oude groep’
overlastveroorzakers verspreid zich over de stad (heeft op andere wijken weer negatieve effecten)
verminderd concentratie.

Twee wijkagenten, 70% van de tijd bezig met multiprobleemhuishoudens, dat is vrij veel. Naast de
(overlastgevende) jeugd en de drugshandel blijven (preventie van) woninginbraken prioriteit van de politie in
het algemeen.

Voor veel bewoners gaat het beter met de wijk. Veel oudere autochtone bewoners zijn trots op de wijk, er is
nog een dorpsgevoel. Zij wonen er al lang en zetten zich actief in voor de wijk. Soms botert het niet tussen
deze oudere bewoners en de relatief nieuwe groep jonge allochtonen. Er bestaat onbegrip bij elkaar over
omgangsnormen. De zwakke instroom wordt ook door bewoners als zorgwekkend ervaren voor de toekomst
van de wijk.

De zorgvragen van Hatert bij het Sociaal Wijkteam zijn in aantallen en in zwaarte heftiger dan in andere
aandachtsgebieden.

Citaten HatertCitaten Hatert



ToelichtingToelichting

- Algemene toelichting - 
De wijkmonitor wordt gepresenteerd in de 6 modules wijkbeschrijving, wijkprofiel, conclusies, cijfers, leefbaarometer en citaten. De verschillende
modules geven een beeld van het woon- en leefklimaat in Nijmegen. De modules wijkprofiel en concluses geven respectievelijk een eindoordeel en
onderzoeksresultaten. Deze zijn gebaseerd op een uitgebreide set van wijkindicatoren (deels module cijfers; registraties en enquêtes), kwalificaties van de
Leefbaarometer (module leefbaarometer; www.leefbaarometer.nl) en informatie van wijkprofessionals (module citaten).

- Toelichting wijkbeschrijving - 
De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig
historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen die op het kaartje zijn afgebeeld, zijn indicatief.

- Toelichting wijkprofiel en ontwikkeling wijkprofiel t.o.v. voorgaande wijkmonitor - 
Op basis van analyse van een vaste set wijkindicatoren (deels module cijfers), kwalitatief onderzoek onder wijkprofessionals (module citaten) en de
resultaten van Leefbaarometer.nl (module leefbaarheid) zijn diverse kwalificaties gegeven. Deze kwalificaties zijn per wijk grafisch gepresenteerd in een
zogenaamde profieltaart. Het middenvlak geeft een totaaloordeel over de staat van de wijk. De middenring laat de eindoordelen over de thema's
leefbaarheid, sociaal klimaat, woonomgeving en meedoen & zelfredzaam zien. Deze thema's komen terug in de modules conclusies en cijfers. De
buitenste ring geeft de kwalificaties over samenstellende delen als bevolkingskenmerken, veiligheid, openbare ruimte of onderwijsniveau. Het gekleurde
blok naast de profieltaart geeft de ontwikkeling van de wijk t.o.v. de voorgaande wijkmonitor weer.

- Toelichting conclusies - 
De module conclusies is onderverdeeld in de 4 thema's leefbaarheid, sociaal klimaat, woonomgeving en meedoen & zelfredzaam, als bij de module
wijkprofiel en de module cijfers. Deze onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op een uitgebreide set van wijkindicatoren (deels module cijfers; registraties
en enquêtes), kwalificaties van de Leefbaarometer (module leefbaarometer; www.leefbaarometer.nl) en informatie van wijkprofessionals (module
citaten). MAAK UW KEUZE voor een thema.

- Toelichting cijferss - 

De module cijferss is onderverdeeld in 4 tabellen met de thema's leefbaarheid, sociaal klimaat, woonomgeving en meedoen & zelfredzaam, als bij
de module wijkprofiel en de module conclusies.

Waar mogelijk zijn, op moment van uitgave van de Wijkmonitor, de meest recente cijfers opgenomen. Het jaar van analyse is vermeld in de kolom
"jaar". Naast de kolommen met het cijfer wijk, stadsdeel en Nijmegen volgen de kolommen met het ontwikkelingscijfer. Het ontwikkelingscijfer is
het resultaat van de cijfers uit de periode in de kolom "jaar" en de periode in de kolom "ontw".

De opgenomen cijfers uit de Burgerpeiling op wijkniveau zijn indicatief (in de tabellen, kolom wijk, weergegeven met een sterretje). De reden is dat
de uitkomsten van de Burgerpeiling niet voor de afzonderlijke wijken beschikbaar zijn. Om de cijfers van de Burgerpeiling de analyseren zijn de
wijken gegroepeerd. Bij de bepaling van de groepen is onderscheid gemaakt in 2 soorten groeperingen. 1-Wijken met de aanduiding
aandachtsgebied zijn naar diverse groepen van aandachtsgebieden gegroepeerd. 2-Wijken zonder aanduiding aandachtsgebied zijn gegroepeerd
naar woningmarktklassen. Bij de analyse is getoetst of er opvallende verschillen tussen de wijken binnen groepen van aandachtgebieden en binnen
woningmarktklassen gemeten zijn.

Duiding groeperingen: 1-Aandachtsgebieden: De groepering van aandachtsgebieden volgt de in Nijmegen beleidsmatig vastgestelde
aandachtsgebieden. Daarbij is vooral geografische nabijheid voor de groepering gebruikt. In drie van de negen stadsdelen zijn wijken of buurten
specifiek onderzocht, onder andere door verdichte enquêtering in de Burgerpeiling maar ook in de statistische analyse.

2-Woningmarktklassen: Op basis van vastgoedwaarde (WOZ-waarden in klassen), en (secundair) op basis van de economische positie van bewoners
(gemiddeld huishoudeninkomen) is een groepering in vier ‘woningmarktklassen‘ samengesteld. Deze marktwaardering geeft een beeld van de
woningmarktpositie van een wijk. Naast de woning- en grondwaarde bevat deze ook het zogenaamde wijksurplus, waarbij factoren als imago,
woonomgeving en ligging meespelen.

MAAK UW KEUZE voor een thema.

- Toelichting leefbaarometer - 
De Nijmeegse wijkmonitor is mede gebaseerd op de kwalificaties van www.leefbaarometer.nl De VROM-Leefbaarometer levert op basis van indicatoren
een modelmatige voorspelling van het subjectieve bewonersoordeel over de leefbaarheid. Daaronder verstaan we de mate waarin de woon- en
leefomgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de mens aan worden gesteld. NB: De wijkgrenzen die op het kaartje zijn afgebeeld, zijn indicatief.



Hatertse Hei 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De wijk Hatertse Hei maakt deel uit van het stadsdeel Nijmegen-Zuid en
wordt omsloten door St. Annastraat, Slotemaker de Bruïneweg,
Hatertseweg en Heiweg. Hatertse Hei bestaat uit diverse buurten die
tussen deze oude wegen zijn ontstaan. Centraal in het gebied is een
sterflat beeldbepalend. In de zuidwesthoek bevindt zich een
concentratie met schoolgebouwen. De wijk kent een beperkte
functiemenging en een geringe hoeveelheid groen.

Totaaloordeel Hatertse Hei
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een stabiel en
gemiddeld beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie
van bewoners behoort Hatertse Hei tot het 'lagere middensegment'
van de Nijmeegse woningmarkt.

Wijkbeschrijving Hatertse HeiWijkbeschrijving Hatertse Hei



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling Hatertse HeiOntwikkeling Hatertse Hei

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel Hatertse HeiWijkprofiel Hatertse Hei



Conclusies Hatertse HeiConclusies Hatertse Hei

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Hatertse Hei maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Zuid. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot
het lagere middensegment van de Nijmeegse woningmarkt.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn voor Nijmegen gemiddeld en stabiel. Bewoners geven een ruime voldoende aan hun woonomgeving

Op veel terreinen is Hatertse Hei een heel gemiddelde wijk. Wel wordt een kwetsbaarheid van de bevolking zichtbaar op het terrein van gezondheid en
welzijn.

Wijkprofessionals beschrijven Hatertse Hei als een prettige, fijne woonwijk. De nabijheid van een gevarieerd winkelaanbod, goede busverbindingen,
ziekenhuis en gezondheidscentra en fraaie groene gedeelten dragen bij. Nu de St.Jacobslaan is verbeterd, en een begin is gemaakt om in een aantal
zijstraten het asfalt te vervangen door klinkerbestrating, is dit gevoel versterkt. Bewoners geven volgens hen aan met plezier in de wijk te wonen en
profiteren van de korte afstand tot bijvoorbeeld Heumensoord, de AH XL en de Radboud Universiteit.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als ruim voldoende en over langere termijn stabiel. Leefbaarometer geeft binnen deze wijk niet langer
risicogebieden aan.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Hatertse Hei is het sociaal klimaat op een voor Nijmegen gemiddeld niveau.

Het aantal agressie-incidenten binnen de wijk is relatief sterk toegenomen, maar nog altijd niet opvallend.

Bewoners geven met name de vele voorzieningen (binnen en buiten de wijk) aan als belangrijke ontmoetingsplekken. Denk aan winkels en horeca
(St.Jacobslaan, Einsteinstraat, Oude Molenweg), de AH XL en het Medisch centrum aan de St.Jacobslaan. Ook Wijkaccomodatie De Mixx (Krekelstraat)
vervult steeds meer een rol.

De Mixx (voorheen een jongerencentrum) is in een langzame transitie naar een wijkcentrum voor iedereen. Er zijn hier verschillende projecten (moestuin,
buurtkamer) gevestigd, maar het uiterlijk van het gebouw doet nog sterk aan een jeugdhonk denken. Er wordt volgens wijkprofessionals in toenemende
mate gebruik van gemaakt, wat zou kunnen leiden tot meer ontmoetingen in de wijk.

Waar mogelijk stimuleert de Wijkraad Hatertse Hei de binding tussen wijkbewoners. Voorbeelden hiervan zijn de Moestuin aan de Krekelstraat, de
buurthuiskamer en het initiatief Groen verbindt.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Hatertse Hei rekenen we tot de middensegmenten van de woningmarkt. De woonomgeving heeft een prima, gemiddeld niveau. Er komen hier weinig
klachten en meldingen over de openbare ruimte naar voren. De tevredenheid over onderhoud van wegen is toegenomen.

Hatertse Hei is in een eerdere Wijkmonitor door wijkprofessionals een prettige, gevarieerde wijk genoemd, netjes en ruim opgezet, met fraai groen en
veel sociale voorzieningen. Het Goffertpark is nabij. De variatie in opbouw van bebouwing en afwisseling van koop en huur wordt als positief gezien.

Wel laat volgens wijkprofessionals de uitstraling van de openbare ruimte en staat van de woningen te wensen over. Door het grote aantal winkels, dichte
bebouwing en soms onvoldoende betrokkenheid van bewoners zijn kwetsbare plekken in de wijk niet altijd schoon, met name zwerfvuil en hondenpoep.
Er zijn woningen met een hoge mutatiegraad: (relatief) kleine plattegrond, vooral bewoond door jongeren, echte starterswoningen. Er is daarentegen
nauwelijks doorstroming bij de eengezinswoningen.

Veel straten en buurten kenmerken zich door gemengde en oudere bebouwing, zoals bijvoorbeeld de 'Hofjesbuurt'; gebouwd volgens de principes van de
'Bossche school' . De openbare ruimte is in de loop der tijd op bepaalde plekken oud en versleten geraakt. Er is inmiddels gestart met herinrichting. Een
belangrijke impuls is de herinrichting van de St. Jacobslaan.

Bewoners geven aan dat verkeersgedrag van automobilisten soms te wensen overlaat in de wijk. Op diverse plaatsen wordt te hard gereden of tegen de
richting gereden.

Het bosje nabij de Schaapskooi wordt als zeer waardevol beschouwd door zowel de bewoners van Hatertse Hei als Grootstal. Hier liggen mogelijkheden
om de betrokkenheid van bewoners te vergroten.

In een eerdere Wijkmonitor is aangegeven dat het gefaseerd ombouwen van asfalt in woonstraten naar klinkers een grote kwaliteitsverbetering kan
geven.

De uitstraling van winkels en woningen in de Citroenvlinderstraat is volgens wijkprofessionals verslechterd. Dit door een versnipperd woningbezit,
wisseling van bestemmingen en de verslechterde economische situatie.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In de wijk Hatertse Hei zijn het maatschappelijk meedoen en de zelfredzaamheid op voor Nijmegen gemiddeld niveau. Aandachtspunten vormen de
achterblijvende gezondheidssituatie van veel mensen en de toename van lage inkomensgroepen in de wijk.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'verantwoordelijken' wordt aangeduid. Zij worden gedreven door maatschappelijke
betrokkenheid en het algemeen belang, hebben relatief veel vertrouwen in de overheid. Verantwoordelijken zijn coöperatief maar ook kritisch. Ook zien
we relatief veel 'pragmatici': kritische, eigenwijze burgers die veel kansen zien in de wereld om hen heen. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen,
hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan.

Bepaalde gedeelten van de wijk Hatertse Hei worden sociaal kwetsbaarder, zo geven wijkprofessionals aan. In zijn algemeenheid herkennen zij een
relatief lage sociaal economische status van veel wijkbewoners. In een eerdere Wijkmonitor kwam naar voren dat veel inwoners met een lage sociaal
economische status er hier een ongezonde leefstijl op nahouden. Hierdoor ontstaan grotere risico's op gezondheidsproblemen als COPD, obesitas, hart-
en vaatziekten of diabetes.

Er zijn hier relatief veel problemen achter de voordeur bij wijkprofessionals bekend. Er is echter nauwelijks geen zichtbare overlast (ook niet van
zorgbehoevende bewoners), e.e.a. speelt zich met name binnenshuis af.

De bevolking in Hatertse Hei was de afgelopen jaren stabiel. De komende jaren verwachten ook een gelijkblijvend aantal inwoners.



Cijfers Hatertse HeiCijfers Hatertse Hei

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Hatertse Hei
ontwikkeling
Hatertse Hei

stadsdeel
N-Zuid

ontwikkeling
N-Zuid

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,2* 0,0 7,2 -0,2 7,4 -0,1

2015 2013 22* 4 14 -4 16 1

2015 2013 18* 0 21 1 16 -1

2014 2008 Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 4.151 123 23.412 943 170.739 7.703

2015 2010 16,5 0,7 13,4 -0,3 14,1 -0,5

2015 2010 11,3 -0,9 20,6 0,1 14,6 1,3

2015 2010 6,6 1,0 8,6 0,5 7,1 0,2

2015 2010 10,7 1,0 14,4 0,9 13,0 0,5

2015 - stabiel gegroeid

2015 - stabiel

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Hatertse Hei
ontwikkeling
Hatertse Hei

stadsdeel
N-Zuid

ontwikkeling
N-Zuid

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 58* 0 60 -5 65 -1

2015 2013 5,6* -0,1 5,5 -0,5 5,8 -0,1

2015 2013 25* 0 22 2 27 0

2015 2013 31* -2 32 -12 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 52* -5 44 -11 55 -4

2015 2013 8* -1 12 3 7 0

2015 2013 12* -1 15 3 12 0

2015 2013 9* 0 8 0 7 -1

Veiligheid

2014 2010 1,0 0,4 0,7 0,0 0,8 -0,2

2014 2010 1,1 -0,2 0,9 -0,5 1,1 -0,3

2015 2011 18* -3 20 4 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Hatertse Hei
ontwikkeling
Hatertse Hei

stadsdeel
N-Zuid

ontwikkeling
N-Zuid

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 63* 4 70 0 69 2

2014 - 11 - 12 - 16 -

2015 2013 4,1* 0,1 3,9 0,0 3,6 -0,1

2015 2013 58* 4 48 2 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 22* 1 26 0 23 2

2015 2013 56* 0 62 -2 55 -1

2013 2011 400 0 700 0 800 0

2013 2011 600 0 500 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 1.931 -2 11.042 288 74.553 1.650

2015 2013 61,4 0,2 62,1 -1,4 56,6 -0,1

2015 2013 46,5 -0,2 63,1 -0,3 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 176.800 -17% 166.300 -16% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 11,1 -0,7 13,6 0,2 70,2 -4,0

2015 2013 10,4 1,2 8,1 0,7 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 17* 0 15 5 14 -1

2015 2013 5* -1 4 3 4 0

Verkeer

2014 2008 0,5 -0,2 0,3 -0,2 0,6 -0,2

2015 2013 3,8* 0,1 3,9 0,3 3,7 0,0

2015 2013 85* 8 86 7 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Hatertse Hei
ontwikkeling
Hatertse Hei

stadsdeel
N-Zuid

ontwikkeling
N-Zuid

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 15,8 2,5 18,0 1,7 16,6 1,6

2014 2011 6,4 1,9 8,1 2,1 6,1 1,2

2015 2013 9* -4 6 -6 7 -3

2015 2013 11* -3 11 -4 19 0

2015 2013 7* -1 7 -5 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 69* -8 67 -6 76 -4

2014 - 5,3 - 7,1 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 75* -3 76 1 76 -1

2015 2013 7* 0 6 -2 7 0

2015 2013 17* -1 17 -2 17 -1

Onderwijs

2015 - 8,6 - 17,9 - 13,2 -

2015 2012 41,0 6,8 41,6 5,4 39,6 4,5

2015 2012 51,3 1,7 50,7 6,0 52,1 3,7

2015 2012 44 -14 45 0 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer Hatertse HeiLeefbaarometer Hatertse Hei

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Er zijn weinig veranderingen zichtbaar in de sociale sfeer. Er is op dit vlak minder problematiek dan in
Grootstal. Er is hier weinig sociale cohesie, de eigen verantwoordelijkheid van bewoners wordt wel steeds
meer zichtbaar.

Wijk ligt er wel treurig en grauw bij: de openbare ruimte en staat van de woningen. Er staat nog veel in de
planning daarvoor, eerst wordt de Grootstalselaan aangepast waarna de rest van de wijk aan de beurt komt.

Er zijn woningen met een hoge mutatiegraad. Maar hiervoor geldt het zelfde als de woningen in Grootstal, dit
is verder geen probleem. Een (relatief) kleine plattegrond, vooral bewoond door jongeren, echte
starterswoningen.

Er zijn veel problemen achter de voordeur, maar deze zijn bij veel instanties al bekend. Er is weinig overlast
van de (zorgbehoevende) bewoners, speelt zich met name thuis af. ‘Leuke wijk om te werken’!

Citaten Hatertse HeiCitaten Hatertse Hei



Hazenkamp 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


Hazenkamp maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Midden.
Kenmerkend voor de stedenbouwkundige opzet van de wijk is de
geleidelijke groei langs oude uitvalswegen en veldwegen als de
Groenestraat. In de loop van enkele decennia zijn de tussengebieden
volgebouwd. Ook na de jaren '60 van de vorige eeuw zien we
bouwontwikkelingen in Hazenkamp. De wijk komt groen over, vooral
door de volgroeide straatbomen, ruime voor- en achtertuinen en de
directe nabijheid van het stadspark De Goffert. In de wijk bevinden zich
meerdere vestigingen van scholen.

Totaaloordeel Hazenkamp
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig en stabiel
beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van
bewoners behoort Hazenkamp tot de Nijmeegse wijken in het hoogste
woningmarktsegment.

Wijkbeschrijving HazenkampWijkbeschrijving Hazenkamp



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling HazenkampOntwikkeling Hazenkamp

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel HazenkampWijkprofiel Hazenkamp



Conclusies HazenkampConclusies Hazenkamp

LeefbaarheidLeefbaarheid

Hazenkamp maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Midden. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot het
hoogste woningmarktsegment in Nijmegen.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn bovengemiddeld in Nijmegen en stabiel. Bewoners vinden dit een goede omgeving om te wonen en te leven.

Aan dit bovengemiddelde beeld dragen vooral algemene (leefbaarheids)oordelen over wijk bij. Ook sociaal klimaat en maatschappelijke participatie en
zelfredzaamheid zijn hier (soms sterk) bovengemiddeld.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als zeer goed en over langere termijn stabiel. Leefbaarometer geeft binnen de wijk geen risicogebieden
aan.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de Hazenkamp laat het sociaal klimaat een sterk bovengemiddeld beeld zien, waarbij bijvoorbeeld de gehechtheid aan de buurt, het samenleven van
verschillende bewonersgroepen en de veiligheidssituatie positief opvallen.

Wijkprofessionals gaven in een eerdere Wijkmonitor aan dat Hazenkampers betrokken zijn bij hun wijk en de juiste wegen weten te bewandelen om
gehoord te worden.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

De Hazenkamp rekenen we tot de hogere segmenten van de woningmarkt. De woonomgeving is hier bovengemiddeld aantrekkelijk, met een sterke
woningmarktpositie en behoorlijke functiemenging.

Hazenkamp is met een gemiddelde woningdichtheid van 27 woningen per hectare een ruim opgezette wijk. Ondanks de groene uitstraling is het aandeel
openbaar groen in de wijk echter beperkt (ca. 5% van het totale oppervlak). Hazenkamp heeft wel veel volgroeide straatbomen, die de wijk haar groene
karakter geven. Ook de directe nabijheid van het stadspark De Goffert draagt bij aan dit aangename, groene beeld.

Deze wijk ligt in een sterk verstedelijkt gebied en in de directe nabijheid van het Goffertpark. Dit geeft een zekere druk op het verkeer en parkeren in de
wijk. De meest serieuze problemen hebben volgens wijkprofessionals te maken met kruisingen die door bewoners als verkeersonveilig worden ervaren.
Ook de verkeersveiligheid rond de (vele) scholen verdient aandacht.

Het gaat volgens wijkprofessionals goed met de openbare ruimte binnen Hazenkamp. De wijk is inmiddels al meer dan 50 jaar oud, maar functioneert nog
steeds naar behoren. Onderhoudsbehoeften hebben vooral betrekking op verhardingen, openbare verlichting en verkeersvoorzieningen (met name
rondom de vele scholen in de wijk).

De keerzijde van de veelal volgroeide bomen is dat er op sommige plekken overlast wordt ondervonden van vallend materiaal of luizen. Ook problemen
met verhardingen en riolering (verstopte kolken, e.d.) zijn deels te wijten aan deze bomen.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

De bevolking in Hazenkamp is (gemiddeld genomen) maatschappelijk sterk. De situatie rond inkomen, werk, gezondheid en onderwijs is vaak heel gunstig.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'verantwoordelijken' wordt aangeduid. Zij worden gedreven door maatschappelijke
betrokkenheid en het algemeen belang, hebben relatief veel vertrouwen in de overheid. Verantwoordelijken zijn coöperatief maar ook kritisch.

Het bevolkingsaantal in Hazenkamp was de afgelopen jaren stabiel. De komende jaren verwachten we dat dit zo blijft.



Cijfers HazenkampCijfers Hazenkamp

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Hazenkamp
ontwikkeling
Hazenkamp

stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,9* -0,1 7,7 0,2 7,4 -0,1

2015 2013 10* -1 19 2 16 1

2015 2013 13* 0 9 -4 16 -1

2014 2008 Zeer goed Stabiel Goed Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 5.267 86 18.927 871 170.739 7.703

2015 2010 17,6 -0,8 14,4 -0,5 14,1 -0,5

2015 2010 15,8 1,7 14,0 1,0 14,6 1,3

2015 2010 4,2 0,2 5,8 0,2 7,1 0,2

2015 2010 3,7 0,5 10,8 0,8 13,0 0,5

2015 - stabiel gegroeid

2015 - stabiel, toename 75+

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Hazenkamp
ontwikkeling
Hazenkamp

stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 75* -1 68 -3 65 -1

2015 2013 6,4* 0,0 6,3 0,0 5,8 -0,1

2015 2013 32* 0 35 2 27 0

2015 2013 35* -6 40 0 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 69* -3 62 4 55 -4

2015 2013 3* 0 5 -5 7 0

2015 2013 5* -1 10 -1 12 0

2015 2013 4* -1 6 0 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,2 -0,2 0,7 -0,2 0,8 -0,2

2014 2010 1,3 -0,1 1,5 0,1 1,1 -0,3

2015 2011 8* -2 11 -7 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Hazenkamp
ontwikkeling
Hazenkamp

stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 69* -4 77 8 69 2

2014 - 12 - 14 - 16 -

2015 2013 2,8* -0,1 3,0 -0,2 3,6 -0,1

2015 2013 59* -15 64 -3 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 22* 3 20 1 23 2

2015 2013 61* -5 68 2 55 -1

2013 2011 500 -100 600 0 800 0

2013 2011 500 0 700 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 2.208 -14 8.453 72 74.553 1.650

2015 2013 70,8 0,0 57,1 -0,2 56,6 -0,1

2015 2013 16,8 -0,6 50,8 0,0 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 247.600 -14% 194.800 -14% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 43,3 -2,7 194,5 -1,2 70,2 -4,0

2015 2013 16,0 2,1 11,2 1,2 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 12* 2 12 -2 14 -1

2015 2013 3* 2 3 -1 4 0

Verkeer

2014 2008 0,6 0,0 0,7 -0,3 0,6 -0,2

2015 2013 3,3* -0,1 3,7 0,1 3,7 0,0

2015 2013 76* 1 86 3 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Hazenkamp
ontwikkeling
Hazenkamp

stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 5,0 0,5 15,3 1,9 16,6 1,6

2014 2011 0,7 0,1 5,4 1,4 6,1 1,2

2015 2013 3* -2 8 -2 7 -3

2015 2013 34* 3 23 -2 19 0

2015 2013 3* 0 3 -3 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 78* -5 75 -4 76 -4

2014 - 1,0 - 4,5 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 78* 1 76 3 76 -1

2015 2013 10* 1 9 3 7 0

2015 2013 18* 0 16 -4 17 -1

Onderwijs

2015 - 0,0 - 10,1 - 13,2 -

2015 2012 17,6 1,1 29,9 2,5 39,6 4,5

2015 2012 81,2 5,1 64,3 3,2 52,1 3,7

2015 2012 17 -1 29 -1 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer HazenkampLeefbaarometer Hazenkamp

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Geen citaten beschikbaar.

Citaten HazenkampCitaten Hazenkamp



Hees 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De wijk Hees maakt onderdeel uit van stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West.
Al in de 17e eeuw werden in Hees landerijen opgekocht en
buitenplaatsen gebouwd. De basis wordt inmiddels gevormd door een
oude dorpskern met oude wegen, statige panden en een aantrekkelijke
groenstructuur. De wijk maakt ook een ruime, groene indruk door het
aangrenzende parkgebied Park West. Hieronder vallen o.m. het
Planetenpark, Kometenpark en Distelpark. Door de verschillende
bouwperioden heeft de wijk een afwisselend karakter, met vooral een
woonfunctie. Het gaat vooral om laagbouw en om koopwoningen.

Totaaloordeel Hees
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig en stabiel
beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van
bewoners behoort Hees tot de Nijmeegse wijken in het hoogste
woningmarktsegment.

Wijkbeschrijving HeesWijkbeschrijving Hees



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling HeesOntwikkeling Hees

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel HeesWijkprofiel Hees



Conclusies HeesConclusies Hees

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Hees maakt onderdeel uit van stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk
tot de hoogste woningmarktsegmenten.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn bovengemiddeld in Nijmegen en stabiel. Bewoners vinden dit een goede wijk om te wonen en te leven.

Aan het positieve beeld dragen vooral leefbaarheid en sociaal klimaat bij. Wijkprofessionals geven aan dat hier nauwelijks leefbaarheidsissues spelen in
deze aantrekkelijke, groene wijk.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als goed en over langere termijn stabiel. Leefbaarometer geeft binnen de wijk geen risicogebieden aan.

Hoewel getalsmatig misschien niet meteen zichtbaar wijzen wijkprofessionals op de opkomst van nieuwe generaties in Hees, van meer kinderen in de
wijk. Verjonging is een duidelijk thema, ook voor de toekomst.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In Hees laat het sociaal klimaat een positief beeld zien. Buurtbinding en inzet voor de buurt zijn hier hoog, net als de waardering voor de cohesie.

Ondanks het (al langer zichtbare) bovengemiddelde aantal inbraken in woningen (toegenomen) is het veiligheidsgevoel gunstig. Overlast van jongeren of
omwonenden komen nauwelijks voor.

Vooral voor ouderen lijkt het sociaal klimaat hier toch soms kwetsbaar. Wijkprofessionals geven aan dat vooral ouderen waarvan de partner is weggevallen
verminderde sociale contacten niet kunnen opvangen in de buurt.

Er zijn hier volgens betrokkenen weinig ontmoetingsplekken, vooral voor de jongere generatie. Activiteiten zijn er nu in de kerk, bijvoorbeeld het
dorpsfeest. Daarbij zijn er veel activiteiten en een goed opkomst van jong en oud.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Hees rekenen we tot de hogere segmenten van de woningmarkt. De woonomgeving is hier bovengemiddeld, de marktpositie is bijzonder sterk, met hoge
vastgoedwaarden. Ook het verkeersbeeld is gunstig in Hees.

Wijkprofessionals beschrijven een aantrekkelijke, groene wijk. Er is een nieuw park aangelegd op het terrein van de Novio-kassen (Bredestraat), in overleg
met bewoners. Hier is een (fysieke) verbinding met het Waterkwartier ontstaan.

Een groot deel van de woningen in Hees is vrijstaand, met name in het middelste deel van de wijk. Er is ruimte rond de huizen, waardoor de wijk erg groen
oogt. Wel is volgens wijkprofessionals zichtbaar dat het particuliere groen afneemt. De angst bij de inwoners van Hees is dan ook dat dit langzaam leidt tot
een verstening van de groene wijk.

In en rondom de wijk bevindt zich een aantal grote parken met elk een geheel eigen karakter. Denk aan het noordelijk deel van Park West, het Dorpspark
Hees, het Leeuwensteinpark en het Distelpark. Deze parken worden goed gebruikt voor o.a. wandelen, de hond uitlaten, spelen en elkaar ontmoeten.

De winkels aan de Molenweg op de grens van de Wolfskuil worden veel gebruikt vanuit Hees. Ook dit volgens wijkprofessionals een plek waar mensen
elkaar graag ontmoeten. De Petruskerk aan de Korte Bredestraat ligt centraal in de wijk. Veel bewoners bezoeken de kerk voor verschillende activiteiten.
Net buiten de wijkgrenzen ligt Zwembad West.

Net als in andere wijken heeft ook Hees aandachtspunten op verkeersgebied. Bijvoorbeeld: in de Bredestraat is er parkeerdruk (o.a. bij Stichting Overal).
Dit geeft overlast. Op de Wolfskuilseweg wordt vaak hard gereden, ook met vrachtwagens. Veel fietsers voelen zich hierdoor niet veilig. De Energieweg is
heel belangrijk voor de bereikbaarheid van Hees. De keerzijde is dat de weg druk is en daardoor overlast geeft. In verband met de komst van de Stadsbrug
is de Energieweg gereconstrueerd.

Ten aanzien van verkeersstromen rond stadsbrug De Oversteek is door bewoners een groene buffer bedongen, en willen zij de milieu-impact vaststellen.
Geluidseffecten vallen volgens wijkprofessionals mee door geluid-reducerend asfalt.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In de wijk Hees zijn de maatschappelijke deelname en zelfredzaamheid hoog bij de bevolking. Sociaal-economische factoren als inkomenspositie of
onderwijsprestaties zijn bovengemiddeld.

Zelfredzaamheid hangt volgens wijkprofessionals samen met de hoge sociaal-economische status van veel inwoners. Ook bij (de vele) ouderen.
Tegelijkertijd speelt ook hier (verborgen) eenzaamheid.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'verantwoordelijken' wordt aangeduid. Zij worden gedreven door maatschappelijke
betrokkenheid en het algemeen belang, hebben relatief veel vertrouwen in de overheid. Verantwoordelijken zijn coöperatief maar ook kritisch.

Het aantal inwoners in Hees was de afgelopen jaren stabiel, en zal de komende jaren gaan toenemen.



Cijfers HeesCijfers Hees

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Hees
ontwikkeling

Hees
stadsdeel

N-Nieuw-West
ontwikkeling

N-Nieuw-West
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,9* -0,1 7,2 0,1 7,4 -0,1

2015 2013 10* -1 21 7 16 1

2015 2013 13* 0 14 -6 16 -1

2014 2008 Goed Stabiel Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 2.828 -8 16.801 537 170.739 7.703

2015 2010 13,6 -0,3 14,4 -0,9 14,1 -0,5

2015 2010 23,9 -4,3 16,7 0,2 14,6 1,3

2015 2010 3,7 0,5 7,2 0,8 7,1 0,2

2015 2010 4,2 -0,8 18,0 0,1 13,0 0,5

2015 - stabiel gegroeid

2015 - groei

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Hees
ontwikkeling

Hees
stadsdeel

N-Nieuw-West
ontwikkeling

N-Nieuw-West
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 75* -1 61 5 65 -1

2015 2013 6,4* 0,0 5,7 0,1 5,8 -0,1

2015 2013 32* 0 25 -1 27 0

2015 2013 35* -6 31 -5 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 69* -3 39 -8 55 -4

2015 2013 3* 0 10 0 7 0

2015 2013 5* -1 18 3 12 0

2015 2013 4* -1 7 -3 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,4 -0,1 0,7 -0,1 0,8 -0,2

2014 2010 2,9 1,1 1,5 -0,3 1,1 -0,3

2015 2011 8* -2 20 -4 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Hees
ontwikkeling

Hees
stadsdeel

N-Nieuw-West
ontwikkeling

N-Nieuw-West
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 69* -4 78 4 69 2

2014 - 21 - 16 - 16 -

2015 2013 2,8* -0,1 4,3 0,4 3,6 -0,1

2015 2013 59* -15 59 -3 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 22* 3 19 4 23 2

2015 2013 61* -5 54 3 55 -1

2013 2011 700 0 600 -100 800 0

2013 2011 700 100 600 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 1.164 2 7.647 -47 74.553 1.650

2015 2013 69,8 0,1 52,8 0,6 56,6 -0,1

2015 2013 33,8 -0,1 55,5 -0,6 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 238.500 -16% 160.100 -16% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 28,1 -49,5 44,5 -10,3 70,2 -4,0

2015 2013 11,7 0,3 10,1 1,0 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 12* 2 10 -4 14 -1

2015 2013 3* 2 5 -1 4 0

Verkeer

2014 2008 0,3 0,1 0,4 0,0 0,6 -0,2

2015 2013 3,3* -0,1 4,1 0,1 3,7 0,0

2015 2013 76* 1 86 4 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Hees
ontwikkeling

Hees
stadsdeel

N-Nieuw-West
ontwikkeling

N-Nieuw-West
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 9,8 -0,8 18,0 1,4 16,6 1,6

2014 2011 3,2 -0,5 8,4 1,7 6,1 1,2

2015 2013 3* -2 9 4 7 -3

2015 2013 34* 3 16 5 19 0

2015 2013 3* 0 5 -2 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 78* -5 74 -7 76 -4

2014 - 2,6 - 6,9 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 78* 1 82 4 76 -1

2015 2013 10* 1 8 -1 7 0

2015 2013 18* 0 18 0 17 -1

Onderwijs

2015 - 2,3 - 23,4 - 13,2 -

2015 2012 33,5 9,7 49,6 3,2 39,6 4,5

2015 2012 73,2 5,7 44,9 4,8 52,1 3,7

2015 2012 53 0 44 4 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer HeesLeefbaarometer Hees

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Weinig tot geen leefbaarheidsissues.

De hoge sociaal-economische status van veel inwoners betekent veel zelfredzaamheid. Ook bij (de vele)
ouderen.

Hoewel getalsmatig misschien niet meteen zichtbaar: er is sprake van nieuwe generaties in Hees, van meer
kinderen in de wijk. Verjonging is een duidelijk thema, is de wijk daar klaar voor? Zijn er voldoende
speelplekken?

Er zijn hier weinig ontmoetingsplekken, vooral voor de jongere generatie. Activiteiten zijn er nu in de kerk,
bijvoorbeeld het dorpsfeest. Daarbij zijn er veel activiteiten en een goed opkomst van jong en oud.

Er is een nieuw park aangelegd op het terrein van de Novio-kassen (Bredestraat), i.o.m. bewoners. Hier is een
(fysieke) verbinding met het Waterkwartier ontstaan.

Ten aanzien van verkeersstromen rond stadsbrug De Oversteek is door bewoners een groene buffer
bedongen, en willen zij nu vaststellen wat de milieu-impact is. Geluidseffecten vallen mee door
geluidsreducerend asfalt.

Citaten HeesCitaten Hees



Heijendaal 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De wijk Heijendaal maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Midden. Het
oppervlak wordt grotendeels ingenomen door Radboud Universiteit
Nijmegen en het Radboudziekenhuis. Binnen Heijendaal is ook park
Brakkenstein gelegen. Een deel van de woningen is in de negentiger
jaren van de vorige eeuw gebouwd op het terrein dat vrijkwam na de
sloop van het Canisius-Wilhelmina-ziekenhuis. De rest van de woningen
is gelegen aan de wijkranden en bestaat vooral uit vooroorlogse
laagbouwwoningen. Ook zijn er studentencomplexen aanwezig.

Totaaloordeel Heijendaal
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig en stabiel
beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van
bewoners behoort Heijendaal tot de 'hogere middenklasse' van de
Nijmeegse woningmarkt.

Wijkbeschrijving HeijendaalWijkbeschrijving Heijendaal



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling HeijendaalOntwikkeling Heijendaal

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel HeijendaalWijkprofiel Heijendaal



Conclusies HeijendaalConclusies Heijendaal

LeefbaarheidLeefbaarheid

Heijendaal is naast een (hoogwaardig) werkgebied ook een woon- en leefomgeving voor vele Nijmegenaren. De wijk maakt deel uit van stadsdeel
Nijmegen-Midden, en behoort gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners tot het hogere middensegment van de Nijmeegse
woningmarkt.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn bovengemiddeld in Nijmegen en stabiel. Bewoners vinden dit een goede omgeving om te wonen en te leven.

Zowel de leefbaarheid en woonomgeving als de maatschappelijke kracht van de bevolking dragen bij aan dit positieve beeld. De woningmarktpositie en
gezondheids- en onderwijskenmerken zijn bijvoorbeeld positieve aspecten.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als uitstekend en over langere termijn stabiel. Leefbaarometer geeft binnen de wijk geen risicogebieden
aan.

Met het vertrek van poppodium Doornroosje van de Groenewoudseweg naar het Stationsplein is er specifieke uitgaans- en parkeeroverlast verdwenen.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Heijendaal laat het sociaal klimaat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien, waarbij de gehechtheid aan de buurt positief opvalt.

Bewonersverenigingen zijn betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in en om de wijk, en bij beheersvraagstukken. Ook zijn er participatieprojecten, gericht op
onderhoud van de openbare ruimte

Een wijkcentrum is er niet. Bijeenkomsten van - en met bewoners vinden daarom vaak plaats in horecagelegenheden in de directe omgeving.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Heijendaal rekenen we tot de middensegmenten van de woningmarkt. De woonomgeving is hier bovengemiddeld aantrekkelijk. Enerzijds zijn er
studentenflats die tot de zelfstandige woningvoorraad worden gerekend. Anderzijds vormt 'Park Heijendaal' een sterk en relatief nieuw woonmilieu.

Bewoners zijn tevreden over openbare ruimte en groenvoorzieningen. De vastgoedwaarden zijn bovengemiddeld, en ontwikkelen zich relatief gunstig.

Heijendaal is een gemengd gebied, een groot deel van de Nijmeegse werkgelegenheid bevindt zich hier; in de wijk zijn bijvoorbeeld de universiteit, hoge
school en het academisch ziekenhuis gevestigd.

In een eerdere Wijkmonitor is vermeld dat er in de nabijheid van doorgaande wegen (bijvoorbeeld de overbelaste Groenewoudsweg)
leefbaarheidproblemen spelen als gevolg van geluidshinder en andere milieuhinder door verkeersstromen.

Invloeden van uitbreidingen en vernieuwingen op het Campusterrein en UMC Radboud en aan de belangrijkste ontsluitingswegen zijn inmiddels zichtbaar
geworden. Ook de directe omgeving van Station Heijendaal is opnieuw ingericht. De genoemde uitbreidingen hebben volgens wijkprofessionals tot gevolg
gehad dat de parkeerdruk (ondanks de realisering van boven- en ondergrondse parkeergarages) in met name de aangrenzende wijken is toegenomen.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Heijendaal komt een gunstig beeld naar voren als het gaat om maatschappelijk meedoen en zelfredzaam zijn. Vooral op het vlak van economische
positie, gezondheid en onderwijs.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'pragmatici' wordt aangeduid. Het gaat om kritische, eigenwijze burgers die veel kansen
zien in de wereld om hen heen. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen, hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan.

Er is hier relatief veel burgerkracht. Volgens wijkprofessionals leveren relatief veel bewoners een bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk. De wijkraad
vervult hierin een duidelijke rol. Ook nemen buurten zelfstandig initiatief om de leefbaarheid in de directe woonomgeving te verbeteren.

Het aantal inwoners was de afgelopen jaren stabiel. De komende jaren verwachten we hier krimp.

Heijendaal kent een behoorlijk aandeel studenten, met lage inkomens, in zelfstandige wooneenheden van de SSHN.



Cijfers HeijendaalCijfers Heijendaal

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Heijendaal
ontwikkeling

Heijendaal
stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,7* -0,2 7,7 0,2 7,4 -0,1

2015 2013 14* 1 19 2 16 1

2015 2013 9* -5 9 -4 16 -1

2014 2008 Uitstekend Stabiel Goed Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 2.164 31 18.927 871 170.739 7.703

2015 2010 5,8 -2,7 14,4 -0,5 14,1 -0,5

2015 2010 11,4 0,8 14,0 1,0 14,6 1,3

2015 2010 2,4 0,2 5,8 0,2 7,1 0,2

2015 2010 9,1 1,4 10,8 0,8 13,0 0,5

2015 - stabiel gegroeid

2015 - afname

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Heijendaal
ontwikkeling

Heijendaal
stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 73* 0 68 -3 65 -1

2015 2013 6,0* 0,0 6,3 0,0 5,8 -0,1

2015 2013 26* 2 35 2 27 0

2015 2013 33* -1 40 0 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 62* -6 62 4 55 -4

2015 2013 6* 0 5 -5 7 0

2015 2013 16* 0 10 -1 12 0

2015 2013 6* 0 6 0 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,4 -0,3 0,7 -0,2 0,8 -0,2

2014 2010 0,7 -0,2 1,5 0,1 1,1 -0,3

2015 2011 15* -1 11 -7 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Heijendaal
ontwikkeling

Heijendaal
stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 74* 7 77 8 69 2

2014 - 7 - 14 - 16 -

2015 2013 3,1* -0,4 3,0 -0,2 3,6 -0,1

2015 2013 70* 4 64 -3 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 29* 5 20 1 23 2

2015 2013 49* -1 68 2 55 -1

2013 2011 600 0 600 0 800 0

2013 2011 900 -100 700 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 1.173 -1 8.453 72 74.553 1.650

2015 2013 24,8 -0,1 57,1 -0,2 56,6 -0,1

2015 2013 67,4 -0,2 50,8 0,0 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 181.400 -10% 194.800 -14% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 803,3 15,5 194,5 -1,2 70,2 -4,0

2015 2013 8,9 1,4 11,2 1,2 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 13* -4 12 -2 14 -1

2015 2013 3* 0 3 -1 4 0

Verkeer

2014 2008 0,8 -1,1 0,7 -0,3 0,6 -0,2

2015 2013 3,6* -0,2 3,7 0,1 3,7 0,0

2015 2013 86* 8 86 3 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Heijendaal
ontwikkeling

Heijendaal
stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 10,2 0,2 15,3 1,9 16,6 1,6

2014 2011 0,6 0,3 5,4 1,4 6,1 1,2

2015 2013 7* -1 8 -2 7 -3

2015 2013 23* 0 23 -2 19 0

2015 2013 3* 1 3 -3 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 85* -1 75 -4 76 -4

2014 - 0,2 - 4,5 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 77* -2 76 3 76 -1

2015 2013 7* 3 9 3 7 0

2015 2013 14* -2 16 -4 17 -1

Onderwijs

2015 - 3,4 - 10,1 - 13,2 -

2015 2012 15,6 11,6 29,9 2,5 39,6 4,5

2015 2012 87,3 -6,3 64,3 3,2 52,1 3,7

2015 2012 40 9 29 -1 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer HeijendaalLeefbaarometer Heijendaal

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Geen citaten beschikbaar.

Citaten HeijendaalCitaten Heijendaal



Hengstdal 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De wijk Hengstdal maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Oost. Na de
ontmanteling van de vestingwerken ontstond er hier bebouwing langs
bestaande veldwegen. Daarna werd het gebied vanaf WOI tot in de
jaren zestig meer planmatig bebouwd. Woningbouwcorporaties hebben
een belangrijke rol gespeeld, er ontstond een bijzondere menging van
woningbouwcomplexen met particuliere woningen. Het naoorlogse
Hengstdal is ontworpen door de Nijmeegse stedenbouwkundige
Pouderoyen, met een bijzondere vervlechting van landschap en
stedenbouw. Een opvallende volksbuurt in het noorden van Hengstdal
is het 'Rooie Dorp'. Aan de westkant van Hengstdal is het
Limoskazerneterrein omgevormd tot een woongebied.

Totaaloordeel Hengstdal
Het woon- en leefklimaat zijn binnen Nijmegen gemiddeld en laten
positieve ontwikkelingen zien. Gezien de vastgoedwaarde en
economische positie van bewoners behoort de wijk tot de 'hogere
middenklasse' van de Nijmeegse woningmarkt.

Wijkbeschrijving HengstdalWijkbeschrijving Hengstdal



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling HengstdalOntwikkeling Hengstdal

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel HengstdalWijkprofiel Hengstdal



Conclusies HengstdalConclusies Hengstdal

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Hengstdal maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Oost. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot het
hogere middensegment van de woningmarkt.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn gemiddeld voor Nijmegen en maken positieve ontwikkelingen door. Bewoners vinden dit een goede omgeving om
te wonen en te leven, en volgens hen en wijkprofessionals verbeterde het sociale klimaat zich.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als goed, en signaleert over langere tijd een mogelijk positieve ontwikkeling. Leefbaarometer toont geen
deelgebieden binnen de wijk met risico's op leefbaarheidproblemen.

Volgens wijkprofessionals wordt studentencomplex Hoogeveldt steeds meer ingezet voor het tijdelijk huisvesten van uitwisselingsstudenten. De
omgeving is daardoor vrij rommelig (zelfs voor studenten) en er worden veel feesten gehouden waardoor er soms geluidsoverlast wordt ervaren.

De spoorbuurt is een apart deelgebied binnen de wijk Hengstdal. Volgens wijkprofessionals is het een gewilde maar verouderde woonbuurt. De
woningbouw corporatie heeft vergevorderde plannen om in dit deel van de wijk de huizen en openbare ruimte op te knappen.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Hengstdal is het sociaal klimaat op een voor Nijmegen gemiddeld niveau. Bewoners zijn wel duidelijk gehecht aan de buurt.

Wijkprofessionals hebben een positief beeld bij het sociale klimaat in Hengstdal. Zij geven aan dat de kans op onderlinge hulp en steun hier groot is.
Tegelijkertijd is ook de afhankelijkheid relatief groot, omdat het veel mensen aan financiële buffer ontbreekt.

De restaurants en winkels bij het Dommerplein en wijkcentrum de Ark van Oost (Cipresstraat) en in toenemende mate het Limosterrein zijn belangrijke
plekken in de wijk waar bewoners elkaar ontmoeten volgens wijkprofessionals.

De wijk kent volgens wijkprofessionals veel actieve bewoners, vaak in kleinere verbanden. Er liggen nog kansen voor meer bewonersparticipatie in de wijk
ter vergroting van de betrokkenheid en verbetering van de leefomgeving.

De aansluiting van het AZC bij de wijk gaat steeds beter. Het open deuren beleid, het organiseren van open dagen etc. heeft hier aan bijgedragen zo geven
wijkprofessionals aan. Het betreft wel een fragiele positieve ontwikkeling waar de wijkprofessionals toezicht op blijven houden.

Groepen leerlingen zorgen volgens wijkprofessionals voor enige overlast en vervuiling in de wijk, binnen de zogenaamde ‘snoeproutes’.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Hengstdal rekenen we tot het middensegment van de woningmarkt. De woonomgeving in de wijk laat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien.

Door bewoners wordt de openbare ruimte van de wijk gewaardeerd. Wijkprofessionals beschrijven het Limosterrein als een waardevolle groene zone
voor de wijk. Het park is steeds meer als stadspark in gebruik waar veel activiteiten plaatsvinden. Gebruik van het park leidt incidenteel tot klachten van
omwonende vanwege ervaren overlast.

Wijkprofessionals vinden het geaccidenteerde terrein een specifieke kwaliteit, hoewel het soms wat bereikbaarheidsproblemen oplevert voor minder
mobiele ouderen. Hengstdal heeft een sterke vervlechting met het landschap in de omgeving, dat licht glooiend en groen is. De woningen met voor- en
achtertuinen vormen samen met de laanbeplanting en inrichting van pleinen en plantsoenen een groene structuur in de buurt. Het beperkte areaal groen
(vooral in het oostelijk deel) ligt in kleine eenheden verspreid door de wijk.

Bewoners van Hengstdal zijn trots op het Limospark, “de Vlindertuin” bij de rotonde Hengstdalseweg-Broerdijk en “het Moerbeiplantsoen” die worden
onderhouden door groepen bewoners.

Op het Dommerplein wordt overlast ervaren door drukte van fietsend verkeer en verkeerd geparkeerde voertuigen. De brievenbus en de glascontainers
zijn slecht toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er ligt relatief veel zwerfvuil.

Door het levendige karakter wordt de openbare ruimte van Hengstdal intensief gebruikt. Bewoners en andere verkeersdeelnemers (met name de
fietsers) ervaren een aantal de routes, kruispunten en rotondes in de wijk echter als minder veilig.

Op een aantal plekken ervaart men overlast van jongeren die afval achterlaten (o.a. Esdoornplein, Limospark en Elzenstraat).

Volgens wijkprofessionals zijn er volop plannen voor het verbeteren van de wijk. Belangrijke ontwikkelingen zijn de herontwikkeling van de voormalige
bibliotheek tot voorzieningencentrum, de renovatie van woningen in de Spoorbuurt van “De Gemeenschap” en de woningen van “Standvast“.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Hengstdal is het maatschappelijk meedoen en de zelfredzaamheid op een voor Nijmegen gemiddeld niveau. Sterke punten zijn er op het gebied van
gezondheid en zorg.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'verantwoordelijken' wordt aangeduid. Zij worden gedreven door maatschappelijke
betrokkenheid en het algemeen belang, hebben relatief veel vertrouwen in de overheid. Verantwoordelijken zijn coöperatief maar ook kritisch.

Op het gebied van onderwijs, sociale contacten, werk en inkomen geven de beoordelingen geen opvallend beeld.

Relatief veel wijkbewoners geven aan zich gezond te voelen.

Het aantal inwoners in Hengstdal is de afgelopen jaren gekrompen. De komende jaren verwachten we dat deze krimp doorzet.

De wijk kent volgens wijkprofessionals veel actieve bewoners in kleinere informele verbanden.



Cijfers HengstdalCijfers Hengstdal

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Hengstdal
ontwikkeling

Hengstdal
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,7* -0,2 7,9 -0,3 7,4 -0,1

2015 2013 14* 1 11 1 16 1

2015 2013 9* -5 9 -2 16 -1

2014 2008 Goed Mogelijke vooruitgang Zeer goed Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 7.034 -207 34.339 682 170.739 7.703

2015 2010 12,7 -1,1 9,9 -0,7 14,1 -0,5

2015 2010 16,7 3,8 14,3 1,9 14,6 1,3

2015 2010 7,0 -0,5 4,8 -0,4 7,1 0,2

2015 2010 9,8 -0,5 6,6 0,3 13,0 0,5

2015 - gekrompen gegroeid

2015 - afname, sterke toename 75+

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Hengstdal
ontwikkeling

Hengstdal
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 73* 0 77 -2 65 -1

2015 2013 6,0* 0,0 6,3 -0,1 5,8 -0,1

2015 2013 26* 2 32 4 27 0

2015 2013 33* -1 31 -5 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 62* -6 73 1 55 -4

2015 2013 6* 0 6 1 7 0

2015 2013 16* 0 8 -1 12 0

2015 2013 6* 0 6 0 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,3 -0,2 0,4 0,0 0,8 -0,2

2014 2010 1,0 0,2 1,2 -0,1 1,1 -0,3

2015 2011 15* -1 13 1 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Hengstdal
ontwikkeling

Hengstdal
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 74* 7 70 3 69 2

2014 - 13 - 15 - 16 -

2015 2013 3,1* -0,4 2,7 -0,4 3,6 -0,1

2015 2013 70* 4 64 -4 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 29* 5 24 3 23 2

2015 2013 49* -1 48 -7 55 -1

2013 2011 600 0 700 100 800 0

2013 2011 400 -100 600 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 3.495 -17 13.699 -19 74.553 1.650

2015 2013 53,2 0,0 44,1 -0,1 56,6 -0,1

2015 2013 62,6 -0,9 44,8 0,3 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 195.900 -16% 250.700 -15% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 18,3 -0,2 37,7 -0,9 70,2 -4,0

2015 2013 13,8 1,2 17,0 1,4 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 13* -4 12 0 14 -1

2015 2013 3* 0 2 0 4 0

Verkeer

2014 2008 0,5 -0,4 0,6 -0,4 0,6 -0,2

2015 2013 3,6* -0,2 3,3 -0,2 3,7 0,0

2015 2013 86* 8 77 3 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Hengstdal
ontwikkeling

Hengstdal
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 16,1 1,4 13,1 1,0 16,6 1,6

2014 2011 6,0 0,9 2,9 0,3 6,1 1,2

2015 2013 7* -1 4 -2 7 -3

2015 2013 23* 0 31 3 19 0

2015 2013 3* 1 3 1 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 85* -1 83 -1 76 -4

2014 - 4,5 - 2,3 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 77* -2 78 -5 76 -1

2015 2013 7* 3 7 0 7 0

2015 2013 14* -2 17 2 17 -1

Onderwijs

2015 - 4,0 - 2,1 - 13,2 -

2015 2012 48,6 20,2 29,5 13,1 39,6 4,5

2015 2012 61,5 7,3 73,9 2,5 52,1 3,7

2015 2012 24 -3 34 0 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer HengstdalLeefbaarometer Hengstdal

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Het Limosterrein is steeds meer als stadspark in gebruik.

Oude bibliotheek wordt in de toekomst een breed voorzieningencentrum.

De aansluiting van het AZC bij de wijk gaat steeds beter.

Het geaccidenteerde terrein van de wijk is een specifieke kwaliteit, hoewel het soms wat
bereikbaarheidsproblemen voor minder mobiele ouderen oplevert

Er zijn volop plannen voor het verbeteren van verschillende wijkdelen.

Citaten HengstdalCitaten Hengstdal



Heseveld 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De vroegnaoorlogse woonwijk Heseveld maakt deel uit van stadsdeel
Nijmegen-Nieuw-West. Het was de tijd van woningnood, toen er snel en
effectief moest worden gebouwd. Er is gekozen voor een rationele
verkaveling, waarbij op verschillende plekken experimentele
bouwsystemen zijn toegepast. De hoofdopzet van de wijk bestaat uit
een assenkruis van hoofdwegen (Molenweg-Paul Krügerstraat en
Daniëlsweg). Centraal liggen het Daniëlsplein met aangrenzend de
winkelstrip aan de Molenweg, en niet ver daar vandaan de parochiekerk
en andere wijkvoorzieningen. Ten zuiden van de Graafseweg bevinden
zich drie afgescheiden deelgebieden rond Oude Graafseweg,
Paddepoelseweg en Muntmeesterlaan.

Totaaloordeel Heseveld
Het woon- en leefklimaat zijn binnen Nijmegen gemiddeld en maken al
langere tijd positieve ontwikkelingen door. Gezien de vastgoedwaarde
en economische positie van bewoners behoort Heseveld tot het laagste
woningmarktsegment. De gemeente Nijmegen beschouwt de wijk als
een aandachtsgebied in Nieuw-West.

Wijkbeschrijving HeseveldWijkbeschrijving Heseveld



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling HeseveldOntwikkeling Heseveld

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel HeseveldWijkprofiel Heseveld



Conclusies HeseveldConclusies Heseveld

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Heseveld maakt onderdeel uit van stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de
wijk in Nijmegen tot de laagste woningmarktsegmenten. De gemeente Nijmegen geeft extra aandacht aan Heseveld.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn in Nijmegen gemiddeld, en maken al langere tijd positieve ontwikkelingen door. Bewoners geven een ruime
voldoende aan hun woonomgeving. De genoemde positieve ontwikkelingen komen naar voren in oordelen van bewoners en wijkprofessionals.

De leefbaarheid is vergeleken met eerdere jaren duidelijk gunstig(er) beoordeeld, bewoners oordelen hierover inmiddels positiever en velen van hen zien
de buurt vooruitgaan.

Binnen de Nijmeegse aandachtswijken is Heseveld volgens wijkprofessionals een relatief licht geval, niet zozeer een probleemwijk vanwege
leefbaarheidsproblemen. Het blijft echter een kwetsbaar gebied, dat zit vooral in de sociaal-maatschappelijke positie van veel bewoners. Kern van de
achterstanden is volgens hen de achter-de-voordeurproblematiek, de lage sociaal-economische status van veel huishoudens en de geringe participatie en -
onderlinge ontmoeting. Desalniettemin “een aantrekkelijke wijk met lage huren en een centrale ligging”.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als ruim voldoende en over langere termijn stabiel. Wel zijn er volgens Leefbaarometer risicogebieden
binnen de wijk, rond de Paul Krugerstraat en het Pieter Postplein, waar de situatie zwak of onvoldoende is.

In een eerdere Wijkmonitor gaven wijkprofessionals aan dat dit gebieden betreft met sociale huurwoningen en bewoners met een laag sociaal-
economisch profiel die niet allemaal even betrokken zijn bij hun directe woonomgeving Er is hier extra aandacht via corporaties, politie, welzijnswerk en
fysieke en sociale interventies. Maar er zijn echter in deze gebieden geen echt fysiek waarneembare achteruitgang of expliciete sociale spanningen
zichtbaar.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

Dit sociaal klimaat scoort in Heseveld voor Nijmegen gemiddeld, ondanks een achterblijvend beeld rond integratie en samenleven. Vooral het samengaan
van verschillende herkomstgroepen en jongerenoverlast zijn hier issues voor bewoners. Veiligheidsindicatoren scoren gemiddeld tot gunstig. Het aandeel
bewoners dat de buurt belangrijk vindt voor het sociale leven is hier wat kleiner dan elders in Nijmegen.

In deze volksbuurt met veel kleine sociale huurwoningen leven allerlei herkomstgroepen samen, wat volgens wijkprofessionals in de basis een mooi,
positief beeld oplevert. Wel zijn er de afgelopen periode incidenten geweest waar autochtonen en allochtonen letterlijk en figuurlijk tegenover elkaar
leken te staan. Of dit van betekenis zal zijn voor het sociaal klimaat zal de toekomst leren. De wijksfeer is hier in een eerdere wijkmonitor beschreven als
een soort familiebedrijf, waar bijna iedereen elkaar kent. Soms letterlijk familie, omdat ouders, kinderen of andere familie in elkaars nabijheid willen
(blijven) wonen.

Wijkprofessionals geven aan dat het sociale leven van (de sterk aanwezige) allochtonen zich vooral rond de moskee afspeelt. Deze speelt een actieve rol,
bekijkt zaken volgens hen breed. Zet bijvoorbeeld in op huiswerkbegeleiding, dagbesteding voor ouderen. De eerste verbindingen met autochtonen zijn
inmiddels ontstaan.

De jongerensituatie is volgens wijkprofessionals (al langere tijd) verbeterd, velen hebben een dagbesteding. De situatie is niet langer ontvlambaar. Soms
zijn er overlastsituaties rond het Daniëlsplein. Wel is het zo dat jongeren geen duidelijke plek lijken te kunnen vinden in Heseveld, en dat uit zich in
verveling.

Het Daniëlsplein is naar aangeven van wijkprofessionals een verzamelpunt voor bepaalde subculturen geworden. De sfeer is vaak anoniem, de omgeving
is van niemand, mensen voelen er minder remmingen.

Nabij het Daniëlsplein ligt wijkcentrum Heseweide. Dit wijkcentrum (inclusief jongerencentrum) ligt in het hart van de wijk en wordt voor veel verschillende
activiteiten gebruikt. De huiskamer van het Leger de Heils aan de Molenweg (Bij Bosshardt) is ook een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk, waar ook
kwetsbare bewoners zich thuis voelen.

Er zijn diverse bewonersgroepen actief bezig met de openbare ruimte. Mogelijkheden van een buurtmoestuin aan de Dennenstraat - Jacob van
Campenstraat worden onderzocht. In de Transvaalstraat vormen bewoners een deel van dit trottoir om tot aantrekkelijk groen. Ook zijn er plannen voor
het herinrichten en onderhouden van een verwilderde berm aan de Daniëlsweg.

Bewoners van Hoog Heseveld hebben delen van het park aan de Hatertseveldweg geadopteerd: een ‘ruiltuin’, een avonturenbosje en veel activiteiten. De
buurt kent een actieve facebook-groep met bijna 200 leden. Men organiseert gezamenlijke activiteiten maar ook burenhulp.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Heseveld rekenen we tot de lagere segmenten van de woningmarkt. De woonomgeving heeft een prima, gemiddeld niveau. Bewoners waarderen de
groenvoorzieningen en zijn minder te spreken over verkeersoverlast.

In de basis is de openbare ruimte volgens wijkprofessionals op orde (op Mariken-niveau), hoewel de meningen hierover wel verdeeld zijn. De omgeving
Daniëlsplein kent een lagere kwaliteit. Het vermogen tot burgerparticipatie, tot het zelf toevoegen van extra kwaliteit, blijft achter in deze wijk.

De renovaties en groot onderhoud door de corporatie geven de woonkwaliteit hier naar aangeven van wijkprofessionals een oppepper. Ook de openbare
ruimte werd ‘en passent’ verbeterd.

De wijk heeft relatief weinig groen, maar volgens wijkprofessionals zijn Dorpspark Hees (Het Kometenpark), het Augustijnerbos bij de Oude Graafseweg,
parkje Hoog Heseveld en de begraafplaats aan de Hatertseveldweg gewaardeerde groenvoorzieningen. Er zijn plekken in de wijk die nogal stenig
aandoen: o.a. het Daniëlsplein en de Paul Krugerstraat (nabij Daniëlsplein).

Het Daniëlsplein wordt weliswaar gezien als het hart van Heseveld, maar het wordt volgens wijkprofessionals niet ervaren als een ‘levend’ en prettig
centrum van de wijk. Het plein wordt door veel bewoners gekenmerkt als saai, kaal en anoniem. Daarbij wordt de omgeving van het plein geplaagd door
afvalproblematiek bij de ondergrondse containers en door parkeeroverlast. Op het plein komen vaak jongeren bij elkaar om te sporten en om elkaar te
ontmoeten. Bewoners voelen zich daardoor niet altijd op hun gemak.

De doorgaande fietsroutes en de opnieuw ingerichte Dennenstraat worden volgens wijkprofessionals als duidelijke verbeteringen gezien. De
Muntmeesterlaan-Fleminghstraat is een fietsstraat geworden.

Bewoners ervaren diverse aandachtspunten op het terrein van verkeersveiligheid. Rondom de Oude Graafseweg en van de Fleminghstraat zijn er
bijvoorbeeld gevaarlijke situaties tussen auto- en fietsverkeer gemeld. De indruk bestaat dat er op de Paul Krugerstraat te hard wordt gereden. Bewoners
maken zich zorgen over eventuele verkeersdruk door nieuwe ontwikkelingen (school en top-sportcentrum). Op sommige plaatsen ervaren bewoners
parkeerdruk (omgeving Daniëlsplein en planetenbuurt).

De lage huren betekenen dat Heseveld volgens wijkprofessionals tot de bodem van de huurmarkt behoort. De vestiging van nieuwe mensen is dan
meestal een "zwakke instroom".

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Heseveld zijn maatschappelijk meedoen en zelfredzaamheid op voor Nijmegen gemiddeld niveau.

Wel is volgens wijkprofessionals eenzaamheid onder ouderen én jongeren een duidelijk thema, net als laaggeletterdheid bij zowel allochtonen als
autochtonen.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'pragmatici' wordt aangeduid. Het gaat om kritische, eigenwijze burgers die veel kansen
zien in de wereld om hen heen. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen, hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan.

Het aantal inwoners in Heseveld bleef de afgelopen jaren stabiel. De komende jaren verwachten we sterke krimp.

Veel kinderen uit deze wijk gaan niet naar de meest dichtstbijzijnde basisschool.



Cijfers HeseveldCijfers Heseveld

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Heseveld
ontwikkeling

Heseveld
stadsdeel

N-Nieuw-West
ontwikkeling

N-Nieuw-West
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,1* 0,1 7,2 0,1 7,4 -0,1

2015 2013 22* 8 21 7 16 1

2015 2013 16* -4 14 -6 16 -1

2014 2008 Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 6.097 69 16.801 537 170.739 7.703

2015 2010 14,1 -1,6 14,4 -0,9 14,1 -0,5

2015 2010 12,2 0,6 16,7 0,2 14,6 1,3

2015 2010 7,4 0,3 7,2 0,8 7,1 0,2

2015 2010 15,0 -1,0 18,0 0,1 13,0 0,5

2015 - stabiel gegroeid

2015 - sterke afname

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Heseveld
ontwikkeling

Heseveld
stadsdeel

N-Nieuw-West
ontwikkeling

N-Nieuw-West
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 57* 3 61 5 65 -1

2015 2013 5,5* 0,0 5,7 0,1 5,8 -0,1

2015 2013 25* -2 25 -1 27 0

2015 2013 30* -4 31 -5 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 38* -8 39 -8 55 -4

2015 2013 11* 0 10 0 7 0

2015 2013 21* 4 18 3 12 0

2015 2013 8* -2 7 -3 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,5 -0,6 0,7 -0,1 0,8 -0,2

2014 2010 1,3 -0,5 1,5 -0,3 1,1 -0,3

2015 2011 22* -3 20 -4 17 -1

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Heseveld
ontwikkeling

Heseveld
stadsdeel

N-Nieuw-West
ontwikkeling

N-Nieuw-West
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 77* 4 78 4 69 2

2014 - 14 - 16 - 16 -

2015 2013 4,4* 0,3 4,3 0,4 3,6 -0,1

2015 2013 63* -3 59 -3 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 19* 4 19 4 23 2

2015 2013 53* 4 54 3 55 -1

2013 2011 600 -100 600 -100 800 0

2013 2011 500 0 600 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 2.925 -1 7.647 -47 74.553 1.650

2015 2013 55,2 0,2 52,8 0,6 56,6 -0,1

2015 2013 50,8 -0,9 55,5 -0,6 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 153.100 -17% 160.100 -16% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 19,4 -1,8 44,5 -10,3 70,2 -4,0

2015 2013 12,7 1,0 10,1 1,0 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 12* -4 10 -4 14 -1

2015 2013 5* -1 5 -1 4 0

Verkeer

2014 2008 0,4 -0,2 0,4 0,0 0,6 -0,2

2015 2013 4,1* 0,1 4,1 0,1 3,7 0,0

2015 2013 90* 6 86 4 83 5

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Heseveld
ontwikkeling

Heseveld
stadsdeel

N-Nieuw-West
ontwikkeling

N-Nieuw-West
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 18,5 1,4 18,0 1,4 16,6 1,6

2014 2011 8,3 1,4 8,4 1,7 6,1 1,2

2015 2013 11* 5 9 4 7 -3

2015 2013 13* 5 16 5 19 0

2015 2013 5* -3 5 -2 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 74* -7 74 -7 76 -4

2014 - 6,7 - 6,9 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 81* 4 82 4 76 -1

2015 2013 7* -2 8 -1 7 0

2015 2013 16* -2 18 0 17 -1

Onderwijs

2015 - 19,3 - 23,4 - 13,2 -

2015 2012 44,1 -5,6 49,6 3,2 39,6 4,5

2015 2012 38,5 2,9 44,9 4,8 52,1 3,7

2015 2012 51 0 44 4 31 0

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer HeseveldLeefbaarometer Heseveld

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Qua leefbaarheid geen probleemwijk. Kern van de achterstanden is de achter-de-voordeurproblematiek, de
lage SES van veel huishoudens en de geringe participatie en - onderlinge ontmoeting.

Aantrekkelijke wijk met lage huren en een centrale ligging. Binnen de Nijmeegse aandachtswijken is Heseveld
een relatief licht geval. Het blijft echter een kwetsbaar gebied, dat zit vooral in de sociaal-maatschappelijke
positie van veel bewoners.

Eenzaamheid onder ouderen én jongeren is een duidelijk thema, net als laaggeletterdheid bij zowel
allochtonen als autochtonen.

Relatief veel allochtonen, het sociale leven speelt zich vooral rond de moskee af. Deze speelt een mooie rol,
bekijkt zaken breed. Zet bijvoorbeeld in op huiswerkbegeleiding, dagbesteding voor ouderen. De eerste
verbindingen met autochtonen zijn inmiddels ontstaan.

De jongerensituatie is (al langer) verbeterd, hebben dagbesteding. De situatie is niet langer ontvlambaar.
Soms zijn er overlastsituaties rond het Daniëlsplein. Jongeren lijken echter geen duidelijke plek te kunnen
vinden in Heseveld en dat uit zich in verveling.

In de basis is de openbare ruimte op orde (op Mariken-niveau), hoewel de meningen hierover wel verdeeld
zijn. De omgeving Daniëlsplein kent een lagere kwaliteit. Het vermogen tot burgerparticipatie, tot het zelf
toevoegen van extra kwaliteit, blijft achter in deze wijk.

De renovaties/groot onderhoud die Portaal uitvoerde geven de woonkwaliteit hier een oppepper. Ook de
openbare ruimte werd ‘en passent’ verbeterd.

Citaten HeseveldCitaten Heseveld



Hunnerberg 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De wijk Hunnerberg in stadsdeel Nijmegen-Oost is niet zozeer
planmatig opgezet, maar heeft een gegroeide structuur. Het noordelijk
deel bestaat uit de 19de eeuwse schil met vooral grote panden.
Daaraan grenzend ligt een dichter bebouwd gedeelte met kleinere,
particuliere huurwoningen, veel boven- en benedenwoningen en ook
bedrijvigheid. Aan de zuidkant ligt een woonbuurt met koopwoningen.
Nieuwbouw heeft voornamelijk plaatsgevonden op de Kopse Hof en op
het achterterrein van het voormalige Canisius College. Het markante
hoofdgebouw hiervan is ontworpen door een leerling van architect
Cuijpers.

Totaaloordeel Hunnerberg
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig en stabiel
beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van
bewoners behoort Hunnerberg tot de Nijmeegse wijken in het hoogste
woningmarktsegment.

Wijkbeschrijving HunnerbergWijkbeschrijving Hunnerberg



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling HunnerbergOntwikkeling Hunnerberg

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel HunnerbergWijkprofiel Hunnerberg



Conclusies HunnerbergConclusies Hunnerberg

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Hunnerberg maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Oost. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot de
hoogste woningmarktsegmenten.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn bovengemiddeld in Nijmegen en stabiel. Bewoners vinden dit een goede omgeving om te wonen en te leven.

Aan dit bovengemiddelde beeld dragen vooral algemene (leefbaarheids)oordelen van wijkbewoners bij. Het sociale klimaat, de woonomgeving, de
maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid zijn hier (soms sterk) bovengemiddeld.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als uitstekend en over langere tijd stabiel. Leefbaarometer geeft binnen de wijk geen risicogebieden aan.

De woonomgeving wordt hier hoog gewaardeerd door bewoners. Wijkprofessionals benoemen een fantastische woonomgeving, aan de rand van de
stuwwal, met bijvoorbeeld de bijzondere villabebouwing aan de Kopse Hof. Het “Hunnerberg Panorama” wordt door bewoners ervaren als een prachtig
uitzicht over de Ooypolder.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Hunnerberg is het sociaal klimaat goed te noemen. Onder andere zijn bewoners zijn sterk betrokken en actief in de wijk.

Volgens bewoners gaat het samenleven in de wijk tussen verschillende groepen goed. Er zijn minder overlastmeldingen in de wijk dan gemiddeld in
Nijmegen.

In specifieke gebieden wijkt de veiligheidsbeleving af van het gemiddelde beeld over de gehele wijk. Aan de achterzijde van het Estel gebouw (voormalig
Haskoning) ervaren bewoners overlast van rondhangende jongeren en voelen zich hierdoor niet veilig.

Eerder gaven wijkprofessionals aan dat wijkbewoners veel samenkomen rondom het thema cultuurhistorie van de stad Nijmegen en de wijk Hunnerberg.
Daarnaast kent de wijk een bewonersvereniging, website, wijkblad, nieuwsbrief en maakt deel uit van wijkcomité Oost. Mensen zorgen, volgens
wijkprofessionals, goed voor de woonomgeving.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Hunnerberg rekenen we tot de hogere segmenten van de woningmarkt. De zeer sterke woningmarktpositie en de vele bedrijvigheid in de wijk maken het
een aantrekkelijke wijk om in te wonen. Daarnaast zijn bewoners tevreden over de openbare ruimte.

Het woningbestand bestaat vooral uit koopwoningen, met een sterk bovengemiddelde vastgoedwaarde. De wijk heeft een bijzonder sterke positie op de
woningmarkt.

Het Patersbos ervaart men als een oase van rust in de wijk en als een plek met educatieve waarden. Er is hier incidenteel overlast van jongeren.

Door toenemende verkeersdrukte op de Berg en Dalseweg voelen bewoners zich steeds minder veilig bij het op- en afrijden en het oversteken.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Hunnerberg komt een gunstig beeld naar voren als het gaat om maatschappelijk meedoen en zelfredzaam zijn. Duidelijk sterke punten zijn er op het
gebied van werk. Ook de indicatoren op het gebied van gezondheid en zorg vallen positief op.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'verantwoordelijken' wordt aangeduid. Zij worden gedreven door maatschappelijke
betrokkenheid en het algemeen belang, hebben relatief veel vertrouwen in de overheid. Verantwoordelijken zijn coöperatief maar ook kritisch.

Het sociaal-economisch profiel van de bevolking is sterk. De financiële positie van huishoudens is goed en er wordt relatief weinig beroep gedaan op
regelingen rond zorg en welzijn.

De wijk kent naar verhouding weinig aandachtsgroepen op het gebied van zorg en welzijn.

Het beeld rondom onderwijsprestaties is gunstig. Startkansen en schoolprestaties zijn goed.

Het aantal inwoners in Hunnerberg bleef de afgelopen jaren stabiel. Ook de komende jaren verwachten we dat het inwonersaantal ongeveer gelijk blijft.



Cijfers HunnerbergCijfers Hunnerberg

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Hunnerberg
ontwikkeling
Hunnerberg

stadsdeel
N-Oost

ontwikkeling
N-Oost

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,9* -0,1 7,9 -0,3 7,4 -0,1

2015 2013 10* -1 11 1 16 1

2015 2013 13* 0 9 -2 16 -1

2014 2008 Uitstekend Stabiel Zeer goed Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 3.850 158 34.339 682 170.739 7.703

2015 2010 8,0 -1,6 9,9 -0,7 14,1 -0,5

2015 2010 23,0 3,4 14,3 1,9 14,6 1,3

2015 2010 2,0 -0,4 4,8 -0,4 7,1 0,2

2015 2010 4,2 0,3 6,6 0,3 13,0 0,5

2015 - stabiel gegroeid

2015 - stabiel, toename 75+

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Hunnerberg
ontwikkeling
Hunnerberg

stadsdeel
N-Oost

ontwikkeling
N-Oost

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 75* -1 77 -2 65 -1

2015 2013 6,4* 0,0 6,3 -0,1 5,8 -0,1

2015 2013 32* 0 32 4 27 0

2015 2013 35* -6 31 -5 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 69* -3 73 1 55 -4

2015 2013 3* 0 6 1 7 0

2015 2013 5* -1 8 -1 12 0

2015 2013 4* -1 6 0 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,4 0,2 0,4 0,0 0,8 -0,2

2014 2010 1,0 -0,7 1,2 -0,1 1,1 -0,3

2015 2011 8* -2 13 1 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Hunnerberg
ontwikkeling
Hunnerberg

stadsdeel
N-Oost

ontwikkeling
N-Oost

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 69* -4 70 3 69 2

2014 - 12 - 15 - 16 -

2015 2013 2,8* -0,1 2,7 -0,4 3,6 -0,1

2015 2013 59* -15 64 -4 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 22* 3 24 3 23 2

2015 2013 61* -5 48 -7 55 -1

2013 2011 500 100 700 100 800 0

2013 2011 700 0 600 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 1.571 -33 13.699 -19 74.553 1.650

2015 2013 43,0 0,9 44,1 -0,1 56,6 -0,1

2015 2013 27,0 -2,1 44,8 0,3 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 340.300 -15% 250.700 -15% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 56,9 -15,1 37,7 -0,9 70,2 -4,0

2015 2013 20,1 2,9 17,0 1,4 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 12* 2 12 0 14 -1

2015 2013 3* 2 2 0 4 0

Verkeer

2014 2008 0,7 0,0 0,6 -0,4 0,6 -0,2

2015 2013 3,3* -0,1 3,3 -0,2 3,7 0,0

2015 2013 76* 1 77 3 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Hunnerberg
ontwikkeling
Hunnerberg

stadsdeel
N-Oost

ontwikkeling
N-Oost

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 7,1 0,6 13,1 1,0 16,6 1,6

2014 2011 1,5 0,4 2,9 0,3 6,1 1,2

2015 2013 3* -2 4 -2 7 -3

2015 2013 34* 3 31 3 19 0

2015 2013 3* 0 3 1 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 78* -5 83 -1 76 -4

2014 - 0,7 - 2,3 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 78* 1 78 -5 76 -1

2015 2013 10* 1 7 0 7 0

2015 2013 18* 0 17 2 17 -1

Onderwijs

2015 - 0,0 - 2,1 - 13,2 -

2015 2012 16,8 5,0 29,5 13,1 39,6 4,5

2015 2012 74,5 3,6 73,9 2,5 52,1 3,7

2015 2012 40 2 34 0 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer HunnerbergLeefbaarometer Hunnerberg

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Fantastische woonomgeving, aan de rand van de stuwwal.

Een thema dat veel wijkbewoners bindt is cultuurhistorie.

Er is veel weerstand rond vestiging van bijzondere doelgroepen in de wijk.

De wijkbewoners zorgen goed voor de woonomgeving.

Citaten HunnerbergCitaten Hunnerberg



Kwakkenberg 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De wijk Kwakkenberg ligt in stadsdeel Nijmegen-Oost aan de
zuidoostrand van Nijmegen. Het is een bebost gebied waar ook de
naburige kernen Berg en Dal en de Heilig Landstichting deel van
uitmaken. De wijk is opgebouwd langs oude boswegen. De woningen,
vaak villa's, bevinden zich op ruime percelen. Opvallend zijn
appartementencomplex Villandry en studentencomplex Westerhelling.

Totaaloordeel Kwakkenberg
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig en stabiel
beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van
bewoners behoort Kwakkenberg tot de Nijmeegse wijken in het
hoogste woningmarktsegment.

Wijkbeschrijving KwakkenbergWijkbeschrijving Kwakkenberg



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling KwakkenbergOntwikkeling Kwakkenberg

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel KwakkenbergWijkprofiel Kwakkenberg



Conclusies KwakkenbergConclusies Kwakkenberg

LeefbaarheidLeefbaarheid

Kwakkenberg maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Oost. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot het
hoogste woningmarktsegment in de stad.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn bovengemiddeld in Nijmegen en stabiel. Bewoners vinden dit een goede omgeving om te wonen en te leven.

Aan dit bovengemiddelde beeld dragen vooral algemene (leefbaarheids)oordelen van wijkbewoners bij. Het sociale klimaat, de woonomgeving, de
maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid zijn hier (soms sterk) bovengemiddeld.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als uitstekend en over langere tijd stabiel. Leefbarometer toont geen deelgebieden binnen de wijk met
risico's op leefbaarheidproblemen.

De woonomgeving wordt hier hoog gewaardeerd door bewoners. De wijk wordt een aantrekkelijk, in het groen gelegen woongebied genoemd, met
kenmerkende grote (bos)kavels.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Kwakkenberg is het sociaal klimaat goed te noemen. Onder andere zijn bewoners zijn sterk betrokken en actief in de wijk.

Volgens bewoners gaat het samenleven in de wijk tussen verschillende groepen goed. Er zijn minder overlastmeldingen in de wijk dan gemiddeld in
Nijmegen.

Het veiligheidsgevoel blijft hier gemiddeld hoewel er een zeer duidelijke stijging van aangiften woninginbraken te zien is. Er zijn relatief weinig aangiften
van agressie in de wijk Kwakkenberg.

Volgens wijkprofessionals is de speeltuin 'de Leemkuil' een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk voor de jeugd en hun ouders (uit geheel Nijmegen en
verder).



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Kwakkenberg rekenen we tot de hogere segmenten van de woningmarkt. De woonomgeving in de wijk laat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien
ondanks de zeer sterke positie op de woningmarkt.

De wijk neemt een bijzondere positie in op de regionale woningmarkt. Kwakkenberg kent de hoogste gemiddelde vastgoedwaarde van woningen binnen
Nijmegen.

Bewoners vinden het groene karakter van de wijk, met (omliggend) natuurgebied, aanwezige bosgebied (waaronder Mariënbos), parken en het groen in de
straat belangrijk en karakteristiek.

De sportvelden van Trekvogels en speelvoorziening De Leemkuil zijn bijzondere voorzieningen in de wijk. Nieuwe vestigingen van een school en zwembad
zijn van bovenwijkse betekenis.

Het voorzieningenniveau in Kwakkenberg blijft in objectieve zin achter, met onder meer relatief grote afstanden tot supermarkt of apotheek.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Kwakkenberg is het maatschappelijke meedoen en de zelfredzaamheid overwegend positief. Sterke punten zijn er op het gebied van gezondheid en
onderwijs.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'pragmatici' wordt aangeduid. Het gaat om kritische, eigenwijze burgers die veel kansen
zien in de wereld om hen heen. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen, hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan. Ook zien we
relatief veel 'verantwoordelijken'. Deze burgers worden gedreven door maatschappelijke betrokkenheid en het algemeen belang, met relatief veel
vertrouwen in de overheid. Verantwoordelijken zijn coöperatief doch kritisch.

Er zijn hier weinig huishoudens met een lage sociaal-economische status. Financiële problemen en uitkeringsafhankelijkheid komen relatief weinig voor.

De wijk kent naar verhouding weinig aandachtsgroepen op het gebied van zorg en welzijn.

Op onderwijsgebied is het beeld gunstig, net als eerdere jaren. In Kwakkenberg gaan er relatief weinig kinderen naar de dichtstbijzijnde school.

Het aantal inwoners in Kwakkenberg is afgenomen, maar in de komende jaren verwachten we een groeiend inwonersaantal.



Cijfers KwakkenbergCijfers Kwakkenberg

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Kwakkenberg
ontwikkeling

Kwakkenberg
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,9* -0,1 7,9 -0,3 7,4 -0,1

2015 2013 10* -1 11 1 16 1

2015 2013 13* 0 9 -2 16 -1

2014 2008 Uitstekend Stabiel Zeer goed Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 1.220 -30 34.339 682 170.739 7.703

2015 2010 10,7 -1,7 9,9 -0,7 14,1 -0,5

2015 2010 21,6 3,2 14,3 1,9 14,6 1,3

2015 2010 3,6 0,2 4,8 -0,4 7,1 0,2

2015 2010 2,9 0,0 6,6 0,3 13,0 0,5

2015 - gekrompen gegroeid

2015 - groei, enige toename 75+

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Kwakkenberg
ontwikkeling

Kwakkenberg
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 75* -1 77 -2 65 -1

2015 2013 6,4* 0,0 6,3 -0,1 5,8 -0,1

2015 2013 32* 0 32 4 27 0

2015 2013 35* -6 31 -5 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 69* -3 73 1 55 -4

2015 2013 3* 0 6 1 7 0

2015 2013 5* -1 8 -1 12 0

2015 2013 4* -1 6 0 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,2 -0,1 0,4 0,0 0,8 -0,2

2014 2010 2,7 1,5 1,2 -0,1 1,1 -0,3

2015 2011 8* -2 13 1 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Kwakkenberg
ontwikkeling

Kwakkenberg
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 69* -4 70 3 69 2

2014 - 16 - 15 - 16 -

2015 2013 2,8* -0,1 2,7 -0,4 3,6 -0,1

2015 2013 59* -15 64 -4 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 22* 3 24 3 23 2

2015 2013 61* -5 48 -7 55 -1

2013 2011 1.500 100 700 100 800 0

2013 2011 1.300 0 600 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 527 3 13.699 -19 74.553 1.650

2015 2013 66,6 -0,6 44,1 -0,1 56,6 -0,1

2015 2013 32,3 0,2 44,8 0,3 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 463.000 -14% 250.700 -15% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 48,0 17,7 37,7 -0,9 70,2 -4,0

2015 2013 14,9 0,5 17,0 1,4 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 12* 2 12 0 14 -1

2015 2013 3* 2 2 0 4 0

Verkeer

2014 2008 0,6 0,0 0,6 -0,4 0,6 -0,2

2015 2013 3,3* -0,1 3,3 -0,2 3,7 0,0

2015 2013 76* 1 77 3 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Kwakkenberg
ontwikkeling

Kwakkenberg
stadsdeel

N-Oost
ontwikkeling

N-Oost
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 12,2 1,8 13,1 1,0 16,6 1,6

2014 2011 2,5 0,8 2,9 0,3 6,1 1,2

2015 2013 3* -2 4 -2 7 -3

2015 2013 34* 3 31 3 19 0

2015 2013 3* 0 3 1 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 78* -5 83 -1 76 -4

2014 - 0,4 - 2,3 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 78* 1 78 -5 76 -1

2015 2013 10* 1 7 0 7 0

2015 2013 18* 0 17 2 17 -1

Onderwijs

2015 - 0,0 - 2,1 - 13,2 -

2015 2012 48,2 39,9 29,5 13,1 39,6 4,5

2015 2012 89,3 -5,4 73,9 2,5 52,1 3,7

2015 2012 62 9 34 0 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer KwakkenbergLeefbaarometer Kwakkenberg

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Sportvelden van Trekvogels en speelvoorziening De Leemkuil bijzondere voorzieningen in de wijk.

Nieuwbouw van school en zwembad zijn nog steeds kenmerkend, met bovenwijkse betekenis.

Kwakkenberg kent de hoogste gemiddelde vastgoedwaarde van woningen binnen Nijmegen.

Citaten KwakkenbergCitaten Kwakkenberg



Lankforst 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De wijk Lankforst maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg. De
woonerven zijn in de tweede helft van de jaren zestig gebouwd. De
stedenbouwkundige opzet van de wijk wordt bepaald door een
hoofdroute waarop ringvormige woonstraten zijn aangetakt. Het
Uilenbos, de Wolle Wei en het groen rondom landhuis de Duckenburg
zijn grootschalige groenelementen. Lankforst bestaat bijna alleen uit
woningbouw, in het midden van de wijk bevinden zich een basisschool
en praktijkruimte. De verschillende woningcomplexen zijn in duidelijk
afgebakende delen verspreid over de wijk. Lankforst kent naar
verhouding veel openbare ruimte.

Totaaloordeel Lankforst
Het woon- en leefklimaat zijn binnen Nijmegen gemiddeld en stabiel.
Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners
behoort Lankforst tot de Nijmeegse wijken in het laagste
woningmarktsegment.

Wijkbeschrijving LankforstWijkbeschrijving Lankforst



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling LankforstOntwikkeling Lankforst

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel LankforstWijkprofiel Lankforst



Conclusies LankforstConclusies Lankforst

LeefbaarheidLeefbaarheid

Lankforst maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot het laagste
woningmarktsegment.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn voor Nijmegen gemiddeld en stabiel. Bewoners geven een ruime voldoende aan hun woonomgeving. In
vergelijking met eerdere jaren zijn algemene oordelen over de wijk van bewoners en wijkprofessionals verbeterd.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als ruim voldoende en over langere tijd stabiel. Er zijn volgens Leefbaarometer binnen de wijk enkele
deelgebieden waar de leefbaarheid zwak is.

Wel blijft de zelfredzaamheid van bewoners een aandachtspunt volgens wijkprofessionals. Bepaalde probleemhuishoudens hebben regelmatig een
behoorlijke impact op de omgeving en er zijn veel achter-de-voordeurproblemen.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Lankforst is het sociaal klimaat op een voor Nijmegen gemiddeld niveau.

Het veiligheidsniveau in Lankforst is niet afwijkend van het gemiddelde in Nijmegen. Hoewel het aantal aangifte van woninginbraken sterk is gedaald,
voelen bewoners zich nog vaker dan gemiddeld onveilig in de wijk.

Het beeld rond sociale omgeving en integreren en samenleven zijn gemiddeld in Lankforst. Het aandeel bewoners dat aangeeft dat het samenleven
tussen verschillende groepen niet goed gaat ligt in Lankforst hoger dan gemiddeld in Nijmegen. Wijkprofessionals geven aan dat inwoners van Lankforst
wat minder actief zijn dan elders in Dukenburg.

De jongerenoverlast in Lankforst is zeer beperkt. Er zijn 2 locaties: het trapveld naast de Nutsschool en de speeltuin de Wollewei waar de jeugd veelvuldig
aanwezig is.

Bewoners geven aan dat er weinig plekken zijn in de wijk waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De Wollewei, wijkcentrum de Turf, moestuin de
Lankmoes en de omgeving van het landhuis De Duckenburg worden als ontmoetingsplek genoemd.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Lankforst rekenen we tot de lagere segmenten van de woningmarkt. De woonomgeving in de wijk laat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien, oordelen
over thema's als voorzieningen, verkeer, milieuzaken of openbare ruimte zijn onopvallend.

Bewoners beoordelen de verkeerssituatie voor wat betreft overlast of parkeren niet afwijkend. Er zijn weinig meldingen van parkeeroverlast. De wijk kent
met een basisschool en restaurant relatief weinig voorzieningen. Dit draagt volgens wijkprofessionals bij aan de sfeer van rustige woonwijk, met weinig
verkeersstromen.

De bewoners van Lankforst zijn trots op de groene zone langs het Maas Waal Kanaal en de woonlocaties aan het water zo geven wijkprofessionals aan. De
zone wordt door veel bewoners als een mooie oase van groen, water en rust ervaren. Ook de omgeving van het Landhuis De Duckenburg wordt als een
bijzonder aangename plek ervaren. Men komt er graag evenals de historische paden. Een andere bijzondere plek is het Uilenbosje. De hond wordt hier
uitgelaten en men recreëert hier graag.

Lankforst wordt als een schone wijk ervaren door bewoners. Door het intensievere gebruik van de Kanaalzone, het Uilenbosje en de Wollewei treft men
op deze plekken meer vuil dan gemiddeld aan. Door een aantal vrijwilligers wordt hier wel met regelmaat opgeschoond.

Volgens wijkprofessionals zijn er genoeg kansen in de wijk voor bewonersparticipatie. Een aantal plekken in de openbare ruimte, waaronder de strook
naast het kanaal, biedt mogelijkheden voor andere bewonersinitiatieven. Een moestuin is reeds gerealiseerd.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Lankforst zijn het maatschappelijke meedoen en de zelfredzaamheid van de wijkbewoners niet afwijkend van het Nijmeegs gemiddelde. Het beeld
rondom inkomen, werk, gezondheid en onderwijs is niet opvallend.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'buitenstaanders' wordt aangeduid. Zij zijn minder maatschappelijk betrokken en meer
op hun eigen leven gericht. Buitenstaanders zijn vaak wantrouwend richting overheid en politiek, omdat ze vinden dat hun waarden en rechten
onvoldoende worden erkend en bewaakt. Ook zien we 'verantwoordelijken' en 'plichtsgetrouwen'. Verantwoordelijken worden gedreven door
maatschappelijke betrokkenheid en het algemeen belang, met relatief veel vertrouwen in de overheid. Plichtsgetrouwen houden solidariteit hoog in het
vaandel, hebben graag wat voor een ander over en verrichten vaak vrijwilligerswerk.

De wijk kent meer huishoudens met een lage sociaal-economische status dan gemiddeld in Nijmegen.

Wijkprofessionals beschrijven Lankforst als een vergrijzende wijk. Volgens hen is eenzaamheid onder de groeiende groep oudere wijkbewoners een
steeds groter probleem.

Het aantal inwoners in Lankforst is de afgelopen jaren gekrompen. Ook de komende jaren verwachten we een sterke afname.



Cijfers LankforstCijfers Lankforst

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Lankforst
ontwikkeling

Lankforst
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,0* -0,1 7,2 0,0 7,4 -0,1

2015 2013 16* -1 10 -2 16 1

2015 2013 22* 1 26 3 16 -1

2014 2008 Ruim voldoende Stabiel Voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 2.075 -57 22.199 -617 170.739 7.703

2015 2010 15,5 0,2 15,4 -0,4 14,1 -0,5

2015 2010 19,6 3,5 21,0 3,2 14,6 1,3

2015 2010 9,4 -0,8 8,4 0,1 7,1 0,2

2015 2010 17,2 0,7 20,9 1,9 13,0 0,5

2015 - gekrompen gegroeid

2015 - sterke afname, enige toename 75+

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Lankforst
ontwikkeling

Lankforst
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 53* -4 60 -1 65 -1

2015 2013 5,4* -0,3 5,6 -0,2 5,8 -0,1

2015 2013 25* -2 28 3 27 0

2015 2013 34* -6 37 -3 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 45* -4 55 1 55 -4

2015 2013 10* 1 6 0 7 0

2015 2013 15* -1 5 -7 12 0

2015 2013 10* 0 8 -1 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,4 0,0 0,6 -0,3 0,8 -0,2

2014 2010 0,7 -1,1 0,8 -0,4 1,1 -0,3

2015 2011 25* 1 23 2 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Lankforst
ontwikkeling

Lankforst
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 71* 2 71 1 69 2

2014 - 14 - 17 - 16 -

2015 2013 4,5* 0,0 4,1 -0,3 3,6 -0,1

2015 2013 52* -5 53 -5 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 19* -2 14 -5 23 2

2015 2013 54* 2 55 2 55 -1

2013 2011 700 0 1.100 0 800 0

2013 2011 800 -100 1.000 100 700 100

Woningmarkt

2015 2013 1.018 -1 10.729 -86 74.553 1.650

2015 2013 48,7 -0,1 58,4 0,6 56,6 -0,1

2015 2013 63,3 -1,3 64,5 -0,5 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 141.000 -16% 140.000 -17% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 8,3 1,8 18,7 -6,5 70,2 -4,0

2015 2013 9,2 1,3 8,0 0,3 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 12* -3 11 -5 14 -1

2015 2013 5* 1 5 1 4 0

Verkeer

2014 2008 0,2 0,0 0,4 -0,1 0,6 -0,2

2015 2013 4,0* 0,1 3,7 0,0 3,7 0,0

2015 2013 85* 5 82 7 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Lankforst
ontwikkeling

Lankforst
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 17,8 2,8 19,3 1,9 16,6 1,6

2014 2011 9,6 1,9 9,9 2,4 6,1 1,2

2015 2013 11* -1 10 -3 7 -3

2015 2013 8* 0 10 -3 19 0

2015 2013 9* -2 11 2 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 71* -2 70 -1 76 -4

2014 - 7,7 - 8,1 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 73* -2 74 0 76 -1

2015 2013 7* -2 6 -2 7 0

2015 2013 18* -3 20 -2 17 -1

Onderwijs

2015 - 10,3 - 17,7 - 13,2 -

2015 2012 43,1 -1,7 49,6 6,2 39,6 4,5

2015 2012 41,9 -6,2 39,1 2,2 52,1 3,7

2015 2012 27 -2 31 -1 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer LankforstLeefbaarometer Lankforst

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Rustige en stabiele woonwijk, relatief weinig voorzieningen in de wijk zelf en weinig verkeersstromen.

Er zijn weinig problemen of aandachtspunten bekend rond het samenleven van groepen.

Er is een toename van eenzaamheid bij alleenwonende ouderen.

Inwoners van Lankforst zijn wat minder actief dan elders in Dukenburg.

Bewoners zijn wel actief op het gebied van specifieke projecten, bijvoorbeeld het opruimen van zwerfvuil.

Citaten LankforstCitaten Lankforst



Lent 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De wijk Lent maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Noord. Het
voormalige tuindersdorp is inmiddels een stedelijke woonwijk
geworden. Rondom de oude dorpskern ligt het nieuwe woongebied
Visveld. De stedenbouwkundige opzet van de verschillende
deelgebieden laat de geschiedenis van het gebied goed zien. In de
oudere delen zoals de Hoge Bongerd, De Schans en het dorp Lent zijn
historische linten zichtbaar. In de zestiger en zeventiger jaren van de
vorige eeuw zijn de terreinen hiertussen volgebouwd met overwegend
laagbouwwoningen. In de Vossenpels en in het buitengebied rond de
dijken domineren de kavels van tuinders. In de loop van de jaren zijn
hier ook veel vrijstaande woningen op overwegend grote percelen
gebouwd. De recent gereedgekomen woonbuurten tenslotte hebben
een duidelijk planmatige opzet.

Totaaloordeel Lent
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig en stabiel
beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van
bewoners behoort Lent tot de Nijmeegse wijken in het hoogste
woningmarktsegment.

Wijkbeschrijving LentWijkbeschrijving Lent



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling LentOntwikkeling Lent

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel LentWijkprofiel Lent



Conclusies LentConclusies Lent

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Lent maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Noord. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot de
hoogste segmenten van de Nijmeegse woningmarkt.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn bovengemiddeld voor Nijmegen en stabiel. Bewoners vinden dit een goede omgeving om te wonen en te leven.

Aan dit gunstige beeld dragen de leefbaarheid en (vooral) het sociaal klimaat bij. Positieve aspecten zijn het samenleven van diverse bevolkingsgroepen,
de veiligheidssituatie, de sociale sfeer en de situatie rond inkomen en werk (inclusief veel werk aan huis). Het voorzieningenniveau is een duidelijk
aandachtspunt in Lent.

In (en om) Lent wordt nog altijd veel gebouwd, wijkprofessionals spraken in een eerdere Wijkmonitor van een bijzondere situatie met volop (positieve)
dynamiek. De openbare ruimte, infrastructuur en bebouwde ruimte is echter vaak langdurig rommelig tijdens en na bouwprojecten. De afgelopen jaren
zijn er door bewoners vooral ongemakken ervaren omdat men in een wijk in ontwikkeling woont.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als zeer goed en toont over de afgelopen zes jaren mogelijke vooruitgang. Leefbaarometer geeft binnen
de wijk geen risicogebieden aan.

Door nieuwe opleveringen van woningen, waaronder sociale woningbouw en duurdere huur, ontstaat een meer gemixte bevolking. Een gemêleerder
publiek, zo geven wijkprofessionals aan.

De aanwezige mix van bijzondere woonvormen en de overige buurt verloopt volgens wijkprofessionals over het algemeen goed, soms zijn er wat
incidenten.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Lent is het sociaal klimaat duidelijk bovengemiddeld. Bewoners kennen elkaar en waarderen de onderlinge omgang en saamhorigheid. Het
veiligheidsgevoel is relatief gunstig, er zijn weinig meldingen rond agressie of woninginbraken.

Door nieuwe opleveringen van woningen, waaronder sociale woningbouw en duurdere huur, kent Lent een meer gemengde bevolking, een gemêleerder
publiek. Meer leven in de brouwerij, waar de eerste bewoners soms wel aan moeten wennen.

‘Oud Lent’ kent een vergrijzende, langzittende bevolking, die volgens wijkprofessionals veel actiebereidheid toont. ’Nieuw Lent’ bevat veel jonge gezinnen,
jeugd, zij wonen er relatief kort. Veel tweeverdieners hebben naast werk, kinderen of hobby's weinig tijd en oog voor medebewoners en de buurt.Er is niet
veel mix tussen de oude en nieuwe bewoners, zo is aangegeven. Leefwerelden liggen ver uit elkaar, maar er is ook een fysieke afstand.

Volgens wijkprofessionals zijn bewoners in de nieuwe delen veel gericht op het eigen huis en leven. Men organiseert zich wel onderling ("oppassen van
kinderen regelen via whatsapp" ), maar de blik op de buurt blijft beperkt. Er is hier volgens hen weinig bereidheid tot groenonderhoud en andere vormen
van traditionele participatie.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

De wijk Lent rekenen we tot de hogere segmenten van de woningmarkt. De woonomgeving laat een prima, gemiddeld beeld zien, met een behoorlijke
menging van wonen en werken. Oordelen over verloedering of verkeersoverlast zijn gunstig. Aandachtspunt in de wijk Lent is vooral het
voorzieningenniveau.

Bestaande scholen en voorzieningen voor kinderen blijken nu al nauwelijks toereikend, met de verwachte instroom van nieuwe kinderen is dat een
duidelijk aandachtspunt. Wijkprofessionals wijzen op het verdwijnen van veel voorzieningen uit ‘oud Lent’. Ouderen moeten noodgedwongen mobieler
worden terwijl dat fysiek steeds minder realistisch is.

In Voorzieningenhart De Ster zijn een basisschool, kinderdagverblijf, sporthal en sociaal wijkteam te vinden. Er is volgens wijkprofessionals vooral behoefte
aan een ontmoetingsplek in nieuw Lent, bijvoorbeeld in de vorm van kleinschalige horeca. Sportpark Vossenpels en aan het Notenlaantje de JOP met
sportfaciliteiten bieden inmiddels sportmogelijkheden.

Er is volgens wijkprofessionals weinig openbare ruimte en openbaar groen in de nieuwe delen van Lent. Sommige buurten zijn behoorlijk ‘stenig’. Het (te
beheren) groen wordt in Lent gedomineerd door zogeheten bloem- en kruidenweiden. In het oude Lent is relatief weinig openbaar groen aanwezig. In
veel straten bestaat het groen uit straatbomen.

Problemen met zwerfvuil zijn niet noemenswaardig groot. In een groot aantal wijken van Nijmegen zijn ‘wijkhelden’ actief, zo ook in Lent. Dat zijn kinderen
die onder begeleiding van volwassen zwerfvuil in hun eigen woonomgeving opruimen.

Het watersysteem van Lent heeft naar verhouding veel ruimte nodig. Een behoorlijk deel van de openbare ruimte in het nieuwe deel bestaat uit
waterpartijen, sloten of wadi’s. Wadi’s zijn bijvoorbeeld aangelegd in Visveld en Dr. Huygenhof. In deze wadi’s wordt het hemelwater opgevangen en
infiltreert het in de ondergrond. De singel langs de Turennesingel is een opvallende waterpartij in het nieuwe Lent.

De verkeerssituatie is volgens wijkprofessonals verbeterd. Met de aanleg van de nieuwe brug is de bereikbaarheid toegenomen. Er zijn wel zorgen over
wat de nieuwbouw en (grote) toestroom van nieuwe mensen gaat betekenen voor de bereikbaarheid. Wel blijft verkeersveiligheid een belangrijk thema in
Lent. Op diverse plekken in de wijk wordt onveiligheid ervaren, zoals bijvoorbeeld de fietsoversteekjes over de Vrouwe Udasingel, de voorrangssituaties
op de fietsstraat Laauwikstraat, bouwverkeer in de wijk en het te hard rijden in 30km-zones.

Het is volgens bewoners soms lastig parkeerruimte te vinden in de directe nabijheid van de eigen woning. Wijkprofessionals wijzen er op dat de
parkeerbalans is ontregeld doordat de daarvoor bestemde parkeerplaatsen op eigen perceel niet worden gebruikt.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In de wijk Lent zijn het maatschappelijk meedoen en de zelfredzaamheid op voor Nijmegen gemiddeld niveau. Financieel zijn de huishoudens hier sterk.

Er spelen soms ernstige problemen achter de voordeur in sociale woningbouw (financieel, sociaal, psychisch, multiprobleemgezinnen). Volgens
wijkprofessionals verschillen normen, waarden en leefstijlen hier vaak sterk van andere wijkdelen.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'pragmatici' wordt aangeduid. Het gaat om kritische, eigenwijze burgers die veel kansen
zien in de wereld om hen heen. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen, hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan.

Senioren in 'het oude Lent' zijn door wijkprofessionals een aandachtsgroep genoemd, omdat deze door ontwikkelingen in het voorzieningenbestand op
grotere afstand van bijvoorbeeld winkels of medische faciliteiten komen te wonen. Vooral oudere mensen kunnen zo hun zelfstandigheid verliezen.

Het aantal inwoners groeide de afgelopen jaren sterk. Ook de komende jaren verwachten we sterke toename.



Cijfers LentCijfers Lent

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Lent
ontwikkeling

Lent
stadsdeel
N-Noord

ontwikkeling
N-Noord

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,9* -0,1 7,6 -0,1 7,4 -0,1

2015 2013 10* -1 18 -1 16 1

2015 2013 13* 0 15 -1 16 -1

2014 2008 Zeer goed Mogelijke vooruitgang Zeer goed Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 8.512 1.987 14.543 2.710 170.739 7.703

2015 2010 24,1 2,5 28,7 1,7 14,1 -0,5

2015 2010 9,7 0,2 6,8 0,9 14,6 1,3

2015 2010 7,9 1,8 8,6 2,2 7,1 0,2

2015 2010 10,0 3,3 9,5 1,8 13,0 0,5

2015 - sterk gegroeid gegroeid

2015 - sterke groei, toename 75+

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Lent
ontwikkeling

Lent
stadsdeel
N-Noord

ontwikkeling
N-Noord

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 75* -1 67 0 65 -1

2015 2013 6,4* 0,0 6,3 -0,2 5,8 -0,1

2015 2013 32* 0 33 -8 27 0

2015 2013 35* -6 39 -7 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 69* -3 57 -12 55 -4

2015 2013 3* 0 7 -2 7 0

2015 2013 5* -1 4 -3 12 0

2015 2013 4* -1 3 1 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,2 0,0 0,2 -0,1 0,8 -0,2

2014 2010 0,4 -1,1 0,5 -0,8 1,1 -0,3

2015 2011 8* -2 4 -3 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Lent
ontwikkeling

Lent
stadsdeel
N-Noord

ontwikkeling
N-Noord

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 69* -4 50 -12 69 2

2014 - 18 - 19 - 16 -

2015 2013 2,8* -0,1 2,8 0,0 3,6 -0,1

2015 2013 59* -15 69 -6 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 22* 3 24 3 23 2

2015 2013 61* -5 69 -2 55 -1

2013 2011 3.200 2.100 2.200 1.200 800 0

2013 2011 1.100 0 1.000 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 3.283 808 5.217 838 74.553 1.650

2015 2013 87,5 -2,3 90,7 -1,8 56,6 -0,1

2015 2013 41,8 5,9 34,8 3,9 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 223.900 -19% 232.000 -17% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 15,9 -4,7 19,3 -3,2 70,2 -4,0

2015 2013 17,5 2,5 18,2 2,1 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 12* 2 12 3 14 -1

2015 2013 3* 2 2 1 4 0

Verkeer

2014 2008 0,6 0,2 0,4 -0,2 0,6 -0,2

2015 2013 3,3* -0,1 3,2 0,3 3,7 0,0

2015 2013 76* 1 76 0 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Lent
ontwikkeling

Lent
stadsdeel
N-Noord

ontwikkeling
N-Noord

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 9,5 1,1 8,9 1,1 16,6 1,6

2014 2011 2,4 0,7 2,5 0,8 6,1 1,2

2015 2013 3* -2 5 -7 7 -3

2015 2013 34* 3 31 3 19 0

2015 2013 3* 0 4 0 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 78* -5 80 -8 76 -4

2014 - 3,4 - 3,5 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 78* 1 70 0 76 -1

2015 2013 10* 1 13 6 7 0

2015 2013 18* 0 15 -6 17 -1

Onderwijs

2015 - 2,4 - 1,3 - 13,2 -

2015 2012 30,2 7,3 31,6 9,3 39,6 4,5

2015 2012 61,0 -2,5 62,0 0,9 52,1 3,7

2015 2012 20 2 14 3 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer LentLeefbaarometer Lent

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Afstand tot de stad is voor zowel Lent als Oosterhout een punt. Nabijheid zorgt voor aan de ene kant
aantrekkingskracht, rustig wonen met stad in de buurt. Aan de andere kant is het de vraag in hoeverre de
voorzieningen kunnen voorzien en kunnen gedijen in de behoefte van mensen die belang hechten aan deze
‘stadse’ levensstijl.

Veel gezinnen (tweeverdieners ) met jonge kinderen jeugd. Gemiddelde tot hogere sociaal economische
status.

‘Stadse voorzieningen’ worden door bewoners gemist; bruine kroeg, speciaalzaken etc. De vraag is echter of
men de lokale ondernemers (als deze er komen) alsnog niet voorbij loopt en naar de binnenstad gaat.

De openbare ruimte, infrastructuur en bebouwde ruimte is vaak langdurig rommelig (tijdens en) na afronden
bouwprojecten.

Er wordt een grote toename verwacht van jonge (gezinnen met) kinderen en jeugd. Deels door opgroeien,
deels door nieuwe aanwas van nieuwbouw. Door nieuwe opleveringen van woningen, waaronder sociale
woningbouw en duurdere huur, ontstaat een meer gemixte bevolking, een gemêleerder publiek.

Over het algemeen is het hier prettig wonen.

Citaten LentCitaten Lent



Malvert 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De stedenbouwkundige opzet van de wijk Malvert in stadsdeel
Dukenburg kenmerkt zich door een interne rondweg waaraan de
verschillende woonstraten aantakken. Malvert bestaat voor de ene helft
uit laagbouw, voor de andere uit etagebouw. In de wijk ligt een
omvangrijk maisonnettecomplex welk recent een grote
herstructurering heeft ondergaan. Centraal ligt een voorzieningenhart
met een bescheiden winkelcentrum, het verzorgingshuis De Orangerie
en een basisschool.

Totaaloordeel Malvert
Het woon- en leefklimaat blijven achter binnen Nijmegen en maken
enige negatieve ontwikkelingen door. Gezien de vastgoedwaarde en
economische positie van bewoners behoort Malvert tot de Nijmeegse
wijken in het laagste woningmarktsegment. De gemeente Nijmegen
beschouwt de wijk als een aandachtsgebied in Dukenburg.

Wijkbeschrijving MalvertWijkbeschrijving Malvert



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling MalvertOntwikkeling Malvert

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel MalvertWijkprofiel Malvert



Conclusies MalvertConclusies Malvert

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Malvert maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot de
Nijmeegse wijken in de laagste woningmarktsegmenten. De gemeente Nijmegen beschouwt Malvert als een aandachtsgebied.

Het woon- en leefklimaat in de wijk laat een voor Nijmegen ondergemiddeld niveau zien met enkele negatieve trends. Daarentegen geven bewoners een
ruim voldoende aan hun woonomgeving.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als voldoende en ziet vooruitgang van de wijk. Er zijn volgens Leefbaarometer binnen de wijk enkele
deelgebieden waar de leefbaarheid zwak is.

Het maisonnettegebied aan de oostkant van Malvert nadert het einde van een ingrijpende transitie. Volgens wijkprofessionals kan de transitie een grote
impuls voor de wijk vormen. Volgens hen zijn de eerste effecten al merkbaar: de (eerdere) risico's rond verloedering zijn sterk afgenomen, instroom van
starters en jongeren, een mogelijkheid om samen met bewoners de openbare ruimte een impuls te geven en nieuwe krachten aanboren (bijvoorbeeld
rond kinderen).

Een belangrijk aandachtspunt is de toekomst van de voorzieningen in het middengebied. Als hier de functies verdwijnen kan dat grote consequenties voor
de leefbaarheid in Malvert hebben. Bewoners zien het verminderen van het voorzieningenniveau als een bedreiging voor de leefbaarheid van de wijk.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Malvert laat het sociaal klimaat in de wijk een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien met achterblijvende beoordelingen op de sociale omgeving.

De buurtbinding en sociale kwaliteit zijn lager dan gemiddeld in Malvert. Het aantal mensen dat zich inzet voor de buurt is wel licht stijgende. Een hoog
aandeel bewoners vindt hier de buurt belangrijk voor het sociale leven.

Volgens wijkprofessionals komt bewonersparticipatie niet gemakkelijk van de grond in Malvert. In 2013 is het wijkplatform gefuseerd met het wijkplatform
van de naastgelegen wijk Lankforst. Er worden weinig activiteiten voor en door bewoners georganiseerd in de wijk. Er is wel een initiatief gestart met als
doel de herinrichting van een pleintje aan de 11e straat en het realiseren van een moestuin.

Het wijkcentrum heeft hier geen sterke ontmoetingsfunctie, maar heeft meer het profiel van een activiteitencentrum beschrijven wijkprofessionals. Ook
de (montessori)school heeft hier minder bindingsfunctie dan gebruikelijk, vanwege het bovenwijkse karakter van de school.

Het veiligheidsbeeld van Malvert is gemiddeld. Bewoners geven hier minder vaak aan overlast van omwonenden te ervaren, en ook het beeld rond
samenleven van verschillende herkomstgroepen is naar een gemiddeld niveau gestegen. Bewoners geven nog wel vaker dan gemiddeld aan zich onveilig
te voelen in de wijk.

Volgens wijkprofessionals is de groep jeugdigen en jongvolwassenen in de wijk aan het groeien. Aandachtspunten zijn het overmatig drugs- en
drankgebruik. Ook de tegenstellingen in leefstijlen tussen jong en oud zijn een punt van aandacht, vooral in de plaatsen waar zij elkaar vaker
tegengekomen.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Malvert rekenen we tot de lagere segmenten van de woningmarkt. De woonomgeving in de wijk laat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien. De
bedrijvigheid in de wijk blijft achter. Oordelen over thema's als voorzieningen, verkeer, milieuzaken of openbare ruimte zijn onopvallend.

Malvert kent (erg) lage vastgoedwaarden van woningen, en een sterke waardevermindering de afgelopen jaren. Dit duidt op een kwetsbare positie op de
woningmarkt. Wijkprofessionals geven aan dat de herontwikkeling het maisonnettegebied al voor een opleving van de woningmarkt in de wijk vormt en
hopen dat met deze ingrepen de woningmarkt verbeterd.

De grootschalige herontwikkeling van het maisonnettegebied bestaat uit het opknappen en verduurzamen van een aantal complexen en het slopen van
andere complexen. Daarvoor in de plaats komen eenheden voor beschermd wonen en levensloopbestendige woningen. De herinrichting van de
openbare ruimte biedt kansen voor ontmoeting en zelfbeheer. Samen met bewoners is door de corporatie een binnentuin gerealiseerd onder zelfbeheer
van bewoners.

Er is in Malvert weinig bedrijvigheid aan huis. Ook op het terrein van verkeer en milieu zijn er weinig bijzonderheden. Op het gebied van openbare ruimtes
geven wijkprofessionals aan dat door de verzakkende bodem en door boomwortelopdruk er een grote en terugkerende onderhoudsbehoefte is aan
straatstenen in Malvert.

In de wijk zijn niet zoveel voorzieningen: winkels in het kleine winkelcentrum en een apotheek. Ook de winkelcentra in aangrenzende wijken (Meijhorst en
Weezenhof) worden bezocht. Voorzieningen als ouderencentrum de Orangerie aan de 50e straat, wijkcentrum de Turf aan de 51e straat en de school aan
de 73e straat vormen soms een ontmoetingsplek geven wijkprofessionals aan.

Volgens wijkprofessionals zijn er veel mensen in de wijk die het zwerfvuil in hun eigen buurtje opruimen, zoals bewoners van de 10e en 21e straat. Diverse
bewoners geven aan onkruid te verwijderen, blad in de straat op te vegen en in de bladkorven te doen en stoepjes in de straat sneeuwvrij te maken.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Malvert blijft het maatschappelijk meedoen en de zelfredzaamheid van de wijkbewoners achter. Er zijn kwetsbaarheden rond onderwijs, gezondheid en
zorg.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'plichtsgetrouwen' wordt aangeduid. Ze houden solidariteit hoog in het vaandel, hebben
graag wat voor een ander over en verrichten vaak vrijwilligerswerk. De samenleving wordt volgens hen gemaakt door burgers, en de overheid en politiek
(waar ze vertrouwen in hebben) moeten op enige afstand blijven. Ook zien we relatief veel 'buitenstaanders'. Zij zijn minder maatschappelijk betrokken en
meer op hun eigen leven gericht. Buitenstaanders zijn vaak wantrouwend richting overheid en politiek, omdat ze vinden dat hun waarden en rechten
onvoldoende worden erkend en bewaakt.

Op onderwijsindicatoren laat Malvert weinig ontwikkeling zien. De schoolprestaties blijven zwak.

Opvallend is dat de eigen gezondheidssituatie door wijkbewoners lager wordt ingeschat dan gemiddeld in Nijmegen. Volgens wijkprofessionals is
eenzaamheid een belangrijk aandachtspunt in de wijk, maar moeilijk te bestrijden. De (oudere) bevolking is vaak beperkt mobiel. Voor hen is het
wijkcentrum geïsoleerd, lastig bereikbaar. Er zijn daarnaast relatief veel GGZ-casussen in de wijk volgens wijkprofessionals, bijvoorbeeld in de omgeving
24e straat. Vaak hebben zij ook een behoorlijke impact op de omgeving door burenruzies en andere incidenten.

De beoordelingen voor de sociale structuur in Malvert zijn niet afwijkend. Wel bieden relatief veel mensen hulp aan anderen in de wijk.

Ook het beeld rond inkomen en werk wijkt niet af, wel geven veel mensen hier aan dat hun financiële situatie slecht is.

Het aantal wijkbewoners in Malvert is de afgelopen jaren sterk gedaald. De komende jaren verwachten we dat het inwonersaantal ongeveer gelijk blijft.



Cijfers MalvertCijfers Malvert

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Malvert
ontwikkeling

Malvert
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 6,8* -0,1 7,2 0,0 7,4 -0,1

2015 2013 11* -1 10 -2 16 1

2015 2013 29* 5 26 3 16 -1

2014 2008 Voldoende Vooruitgang Voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 2.408 -198 22.199 -617 170.739 7.703

2015 2010 14,3 1,6 15,4 -0,4 14,1 -0,5

2015 2010 26,2 1,5 21,0 3,2 14,6 1,3

2015 2010 9,0 2,5 8,4 0,1 7,1 0,2

2015 2010 22,1 0,8 20,9 1,9 13,0 0,5

2015 - sterk gekrompen gegroeid

2015 - stabiel

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Malvert
ontwikkeling

Malvert
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 50* -8 60 -1 65 -1

2015 2013 5,3* -0,3 5,6 -0,2 5,8 -0,1

2015 2013 27* 1 28 3 27 0

2015 2013 38* -4 37 -3 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 50* 3 55 1 55 -4

2015 2013 9* 1 6 0 7 0

2015 2013 7* -7 5 -7 12 0

2015 2013 12* 0 8 -1 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,8 0,4 0,6 -0,3 0,8 -0,2

2014 2010 0,6 -0,5 0,8 -0,4 1,1 -0,3

2015 2011 25* 1 23 2 17 -1

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Malvert
ontwikkeling

Malvert
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 66* 0 71 1 69 2

2014 - 14 - 17 - 16 -

2015 2013 4,6* -0,3 4,1 -0,3 3,6 -0,1

2015 2013 52* -1 53 -5 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 13* -7 14 -5 23 2

2015 2013 45* 0 55 2 55 -1

2013 2011 500 0 1.100 0 800 0

2013 2011 500 -100 1.000 100 700 100

Woningmarkt

2015 2013 1.202 -44 10.729 -86 74.553 1.650

2015 2013 54,7 1,9 58,4 0,6 56,6 -0,1

2015 2013 68,6 -2,7 64,5 -0,5 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 119.900 -23% 140.000 -17% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 19,1 7,0 18,7 -6,5 70,2 -4,0

2015 2013 5,3 0,0 8,0 0,3 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 11* -6 11 -5 14 -1

2015 2013 4* -1 5 1 4 0

Verkeer

2014 2008 0,4 0,1 0,4 -0,1 0,6 -0,2

2015 2013 3,9* -0,3 3,7 0,0 3,7 0,0

2015 2013 80* 8 82 7 83 5

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Malvert
ontwikkeling

Malvert
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 14,6 0,3 19,3 1,9 16,6 1,6

2014 2011 8,5 3,3 9,9 2,4 6,1 1,2

2015 2013 14* -5 10 -3 7 -3

2015 2013 3* -4 10 -3 19 0

2015 2013 10* -2 11 2 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 70* 4 70 -1 76 -4

2014 - 7,2 - 8,1 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 75* 4 74 0 76 -1

2015 2013 7* -1 6 -2 7 0

2015 2013 22* -2 20 -2 17 -1

Onderwijs

2015 - 20,0 - 17,7 - 13,2 -

2015 2012 52,3 3,9 49,6 6,2 39,6 4,5

2015 2012 19,7 -12,2 39,1 2,2 52,1 3,7

2015 2012 51 7 31 -1 31 0

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer MalvertLeefbaarometer Malvert

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Vooral aandachtsgebied vanwege achter de voordeurproblematieken, bijvoorbeeld slechte gezondheid of
schulden.

Relatief veel GGZ-casussen in de wijk, met behoorlijke impact op de woonomgeving. Er zijn relatief veel
meldingen bij het regieteam van incidenten en burenruzies.

Het maisonnettegebied aan de oostkant van Malvert nadert het einde van een ingrijpende transitie.

Daarmee zijn de (eerdere) risico's rond verloedering sterk afgenomen, de renovatie van het
maisonnettegebied is een nieuwe impuls voor de wijk.

Het wijkcentrum heeft in de wijk geen sterke ontmoetingsfunctie, maar heeft meer het profiel van een
activiteitencentrum.

Een belangrijk risico is de toekomst van de voorzieningen in het middengebied. De toekomst van het
winkelcentrum is onzeker.

Citaten MalvertCitaten Malvert





Meijhorst 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


Meijhorst is tussen 1968 en 1973 gebouwd als vierde van de zeven
wijken in stadsdeel Dukenburg. De stedenbouwkundige opzet is ruim en
groen, maar ook rechtlijnig en eenvormig. Langs de hoofdstraten (de
10e t/m 14e straat en de 60e straat) is de wijk opgebouwd in een
mengeling van hoog- en laagbouwcomplexen. Meijhorst kent de meeste
hoogbouw binnen Dukenburg. Groenzones bevinden zich vooral aan de
randen van de wijk. Centraal ligt Park Meijhorst. Een bijzonder
groenelement is ook het Grand Canal. Deze watergang maakte ooit deel
uit van het landgoed de Duckenburg, en wees in de richting van de
Wijchense kerktoren. Meijhorst is tegenwoordig qua
bevolkingssamenstelling een levendige en kleurrijke wijk.

Totaaloordeel Meijhorst
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een achterblijvend,
maar stabiel beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie
van bewoners behoort Meijhorst tot de Nijmeegse wijken in het laagste
woningmarktsegment.

Wijkbeschrijving MeijhorstWijkbeschrijving Meijhorst



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling MeijhorstOntwikkeling Meijhorst

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel MeijhorstWijkprofiel Meijhorst



Conclusies MeijhorstConclusies Meijhorst

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Meijhorst maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk Meijhorst in
Nijmegen tot het laagste woningmarktsegment. De gemeente Nijmegen beschouwt de wijk als een aandachtsgebied.

Het woon- en leefklimaat in de wijk blijven relatief gezien achter en zijn stabiel. Wel geven bewoners een ruime voldoende aan hun woonomgeving.

Vooral de geringe maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van de wijkbewoners draagt bij aan een ondergemiddeld woon- en leefklimaat.
Daarnaast blijven ook de algemene oordelen achter t.o.v. het Nijmeegs gemiddelde. De woonomgeving en het sociale klimaat in de wijk is prima
(gemiddeld).

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als zwak, maar over langere tijd stabiel. Er zijn volgens Leefbaarometer grote risicogebieden binnen de
wijk Meijhorst, waar de situatie onvoldoende of ruim onvoldoende is.

Wijkprofessionals zien de leefbaarheid rond de maisonnettes (20’er straten) en de 50’er straten, na enig jaren van extra aandacht en verbeteringen, weer
wat afglijden. Het is hier voor bewoners moeilijk om ingezette verbeteringen vast te houden. Voortuinen, trappenhuizen en openbare ruimte vervuilen.
Het blijft in hun ogen een kwetsbaar gebied, met grote, goedkope woningen waar woonoverlast en desinteresse in de openbare ruimte aan de orde zijn.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Meijhorst laat het sociaal klimaat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien met achterblijvende beoordelingen op de sociale omgeving.

Scores rond betrokkenheid bij de buurt zijn ondergemiddeld. Het aandeel bewoners dat zich gehecht voelt aan de buurt is afgenomen, maar het aandeel
bewoners dat zich inzet voor de buurt is iets toegenomen. Wijkprofessionals beschrijven een betrokken buurt met relatief veel activiteiten en een kern
van langzittende bewoners die vooroplopen in burgerparticipatie. Er lijkt weinig instroom van nieuwere bewoners in deze groep participerenden.

Een hoog aandeel bewoners vindt hier de buurt belangrijk voor het sociale leven.

Het beeld op het terrein van veiligheid geeft geen opvallend beeld. Wel geven bewoners meer dan gemiddeld aan zich onveilig te voelen in de buurt. Het
aandeel bewoners dat jongerenoverlast ervaart, of dat het samenleven van diverse herkomstgroepen slecht vindt gaan, is niet afwijkend.
Wijkprofessionals beschrijven wel dat het verleden van jongerenoverlast en grote incidenten een schaduw is die de wijk nog achtervolgt. De situatie is al
langer rustig, maar er is altijd angst voor de terugkeer van incidenten.

Het voorzieningenhart is een belangrijke sociale ontmoetingsplaats door de aanwezigheid van winkelcentrum, kerk en jongerenontmoetingsplaats. Ook
het ouder-kind-centrum, STIP en stadswinkel zijn belangrijke ontmoetingsplekken. Het vernieuwde wijkcentrum en zwembad hebben een duidelijke
positieve impuls gegeven voor de activiteiten die er worden georganiseerd en de ontmoetingsfunctie van het geheel.

De aanwezigheid van het winkelcentrum en andere voorzieningen is voor wijkprofessionals een sterk punt. Een centrale factor in de wijk, een
ontmoetingspunt dat ook behoorlijk wordt benut door bewoners. Door de aanwezigheid van veel voorzieningen voor jongeren ontstaan er geregeld
concentraties van (probleem)jongeren op bepaalde plaatsen. Dit staat soms haaks op (verwachtingen rond) een rustig woonmilieu door bewoners.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Meijhorst rekenen we tot de lagere segmenten van de woningmarkt. De woonomgeving in de wijk laat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien. Meijhorst
heeft een zeer zwakke positie op de woningmarkt, maar oordelen over thema's als voorzieningen, verkeer, milieuzaken of openbare ruimte zijn
onopvallend.

Bewoners blijven kritisch over het onderhoud van wegen en het ontstaan van verloedering in Meijhorst. De 11e tot en met 14e en 60e straat vormen
samen de rondweg, de belangrijkste verkeersroute door de wijk. Volgens wijkprofessionals komen hier enkele problemen samen rond verkeersveiligheid,
kwaliteit van het asfalt en aanwezige grote bomen. Vooral in de noordwest hoek in de buurt van het voorziengingenhart.

Meldingen van geluidsoverlast en verkeersoverlast ontwikkelen zich enigszins positief. Het aantal meldingen van de verschillende soorten overlast liggen
op het gemiddelde van Nijmegen.

Wijkprofessionals geven aan dat de vernieuwing van het voorzieningenhart een duidelijk positieve impuls heeft gegeven aan het gebruik en uitstraling van
de wijk.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Meijhorst zijn het maatschappelijk meedoen en de zelfredzaamheid van de inwoners relatief slecht. De beoordelingen op het gebied van werk,
inkomen, zorg en onderwijs vallen negatief op.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'buitenstaanders' wordt aangeduid. Zij zijn minder maatschappelijk betrokken en meer
op hun eigen leven gericht. Buitenstaanders zijn vaak wantrouwend richting overheid en politiek, omdat ze vinden dat hun waarden en rechten
onvoldoende worden erkend en bewaakt. Ook zien we relatief veel 'plichtsgetrouwen': zij houden solidariteit hoog in het vaandel, hebben graag wat voor
een ander over en verrichten vaak vrijwilligerswerk. De samenleving wordt volgens hen gemaakt door burgers, en de overheid en politiek (waar ze
vertrouwen in hebben) moeten op enige afstand blijven.

De sociaal-economische status van huishoudens is hier relatief laag. Veel inwoners geven aan financiële problemen te hebben en de
uitkeringsafhankelijkheid is bovengemiddeld. Daarnaast voelt men zich minder gezond en kent de wijk naar verhouding veel aandachtsgroepen op het
gebied van zorg en welzijn. Volgens wijkprofessionals is er vaak sprake van GGZ problematiek bij bewoners, veel meldingen, veel zorgvragers, maar ook
zorgbehoevende die nog geen zorg krijgen.

Ook veel mensen die naar Meijhorst toe verhuizen hebben een matige zelfredzaamheid volgens wijkprofessionals. Het zijn vaak woningzoekende met
urgentie of die de wijk binnenkomen via het 'een 2e kans' beleid. Met de verhuizing naar Meijhorst brengen zij de eigen financiële of sociale problematiek
mee.

In Meijhorst wonen relatief veel niet-westerse Nijmegenaren. Wijkprofessionals vragen aandacht voor de mogelijke botsing van leefstijlen, culturen en
normen en waarden. Deze lijken meer op scherp komen te staan door verschillende, recente ontwikkelingen in de wereld.

Op het gebied van onderwijsprestaties staat Meijhorst op relatief grote achterstand. Startkansen en schooladviezen blijven ongunstig. Wijkprofessionals
vragen aandacht voor de jeugd in Meijhorst. Zij hebben te maken met het leven in twee verschillende culturen, thuis en elders. Door wereldse
ontwikkelingen worden deze verschillen vaak uitvergroot. De pedagogische kennis van ouders blijft vaak achter om hiervoor oplossingen aan te dragen zo
geven wijkprofessionals aan. Jongeren hebben daardoor een beperkte mentale weerbaarheid en raken gefrustreerd. Daarbij is er een verleden van
jongerenoverlast en incidenten in de wijk. De situatie is al langer rustig, maar volgens wijkprofessionals er is altijd angst voor de terugkeer van (zware)
incidenten.

Het aantal inwoners in Meijhorst is de afgelopen jaren gekrompen. Ook de komende jaren verwachten we een sterke afname.



Cijfers MeijhorstCijfers Meijhorst

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Meijhorst
ontwikkeling

Meijhorst
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 6,8* -0,1 7,2 0,0 7,4 -0,1

2015 2013 11* -1 10 -2 16 1

2015 2013 29* 5 26 3 16 -1

2014 2008 Zwak Stabiel Voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 3.394 -37 22.199 -617 170.739 7.703

2015 2010 17,2 -0,3 15,4 -0,4 14,1 -0,5

2015 2010 18,8 1,5 21,0 3,2 14,6 1,3

2015 2010 10,3 -0,5 8,4 0,1 7,1 0,2

2015 2010 34,5 3,2 20,9 1,9 13,0 0,5

2015 - gekrompen gegroeid

2015 - sterke afname, enige toename 75+

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Meijhorst
ontwikkeling

Meijhorst
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 50* -8 60 -1 65 -1

2015 2013 5,3* -0,3 5,6 -0,2 5,8 -0,1

2015 2013 27* 1 28 3 27 0

2015 2013 38* -4 37 -3 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 50* 3 55 1 55 -4

2015 2013 9* 1 6 0 7 0

2015 2013 7* -7 5 -7 12 0

2015 2013 12* 0 8 -1 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,7 -0,2 0,6 -0,3 0,8 -0,2

2014 2010 1,2 0,0 0,8 -0,4 1,1 -0,3

2015 2011 25* 1 23 2 17 -1

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Meijhorst
ontwikkeling

Meijhorst
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 66* 0 71 1 69 2

2014 - 12 - 17 - 16 -

2015 2013 4,6* -0,3 4,1 -0,3 3,6 -0,1

2015 2013 52* -1 53 -5 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 13* -7 14 -5 23 2

2015 2013 45* 0 55 2 55 -1

2013 2011 900 0 1.100 0 800 0

2013 2011 800 0 1.000 100 700 100

Woningmarkt

2015 2013 1.608 0 10.729 -86 74.553 1.650

2015 2013 42,0 0,0 58,4 0,6 56,6 -0,1

2015 2013 79,2 -1,1 64,5 -0,5 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 124.500 -18% 140.000 -17% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 20,3 -37,0 18,7 -6,5 70,2 -4,0

2015 2013 7,8 -0,6 8,0 0,3 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 11* -6 11 -5 14 -1

2015 2013 4* -1 5 1 4 0

Verkeer

2014 2008 0,4 0,1 0,4 -0,1 0,6 -0,2

2015 2013 3,9* -0,3 3,7 0,0 3,7 0,0

2015 2013 80* 8 82 7 83 5

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Meijhorst
ontwikkeling

Meijhorst
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 26,9 2,8 19,3 1,9 16,6 1,6

2014 2011 15,0 3,8 9,9 2,4 6,1 1,2

2015 2013 14* -5 10 -3 7 -3

2015 2013 3* -4 10 -3 19 0

2015 2013 10* -2 11 2 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 70* 4 70 -1 76 -4

2014 - 12,3 - 8,1 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 75* 4 74 0 76 -1

2015 2013 7* -1 6 -2 7 0

2015 2013 22* -2 20 -2 17 -1

Onderwijs

2015 - 29,1 - 17,7 - 13,2 -

2015 2012 62,2 5,7 49,6 6,2 39,6 4,5

2015 2012 34,4 11,6 39,1 2,2 52,1 3,7

2015 2012 43 8 31 -1 31 0

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer MeijhorstLeefbaarometer Meijhorst

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Het is goed wonen in de Meijhorst.

Er is een inhaalslag gepleegd rondom het onderhoud van groen.

Voorzieningenhart (wijkcentrum en zwembad) is deels vernieuwd.

Verhuizingen (soms gedwongen) hebben vaker dan elders 'zwakke instroom' als resultaat.

Zeer betrokken buurt.

De wijk heeft een verleden van jongerenoverlast en incidenten. Er blijft angst bestaan voor een terugkeer
naar die situatie.

Citaten MeijhorstCitaten Meijhorst



Neerbosch-Oost 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De wijk Neerbosch-Oost in stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West kent een
herhaling van woonbuurten, met zowel hoogbouw als laagbouw. In de
wijk staan veel huurwoningen, rond de wijk ligt een groene strook met
daarin waterpartijen. Winkels, wijkgebouw en sporthal liggen centraal in
de wijk. Ook is er enige historische bebouwing aanwezig van het oude
dorp Neerbosch. Een ander historisch element is het 'bosje van de
Baron', dat ooit onderdeel was van het slot van de baron van
Rijckevorsel. Tussen de Neerbosscheweg en de Dennenstraat ligt een
voorzieningenstrook met daarin Sportpark “de Dennen” en een
schoolcomplex.

Totaaloordeel Neerbosch-Oost
Het woon- en leefklimaat blijven achter binnen Nijmegen, maar maken
al langere tijd positieve ontwikkelingen door. Gezien de
vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort
Neerbosch-Oost tot het laagste woningmarktsegment in onze stad. De
gemeente Nijmegen beschouwt de wijk als een beleidsmatig
aandachtsgebied in Nieuw-West.

Wijkbeschrijving Neerbosch-OostWijkbeschrijving Neerbosch-Oost



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling Neerbosch-OostOntwikkeling Neerbosch-Oost

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel Neerbosch-OostWijkprofiel Neerbosch-Oost



Conclusies Neerbosch-OostConclusies Neerbosch-Oost

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Neerbosch-Oost maakt onderdeel uit van stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners
behoort de wijk tot het laagste woningmarktsegment in onze stad. De gemeente Nijmegen geeft extra aandacht aan de wijk.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn voor Nijmegen ondergemiddeld. Wel zijn er al langere tijd positieve wijkontwikkelingen zichtbaar. Bewoners geven
een ruime voldoende aan hun woonomgeving. De genoemde positieve trend komt naar voren in oordelen van bewoners, wijkprofessionals en
leefbaarometer.nl.

Het profiel is volgens wijkprofessionals een wijk die langzaam in de lift zit, maar nog wel veel aandachtspunten kent. Verbeteringen in het woon- en
leefklimaat hangen volgens hen samen met het terugdringen van jongerenoverlast (draagt bij aan een zekere imagoverbetering) en een verbeterd
veiligheidsbeeld (ondanks zwaardere geweldsincidenten). Ook de investeringen in het woningbestand door de corporatie(s) en verbeteringen in de
openbare ruimte (vooral groenvoorzieningen en water) hebben een brede betekenis. Wijkprofessionals signaleren een groeiende trots van bewoners en
ondernemers op de eigen wijk.

Aan de achterstanden dragen vooral het sociaal klimaat in de wijk en de geringe maatschappelijke kracht van de bevolking bij.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als voldoende, en signaleert mogelijke vooruitgang de afgelopen zes jaren. Wel zijn er volgens
Leefbaarometer grote risicogebieden binnen de wijk Neerbosch Oost, waar de situatie zwak of onvoldoende is.

Voor wat betreft deze deelgebieden: in de omgeving Trompetstraat, Bazuinstraat en Tubastraat is vroeger door een corporatie een soort 'woonschool'
ontwikkeld (152 ruime en betaalbare eengezinswoningen). Hier wonen nog steeds kwetsbare huishoudens op meerdere leefgebieden. Door specifieke
bemoeienis van gemeente en instellingen heerst er reeds een aantal jaren relatieve rust in deze omgeving. In het gebied met o.a. Rapsodiestraat en
Klaroenstraat betreft het etagewoningen in 3 lagen met bergingen eronder. Samenwerking tussen de corporatie en actieve bewonersorganisaties geeft
volgens wijkprofessionals vertrouwen dat de leefbaarheid hier vooruit zal gaan. De omgeving Paukenstraat - Cantatestraat (ten zuiden van de O.C.
Huismanstraat) is ook als een risicogebied aangegeven.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In Neerbosch Oost blijft het sociaal klimaat achter, en is daarmee lager beoordeeld dan 2 jaar geleden. Dit vooral door een duidelijk achterblijvend beeld
rond integratie en samenleven. Bewoners zijn vooral kritisch over het samengaan van verschillende herkomstgroepen en ervaren (relatief) veel
jongerenoverlast. Het veiligheidsbeeld is in totaliteit niet ongunstig.

De algehele sfeer wordt beschreven als een dorps karakter in een grootstedelijke omgeving. Dat is vooral belangrijk voor bewoners die hier al lang wonen,
zij kennen veel mensen, voor hen is de wijk overzichtelijk. Volgens wijkprofessionals zijn veiligheid en overlast duidelijke wijkthema’s. Zo ook onderlinge
ontmoeting en zorg voor elkaar. Het aandeel bewoners dat de buurt belangrijk vindt voor het sociale leven is hier wat kleiner dan elders in onze stad.

Op veiligheidsgebied zijn er objectieve verbeteringen, maar het gaat ook om de beeldvorming. Uit het klantenpanel van de politie komen geen opvallende
problemen naar voren, de situatie blijft beheersbaar. Groepen jongeren (16+) zijn bekend en volgens wijkprofessionals aanspreekbaar. Maatschappelijke
onrust blijft uit na bepaalde incidenten (waarbij wijkprofessionals risico’s zien). Sinds 2014 is er een groep bewoners actief op het terrein van sociale
veiligheid in het noordelijk deel van de wijk. Het credo is horen, zien en melden.

Woonoverlast hangt samen met botsende leefstijlen. Niet alleen door instroom van bepaalde doelgroepen (jongere, 2e kansers) maar ook door langer
thuiswonen van jongeren en het vaker zelfstandig wonen van psychiatrische patiënten.

In het winkelcentrum Notenhout werd afstand en wrijving ervaren tussen winkeliers en bezoeker enerzijds, en jongeren uit de wijk anderzijds. Bezoekers
gaven aan zich onveilig en geïntimideerd te voelen. Ook werd het winkelcentrum gebruikt als ontmoetingsplek door jongeren waarbij geluidoverlast en
vervuiling aan de orde waren. De ervaren overlast is de laatste tijd duidelijk verminderd.

Een groeiend leefbaarheids- en veiligheidsrisico vormt in de ogen van wijkprofessionals de groep jeugdigen (7, 8, 9 jaar) die zichtbaar probleemgedrag
vertoont. Zij imiteren andere jongeren, en zijn moeilijk te bereiken.

Burgerparticipatie In Neerbosch-Oost is groeiende. Wijkprofessionals beschrijven een netwerk van actieve bewoners op tal van terreinen. Enerzijds is er
het wijkplatform, dat steeds meer openstaat voor alle wijkbewoners. Anderzijds zijn er diverse bewonersgroepjes rondom bepaalde activiteiten.

Er is hier veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten, eigenlijk voor alle leeftijden, zowel binnen als buiten. Wijkprofessionals merken dat veel locaties nog
onbekend zijn bij bewoners of dat er drempelvrees is om er naar toe te gaan.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Neerbosch Oost rekenen we tot de lagere segmenten van de woningmarkt.De woonomgeving laat een niet afwijkend, gemiddeld beeld zien. Wel is de wijk
nogal monofunctioneel en kent een relatief zwakke positie op de woningmarkt.

Een gebied met veel hoogbouw, maar (daardoor) ook veel groen en water. Volgens wijkprofessionals zijn er voldoende voorzieningen, deze vormen een
duidelijk hart van de wijk. WC Notenhout functioneert in hun ogen goed, kent nauwelijks leegstand.

De begrenzing door wegen en water maakt dat de wijk volgens betrokkenen een wat geïsoleerde ligging heeft. De groene buffer om de wijk geeft echter
ook woonkwaliteit en een mooie, groene entree vanaf de brug over het Maas-Waalkanaal.

Een deel van het corporatiebezit is verbeterd, met o.a. gevelisolatie.

Wijkprofessionals zien grote verschillen in deelgebieden, met diverse buurten en leefstijlen. In bepaalde maisonnette-complexen speelt er onderlinge
woonoverlast. Er zijn hier relatief veel ‘2e kansers’ geplaatst (met urgentie) die botsen met langer zittende bewoners.

Het Tubaplein heeft een verbeterslag ondergaan, zowel de woningen als de openbare ruimte. Ook zijn enkele huishoudens uitgeplaatst. Streefbeeld is een
vriendelijker en opener karakter. De verminderde problematiek heeft volgens wijkprofessionals een positieve uitstraling naar de wijk als geheel.

Verloedering is zichtbaar rond (enkele) particuliere woningen, zo is aangegeven. Het gaat om verloedering van voortuinen, overlast van houtkachels en
vormen van onaangepast gedrag. Bijvoorbeeld aan de westkant van de OC Huismanstraat en de omgeving van de Nocturneflat.

Diverse verbeteringen in de openbare ruimte zijn zichtbaar, vooral op het vlak van groenvoorzieningen en water. De aanleg van natuurvriendelijke oevers
(omgeving het Boerke) heeft extra kwaliteit gebracht. Bewoners zijn betrokken bij nieuwe projecten in dit verband. De kwaliteit van ‘het grijs’ (kortgezegd
de verhardingen) blijft in de ogen van wijkprofessionals wat achter omdat deze gedateerd oogt.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

Neerbosch Oost staat net als eerdere jaren duidelijk op achterstand voor wat betreft het maatschappelijk meedoen en de zelfredzaamheid van haar
bevolking. Het beeld rond sociale contacten is gemiddeld, kwetsbaarheden zijn er vooral op het terrein van gezondheid, onderwijs en economische
indicatoren als inkomen en uitkeringsafhankelijkheid.

Deze wijk kent veel verschillende 'burgerschapsstijlen'. We zien een gelijkmatige verdeling van 'pragmatici', 'verantwoordelijken', 'buitenstaanders' of
'plichtsgetrouwen'. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen, hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan. Verantwoordelijken'
worden gedreven door maatschappelijke betrokkenheid en het algemeen belang, hebben relatief veel vertrouwen in de overheid. Buitenstaanders zijn
minder maatschappelijk betrokken en meer op hun eigen leven gericht, met vaak een wantrouwen richting overheid en politiek. Plichtsgetrouwen
tenslotte houden solidariteit hoog in het vaandel, hebben graag wat voor een ander over en verrichten vaak vrijwilligerswerk.

In de inmiddels gerenoveerde flatwoningen komt volgens wijkprofessionals nog altijd veel achter de voordeur-problematiek voor. Bijvoorbeeld aan de
kanaalzijde van de wijk. Dit heeft natuurlijk implicaties voor het huishouden zelf, maar vaak ook voor de omgeving (woonoverlast, soms straatoverlast).

Volgens wijkprofessionals zijn de kansen voor de jeugd een duidelijk wijkthema. Opgroeien in Neerbosch Oost, en de rol die een nieuwe ‘Brede School’ (in
een nieuw pand) daarin kan spelen. De huidige basisschool De Octaaf presteert relatief goed: minstens gemiddelde citoscores met een moeilijke
doelgroep. Wel speelt hier ‘witte vlucht’, waarbij kinderen niet naar de dichtstbijzijnde basisschool gaan. De betrokkenheid van ouders is relatief laag. Er zijn
nog al eens conflicten tussen docenten en ouders. Wellicht gaat dit over (het aanspreken op) opvoedingsproblemen.

Er wonen veel jongeren in de wijk, en volgens wijkprofessionals naar verhouding veel jongeren die extra aandacht behoeven. Bijvoorbeeld op het terrein
van perspectief, eigen verantwoordelijkheid en overlast.

Op het terrein van zorg en welzijn komen volgens wijkprofessionals vooral de thema’s eenzaamheid, laag IQ, gedrags- en opvoedingsproblemen,
(on)gezonde leefstijl en leven met een smalle beurs naar voren. Het sociaal wijkteam geeft aan dat ze zwaardere problematiek in Nieuw West ervaren dan
in Oud West.

De bevolking in Neerbosch-Oost groeide de afgelopen jaren in aantal. De komende jaren verwachten we sterke krimp.



Cijfers Neerbosch-OostCijfers Neerbosch-Oost

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Neerbosch-Oost
ontwikkeling

Neerbosch-Oost
stadsdeel

N-Nieuw-West
ontwikkeling

N-Nieuw-West
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,1* 0,1 7,2 0,1 7,4 -0,1

2015 2013 22* 8 21 7 16 1

2015 2013 16* -4 14 -6 16 -1

2014 2008 Voldoende Mogelijke vooruitgang Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 7.779 512 16.801 537 170.739 7.703

2015 2010 15,0 -0,6 14,4 -0,9 14,1 -0,5

2015 2010 17,8 1,6 16,7 0,2 14,6 1,3

2015 2010 8,1 1,4 7,2 0,8 7,1 0,2

2015 2010 25,4 0,9 18,0 0,1 13,0 0,5

2015 - gegroeid gegroeid

2015 - sterke afname

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Neerbosch-Oost
ontwikkeling

Neerbosch-Oost
stadsdeel

N-Nieuw-West
ontwikkeling

N-Nieuw-West
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 57* 3 61 5 65 -1

2015 2013 5,5* 0,0 5,7 0,1 5,8 -0,1

2015 2013 25* -2 25 -1 27 0

2015 2013 30* -4 31 -5 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 38* -8 39 -8 55 -4

2015 2013 11* 0 10 0 7 0

2015 2013 21* 4 18 3 12 0

2015 2013 8* -2 7 -3 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,9 0,3 0,7 -0,1 0,8 -0,2

2014 2010 1,2 -0,6 1,5 -0,3 1,1 -0,3

2015 2011 22* -3 20 -4 17 -1

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Neerbosch-Oost
ontwikkeling

Neerbosch-Oost
stadsdeel

N-Nieuw-West
ontwikkeling

N-Nieuw-West
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 77* 4 78 4 69 2

2014 - 12 - 16 - 16 -

2015 2013 4,4* 0,3 4,3 0,4 3,6 -0,1

2015 2013 63* -3 59 -3 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 19* 4 19 4 23 2

2015 2013 53* 4 54 3 55 -1

2013 2011 600 0 600 -100 800 0

2013 2011 500 0 600 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 3.520 -42 7.647 -47 74.553 1.650

2015 2013 45,1 1,0 52,8 0,6 56,6 -0,1

2015 2013 66,5 -0,4 55,5 -0,6 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 139.700 -14% 160.100 -16% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 21,4 1,0 44,5 -10,3 70,2 -4,0

2015 2013 7,3 1,2 10,1 1,0 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 12* -4 10 -4 14 -1

2015 2013 5* -1 5 -1 4 0

Verkeer

2014 2008 0,4 0,0 0,4 0,0 0,6 -0,2

2015 2013 4,1* 0,1 4,1 0,1 3,7 0,0

2015 2013 90* 6 86 4 83 5

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Neerbosch-Oost
ontwikkeling

Neerbosch-Oost
stadsdeel

N-Nieuw-West
ontwikkeling

N-Nieuw-West
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 20,3 2,0 18,0 1,4 16,6 1,6

2014 2011 10,2 2,6 8,4 1,7 6,1 1,2

2015 2013 11* 5 9 4 7 -3

2015 2013 13* 5 16 5 19 0

2015 2013 5* -3 5 -2 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 74* -7 74 -7 76 -4

2014 - 8,5 - 6,9 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 81* 4 82 4 76 -1

2015 2013 7* -2 8 -1 7 0

2015 2013 16* -2 18 0 17 -1

Onderwijs

2015 - 36,0 - 23,4 - 13,2 -

2015 2012 60,7 8,8 49,6 3,2 39,6 4,5

2015 2012 39,6 5,1 44,9 4,8 52,1 3,7

2015 2012 35 10 44 4 31 0

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer Neerbosch-OostLeefbaarometer Neerbosch-Oost

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Het profiel is een wijk die langzaam in de lift zit, maar nog wel veel aandachtspunten kent.

Er zijn grote verschillen in deelgebieden, met diverse buurten en leefstijlen. In bepaalde maisonnette-
complexen speelt er onderlinge woonoverlast. Er zijn hier relatief veel ‘2e kansers’ geplaatst (met urgentie)
die botsen met langer zittende bewoners.

Diverse overeenkomsten met Hatert; de ruimtelijke ordening, de bevolkingsopbouw, de
verbeteringen/ontwikkeling.

In de inmiddels gerenoveerde flatwoningen komt nog altijd veel achter de voordeur-problematiek voor.
Bijvoorbeeld aan de kanaalzijde van de wijk. Dit heeft natuurlijk implicaties voor het huishouden zelf, maar
vaak ook voor de omgeving (woonoverlast, soms straatoverlast).

De algehele sfeer wordt beschreven als een dorps karakter in een grootstedelijke omgeving. Dat is vooral
belangrijk voor bewoners die hier al lang wonen, zij kennen veel mensen, voor hen is de wijk overzichtelijk.

Er is hier veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten, eigenlijk voor alle leeftijden, zowel binnen als buiten.
Wijkprofessionals merken dat veel locaties nog onbekend zijn bij bewoners of dat er drempelvrees is om er
naar toe te gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor OpMaat, De Schalmei en JC Jukebox.

Een gebied met enerzijds veel hoogbouw, maar (daardoor) ook veel groen en water. Voldoende
voorzieningen, deze vormen een duidelijk hart van de wijk. WC Notenhout functioneert goed, kent nauwelijks
leegstand.

De begrenzing door wegen en water maakt dat de wijk een wat geïsoleerde ligging heeft. De groene buffer
om de wijk geeft echter ook woonkwaliteit en een mooie, groene entree vanaf de brug over het Maas-
Waalkanaal.

Verloedering is zichtbaar rond (enkele) particuliere woningen. Gaat om verloedering van voortuinen, overlast
van houtkachels en vormen van onaangepast gedrag. Bijvoorbeeld aan de westkant van de OC Huismanstraat
en de omgeving van de Nocturneflat.

Diverse verbeteringen in de openbare ruimte zijn zichtbaar, vooral op het vlak van groenvoorzieningen en
water. De kwaliteit van ‘het grijs’ (kortgezegd de verhardingen) blijft wat achter omdat deze gedateerd oogt.

Citaten Neerbosch-OostCitaten Neerbosch-Oost



Nije Veld 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De wijk Nije Veld maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Midden en is
uit meerdere buurten opgebouwd. Het grootst en bekendst is het
Willemskwartier, een vooroorlogse buurt met veel huurwoningen. Op
meerdere locaties binnen de wijk Willemskwartier is vanaf 2005
gevarieerde nieuwbouw gerealiseerd. In combinatie met Basisschool
Het Kleurrijk zijn in een voorzieningenhart meerdere instellingen en
wijkvoorzieningen gehuisvest. Aan de westkant van de Groenestraat is
de kleinere Landbouwbuurt gelegen, ook met corporatiewoningen. Aan
de overzijde van de Muntweg ligt de zogenaamde Muntenbuurt,
halverwege de tachtiger jaren van de vorige eeuw gebouwd op een
voormalig bedrijfsterrein. In Nije Veld hebben de Willemsweg en de
Groenestraat een duidelijke winkelfunctie.

Totaaloordeel Nije Veld
Het woon- en leefklimaat zijn binnen Nijmegen gemiddeld en maken
sterk positieve ontwikkelingen door. Gezien de vastgoedwaarde en
economische positie van bewoners behoort Nije Veld tot het 'lagere
middensegment' van de stedelijke woningmarkt. De gemeente
Nijmegen beschouwt de oude stadswijk Willemskwartier als
aandachtsgebied.

Wijkbeschrijving Nije VeldWijkbeschrijving Nije Veld



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling Nije VeldOntwikkeling Nije Veld

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel Nije VeldWijkprofiel Nije Veld



Conclusies Nije VeldConclusies Nije Veld

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Nije Veld maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Midden. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk
inmiddels tot het lagere middensegment van de Nijmeegse woningmarkt. De gemeente Nijmegen geeft de buurt Willemskwartier extra aandacht.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn voor Nijmegen gemiddeld, en maken sterk positieve ontwikkelingen door. Bewoners geven een ruime voldoende
aan hun woonomgeving. De genoemde positieve ontwikkelingen komen naar voren in de hogere beoordeling van het woon- en leefklimaat in de
Wijkmonitor, relatief gunstige ontwikkeling van de vastgoedwaarde en in oordelen van bewoners, wijkprofessionals en leefbaarometer.nl.

Achterstanden in leefbaarheid zijn vergeleken met eerdere jaren verdwenen, bewoners oordelen hierover inmiddels positief. Volgens wijkprofessionals
zijn "de rauwe randjes er vanaf".

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als ruim voldoende en ziet mogelijke vooruitgang de afgelopen zes jaren. Leefbaarometer geeft binnen
deze wijk niet langer risicogebieden aan.

De vernieuwde (en nog te vernieuwen) woongebieden in het Willemskwartier worden door wijkprofessionals gezien als een belangrijke verbetering van
enerzijds de woningmarktpositie en anderzijds van de fysieke woonomgeving. Nije Veld blijft volgens hen echter wel leefbaarheidsrisico's kennen, die
verbonden zijn aan bijvoorbeeld concentraties van kwetsbare bevolking, afwijkende gedrag(snormen) en straatcultuur.

Wijkprofessionals beschrijven een instroom van nieuwe bewonersgroepen, met een hogere sociaal economische status. Achtergronden zijn de oplevering
van nieuwbouw (herstructurering), mutaties vanwege de renovatie van corporatiewoningen en huurprijsontwikkelingen waardoor bepaalde woningen bij
mutatie boven een huurgrens komen.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Nije Veld is het sociaal klimaat op voor Nijmegen gemiddeld niveau, waarbij de veiligheidssituatie (ondanks verbeteringen) aandacht blijft vragen.
Dat deel van de bewoners dat de buurt belangrijk vindt voor het sociale leven is hier wat kleiner dan elders in onze stad.

Opvallend is natuurlijk de doorgaande instroom van nieuwe bewoners, vaak van een hogere sociaal economische status. De nieuwe mix van
bevolkingsgroepen geeft andere normen en waarden in het gebied. Rust overheerst, er zijn hier volgens wijkprofessionals geen echte grote problemen.
De eerder zichtbare jeugdoverlast (respectloosheid naar omwonenden en instanties, opvoedingsproblematiek, ander waardepatronen) speelt inmiddels
veel minder.

Het samen optrekken van oude- en nieuwe groepen bij herinrichtingen van de openbare ruimte is een neutraal bindmiddel, met een bredere betekenis
voor de wijk. Een ander middel tot vermenging is de school, waar vooral in de onderste groepen nieuwe kinderen zijn aangeschoven.

Wijkprofessionals geven aan dat er in Willemskwartier in de basis onderlinge acceptatie is, maar als het mis gaat escaleert het echt. Dan komen onbegrip
en discriminatie naar voren. Heftige escalaties in de buurt hebben impact, waarbij er vaak 2 kampen ontstaan. Ook woninginbraken hebben impact, op de
betreffende huishoudens maar ook op het veiligheidsgevoel in een groter gebied. Aangegeven is dat de aanwezige drugsproblematiek inherent is aan de
sociaal-economische status van veel mensen hier, en aan de sfeer van geslotenheid.

Het vernieuwde voorzieningenhart ‘t Hert wordt in de wijk gewaardeerd en gezien als een belangrijk centraal hart, waar ontmoeting, onderwijs,
gezondheid en recreatie samenkomen. De buurten Muntenbuurt en Landbouwbuurt maken meestal gebruik van wijkcentrum De Klokkentoren.

Basisschool Het Kleurrijk kent een duidelijke verbinding met de wijk, zo is aangegeven door wijkprofessionals. Bijvoorbeeld via de jaarlijkse opschoondag
of projecten als ‘ik zie ik zie’ (bureau Toezicht en Handhaving) en ‘wijkhelden’.

Bijzonder in de Landbouwbuurt is volgens wijkprofessionals de jaarlijkse ‘wijkdag’. Deze is sterk ‘self-supporting’, richt zich bijvoorbeeld op het onderling
delen van spullen of eten.

In de Muntenbuurt komt volgens hen de burgerkracht sterk(er) naar voren, bijvoorbeeld rond verbeterde pleintjes, nieuwe actieve bewoners en de
moestuin die opengesteld is voor de buurt.

Vrijwel de gehele Willemsweg wordt bewoond door studenten, zeker de bovenwoningen. Studenten vertonen volgens wijkprofessionals een afwijkende
leefstijl, naar de wijk toe zijn ze anoniem, tonen weinig betrokkenheid.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Nije Veld rekenen we tot de middensegmenten van de woningmarkt. De woonomgeving heeft een prima, gemiddeld niveau. Door alle nieuwbouw in het
Willemskwartier is de vastgoedwaarde fors gestegen. Duidelijke aandachtspunten zijn ontevredenheid van bewoners over het wijkgroen en over
voorzieningen voor jongeren.

’t Hert is volgens wijkprofessionals 'de motor van de wijk', altijd reuring en veel activiteiten. Er zijn indicaties dat deze voorziening uit z’n jasje groeit. Vooral
de school is groeiende. In tegenstelling tot andere basisscholen zien we hier geen leegloop, maar ruimtegebrek.

Binnen de wijk verkeert het Willemskwartier al geruime tijd in een overgangsfase van sloop en nieuwbouw van woningen. Naast herstructurering zijn ook
de grootschalige woningrenovaties en verbeteringen in de openbare ruimte van belang voor de wijk. Ongeveer de helft van de woningen en ook de helft
van de openbare ruimte zijn inmiddels vernieuwd. Dit roept een nieuw soort trots op in de wijk.

De Willemsweg is voor sommige wijkprofessionals geen sterke winkelstrip, in economische zin. Anderen wijzen juist op de positieve uitstraling qua beeld,
en vinden de diverse etnische samenstelling vooral de kracht. Winkeliers zijn volgens hen betrokken. Een actie om fietswrakken terug te dringen gaf
bijvoorbeeld aan dat dit een gezamenlijk gevoeld probleem is.

De openbare ruimte in de Landbouwbuurt is functioneel, maar heeft volgens wijkprofessionals een gedateerde inrichting.

In Nije Veld is er voor de auto een beperkt aantal wijkontsluitingswegen. Bovendien zijn er veel bovenwijkse voorzieningen in de wijk (o.a. Groenestraat,
Willemsweg en Muntweg), waardoor de beperkte ontsluitingswegen extra belast worden. De goede busverbindingen voor de hele wijk zijn waardevol voor
bewoners. Ook is er nu een tweede treinstation in de omgeving geopend (Station Nijmegen-Goffert).

In Willemskwartier is met de herstructurering ook de verkeersveiligheid verbeterd. In de wijk als geheel zijn er aandachtspunten rond het verkeersgedrag
van bewoners en toenemende parkeerproblemen aan de Willemsweg en omgeving. De Groenestraat is door de aanpak van de fietspaden (rood asfalt) ,
gebruiksvriendelijker geworden.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

Nije Veld staat net als eerdere jaren duidelijk op achterstand voor wat betreft het maatschappelijk meedoen en de zelfredzaamheid van haar bevolking.
Wel komt de opkomende middenklasse steeds meer op het netvlies, bijvoorbeeld op school of bij herinrichtingen van de openbare ruimte. Het beeld rond
sociale contacten en onderwijs is gemiddeld, kwetsbaarheden zijn er vooral op het terrein van gezondheid en economische indicatoren als inkomen en
uitkeringsafhankelijkheid.

Achter de voordeur-problematiek is hier duidelijk aanwezig, volgens wijkprofessionals vooral bij allochtonen. Er is relatief veel ambulante begeleiding in
het Willemskwartier.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'pragmatici' wordt aangeduid. Het gaat om kritische, eigenwijze burgers die veel kansen
zien in de wereld om hen heen. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen, hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan. Ook zien we
relatief veel 'buitenstaanders'. Zij zijn minder maatschappelijk betrokken en meer op hun eigen leven gericht. Buitenstaanders zijn vaak wantrouwend
richting overheid en politiek, omdat ze vinden dat hun waarden en rechten onvoldoende worden erkend en bewaakt.

De bevolking in Nije Veld groeide de afgelopen jaren sterk. De komende jaren verwachten we een stabiel aantal inwoners.

Wijkprofessionals wezen in een eerdere Wijkmonitor op het hoge aantal mensen met een verstandelijke beperking in Willemskwartier. Zij kunnen hier
leven zonder stempel, maar hebben feitelijk wel extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld op het vlak van opvoeding. In de hele wijk is volgens hen sprake
van een toename van eenzame ouderen.



Cijfers Nije VeldCijfers Nije Veld

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Nije Veld
ontwikkeling

Nije Veld
stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,0* 0,0 7,7 0,2 7,4 -0,1

2015 2013 34* 5 19 2 16 1

2015 2013 12* -6 9 -4 16 -1

2014 2008 Ruim voldoende Mogelijke vooruitgang Goed Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 5.399 569 18.927 871 170.739 7.703

2015 2010 15,5 0,4 14,4 -0,5 14,1 -0,5

2015 2010 9,3 0,7 14,0 1,0 14,6 1,3

2015 2010 10,4 0,3 5,8 0,2 7,1 0,2

2015 2010 22,0 -0,6 10,8 0,8 13,0 0,5

2015 - sterk gegroeid gegroeid

2015 - stabiel, enige toename 75+

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Nije Veld
ontwikkeling

Nije Veld
stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 53* 0 68 -3 65 -1

2015 2013 5,6* 0,1 6,3 0,0 5,8 -0,1

2015 2013 23* -6 35 2 27 0

2015 2013 28* -4 40 0 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 51* -4 62 4 55 -4

2015 2013 8* 0 5 -5 7 0

2015 2013 16* 0 10 -1 12 0

2015 2013 11* -1 6 0 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,9 -0,4 0,7 -0,2 0,8 -0,2

2014 2010 2,0 0,3 1,5 0,1 1,1 -0,3

2015 2011 21* -5 11 -7 17 -1

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Nije Veld
ontwikkeling

Nije Veld
stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 57* 7 77 8 69 2

2014 - 15 - 14 - 16 -

2015 2013 4,5* 0,1 3,0 -0,2 3,6 -0,1

2015 2013 57* -2 64 -3 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 14* -3 20 1 23 2

2015 2013 50* 3 68 2 55 -1

2013 2011 500 0 600 0 800 0

2013 2011 500 0 700 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 2.344 93 8.453 72 74.553 1.650

2015 2013 61,4 -0,5 57,1 -0,2 56,6 -0,1

2015 2013 70,3 -0,3 50,8 0,0 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 158.700 -10% 194.800 -14% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 31,0 0,5 194,5 -1,2 70,2 -4,0

2015 2013 7,9 0,6 11,2 1,2 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 18* 0 12 -2 14 -1

2015 2013 6* -3 3 -1 4 0

Verkeer

2014 2008 0,6 -0,4 0,7 -0,3 0,6 -0,2

2015 2013 4,1* 0,1 3,7 0,1 3,7 0,0

2015 2013 84* 4 86 3 83 5

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Nije Veld
ontwikkeling

Nije Veld
stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 25,7 2,2 15,3 1,9 16,6 1,6

2014 2011 10,4 2,2 5,4 1,4 6,1 1,2

2015 2013 11* -4 8 -2 7 -3

2015 2013 13* -1 23 -2 19 0

2015 2013 7* -3 3 -3 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 73* -4 75 -4 76 -4

2014 - 11,9 - 4,5 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 74* -4 76 3 76 -1

2015 2013 6* -3 9 3 7 0

2015 2013 13* -7 16 -4 17 -1

Onderwijs

2015 - 29,8 - 10,1 - 13,2 -

2015 2012 53,8 -7,5 29,9 2,5 39,6 4,5

2015 2012 28,8 5,1 64,3 3,2 52,1 3,7

2015 2012 43 -2 29 -1 31 0

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer Nije VeldLeefbaarometer Nije Veld

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Veel dynamiek, laatste 2 jaar veel gebeurd. Portaal en gemeente zijn aanjagers.

De rauwe randjes zijn er vanaf. Het negatieve imago is onterecht.

Ongeveer de helft van de woningen, en ook de helft van de openbare ruimte zijn inmiddels vernieuwd. Dit
roept een nieuwe trots op in de wijk.

Portaal beschrijft vanuit haar klanttevredenheidsonderzoek: woonkwaliteit is enorm gestegen. De
woonomgeving bevalt er goed, de onderlinge verdraagzaamheid is soms minder. De verhuisgeneigdheid is
gering, woningen worden snel verhuurd. De ligging van de wijk binnen Nijmegen is een pluspunt.

’t Hert is de motor van de wijk, altijd reuring, veel activiteiten. Er zijn indicaties dat deze voorziening uit z’n
jasje groeit. Vooral de school is groeiende. In tegenstelling tot andere basisscholen zien we hier geen
leegloop, maar ruimtegebrek. In de onderste groepen zijn nieuwe kinderen zijn aangeschoven: meer
menging.

De opkomende middenklasse komt steeds meer op het netvlies, op school, in de moestuinproject, bij
herinrichtingen van de openbare ruimte.

Achter de voordeur-problematiek is hier duidelijk aanwezig, vooral bij allochtonen. Er is veel ambulante
begeleiding.

De nieuwe mix van bevolkingsgroepen geeft andere normen en waarden in het gebied, en een verbeterde
veiligheidssituatie.

Zichtbare straatoverlast van 12minners is veel minder aan de orde. Overlast aan de Genestetlaan is
verminderd.

In het Willemskwartier is er in de basis onderlinge acceptatie, maar als het mis gaat escaleert het echt. Dan
komen onbegrip en discriminatie naar voren. Heftige escalaties hebben veel impact, waarbij er vaak 2
kampen ontstaan.

De school kent een duidelijke verbinding met de wijk, via de jaarlijkse opschoondag of projecten als ‘ik zie ik
zie’ (wijktoezicht) en ‘wijkhelden’.

Er zijn de afgelopen ook veel meer kinderen uit de wijk die naar deze school gaan (minder voorbijlopers).
Blanke ouders staken de koppen bij elkaar v.w.b. deze schoolkeuze. Zij zijn opvallend initiatiefrijk, hebben oog
voor andere groepen.

Bijzonder in de Landbouwbuurt is de jaarlijkse ‘wijkdag’. Deze is sterk ‘ self-supporting’, richt zich bijvoorbeeld
op het onderling delen van spullen of eten.

In de Muntenbuurt komt de burgerkracht sterk(er) naar voren, heeft zich ontwikkeld, met 2 verbeterde
pleintjes, nieuwe actieve bewoners. Er is meer potentie zichtbaar, bijvoorbeeld de moestuin die opengesteld
is voor de buurt.

Samenleven: studenten vertonen een afwijkende leefstijl. Naar de wijk toe zijn ze anoniem, tonen weinig
betrokkenheid. Vrijwel de gehele Willemsweg wordt bewoond door studenten, zeker de bovenwoningen.

Citaten Nije VeldCitaten Nije Veld



Oosterhout 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De wijk Oosterhout typeert de stap van Nijmegen over de Waal in
stadsdeel Nijmegen-Noord. In De Boomgaard, het oudste deel, werden
de eerste woningen in 2000 opgeleverd. De stedenbouwkundige
structuur is gericht op inpassing in het landschap. Een groene zone
binnen de wijk wordt gevormd door park de Rietgraaf en het gebied
rondom het eiland in het noordelijke deel van de wijk. Een belangrijke
(verkeers)as in Oosterhout is de Griftdijk. In de noordelijke helft van het
gebied, dat tegen de A15 aan ligt, zijn bedrijven en instellingen
gevestigd. Tot de wijk Oosterhout behoort ook enig landelijk gebied.

Totaaloordeel Oosterhout
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig en stabiel
beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van
bewoners behoort Oosterhout tot de Nijmeegse wijken in het hoogste
woningmarktsegment.

Wijkbeschrijving OosterhoutWijkbeschrijving Oosterhout



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling OosterhoutOntwikkeling Oosterhout

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel OosterhoutWijkprofiel Oosterhout



Conclusies OosterhoutConclusies Oosterhout

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Oosterhout maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Noord. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Oosterhout
tot het hoogste woningmarktsegment in Nijmegen.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn bovengemiddeld voor Nijmegen en stabiel. Bewoners vinden dit een goede omgeving om te wonen en te leven.

Zowel de leefbaarheid, de maatschappelijke kracht van de bevolking als (vooral) het sociaal klimaat dragen bij aan het positieve beeld. Het samenleven van
diverse bevolkingsgroepen, de veiligheidssituatie en de sociale omgeving zijn positieve punten. Zo ook bevolkingskenmerken als inkomen en werk, sociale
contacten en onderwijsprestaties. De woningmarktpositie is sterk, met veel bedrijvigheid aan huis.

Wijkprofessionals spreken van een prettige wijk, met veel gewaardeerd groen en een gunstige ligging ten opzichte van het buitengebied en het
rivierenlandschap. Qua nieuwbouw is hier wat minder zichtbare dynamiek als in Lent, de bouwactiviteiten zijn hier letterlijk en figuurlijk wat meer op
afstand.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als zeer goed en toont mogelijke achteruitgang over de afgelopen zes jaren. Leefbaarometer geeft binnen
de wijk geen risicogebieden aan.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Oosterhout laat het sociaal klimaat een duidelijk bovengemiddeld beeld zien. We zien een beeld van betrokken bewoners die heel tevreden zijn
over de sociale kwaliteit in de wijk. Overlast van jongeren of omwonenden speelt nauwelijks, het veiligheidsbeeld (objectief en subjectief) is relatief
gunstig.

Volgens wijkprofessionals spelen hier weinig overlast of sociale problemen. De mix tussen bijzondere woonvormen en de buurt verloopt over het
algemeen goed, zo is aangegeven.

Voor hen is sociale cohesie of participatie hier overigens vaak moeilijk zichtbaar. Er is in het verleden gezocht naar nieuwe vormen om tekorten aan
vrijwilligers op te vangen. Bewoners willen wel inzet tonen, maar altijd wel afgebakend. Wijkprofessionals gaven aan dat meedenken langzamerhand ook
meedoen wordt.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

De wijk Oosterhout rekenen we tot de hogere segmenten van de woningmarkt. De woonomgeving is hier bovengemiddeld aantrekkelijk, met een zeer
sterke woningmarktpositie en menging van wonen en werken. Verloedering speelt er niet of nauwelijks, maar er worden vanuit de wijk wel veel meldingen
over de openbare ruimte gedaan.

Bewoners zijn over het algemeen tevreden over het beheer van de openbare ruimte in Oosterhout. Wel wordt er aandacht gevraagd voor vervuiling van
de wadi’s door hondenpoep, zwerfvuil en vervuiling op zgn. snoeproutes. De openbare ruimte is natuurlijk relatief nieuw, maar de al veel langer aanwezige
infrastructuur kan volgens bewoners soms verbeterd worden. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met veiligheid (Griftdijk) of met de staat van onderhoud
(Oude Groenestraat).

In Voorzieningenhart De Klif kan men o.a. terecht voor theater, basisschool, kinderdagverblijf, sporthal, jeugdbibliotheek, bureau jeugdgezondheidszorg en
een kunsteducatiecentrum. Het nieuwe, multifunctionele sportpark "Nieuw Balveren“ biedt veel sportieve uitdagingen. Gezien de grote verwachte
toename van het aantal kinderen en jongeren de komende 10 jaar wordt er door bewoners en maatschappelijke organisaties aandacht gevraagd voor
bijpassende voorzieningen.

De bereikbaarheid van Oosterhout is volgens wijkprofessionals verbeterd door de Oversteek. Dit brengt wel meer verkeersbewegingen met zich mee en
mogelijk meer geluidsoverlast.

De Oude Groenestraat wordt volgens wijkprofessionals op bepaalde plekken als onveilig ervaren, bijvoorbeeld door ontbreken van voet- en fietspad. Ook
de overgang van het enkele weggedeelte naar het dubbele weggedeelte is volgens hen onoverzichtelijk.

Het is volgens bewoners soms lastig parkeerruimte te vinden in de directe nabijheid van de eigen woning. Wijkprofessionals wijzen er op dat de
parkeerbalans is ontregeld doordat de daarvoor bestemde parkeerplaatsen op eigen perceel niet worden gebruikt.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In de wijk Oosterhout komt een gunstig beeld naar voren van maatschappelijk meedoen en zelfredzaam zijn. Vooral op het vlak van economische positie,
sociale contacten en onderwijs.

Opvallend zijn bijvoorbeeld de onderlinge ondersteuning die wordt gegeven en de goede startkansen van kinderen in het onderwijs.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'pragmatici' wordt aangeduid. Het gaat om kritische, eigenwijze burgers die veel kansen
zien in de wereld om hen heen. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen, hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan. Ook zien we
relatief veel 'verantwoordelijken'. Deze burgers worden gedreven door maatschappelijke betrokkenheid en het algemeen belang, met relatief veel
vertrouwen in de overheid. Verantwoordelijken zijn coöperatief doch kritisch.

Oosterhout liet de afgelopen jaren een sterke toename zien. Ook de komende jaren verwachten we sterke groei.



Cijfers OosterhoutCijfers Oosterhout

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Oosterhout
ontwikkeling
Oosterhout

stadsdeel
N-Noord

ontwikkeling
N-Noord

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,9* -0,1 7,6 -0,1 7,4 -0,1

2015 2013 10* -1 18 -1 16 1

2015 2013 13* 0 15 -1 16 -1

2014 2008 Zeer goed Mogelijke achteruitgang Zeer goed Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 5.886 734 14.543 2.710 170.739 7.703

2015 2010 35,5 1,6 28,7 1,7 14,1 -0,5

2015 2010 2,7 1,2 6,8 0,9 14,6 1,3

2015 2010 9,9 3,1 8,6 2,2 7,1 0,2

2015 2010 9,0 0,0 9,5 1,8 13,0 0,5

2015 - sterk gegroeid gegroeid

2015 - sterke groei, enige toename 75+

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Oosterhout
ontwikkeling
Oosterhout

stadsdeel
N-Noord

ontwikkeling
N-Noord

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 75* -1 67 0 65 -1

2015 2013 6,4* 0,0 6,3 -0,2 5,8 -0,1

2015 2013 32* 0 33 -8 27 0

2015 2013 35* -6 39 -7 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 69* -3 57 -12 55 -4

2015 2013 3* 0 7 -2 7 0

2015 2013 5* -1 4 -3 12 0

2015 2013 4* -1 3 1 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,3 0,0 0,2 -0,1 0,8 -0,2

2014 2010 0,6 -0,3 0,5 -0,8 1,1 -0,3

2015 2011 8* -2 4 -3 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Oosterhout
ontwikkeling
Oosterhout

stadsdeel
N-Noord

ontwikkeling
N-Noord

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 69* -4 50 -12 69 2

2014 - 19 - 19 - 16 -

2015 2013 2,8* -0,1 2,8 0,0 3,6 -0,1

2015 2013 59* -15 69 -6 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 22* 3 24 3 23 2

2015 2013 61* -5 69 -2 55 -1

2013 2011 900 0 2.200 1.200 800 0

2013 2011 900 0 1.000 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 1.879 32 5.217 838 74.553 1.650

2015 2013 96,3 0,0 90,7 -1,8 56,6 -0,1

2015 2013 22,7 -1,5 34,8 3,9 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 240.900 -14% 232.000 -17% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 17,6 1,0 19,3 -3,2 70,2 -4,0

2015 2013 18,6 2,2 18,2 2,1 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 12* 2 12 3 14 -1

2015 2013 3* 2 2 1 4 0

Verkeer

2014 2008 0,2 -0,5 0,4 -0,2 0,6 -0,2

2015 2013 3,3* -0,1 3,2 0,3 3,7 0,0

2015 2013 76* 1 76 0 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Oosterhout
ontwikkeling
Oosterhout

stadsdeel
N-Noord

ontwikkeling
N-Noord

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 7,7 1,0 8,9 1,1 16,6 1,6

2014 2011 2,6 1,0 2,5 0,8 6,1 1,2

2015 2013 3* -2 5 -7 7 -3

2015 2013 34* 3 31 3 19 0

2015 2013 3* 0 4 0 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 78* -5 80 -8 76 -4

2014 - 3,7 - 3,5 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 78* 1 70 0 76 -1

2015 2013 10* 1 13 6 7 0

2015 2013 18* 0 15 -6 17 -1

Onderwijs

2015 - 0,3 - 1,3 - 13,2 -

2015 2012 33,8 10,7 31,6 9,3 39,6 4,5

2015 2012 63,3 5,0 62,0 0,9 52,1 3,7

2015 2012 8 4 14 3 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer OosterhoutLeefbaarometer Oosterhout

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Afstand tot de stad is voor zowel Lent als Oosterhout een punt. Nabijheid zorgt voor aan de ene kant
aantrekkingskracht, rustig wonen met stad in de buurt. Aan de andere kant is het de vraag in hoeverre de
voorzieningen kunnen voorzien en kunnen gedijen in de behoefte van mensen die belang hechten aan deze
‘stadse’ levensstijl.

Rustiger in vergelijking met Lent. Dorpse sfeer (rustig) maar niet de sociale controle.

Een prettige wijk, veel gewaardeerd groen, gunstige ligging t.o.v. buitengebied en rivierenlandschap.

Voorzieningenhart de Klif is niet toereikend voor de toestroom van kinderen, de route naar dependance is
niet veilig genoeg. Ook de doorgaande route door de wijk heen kan gevaar opleveren, m.n. de busroute langs
de school.

Bereikbaarheid is verbeterd door de Oversteek. E.e.a. brengt wel meer verkeersbewegingen met zich mee
en meer geluidsoverlast.

Er spelen hier weinig overlast of sociale problemen.

Door vaak al persoonlijk drukke levensstijl is er minder aandacht voor de wijk en omgeving. ‘Ouders brengen
kind om half acht bij de school en halen hen weer om half zeven op.’ Er is wel een vrij succesvol project
‘Noorderstroom’ waar een groep bewoners actief is.

Veel meer eenzijdigheid dan in Lent, vooral tweeverdieners. Weinig gewichtsleerlingen, hoge SES.

Citaten OosterhoutCitaten Oosterhout



St. Anna 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


St. Anna, gelegen in stadsdeel Nijmegen-Midden, is één van de eerste
dorpen die rond 1930 opgingen in de stad Nijmegen. De wijk is relatief
ruim opgezet met veel laagbouwkoopwoningen. De Hatertseweg
verdeelt St. Anna in twee delen. Het oostelijk deel is in de loop der tijd
tussen de oude wegen bebouwd, in een gevarieerde opbouw. Het
westelijk deel is te vergelijken met de aangrenzende wijk Hazenkamp.
Een vooroorlogse wijk die ruim en groen van karakter is met duidelijke
bouwblokken en laagbouwkoopwoningen. In de wijk zijn relatief veel
bedrijven gevestigd.

Totaaloordeel St. Anna
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een stabiel en
gemiddeld beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie
van bewoners behoort St. Anna tot het 'hogere middensegment' van de
Nijmeegse woningmarkt.

Wijkbeschrijving St. AnnaWijkbeschrijving St. Anna



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling St.  AnnaOntwikkeling St.  Anna

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel St. AnnaWijkprofiel St. Anna



Conclusies St. AnnaConclusies St. Anna

LeefbaarheidLeefbaarheid

St. Anna maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Midden. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot het hogere
middensegment van de Nijmeegse woningmarkt.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn gemiddeld voor Nijmegen en (na licht negatieve ontwikkelingen in het verleden) stabiel. Bewoners vinden dit een
goede omgeving om te wonen en te leven.

De leefbaarheid is vergeleken met eerdere jaren gunstig(er) beoordeeld, bewoners oordelen hierover inmiddels positief.

Woonomgeving, sociaal klimaat en bewonerskenmerken zijn hier prima (gemiddeld). De gezondheidssituatie van de bevolking en onderwijsprestaties van
de jeugd zijn positieve aspecten.

Ook Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als zeer goed en over langere termijn stabiel. Leefbaarometer geeft binnen de wijk geen
risicogebieden aan.

Wijkprofessionals benoemden in een eerdere Wijkmonitor de rust, het groen en de centrale ligging sterke punten van St. Anna, wat de wijk in hun ogen
een zekere status verschafte.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In St. Anna is het sociaal klimaat op een voor Nijmegen gemiddeld niveau.

Door wijkprofessionals is in een eerdere Wijkmonitor gesproken van een sociaal sterke wijk, van 'positieve mensen die met plezier in de wijk wonen'. De
wijk kent een actieve wijkraad die zich op de leefbaarheid richt.

Bewoners hebben aangegeven dat zij op bepaalde plaatsen in de openbare ruimte een actieve rol willen vervullen. Dat varieert van meedenken tot
daadwerkelijk mee uitvoeren van onderhoud.

Binnen het (niet afwijkende) veiligheidsbeeld valt op dat er weinig agressiedelicten voorkomen, en dat het aantal woninginbraken relatief sterk is gestegen.

Volgens wijkprofessionals ervaren omwonenden soms jongerenoverlast in de omgeving van basisschool De Akker (Akkerlaan – Kastanjehof).



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

St. Anna rekenen we tot de middensegmenten van de woningmarkt. De woonomgeving heeft een prima, gemiddeld niveau. Bewoners zijn tevreden over
onderhoud van de verhardingen, en oordelen gunstiger over verloedering en groenvoorzieningen.

Er is een gevarieerd winkelaanbod aan de Sint Jacobslaan. Deze is (inclusief de kruising Steenbokstraat - Hatertseweg ) opnieuw ingericht. Ook de
winkelstrip aan de Steenbokstraat kent een gevarieerd winkelaanbod, de omgeving is verbeterd.

Kenmerkend is ook basisschool De Akker. Door het ontbreken van een wijkcentrum wordt deze school vaak als zodanig gebruikt. Dit inclusief de
speelvoorzieningen die gebruikt mogen worden buiten de openingstijden van de school.

Parkeerregulering is ingevoerd per feb 2015 in een bepaald gebied tussen Kastanjelaan- van Peltlaan (ged.) en Slotemaker De Bruïneweg.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In St. Anna komt een gunstig beeld naar voren als het gaat om maatschappelijk meedoen en zelfredzaam zijn. Vooral gezondheids- en onderwijsscores zijn
positief.

In St. Anna zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'verantwoordelijken' wordt aangeduid. Zij worden gedreven door maatschappelijke
betrokkenheid en het algemeen belang, hebben relatief veel vertrouwen in de overheid. Verantwoordelijken zijn coöperatief maar ook kritisch. Ook zien
we relatief veel 'pragmatici': kritische, eigenwijze burgers die veel kansen zien in de wereld om hen heen. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen,
hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan.

Er is hier relatief veel burgerkracht. Volgens wijkprofessionals leveren veel bewoners een bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk. De wijkraad vervult
hierin een duidelijke rol. Ook nemen buurten zelfstandig initiatieven om de leefbaarheid in de directe woonomgeving te verbeteren.

Het aantal inwoners in St. Anna bleef de afgelopen jaren gelijk. Ook de komende jaren verwachten we stabiliteit.



Cijfers St. AnnaCijfers St. Anna

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

St. Anna
ontwikkeling

St. Anna
stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,7* -0,2 7,7 0,2 7,4 -0,1

2015 2013 14* 1 19 2 16 1

2015 2013 9* -5 9 -4 16 -1

2014 2008 Zeer goed Stabiel Goed Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 3.485 161 18.927 871 170.739 7.703

2015 2010 15,8 0,6 14,4 -0,5 14,1 -0,5

2015 2010 19,7 -0,3 14,0 1,0 14,6 1,3

2015 2010 3,0 -0,3 5,8 0,2 7,1 0,2

2015 2010 4,8 1,3 10,8 0,8 13,0 0,5

2015 - stabiel gegroeid

2015 - stabiel

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

St. Anna
ontwikkeling

St. Anna
stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 73* 0 68 -3 65 -1

2015 2013 6,0* 0,0 6,3 0,0 5,8 -0,1

2015 2013 26* 2 35 2 27 0

2015 2013 33* -1 40 0 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 62* -6 62 4 55 -4

2015 2013 6* 0 5 -5 7 0

2015 2013 16* 0 10 -1 12 0

2015 2013 6* 0 6 0 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,3 -0,3 0,7 -0,2 0,8 -0,2

2014 2010 1,7 0,8 1,5 0,1 1,1 -0,3

2015 2011 15* -1 11 -7 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

St. Anna
ontwikkeling

St. Anna
stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 74* 7 77 8 69 2

2014 - 13 - 14 - 16 -

2015 2013 3,1* -0,4 3,0 -0,2 3,6 -0,1

2015 2013 70* 4 64 -3 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 29* 5 20 1 23 2

2015 2013 49* -1 68 2 55 -1

2013 2011 500 -100 600 0 800 0

2013 2011 500 0 700 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 1.693 -5 8.453 72 74.553 1.650

2015 2013 58,0 -0,2 57,1 -0,2 56,6 -0,1

2015 2013 43,0 0,4 50,8 0,0 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 198.500 -16% 194.800 -14% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 48,2 1,9 194,5 -1,2 70,2 -4,0

2015 2013 12,8 1,2 11,2 1,2 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 13* -4 12 -2 14 -1

2015 2013 3* 0 3 -1 4 0

Verkeer

2014 2008 0,8 -0,2 0,7 -0,3 0,6 -0,2

2015 2013 3,6* -0,2 3,7 0,1 3,7 0,0

2015 2013 86* 8 86 3 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

St. Anna
ontwikkeling

St. Anna
stadsdeel
N-Midden

ontwikkeling
N-Midden

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 14,3 2,4 15,3 1,9 16,6 1,6

2014 2011 4,0 1,4 5,4 1,4 6,1 1,2

2015 2013 7* -1 8 -2 7 -3

2015 2013 23* 0 23 -2 19 0

2015 2013 3* 1 3 -3 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 85* -1 75 -4 76 -4

2014 - 2,3 - 4,5 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 77* -2 76 3 76 -1

2015 2013 7* 3 9 3 7 0

2015 2013 14* -2 16 -4 17 -1

Onderwijs

2015 - 0,0 - 10,1 - 13,2 -

2015 2012 21,2 -2,6 29,9 2,5 39,6 4,5

2015 2012 70,4 -3,6 64,3 3,2 52,1 3,7

2015 2012 13 -2 29 -1 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer St. AnnaLeefbaarometer St. Anna

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Geen citaten beschikbaar.

Citaten St. AnnaCitaten St. Anna



Stadscentrum 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De wijk Stadscentrum maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Centrum.
Hier ligt het kernwinkelgebied en er is ook een duidelijke woonfunctie
met veel etagewoningen. Het wederopbouwgebied en de 19e eeuwse
gordel zijn deelgebieden. De afgelopen jaren is in het
wederopbouwgebied geïnvesteerd, en zijn diverse bijzondere projecten
gerealiseerd zoals bebouwing en herinrichting van Plein 1944 en de
aanleg van de Marikenstraat en Moenenstraat.

Totaaloordeel Stadscentrum
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een stabiel en
gemiddeld beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie
van bewoners behoort de wijk tot de 'hogere middenklasse' van de
Nijmeegse woningmarkt. De gemeente Nijmegen beschouwt de wijk als
een aandachtsgebied vanwege centrumgerelateerde
leefbaarheidproblemen.

Wijkbeschrijving StadscentrumWijkbeschrijving Stadscentrum



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling StadscentrumOntwikkeling Stadscentrum

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel StadscentrumWijkprofiel Stadscentrum



Conclusies StadscentrumConclusies Stadscentrum

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Stadscentrum maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Centrum, en is een multifunctioneel gebied waar allerlei stedelijke functies elkaar versterken
en (soms) beconcurreren. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de woningmarkt tot het hogere middensegment. De
gemeente Nijmegen geeft deze wijk extra aandacht vanwege centrum gerelateerde leefbaarheidproblemen.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn gemiddeld voor Nijmegen en stabiel. Bewoners vinden dit een goede omgeving om te wonen en te leven.

De leefbaarheid is vergeleken met eerdere jaren gunstig(er) beoordeeld, bewoners oordelen hierover inmiddels positief.

De woonomgeving en maatschappelijke kracht van de bevolking zijn hier prima (gemiddeld).Het sociaal klimaat blijft vergeleken met andere wijken achter.
Aandachtspunten zijn de sociale sfeer, de veiligheidssituatie en milieu- en verkeershinder.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als ruim voldoende en over langere termijn stabiel. Leefbaarometer geeft binnen de wijk geen
risicogebieden aan.

De woonfunctie in de wijk Stadscentrum is de afgelopen jaren belangrijker geworden. Er is op diverse plaatsen geïnvesteerd in nieuwbouwcomplexen en
openbare ruimte.

Wijkprofessionals benoemen enerzijds een aantrekkelijke woonomgeving met een grotendeels heringerichte openbare ruimte en een sterk
voorzieningenaanbod. Anderzijds speelt er hier centrumoverlast, bijvoorbeeld rond de horeca-accentgebieden. Specifiek zijn overlast door drank- en
drugsverslaafden of afwijkend verkeersgedrag van bezoekers.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Stadscentrum blijft het sociaal klimaat achter, ondanks het volgens bewoners probleemloos samenleven van groepen. Er zijn achterblijvende
scores op de thema's sociale omgeving (o.a. saamhorigheid) en veiligheid.

Net als de wijk Benedenstad is het aandeel bewoners dat de buurt belangrijk vindt voor het sociale leven toegenomen. Slechts een kleine groep zet zich in
voor buurtzaken.

Zoals in veel Centrumgebieden spelen er hier veiligheidsissues. Het veiligheidsgevoel onder bewoners is echter verbeterd. Net als in eerdere jaren zijn er
in dit gebied wel veel aangiften van agressiedelicten. Er wordt ook relatief veel jongerenoverlast ervaren, wat samenhangt met de centrum- en
uitgaansfunctie van het gebied.

Wijkprofessionals geven aan dat aspecten als criminaliteit, drugsgebruik en jongerenoverlast, maar ook van het gebruik van de openbare ruimte hier het
subjectieve beeld bepalen. En dat het verkeerd plaatsen van fietsen of de aanwezigheid van donkere hoeken mee kunnen spelen. Er zijn enkele
concentratiegebieden en routes bekend waar overlast van bijvoorbeeld uitgaan zich concentreren.

Wijkprofessionals zijn benieuwd naar de sociale gevolgen van de instroom van nieuwe bewoners in de appartementen op en rond Plein 1944.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

De wijk Stadscentrum rekenen we tot de middensegmenten van de woningmarkt. De woonomgeving laat een prima, gemiddeld beeld zien. Sterke punten
zijn natuurlijk de vele voorzieningen en de afwisseling in functies. Er zijn hier veel arbeidsplaatsen in de wijk, en er is daarnaast ook veel bedrijvigheid aan
huis. Verkeerszaken en milieuhinder zijn voor bewoners vaak negatieve aspecten.

Enerzijds gaat het hier om een aantrekkelijk woongebied met uitstekende voorzieningen. Anderzijds is de grote multifunctionaliteit soms ook een
bedreiging voor het woonmilieu en kunnen verkeers- en uitgaansoverlast spelen.

Een belangrijke ontwikkeling is de afronding van de vernieuwing van Plein 1944, waar zowel bebouwing als openbare ruimte een nieuwe uitstraling hebben
gekregen. Ook is een grote ondergrondse fietsenstalling en parkeren voor ondernemers en bewoners toegevoegd.

In de Gerard Noodtstraat is de afgelopen jaren opvallende nieuwbouw gepleegd, daarnaast vormt de Scholenhof een relatief nieuwe, rustige
woonomgeving. Ook de Hessenberg is al enige jaren een nieuw woongebied van betekenis.

Bewoners zijn tevreden over beheer en onderhoud van de openbare ruimte, verloedering komt niet duidelijk naar voren. Wel geeft de wijk veel
meldingen en klachten over de openbare ruimte door.

Ook zijn er hier opvallend veel adressen waar men geluidsoverlast (wel verminderd) of stankoverlast ervaart. Oordelen over verkeersaspecten zijn (net als
eerdere jaren) relatief ongunstig. Bewoners ervaren verkeersoverlast (stabiel) en parkeeroverlast (verminderd).

Wijkprofessionals geven aan dat er risico's van afglijden zijn van de woonomgeving Joris Ivens-Plein. Issues hier zijn het samenvallen van overlast van
verkeer, prostitutie en drugs. En daarnaast de gebrekkige uitstraling van de openbare ruimte en horecazaken.

Voor fietsparkeren zijn er enerzijds nieuwe mogelijkheden met de fietsenstalling op Plein 1944 en de zaterdag stallingen aan Van Schevichavenstraat en in
het stadhuis. Anderzijds wordt op diverse plekken overlast van geparkeerde fietsen ervaren, vooral in de Ziekerstraat en Molenstraat.

Ambities rond (toename van) evenementen en horeca kunnen haaks staan op bewonerswensen. Dit speelt volgens wijkprofessionals bijvoorbeeld in de
omgeving Smidstraat-Kitty de Wijzeplaats.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In de wijk Stadscentrum is het maatschappelijk meedoen en de zelfredzaamheid op een voor Nijmegen gemiddeld niveau. De basis rond gezondheid en
onderwijs is opvallend sterk.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'pragmatici' wordt aangeduid. Het gaat om kritische, eigenwijze burgers die veel kansen
zien in de wereld om hen heen. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen, hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan.

Het aantal inwoners in Stadscentrum nam de afgelopen jaren sterk toe. De komende jaren verwachten we (binnen de huidige bevolking) een verdere
groei.



Cijfers StadscentrumCijfers Stadscentrum

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Stadscentrum
ontwikkeling

Stadscentrum
stadsdeel

N-Centrum
ontwikkeling

N-Centrum
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,6* 0,1 7,6 0,1 7,4 -0,1

2015 2013 12* -2 12 -2 16 1

2015 2013 14* -4 14 -4 16 -1

2014 2008 Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 8.688 1.728 11.331 1.651 170.739 7.703

2015 2010 2,5 -0,2 3,2 -0,9 14,1 -0,5

2015 2010 7,1 -0,3 9,4 0,7 14,6 1,3

2015 2010 1,4 -0,8 3,1 -0,9 7,1 0,2

2015 2010 7,7 1,5 7,6 1,4 13,0 0,5

2015 - sterk gegroeid gegroeid

2015 - groei, toename 75+

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Stadscentrum
ontwikkeling

Stadscentrum
stadsdeel

N-Centrum
ontwikkeling

N-Centrum
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 64* -4 64 -4 65 -1

2015 2013 5,1* 0,3 5,1 0,3 5,8 -0,1

2015 2013 16* -8 16 -8 27 0

2015 2013 32* 5 32 5 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 50* -13 50 -13 55 -4

2015 2013 4* 1 4 1 7 0

2015 2013 30* -1 30 -1 12 0

2015 2013 10* 0 10 0 7 -1

Veiligheid

2014 2010 5,0 -0,7 4,2 -0,5 0,8 -0,2

2014 2010 1,5 -0,4 1,3 -0,4 1,1 -0,3

2015 2011 22* -5 22 -5 17 -1

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Stadscentrum
ontwikkeling

Stadscentrum
stadsdeel

N-Centrum
ontwikkeling

N-Centrum
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 68* 2 68 2 69 2

2014 - 23 - 22 - 16 -

2015 2013 3,9* -0,1 3,9 -0,1 3,6 -0,1

2015 2013 69* -2 69 -2 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 38* 9 38 9 23 2

2015 2013 27* 0 27 0 55 -1

2013 2011 500 -100 400 -100 800 0

2013 2011 300 0 300 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 3.417 202 4.947 202 74.553 1.650

2015 2013 6,2 -0,2 12,1 -0,4 56,6 -0,1

2015 2013 58,2 0,6 67,1 0,3 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 188.200 -16% 181.600 -17% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 150,2 -28,9 127,4 -21,1 70,2 -4,0

2015 2013 17,5 0,6 16,4 0,4 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 23* -14 23 -14 14 -1

2015 2013 9* 1 9 1 4 0

Verkeer

2014 2008 1,4 -1,8 1,3 -1,3 0,6 -0,2

2015 2013 4,3* -0,2 4,3 -0,2 3,7 0,0

2015 2013 90* 7 90 7 83 5

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Stadscentrum
ontwikkeling

Stadscentrum
stadsdeel

N-Centrum
ontwikkeling

N-Centrum
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 17,4 1,9 18,8 2,4 16,6 1,6

2014 2011 4,2 0,5 4,8 0,6 6,1 1,2

2015 2013 9* 0 9 0 7 -3

2015 2013 17* -3 17 -3 19 0

2015 2013 2* 1 2 1 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 83* -6 83 -6 76 -4

2014 - 1,4 - 2,7 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 75* -1 75 -1 76 -1

2015 2013 4* 0 4 0 7 0

2015 2013 12* -4 12 -4 17 -1

Onderwijs

2015 - 0,0 - 3,1 - 13,2 -

2015 2012 27,6 -15,0 39,7 10,9 39,6 4,5

2015 2012 59,3 -1,8 50,5 8,7 52,1 3,7

2015 2012 33 -11 36 -3 31 0

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl
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Citaten van wijkprofessionals:
Geen citaten beschikbaar.

Citaten StadscentrumCitaten Stadscentrum



't Acker 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De 80'er jaren-wijk 't Acker is gelegen in het noorden van stadsdeel
Lindenholt. De wijk bestaat uit 7 buurten: de Horstacker, de Steekse
Acker, de Meeuwse Acker, Drieskensacker, Zellersacker, Heeskesacker
en Hillekensacker. Deze hebben allen een eigen verkeersontsluiting en
veel groen en water aan de randen. Aan het voormalige agrarische
gebruik herinneren enige boerderijen. De St. Agnetenweg,
Weteringweg en Broekstraat maken deel uit van een eeuwenoude
stratenpatroon. De namen van enkele Ackerwijken zijn ontleend aan de
vroegere eigenaren van landbouwgrond.

Totaaloordeel 't Acker
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een stabiel en
gemiddeld beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie
van bewoners behoort 't Acker tot het 'lagere middensegment' van de
Nijmeegse woningmarkt. De gemeente Nijmegen beschouwt het
binnen de wijk gelegen deelgebied Zellersacker als aandachtsgebied in
Lindenholt.

Wijkbeschrijving 't AckerWijkbeschrijving 't Acker



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling 't AckerOntwikkeling 't Acker

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel 't AckerWijkprofiel 't Acker



Conclusies 't AckerConclusies 't Acker

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk 't Acker maakt deel uit van stadsdeel Lindenholt. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners hoort de wijk bij de
middensegmenten van de Nijmeegse woningmarkt. De gemeente Nijmegen beschouwt het deelgebied Zellersacker als aandachtsgebied.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn gemiddeld voor Nijmegen en stabiel. Bewoners vinden dit een goede omgeving om te wonen en te leven.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als ruim voldoende en over langere termijn stabiel. Voor een deel van de Horstacker is de leefbaarheid
zwak volgens Leefbaarometer.

Drieskensacker valt wijkwerkers in positieve zin op. Vooral de ligging aan de stadsrand is bijzonder, met veel groen. Deze buurt kent vooral
eengezinswoningen, met relatief hoge huren.

Volgens wijkprofessionals is de leefbaarheid minder dan gemiddeld in de buurten Zellersacker en Horstacker. Woningzoekende met urgentie komen
eerder terecht in de Horstacker en Zellersacker dan in de andere deelwijken. De leefstijlen en problemen die zij soms meebrengen zijn duidelijk merkbaar
in de buurt en omgeving. Daarnaast is volgens wijkprofessionals de kwaliteit en staat van onderhoud van de woningen en de openbare ruimte minder dan
gemiddeld. Voor een aantal complexen staat groot onderhoud gepland om de basis weer op orde te krijgen; 'schoon, heel en veilig'.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk 't Acker is het sociaal klimaat op een voor Nijmegen gemiddeld niveau.

Het sociaal klimaat, de veiligheid en de cohesie in de wijk zijn niet afwijkend van het gemiddelde in Nijmegen. Er is veel tolerantie onder de bewoners voor
elkaars leefstijlen en activiteiten volgens wijkprofessionals. Er zijn weinig tot geen overlastmeldingen.

Enerzijds is er bij veel mensen betrokkenheid en initiatief rond hun woon- en leefklimaat, anderzijds wijzen wijkwerkers op het nogal eens voorkomen van
afwijkend gedrag rond huisvuil, zwerfvuil of het uitlaten van honden. Het sociaal klimaat kenmerkt zich door een duidelijke segmentatie in deelbuurten,
bewoners voelen zich verwant met hun straat of buurt.

Bewoners geven aan dat ze zich met name ‘s avonds onveilig voelen in de buurt van de tunnel bij de Weteringweg. Het is er donker en verlaten en soms
hangen er groepen jongeren die een onprettig gevoel bezorgen. Er wordt overlast ervaren van hangjongeren bij de Weteringweg (zwerfvuil, nachtelijk
geluidsoverlast).

Volgens wijkprofessionals is de groep jeugdigen en jongvolwassenen in de wijk aan het groeien. Aandachtspunten zijn het overmatig drugs- en
drankgebruik. Ook de tegenstellingen in leefstijlen tussen jong en oud zijn een punt van aandacht, vooral in de plaatsen waar zij elkaar vaker
tegengekomen. In de horstacker ervaren ouderen die het gezondheidscentrum bezoeken soms overlast van jongeren die rondhangen bij de sporthal in
deze buurt.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

't Acker rekenen we tot het middensegment van de woningmarkt. De woonomgeving in de wijk laat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien. Oordelen
over thema's als voorzieningen, verkeer, milieuzaken of openbare ruimte zijn in 't Acker onopvallend.

Het vele groen in Lindenholt wordt door bewoners hoog gewaardeerd. Tegelijkertijd is het groen verouderd en op veel plaatsen te ver doorgegroeid.
Volgens bewoners is de hoeveelheid groen in de Ackerwijken prima, maar kan de kwaliteit van het onderhoud beter (bijvoorbeeld snoeien, maaien en
onderhoud van bomen). Bladoverlast in het najaar is voor sommige bewoners een jaarlijks terugkerende ergernis.

Volgens wijkprofessionals zijn aandachtspunten vervuiling en zwerfafval (bij basisschool Interacker), de Cruijffcourt en het Wijkatelier Lindenholt
(Zellersacker). Op meerdere plekken in de wijk laat de verharding te wensen over, er zijn de afgelopen jaren veel trottoirs, parkeervakken en rijbanen
opnieuw bestraat of hersteld.

De Ackerbroekweg wordt als verkeersonveilig ervaren omdat er vaak hard gereden wordt en er onoverzichtelijke situaties voorkomen volgens
wijkprofessionals. Ook ontbreken soms fietspaden en levert gedrag van fietsende scholieren gevaarlijke situaties op.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In 't Acker zijn het maatschappelijke meedoen en de zelfredzaamheid van de bevolking heel gemiddeld. Er zijn kwetsbaarheden op het gebied van
gezondheid en zorg.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'buitenstaanders' wordt aangeduid. Zij zijn minder maatschappelijk betrokken en meer
op hun eigen leven gericht. Buitenstaanders zijn vaak wantrouwend richting overheid en politiek, omdat ze vinden dat hun waarden en rechten
onvoldoende worden erkend en bewaakt.

Het aandeel wijkbewoners dat zich gezond voelt is duidelijk afgenomen en is nu lager dan het Nijmeegs gemiddelde. Volgens wijkprofessionals is 'ouder
worden in Lindenholt' een thema, ook in de Ackerwijken Ouderen stromen niet gemakkelijk door naar een andere woning, beginnen hier steeds meer een
aandachtsgroep te worden.

Een ander belangrijke thema voor de wijk is volgens wijkprofessionals een relatief grote kwetsbaarheid van veel huishoudens in combinatie met het
regelmatig ontbreken van een sociaal vangnet in de directe omgeving. Kwetsbaarheid zit hem hier vooral in een lage sociaal-economische status
(schuldenproblematiek, stille armoede) of in psychosociale problematiek. Tegelijkertijd voelen veel wijkbewoners geen ruimte om ondersteuning te geven
aan buren waar problematiek achter voordeur speelt.

Het aantal huishoudens met een laag inkomen in de wijk is gestegen de laatste jaren, maar wijkt niet af van het Nijmeegs gemiddelde. Onderwijsindicaties
laten ook een gemiddeld beeld zien, zonder duidelijke aandachtspunten.

Het bevolkingsaantal in 't Acker was de afgelopen jaren stabiel. De komende jaren verwachten we een afname in het aantal wijkbewoners.



Cijfers 't AckerCijfers 't Acker

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

't Acker
ontwikkeling

't Acker
stadsdeel

Lindenholt
ontwikkeling

Lindenholt
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,2* 0,0 7,2 -0,2 7,4 -0,1

2015 2013 22* 4 13 1 16 1

2015 2013 18* 0 20 5 16 -1

2014 2008 Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 5.463 26 15.093 -282 170.739 7.703

2015 2010 18,4 -0,5 17,2 -1,3 14,1 -0,5

2015 2010 6,9 2,2 9,9 3,5 14,6 1,3

2015 2010 8,4 -0,7 9,3 0,3 7,1 0,2

2015 2010 16,8 -0,2 16,1 0,2 13,0 0,5

2015 - stabiel gegroeid

2015 - afname, toename 75+

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

't Acker
ontwikkeling

't Acker
stadsdeel

Lindenholt
ontwikkeling

Lindenholt
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 58* 0 61 5 65 -1

2015 2013 5,6* -0,1 5,5 -0,3 5,8 -0,1

2015 2013 25* 0 24 3 27 0

2015 2013 31* -2 33 -1 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 52* -5 61 1 55 -4

2015 2013 8* -1 4 -4 7 0

2015 2013 12* -1 12 0 12 0

2015 2013 9* 0 8 3 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,7 -0,1 0,8 -0,2 0,8 -0,2

2014 2010 0,8 -0,2 0,7 -0,6 1,1 -0,3

2015 2011 18* -3 14 -4 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

't Acker
ontwikkeling

't Acker
stadsdeel

Lindenholt
ontwikkeling

Lindenholt
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 63* 4 74 3 69 2

2014 - 16 - 17 - 16 -

2015 2013 4,1* 0,1 4,3 0,3 3,6 -0,1

2015 2013 58* 4 63 -5 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 22* 1 33 4 23 2

2015 2013 56* 0 65 -4 55 -1

2013 2011 800 -100 900 -100 800 0

2013 2011 700 -300 800 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 2.297 79 6.321 63 74.553 1.650

2015 2013 85,2 -2,9 81,5 -0,7 56,6 -0,1

2015 2013 42,9 -0,9 43,0 -1,2 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 150.700 -16% 162.900 -16% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 9,5 0,3 79,5 4,9 70,2 -4,0

2015 2013 10,4 0,5 10,4 0,6 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 17* 0 15 0 14 -1

2015 2013 5* -1 3 -1 4 0

Verkeer

2014 2008 0,4 0,2 0,6 -0,1 0,6 -0,2

2015 2013 3,8* 0,1 3,4 -0,4 3,7 0,0

2015 2013 85* 8 82 13 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

't Acker
ontwikkeling

't Acker
stadsdeel

Lindenholt
ontwikkeling

Lindenholt
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 17,3 2,4 15,1 1,7 16,6 1,6

2014 2011 6,6 0,7 6,2 1,2 6,1 1,2

2015 2013 9* -4 7 -1 7 -3

2015 2013 11* -3 12 -1 19 0

2015 2013 7* -1 8 2 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 69* -8 75 -4 76 -4

2014 - 8,0 - 7,1 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 75* -3 73 -5 76 -1

2015 2013 7* 0 9 2 7 0

2015 2013 17* -1 21 7 17 -1

Onderwijs

2015 - 15,8 - 12,3 - 13,2 -

2015 2012 46,2 -5,0 46,7 -1,8 39,6 4,5

2015 2012 33,8 3,1 36,4 0,3 52,1 3,7

2015 2012 32 7 22 3 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl
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Citaten van wijkprofessionals:
Drieskensacker valt in positieve zin op. Bijzonder ligging, met veel groen.

Verschillen in leefstijlen tussen ouderen en jonger botsen soms in de wijk.

Vooral rondom het gezondheidscentrum in Horstacker ervaren ouderen overlast van jongeren die er soms
rondhangen.

Aantal flatjes in Zellersacker en Heeskesacker staan op de nominatie om gerenoveerd te worden.

Citaten 't AckerCitaten 't Acker



't Broek 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De wijk 't Broek maakt deel uit van stadsdeel Lindenholt. De wijknaam
verwijst naar het drassig gebied waarin werd gebouwd. De
aanwezigheid van water geeft de wijk haar eigen charme. De
woonerfstructuur van de buurten Hegdambroek, Holtgesbroek,
Leuvensbroek en Wedesteinbroek is typisch voor de jaren '80; het
stratenpatroon is gericht op veiligheid en ruimte voor langzaam
verkeer. Enkele overblijfselen van het voormalige agrarisch landschap
zijn in de wijk zichtbaar, zoals de Smalle Steeg, enkele oude fruitbomen
en het populierenlaantje bij Leuvensbroek 35e straat.

Totaaloordeel 't Broek
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een stabiel en
gemiddeld beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie
van bewoners behoort de wijk tot de 'hogere middenklasse' van de
Nijmeegse woningmarkt. De gemeente Nijmegen beschouwt het
binnen de wijk gelegen deelgebied Leuvensbroek als beleidsmatig
aandachtsgebied in Lindenholt.

Wijkbeschrijving 't BroekWijkbeschrijving 't Broek



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling 't BroekOntwikkeling 't Broek

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel 't BroekWijkprofiel 't Broek



Conclusies 't BroekConclusies 't Broek

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk 't Broek maakt deel uit van stadsdeel Lindenholt. Gezien de vastgoedwaarde en economische kenmerken van bewoners rekenen we de wijk tot
het hogere middensegment van de Nijmeegse woningmarkt. De gemeente Nijmegen beschouwt het deelgebied Leuvensbroek als aandachtsgebied.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn gemiddeld voor Nijmegen en stabiel. Bewoners vinden dit een goede omgeving om te wonen en te leven.

Ook uit de reacties van wijkprofessionals ontstaat het beeld van een stabiel woon- en leefklimaat. Wijkwerkers blijven wel extra aandacht hebben voor de
leefbaarheidssituatie in Leuvensbroek. Door het samenkomen van vele leeftijdsgroepen in het winkelcentrum ontstaan er soms wrijvingen. Ouderen
ervaren soms overlast van rondhangende jongeren. Hoewel dit volgens wijkprofessionals vrij goed gaat, blijven instanties, ondernemers, scholen en
bewoners samenwerken aan de leefbaarheid rond het winkelcentrum.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als ruim voldoende en over langere termijn stabiel. Leefbaarometer geeft binnen de wijk geen
risicogebieden aan.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk 't Broek is het sociaal klimaat op een voor Nijmegen gemiddeld niveau.

Het sociaal klimaat, de veiligheid en de cohesie geven een niet afwijkend beeld. Bewoners geven wel aan zich met de buurt verbonden te voelen. Volgens
wijkprofessionals is er veel tolerantie onder de bewoners voor elkaars leefstijlen en activiteiten. Er zijn weinig tot geen overlastmeldingen.

Enerzijds is er bij veel mensen betrokkenheid en initiatief rond hun woon- en leefklimaat, anderzijds wijzen wijkwerkers op het nogal eens voorkomen van
afwijkend gedrag rond huisvuil, zwerfvuil of het uitlaten van honden. Het sociaal klimaat kenmerkt zich door een duidelijke segmentatie in deelbuurten,
bewoners voelen zich verwant met hun straat of buurt.

Sociaal isolement een thema in de Broekwijken, maar er liggen kansen door ontmoetingsplaatsen te creëren of te versterken geven wijkprofessionals aan.
Bijvoorbeeld rondom de kinderboerderij, de Brack, winkelcentrum Leuvensbroek en de volkstuinen Smalle Steeg.

Volgens wijkprofessionals is de groep jeugdigen en jongvolwassenen in de wijk aan het groeien. Aandachtspunten zijn het overmatig drugs- en
drankgebruik. Ook de tegenstellingen in leefstijlen tussen jong en oud zijn een punt van aandacht, met name in de plaatsen waar zij elkaar vaker
tegengekomen zoals het winkelcentrum in Leuvensbroek.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

't Broek rekenen we tot het middensegment van de woningmarkt. De woonomgeving in de wijk laat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien. Oordelen
over thema's als voorzieningen, verkeer, milieuzaken of openbare ruimte zijn in 't Broek onopvallend.

De waardering voor het groen in de buurt en de onderhoud van wegen is gestegen. Bewoners waarderen de openbare ruimte in hun wijk steeds beter en
zien weinig verloedering optreden.

Volgens wijkprofessionals leeft er voor bepaalde groenvoorzieningen een zekere mate van trots onder bewoners en wordt er veel gebruik van gemaakt.
voorbeelden hiervan zijn het ‘Rabattenbos’ (noordzijde Hegdambroek), Park Leuvensbroek/Wedesteinbroek of enkele oude boomgaarden in de omgeving
van Leuvensbroek. Bijzonder is de aanwezigheid van ecologische waarden in ’t Broek. Er zijn ecologisch zones aanwezig langs de snelweg A73 en tussen de
Horstacker/IJpenbroekweg en Hegdambroek. De Smalle Steeg is een van de oudste, nog zichtbare laanstructuren binnen Lindenholt.

Het groen in Lindenholt wordt gewaardeerd door de bewoners, maar wordt ook vaak gezien als restruimte. Dat komt doordat er veel groen te vinden is en
het er op veel plekken hetzelfde uitziet. Dit werkt verkeerd gebruik in de hand (zwerfafval en illegale stort) en zorgt soms voor sociaal onveilige situaties.

Er spelen enkele verkeerskundigen vraagstukken in de wijk, waaronder de schoolomgeving bij basisschool De Wingerd en parkeerdruk in de omgeving van
winkelcentrum Leuvensbroek.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In 't Broek zijn het maatschappelijke meedoen en de zelfredzaamheid van de bevolking heel gemiddeld. Het beeld rondom inkomen, werk, gezondheid en
onderwijs is niet opvallend beeld.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'buitenstaanders' wordt aangeduid. Zij zijn minder maatschappelijk betrokken en meer
op hun eigen leven gericht. Buitenstaanders zijn vaak wantrouwend richting overheid en politiek, omdat ze vinden dat hun waarden en rechten
onvoldoende worden erkend en bewaakt. Ook zien we relatief veel 'verantwoordelijken'. Deze burgers worden gedreven door maatschappelijke
betrokkenheid en het algemeen belang, met relatief veel vertrouwen in de overheid. Verantwoordelijken zijn coöperatief doch kritisch.

er wonen relatief veel eenoudergezinnen in de wijk. Huishoudens met een echt lage sociaal- economische status komen hier niet zoveel voor.

Volgens wijkprofessionals is 'ouder worden in Lindenholt' een thema, ook in de Broekwijken. Ouderen stromen niet gemakkelijk door naar een andere
woning en beginnen hier steeds meer een aandachtsgroep te worden. Eerder gaven wijkprofessionals al aan dat de inzet van wijkverpleegkundigen een
positieve uitwerking op de wijk heeft met het inloopspreekuur in wijkcentrum de Brack en de betere zichtbaarheid van zorgmogelijkheden.

Een ander belangrijke thema voor de wijk is volgens wijkwerkers een relatief grote kwetsbaarheid van veel huishoudens in combinatie met het regelmatig
ontbreken van een sociaal vangnet in de directe omgeving. Kwetsbaarheid zit hem hier vooral in een lage sociaal-economische status
(schuldenproblematiek, stille armoede) of in psychosociale problematiek. Tegelijkertijd voelen veel wijkbewoners geen ruimte om ondersteuning te geven
aan buren waar problematiek achter voordeur speelt.

Indicaties op onderwijs zijn veelal gemiddeld. Veel kinderen in 't Broek gaan naar de dichtstbijzijnde basisschool.

Het aantal inwoners in 't Broek is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Ook in de komende jaren verwachten we een sterke afname in het aantal
wijkbewoners.



Cijfers 't BroekCijfers 't Broek

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

't Broek
ontwikkeling

't Broek
stadsdeel

Lindenholt
ontwikkeling

Lindenholt
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,7* -0,2 7,2 -0,2 7,4 -0,1

2015 2013 14* 1 13 1 16 1

2015 2013 9* -5 20 5 16 -1

2014 2008 Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 3.894 -208 15.093 -282 170.739 7.703

2015 2010 17,3 -3,0 17,2 -1,3 14,1 -0,5

2015 2010 8,9 2,9 9,9 3,5 14,6 1,3

2015 2010 11,2 0,4 9,3 0,3 7,1 0,2

2015 2010 12,0 0,9 16,1 0,2 13,0 0,5

2015 - sterk gekrompen gegroeid

2015 - sterke afname, sterke toename 75+

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

't Broek
ontwikkeling

't Broek
stadsdeel

Lindenholt
ontwikkeling

Lindenholt
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 73* 0 61 5 65 -1

2015 2013 6,0* 0,0 5,5 -0,3 5,8 -0,1

2015 2013 26* 2 24 3 27 0

2015 2013 33* -1 33 -1 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 62* -6 61 1 55 -4

2015 2013 6* 0 4 -4 7 0

2015 2013 16* 0 12 0 12 0

2015 2013 6* 0 8 3 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,5 -0,1 0,8 -0,2 0,8 -0,2

2014 2010 1,0 -0,1 0,7 -0,6 1,1 -0,3

2015 2011 15* -1 14 -4 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

't Broek
ontwikkeling

't Broek
stadsdeel

Lindenholt
ontwikkeling

Lindenholt
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 74* 7 74 3 69 2

2014 - 14 - 17 - 16 -

2015 2013 3,1* -0,4 4,3 0,3 3,6 -0,1

2015 2013 70* 4 63 -5 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 29* 5 33 4 23 2

2015 2013 49* -1 65 -4 55 -1

2013 2011 1.400 -100 900 -100 800 0

2013 2011 700 0 800 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 1.556 -15 6.321 63 74.553 1.650

2015 2013 90,4 0,9 81,5 -0,7 56,6 -0,1

2015 2013 42,7 -1,6 43,0 -1,2 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 177.600 -16% 162.900 -16% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 17,6 2,7 79,5 4,9 70,2 -4,0

2015 2013 10,7 1,5 10,4 0,6 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 13* -4 15 0 14 -1

2015 2013 3* 0 3 -1 4 0

Verkeer

2014 2008 0,5 -0,3 0,6 -0,1 0,6 -0,2

2015 2013 3,6* -0,2 3,4 -0,4 3,7 0,0

2015 2013 86* 8 82 13 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

't Broek
ontwikkeling

't Broek
stadsdeel

Lindenholt
ontwikkeling

Lindenholt
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 11,8 0,0 15,1 1,7 16,6 1,6

2014 2011 4,9 1,4 6,2 1,2 6,1 1,2

2015 2013 7* -1 7 -1 7 -3

2015 2013 23* 0 12 -1 19 0

2015 2013 3* 1 8 2 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 85* -1 75 -4 76 -4

2014 - 5,8 - 7,1 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 77* -2 73 -5 76 -1

2015 2013 7* 3 9 2 7 0

2015 2013 14* -2 21 7 17 -1

Onderwijs

2015 - 13,5 - 12,3 - 13,2 -

2015 2012 51,4 -0,8 46,7 -1,8 39,6 4,5

2015 2012 38,6 -3,4 36,4 0,3 52,1 3,7

2015 2012 15 -4 22 3 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer 't BroekLeefbaarometer 't Broek

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Binnen de Broekwijken is de leefbaarheid (nog steeds) prima op orde.

Er zijn weinig tot geen overlastmeldingen, er is over het algemeen veel tolerantie voor elkaars leefstijlen en
activiteiten.

Wijkwerkers blijven wel extra aandacht hebben voor de leefbaarheidssituatie in Leuvensbroek. Vooral
ouderen ervaren soms overlast van in het winkelcentrum rondhangende jongeren.

Citaten 't BroekCitaten 't Broek





Tolhuis 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De bouw van Tolhuis in stadsdeel Dukenburg startte in 1971.
Kenmerkend is de boomvormige wegenstructuur in woonerven. De
oude Teersdijk, inclusief voormalige tolhuisje, loopt als een groene lijn
door het noordelijke deel van het gebied. Tolhuis wordt gekenmerkt
door een grote verscheidenheid aan woningtypes en architectuur in een
compacte opzet. Er zijn bijvoorbeeld appartemententorentjes en drive-
in woningen. In het centrum van de wijk is de Open Wijkschool de
Dukendonck gevestigd, met daarbij het Creatief Centrum Nijmegen
Zuid. Rondom de 52e en 75e straat wonen veel voormalige bewoners
uit het aangrenzend woonwagencentrum Teersdijk.

Totaaloordeel Tolhuis
Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn binnen Nijmegen gemiddeld en
maken positieve ontwikkelingen door. Gezien de vastgoedwaarde en
economische positie van bewoners behoort Tolhuis tot het laagste
woningmarktsegment in onze stad. De gemeente Nijmegen beschouwt
het binnen de wijk gelegen deelgebied Tolhuis 52e-78e straat als
aandachtsgebied in Dukenburg.

Wijkbeschrijving TolhuisWijkbeschrijving Tolhuis



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling TolhuisOntwikkeling Tolhuis

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel TolhuisWijkprofiel Tolhuis



Conclusies TolhuisConclusies Tolhuis

LeefbaarheidLeefbaarheid

Tolhuis maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot het laagste
woningmarktsegment. De gemeente Nijmegen beschouwt het deelgebied Tolhuis 52e-78e straat als aandachtsgebied.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn voor Nijmegen gemiddeld en maken positieve ontwikkelingen door. Bewoners geven een ruime voldoende aan
hun woonomgeving.

Wel blijven de algemene oordelen van bewoners, wijkprofessionals en leefbaarometer ondergemiddeld en zijn de participatie en zelfredzaamheid van de
wijkbewoners aandachtspunten.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als voldoende en over langere tijd stabiel. Wel zijn er volgens de Leefbaarometer.nl binnen de wijk enkele
risicogebieden binnen de wijk Tolhuis waar de leefbaarheid zwak of onvoldoende is.

Het gebied rond de 52e en 75e straat heeft bijzondere aandacht nodig volgens wijkprofessionals. Samen met de bewoners, woningcorporatie, politie en
het opbouwwerk is gewerkt aan verbetering van de leefbaarheid. Er is al veel geïnvesteerd in de openbare ruimte, in aanpak van problemen achter de
voordeur en de sociale cohesie in deze buurt.

Vanwege de economische omstandigheden kan het nog wel even duren voordat er nieuwe ontwikkelingen gaan plaatsvinden op het voormalige HAN-
terrein (zuidoosthoek, bij het Steve Bikoplein). In de tussentijd zijn openbare ruimte en sociale veiligheid rondom dit terrein aandachtspunten.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Tolhuis is het sociaal klimaat op een voor Nijmegen gemiddeld niveau. Wijkprofessionals geven aan het sociaal klimaat in de wijk relatief rustig te
vinden.

De sociale omgeving, de veiligheid en het integreren en samenleven worden gemiddeld beoordeeld. Bewoners geven wel aan zich minder dan gemiddeld
met de buurt verbonden te voelen.

Wijkprofessionals geven positieve signalen over de ontwikkelingen binnen de 'Kop van Tolhuis'. Het sociaal klimaat wijkt hier af, maar de onderlinge sfeer
lijkt te verbeteren, zo is aangegeven.

Het aantal aangifte van woninginbraak is in Tolhuis gemiddeld, het (gemiddelde) aantal aangiften van agressie nam af. Zoals eerder aangegeven voelen de
wijkbewoners zich nog wel minder veilig dan gemiddeld in Nijmegen.

Het centrale hart, met school creatief centrum, sporthal, speel- en sportplek en jongerenontmoetingsplaats, is de belangrijkste ontmoetingsplaats in de
wijk volgens wijkprofessionals.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Tolhuis rekenen we tot de lagere segmenten van de woningmarkt. De woonomgeving in de wijk laat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien. Tolhuis
behoudt een relatief zwakke positie op de woningmarkt, maar oordelen over thema's als voorzieningen, verkeer, milieuzaken of openbare ruimte zijn
onopvallend.

Ondanks het hoge aandeel laagbouwwoningen is de gemiddelde vastgoedwaarde laag. Bewoners zijn gemiddeld tevreden over zaken als vervuiling,
onderhoud van wegen, groenvoorzieningen en verloedering.

Wijkprofessionals noemen de woonomgeving extreem groen, met een bijzondere groene lob in de wijk. Bewoners koesteren dit groene karakter, er is ook
een moestuininitiatief. In heel Dukenburg is de afgelopen jaren een inhaalslag gepleegd op het terrein van groenonderhoud, er zijn ook diverse
omvormingen naar onderhoudsarm(er) groen doorgevoerd. De Teersdijk is een bijzondere, verhoogd liggende groene structuur in Tolhuis. Er speelt hier
(al langer) hardnekkige vuilstort. Verder zijn er volgens wijkprofessionals weinig aandachtspunten in de openbare ruimte. Wel speelt er parkeerdruk vanuit
het winkelcentrum Dukenburg en het Triavium, vooral in de noordoosthoek.

De meeste voorzieningen liggen net buiten de wijk en afstanden tot bijvoorbeeld de apotheek en supermarkt zijn relatief groot. Volgens wijkprofessionals
bezoekt men vanuit Tolhuis veel voorzieningen net buiten de wijk, zoals het winkelcentrum Dukenburg, het wijkcentrum en zwembad in Meijhorst en
recreatiegebied De Berendonck.

De Teersdijk (met bomenlaan, Tolhuisje en dierenweide) is een belangrijke groene - en historische plek, waar bewoners graag wandelen. Ook het
Douglasbosje en bomenlaantje zijn belangrijk om te wandelen en vanwege historische achtergronden. De centraal gelegen groene zone die van oost naar
west dwars door de wijk loopt is een gebied waar gespeeld en gewandeld wordt. Ook groene gebieden buiten de wijk zijn aantrekkelijk, zoals de
Geologenstrook in Zwanenveld, het Grand Canal in Meijhorst, het Stadspark Staddijk en De Berendonck.

In veel woonstraten staan zogenaamde ‘buurtbomen’ van een te groot type in ongunstige groeiomstandigheden (in de bestrating) geven wijkprofessionals
aan.

De wijk is via de hoofdontsluitingsweg (10e en 11e straat) en vervolgens via Meijhorst 16e straat, Streekweg en Van Schuylenburgweg voor autoverkeer
goed ontsloten volgens wijkprofessionals. Door de concentratie van voorzieningen in het hart van de wijk kan het op spitsmomenten druk zijn rond de
school i.v.m. aan- en afvoer van auto’s. Door het kronkelende straatpatroon kunnen voetgangers zich via korte routes makkelijk verplaatsen. Soms is er bij
bewoners de wens tot betere verbindingen. Er wordt te hard gereden op enkele plaatsen, waaronder de Streekweg en op de hoofdweg 11e straat.

Volgens wijkprofessionals zorgen bezoekers van de ijsbaan, klimhal en het winkelcentrum in Zwanenveld voor parkeeroverlast bij de flats 60-er straten, de
62e straat, bij het bedrijventerrein. Er is ook parkeeroverlast bij de centraal gelegen school.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Tolhuis blijven het maatschappelijk meedoen en de zelfredzaamheid van de wijkbewoners achter. Er zijn kwetsbaarheden rond inkomen en werk,
gezondheid en zorg.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'buitenstaanders' wordt aangeduid. Zij zijn minder maatschappelijk betrokken en meer
op hun eigen leven gericht. Buitenstaanders zijn vaak wantrouwend richting overheid en politiek, omdat ze vinden dat hun waarden en rechten
onvoldoende worden erkend en bewaakt. Ook zien we relatief veel 'verantwoordelijken'. Deze burgers worden gedreven door maatschappelijke
betrokkenheid en het algemeen belang, met relatief veel vertrouwen in de overheid. Verantwoordelijken zijn coöperatief doch kritisch.

De sociaal-economische status van huishoudens in de wijk is vaak laag, met relatief weinig werkenden en veel mensen in de bijstand (WWB).

De wijk kent naar verhouding veel aandachtsgroepen op het gebied van zorg en welzijn.

De school in de wijk wordt goed bezocht vanuit de wijk. Verder is het beeld rondom onderwijsprestaties niet opvallend.

Het aantal wijkbewoners in Tolhuis is de afgelopen jaren gedaald. De komende jaren verwachten we dat het inwonersaantal ongeveer gelijk blijft.



Cijfers TolhuisCijfers Tolhuis

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Tolhuis
ontwikkeling

Tolhuis
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,0* -0,1 7,2 0,0 7,4 -0,1

2015 2013 16* -1 10 -2 16 1

2015 2013 22* 1 26 3 16 -1

2014 2008 Voldoende Stabiel Voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 3.319 -70 22.199 -617 170.739 7.703

2015 2010 16,5 -1,1 15,4 -0,4 14,1 -0,5

2015 2010 17,9 4,4 21,0 3,2 14,6 1,3

2015 2010 9,0 -0,7 8,4 0,1 7,1 0,2

2015 2010 20,9 2,0 20,9 1,9 13,0 0,5

2015 - gekrompen gegroeid

2015 - stabiel, toename 75+

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Tolhuis
ontwikkeling

Tolhuis
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 53* -4 60 -1 65 -1

2015 2013 5,4* -0,3 5,6 -0,2 5,8 -0,1

2015 2013 25* -2 28 3 27 0

2015 2013 34* -6 37 -3 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 45* -4 55 1 55 -4

2015 2013 10* 1 6 0 7 0

2015 2013 15* -1 5 -7 12 0

2015 2013 10* 0 8 -1 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,4 -0,5 0,6 -0,3 0,8 -0,2

2014 2010 0,8 0,1 0,8 -0,4 1,1 -0,3

2015 2011 25* 1 23 2 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Tolhuis
ontwikkeling

Tolhuis
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 71* 2 71 1 69 2

2014 - 17 - 17 - 16 -

2015 2013 4,5* 0,0 4,1 -0,3 3,6 -0,1

2015 2013 52* -5 53 -5 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 19* -2 14 -5 23 2

2015 2013 54* 2 55 2 55 -1

2013 2011 1.300 0 1.100 0 800 0

2013 2011 1.500 0 1.000 100 700 100

Woningmarkt

2015 2013 1.604 2 10.729 -86 74.553 1.650

2015 2013 69,2 -0,1 58,4 0,6 56,6 -0,1

2015 2013 51,6 0,1 64,5 -0,5 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 138.200 -19% 140.000 -17% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 14,6 -11,6 18,7 -6,5 70,2 -4,0

2015 2013 8,0 1,0 8,0 0,3 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 12* -3 11 -5 14 -1

2015 2013 5* 1 5 1 4 0

Verkeer

2014 2008 0,4 0,0 0,4 -0,1 0,6 -0,2

2015 2013 4,0* 0,1 3,7 0,0 3,7 0,0

2015 2013 85* 5 82 7 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Tolhuis
ontwikkeling

Tolhuis
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 19,1 1,9 19,3 1,9 16,6 1,6

2014 2011 11,1 2,5 9,9 2,4 6,1 1,2

2015 2013 11* -1 10 -3 7 -3

2015 2013 8* 0 10 -3 19 0

2015 2013 9* -2 11 2 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 71* -2 70 -1 76 -4

2014 - 9,8 - 8,1 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 73* -2 74 0 76 -1

2015 2013 7* -2 6 -2 7 0

2015 2013 18* -3 20 -2 17 -1

Onderwijs

2015 - 15,3 - 17,7 - 13,2 -

2015 2012 49,9 10,2 49,6 6,2 39,6 4,5

2015 2012 43,5 3,7 39,1 2,2 52,1 3,7

2015 2012 20 -4 31 -1 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer TolhuisLeefbaarometer Tolhuis

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Qua ontwikkeling stabiel, deelgebied 52-78 straten ontwikkelde zich positief.

Extreem groen, bijzondere groen lob in de wijk, bewoners koesteren dit.

Teersdijk is een bijzondere, verhoogd liggende groene structuur. Er speelt hier (al langer) hardnekkige
vuilstort.

Soms parkeerdruk vanuit het winkelcentrum Dukenburg, Triavium.

Vanwege de economische omstandigheden kan het nog wel even duren voordat er nieuwe ontwikkelingen
gaan plaatsvinden op het voormalige HAN-terrein (zuidoosthoek, bij het Steve Bikoplein).

Citaten TolhuisCitaten Tolhuis



Weezenhof 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De wijk Weezenhof wijkt in vele opzichten af van de andere wijken in
stadsdeel Dukenburg. De wijk is heel ruim van opzet, met straten die
zich in een boomstructuur steeds verder vertakken. Hoogbouw komt
voor bij de entree (tot 12 lagen) en er zijn diverse typen rijwoningen,
geschakelde en vrijstaande woningen. In het centrale groengebied
liggen bijzondere 'sterflats'. De wijk heeft een winkelcentrum en
herbergt diverse maatschappelijke voorzieningen. Tussen de soms
doodlopende straten liggen grote groenzones met waterpartijen. De
wijk grenst aan het natuurgebied Vogelenzang.

Totaaloordeel Weezenhof
Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een gunstig en stabiel
beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van
bewoners behoort Weezenhof tot de Nijmeegse wijken in het hoogste
woningmarktsegment.

Wijkbeschrijving WeezenhofWijkbeschrijving Weezenhof



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling WeezenhofOntwikkeling Weezenhof

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel WeezenhofWijkprofiel Weezenhof



Conclusies WeezenhofConclusies Weezenhof

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg en neemt daarbinnen een wat afwijkende positie in. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie
van bewoners behoort de wijk tot de hoogste woningmarktsegmenten in Nijmegen.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn bovengemiddeld voor Nijmegen en stabiel. Bewoners vinden dit een goede omgeving om te wonen en te leven.

Aan dit gunstige beeld dragen de leefbaarheid, meedoen en zelfredzaamheid en (vooral) het sociaal klimaat bij. Positieve aspecten zijn het samenleven
van diverse bevolkingsgroepen, de veiligheidssituatie, de sociale sfeer en de sociaal economische status van huishoudens in de wijk.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als ruim voldoende en over langere termijn stabiel. Leefbaarometer geeft binnen de wijk geen
risicogebieden aan.

Bewoners vinden dat de uitstraling van het winkelcentrum achteruit gaat door verrommeling, gebrek aan onderhoud aan de panden en de aanwezigheid
van jongeren bij de JOP. Er zijn volgens wijkprofessionals vergevorderde plannen om het winkelcentrum op te knappen en erboven nieuwe
appartementen te bouwen.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Weezenhof laat het sociaal klimaat in de wijk een zeer positief beeld zien. Bewoners zijn sterk betrokken en actief in de wijk.

Bewoners beoordelen de verantwoordelijkheid voor -en gehechtheid aan de buurt zeer positief. Er wordt weinig overlast van jongeren of omwonende
ervaren. Er zijn zeer weinig aangiften van agressie en bewoners voelen zich relatief veilig in de wijk.

Volgens wijkprofessionals maakt een grote groep jongeren uit de Weezenhof en omliggende wijken gebruik van de JOP op de hoek 10e/40e straat. De
groep geeft geen overlast, maar de grootte bepaalt wel de uitstraling ervan. Ze maken ook veel gebruik van de speelplaats van de school.

In de wijk zijn het winkelcentrum, de twee locaties van de basisschool Prins Clausschool, het zorgcentrum De Dageraad, het scoutinggebouw en de
huiskamer van de hoogbouwflats Weezenhof 41e straat de belangrijke ontmoetingsplekken.

De Weezenhof kent een aantal zeer actieve bewonersgroepen, die zijn verenigd in het platform Weezenhof. Belangrijke thema’s voor de Weezenhof
bewoners zijn groen en milieu. Ook is er een actieve groep die zich bezighoudt met de ontwikkelingen rondom de A73 en de Overasseltse en Hatertse
Vennen. Eerder gaven wijkprofessionals al aan dat de bewoners hier mondig zijn en de kracht hebben om dingen voor elkaar te krijgen.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Weezenhof rekenen we tot de hogere segmenten van de woningmarkt. De woonomgeving in de wijk laat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien, met
een duidelijk verbeterde verkeerssituatie in de wijk.

Bewoners geven aan weinig geluid- of stankoverlast te ervaren. Ook bij wijkprofessionals zijn weinig problemen in de woonomgeving bekend. Buiten het
winkelcentrum kent de wijk relatief weinig voorzieningen. Voor het winkelcentrum zijn er vergevorderde nieuwbouw en renovatieplannen.

Ook geven bewoners weinig verkeersproblemen in de wijk te ervaren. wijkprofessionals geven aan dat er rondom het winkelcentrum en scholen (40e en
81e straat) er soms nog verkeersoverlast is door parkeren, laden en lossen en het halen of brengen van schoolkinderen. Maar recentelijk is dit minder
aanwezig zo beschrijven de wijkprofessionals.

Volgens wijkprofessionals wordt de woonomgeving hier gekenmerkt door rust en ruimte, met veel groen (ook in de omgeving) en winkels voor alledaagse
benodigdheden nabij. De afstand tot een voorziening als apotheek is relatief groot.

De wijk sluit goed aan op verbindingen naar andere wijken, de A73 en Malden via de hoefijzervormige hoofdstructuur en vervolgens de
hoofdontsluitingswegen voor autoverkeer. Voetgangers en fietsers kunnen via doorsteekjes gemakkelijk de aangrenzende wijken Aldenhof, Malvert en de
natuur van Vogelzang, Staddijk en Hatertse Vennen bereiken. Ook de door het groen slingerende voetpaden zijn handige routes voor langzaam verkeer. Er
loopt een snelfietsroute langs de Van Boetbergweg die een snelle fietsverbinding naar het centrum van de stad mogelijk maakt.

Bewoners waarderen het vele groen in de wijk, maar willen graag meer kleur, variatie, uitdunning of omvorming van verouderde groenvakken of
boomgroepen. Ook behoud of versterking van typische structuren zoals kersenlaantjes is belangrijk. Een deel van de openbaar toegankelijke ruimte (zoals
rond de hoogbouw, 22e, 23e ,35e en 82/83/84e straat) wordt door particulieren beheerd.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Weezenhof zijn de bewoners maatschappelijk sterk. Opvallend gunstig is het beeld rond inkomen, werk, gezondheid en zorg.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'plichtsgetrouwen' wordt aangeduid. Ze houden solidariteit hoog in het vaandel, hebben
graag wat voor een ander over en verrichten vaak vrijwilligerswerk. De samenleving wordt volgens hen gemaakt door burgers, en de overheid en politiek
(waar ze vertrouwen in hebben) moeten op enige afstand blijven. Ook zien we relatief veel 'verantwoordelijken'. Deze burgers worden gedreven door
maatschappelijke betrokkenheid en het algemeen belang, met relatief veel vertrouwen in de overheid. Verantwoordelijken zijn coöperatief doch kritisch.

Er wonen weinig huishoudens in deze wijk die behoren tot de aandachtsgroepen zorg en welzijn.

Wijkbewoners oordelen de eigen financiële situatie goed en aandachtsgroepen op het terrein van inkomen en werk zijn in Weezenhof niet omvangrijk. In
de wijk wonen weinig mensen met een lage sociaal economische status

Het beeld rond onderwijsprestaties en startkansen is gemiddeld. Weinig kinderen hebben lage startkansen en veel kinderen gaan naar de dichtstbijzijnde
basisschool.

Het aantal wijkbewoners in Weezenhof is de afgelopen jaren sterk gedaald. De komende jaren verwachten we dat het inwonersaantal ongeveer gelijk
blijft.



Cijfers WeezenhofCijfers Weezenhof

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Weezenhof
ontwikkeling

Weezenhof
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,9* -0,1 7,2 0,0 7,4 -0,1

2015 2013 10* -1 10 -2 16 1

2015 2013 13* 0 26 3 16 -1

2014 2008 Ruim voldoende Stabiel Voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 3.468 -138 22.199 -617 170.739 7.703

2015 2010 15,3 -0,8 15,4 -0,4 14,1 -0,5

2015 2010 29,5 5,3 21,0 3,2 14,6 1,3

2015 2010 5,6 0,7 8,4 0,1 7,1 0,2

2015 2010 7,1 1,0 20,9 1,9 13,0 0,5

2015 - sterk gekrompen gegroeid

2015 - stabiel, toename 75+

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Weezenhof
ontwikkeling

Weezenhof
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 75* -1 60 -1 65 -1

2015 2013 6,4* 0,0 5,6 -0,2 5,8 -0,1

2015 2013 32* 0 28 3 27 0

2015 2013 35* -6 37 -3 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 69* -3 55 1 55 -4

2015 2013 3* 0 6 0 7 0

2015 2013 5* -1 5 -7 12 0

2015 2013 4* -1 8 -1 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,1 -0,4 0,6 -0,3 0,8 -0,2

2014 2010 0,9 -0,2 0,8 -0,4 1,1 -0,3

2015 2011 8* -2 23 2 17 -1

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Weezenhof
ontwikkeling

Weezenhof
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 69* -4 71 1 69 2

2014 - 17 - 17 - 16 -

2015 2013 2,8* -0,1 4,1 -0,3 3,6 -0,1

2015 2013 59* -15 53 -5 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 22* 3 14 -5 23 2

2015 2013 61* -5 55 2 55 -1

2013 2011 1.700 0 1.100 0 800 0

2013 2011 600 0 1.000 100 700 100

Woningmarkt

2015 2013 1.703 0 10.729 -86 74.553 1.650

2015 2013 73,9 0,0 58,4 0,6 56,6 -0,1

2015 2013 51,4 -0,7 64,5 -0,5 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 186.000 -14% 140.000 -17% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 11,9 0,3 18,7 -6,5 70,2 -4,0

2015 2013 10,3 0,5 8,0 0,3 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 12* 2 11 -5 14 -1

2015 2013 3* 2 5 1 4 0

Verkeer

2014 2008 0,1 -0,3 0,4 -0,1 0,6 -0,2

2015 2013 3,3* -0,1 3,7 0,0 3,7 0,0

2015 2013 76* 1 82 7 83 5

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Weezenhof
ontwikkeling

Weezenhof
stadsdeel

Dukenburg
ontwikkeling

Dukenburg
Nijmegen

ontwikkeling
Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 8,4 0,0 19,3 1,9 16,6 1,6

2014 2011 2,0 0,3 9,9 2,4 6,1 1,2

2015 2013 3* -2 10 -3 7 -3

2015 2013 34* 3 10 -3 19 0

2015 2013 3* 0 11 2 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 78* -5 70 -1 76 -4

2014 - 1,4 - 8,1 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 78* 1 74 0 76 -1

2015 2013 10* 1 6 -2 7 0

2015 2013 18* 0 20 -2 17 -1

Onderwijs

2015 - 2,0 - 17,7 - 13,2 -

2015 2012 29,6 10,3 49,6 6,2 39,6 4,5

2015 2012 69,1 0,9 39,1 2,2 52,1 3,7

2015 2012 11 -2 31 -1 31 0

* cijfer voor woningmarktklasse, waar deze wijk toe behoort

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer WeezenhofLeefbaarometer Weezenhof

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
Rust, ruimte en veel groen.

Wijk kent relatief weinig voorzieningen, school en winkelcentrum. Voor het winkelcentrum zijn
renovatieplannen.

Er zijn hier ook huurwoningen, de “hippe hoogbouw”(roze geschilderde flats).

Bewoners zijn hier mondig en hebben kracht om dingen voor elkaar te krijgen.

Blijvende thema’s voor bewoners zijn o.a. mogelijke fijnstof-overlast vanwege verkeer op de A73, de
groenvoorzieningen in de wijk en de plaatsing van ‘skaeve huse’.

Citaten WeezenhofCitaten Weezenhof



Wolfskuil 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


Wolfskuil is een oude volkswijk in stadsdeel Nijmegen-Oud-West,
begrensd door enkele grote verkeerswegen. Het gebied ten
noordoosten van de Nieuwe Nonnendaalseweg is gebouwd in jaren '10
en '20 van de vorige eeuw. De openbare ruimte kenmerkt zich hier
door een aantal grotere lanen en kleinere woonstraten en pleinen
(onder andere Nachtegaalplein). Deze lanen volgen de structuur van de
oude veldwegen. Het wijkdeel dat soms wordt aangeduid als 'de Kuul' is
direct na de Tweede Wereldoorlog gebouwd voor circa 5.000
parochianen. Het heet wel de Kuul omdat deze buurt ten opzichte van
de oude stuwwal (de Graafseweg) in een kuil ligt. De Rozenbuurt
tenslotte hoort statistisch bij Wolfskuil, maar is daarvan min of meer
afgesneden door de Graafseweg.

Totaaloordeel Wolfskuil
Het woon- en leefklimaat zijn binnen Nijmegen gemiddeld en maken
duidelijke, positieve ontwikkelingen door. Gezien de vastgoedwaarde en
economische positie van bewoners behoort Wolfskuil tot het 'lagere
middensegment' van de stedelijke woningmarkt. De gemeente
Nijmegen beschouwt deze oude stadswijk als aandachtsgebied.

Wijkbeschrijving WolfskuilWijkbeschrijving Wolfskuil



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling WolfskuilOntwikkeling Wolfskuil

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel WolfskuilWijkprofiel Wolfskuil



Conclusies WolfskuilConclusies Wolfskuil

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Wolfskuil maakt deel uit van stadsdeel Nijmegen-Oud-West. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot
het lagere middensegment van de Nijmeegse woningmarkt. De gemeente Nijmegen beschouwt Wolfskuil als aandachtsgebied.

Het woon- en leefklimaat in de wijk staan niet langer op achterstand. Zij zijn voor Nijmegen gemiddeld, en maken duidelijk positieve ontwikkelingen door.
Bewoners geven een ruime voldoende aan hun woonomgeving. Het gunstiger oordeel hangt samen met ontwikkelingen in de leefbaarheid, woningmarkt
en veiligheidssituatie. De genoemde positieve trends komen naar voren in de hogere beoordeling van het woon- en leefklimaat in de Wijkmonitor, relatief
gunstige ontwikkeling van de vastgoedwaarde en in oordelen van bewoners, wijkprofessionals en leefbaarometer.nl.

In de wijk Wolfskuil vinden grote ontwikkelingen plaats, met volgens wijkprofessionals grote potenties voor de leefbaarheid. Zij noemen het
Nachtegaalplein en omgeving, het voormalig Jacobsterrein (Molenweg), het terrein Braam aan de Palmstraat en sloop en nieuwbouw van woningen in de
Rozenbuurt.

Wel zijn er vanwege diverse ontwikkelingen in de wijk meerdere braakliggende terreinen (geweest), waaronder de hiervoor genoemde gebieden. De
openbare ruimte aan het Nachtegaalplein wordt samen met bewoners ingericht.

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als ruim voldoende, en signaleert mogelijke vooruitgang de afgelopen zes jaren. Leefbaarometer geeft
binnen deze wijk niet langer risicogebieden aan.

De langer zittende bevolking, de ‘Kuulers’, geven volgens de Wijkraad aan dat de wijk is veranderd. Andere buren, andere omgang. Er is veel belangstelling
voor de nieuwe woningen. Nieuwe wijkbewoners kiezen inmiddels bewust voor de wijk. Dit zijn volgens wijkprofessionals signalen van opwaardering van
de wijk op sociaal, cultureel en economisch gebied ('gentrification').

Vanuit de wijkraad worden de ontwikkelingen als positief gezien, ook omdat diverse typische sterktes overeind blijven. Bijvoorbeeld de voortuin-cultuur.
Een van hen beschrijft een goed gevoel bij de sloop-nieuwbouw rond het Nachtegaalplein, waarbij ze het oude gevoel (van haar geboortehuis) nog kan
blijven voelen.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de Wolfskuil toont het sociaal klimaat een voor Nijmegen gemiddeld beeld. Veiligheidsindicatoren scoren niet langer ondergemiddeld, hoewel er wel
veel woninginbraken naar voren komen. De relatief geringe gehechtheid aan de buurt, de afnemende bereidheid zich in te zetten voor de eigen
woonomgeving en de onderlinge overlast die bewoners ervaren zijn andere aandachtspunten.

Wijkprofessionals gaven in eerdere wijkmonitoren aan dat de oudere autochtone bevolking en de Turkse gemeenschap in de wijk Wolfskuil probleemloos
samenleven. Ook zien zij de "sociale voortuinen-cultuur" als een positieve factor.

Wolfskuil kent veel nieuwe instroom van bewoners. Deze nieuwe bevolkingsgroepen geven volgens wijkprofessionals nieuw elan. Veel nieuwe kinderen
gaan naar de (brede) basisschool.

Tegelijkertijd vinden wat minder bewoners dan elders in Nijmegen de buurt belangrijk voor het sociale leven.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Wolfskuil rekenen we tot de middensegmenten van de woningmarkt. De woningmarktpositie is hier inmiddels sterk(er), parkeeroverlast in de wijk is voor
bewoners een duidelijk thema geworden. Ook blijven inwoners van Wolfskuil relatief ontevreden over voorzieningen voor jongeren in hun
woonomgeving.

Hinder van bouwactiviteiten lijkt in de Wolfskuil op de koop toe genomen te worden, een positief gevoel overheerst volgens wijkprofessionals. Er zijn wel
relatief veel meldingen over de openbare ruimte hier.

Het Azaleaplein was een ontmoetings- en speelplek die door ervaren jongerenoverlast en het ontbreken van uitstraling minder werd gebruikt.
Omwonenden hebben de handen ineen geslagen en zijn samen met de gemeente het gebruik en de uitstraling van dit plein aan het verbeteren.

Overlast van zwerfafval en hondenpoep is er op diverse plekken in de wijk. Werving van nieuwe buurtrangers en het houden van opschoonacties kunnen
dit probleem verminderen.

Het Florapark, aan de rand van de wijk, wordt door de bewoners als waardevol ervaren. De inrichting is bepaald in nauwe samenspraak, een
natuureducatiecentrum is in ontwikkeling. Bewoners vinden dat er verder weinig groen is in de wijk.

Bewoners geven aan dat zij onveilige verkeerssituaties ervaren in hun wijk; vooral de Tweede Oude Heselaan wordt als onveilig bestempeld. De Tweede
Oude Heselaan wordt om die reden nu in goede samenspraak met de bewoners opnieuw ingericht.

In Wolfskuil zijn een aantal kleinere winkelcentra of winkelketens aanwezig; aan de Molenweg, maar ook aan de Koninginnelaan. Wijkprofessionals vinden
deze voorzieningen belangrijk voor de wijk. Bewoners zijn blij met wijkspeeltuinen ’t Boerenlandje aan de Pluvierstraat en ’t Veldje aan de Clematisstraat.
Kinderen maken hier volop gebruik van.

Wijkprofessionals geven aan dat de functies die zijn ontstaan in het Honig-complex (kleinschalige bedrijvigheid, horeca, sport, cultuur) vooralsnog weinig
relatie met de wijk Wolfskuil lijken te hebben.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Wolfskuil zijn de zelfredzaamheid en de maatschappelijke deelname voor Nijmegen ondergemiddeld. Vooral onderwijsprestaties en
gezondheidsaspecten scoren (voor Nijmegen) ondergemiddeld. Het beeld rond inkomen, werk en sociale contacten is niet afwijkend.

Wijkprofessionals vinden de instroom van nieuwe mensen bijzonder. De andere samenstelling van de wijk gaat doorzetten, het wordt een
gedifferentieerdere bevolking. Dit door meer verschillen in woningcategorieën (duurdere huur, meer koop). Zo komt rond in de nieuwbouw
Nachtegaalplein naar verwachting zo’n 1/3e van de oude bewoners terug. Interessant is de aansluiting van oude en nieuwe groepen in de wijk. De
ervaringen hieromtrent zijn verschillend. Verbinding zal ook moeten groeien in de toekomst. Basisschool De Wieken is daarbij een duidelijke kans.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'pragmatici' wordt aangeduid. Het gaat om kritische, eigenwijze burgers die veel kansen
zien in de wereld om hen heen. Pragmatici kunnen goed voor zichzelf opkomen, hun eigen zaken regelen en waar nodig de dialoog aangaan. Ook zien we
relatief veel 'buitenstaanders'. Zij zijn minder maatschappelijk betrokken en meer op hun eigen leven gericht. Buitenstaanders zijn vaak wantrouwend
richting overheid en politiek, omdat ze vinden dat hun waarden en rechten onvoldoende worden erkend en bewaakt.

Het aantal inwoners in Wolfskuil nam de afgelopen duidelijk af. De komende jaren verwachten een gelijkblijvend aantal.



Cijfers WolfskuilCijfers Wolfskuil

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Wolfskuil
ontwikkeling

Wolfskuil
stadsdeel

N-Oud-West
ontwikkeling
N-Oud-West

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 7,0* 0,0 7,0 -0,1 7,4 -0,1

2015 2013 34* 5 31 4 16 1

2015 2013 12* -6 14 -3 16 -1

2014 2008 Ruim voldoende Mogelijke vooruitgang Ruim voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 6.098 -242 14.088 1.204 170.739 7.703

2015 2010 13,0 -1,3 12,3 -1,2 14,1 -0,5

2015 2010 9,9 1,5 11,3 1,3 14,6 1,3

2015 2010 8,3 -0,3 8,8 0,0 7,1 0,2

2015 2010 18,8 -2,6 15,0 -1,4 13,0 0,5

2015 - sterk gekrompen gegroeid

2015 - stabiel, toename 75+

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Wolfskuil
ontwikkeling

Wolfskuil
stadsdeel

N-Oud-West
ontwikkeling
N-Oud-West

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 53* 0 52 -2 65 -1

2015 2013 5,6* 0,1 5,6 0,1 5,8 -0,1

2015 2013 23* -6 22 -7 27 0

2015 2013 28* -4 26 -5 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 51* -4 50 -9 55 -4

2015 2013 8* 0 9 3 7 0

2015 2013 16* 0 12 -1 12 0

2015 2013 11* -1 10 -1 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,5 -0,4 0,7 -0,3 0,8 -0,2

2014 2010 2,7 0,7 1,8 -0,1 1,1 -0,3

2015 2011 21* -5 22 -3 17 -1

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Wolfskuil
ontwikkeling

Wolfskuil
stadsdeel

N-Oud-West
ontwikkeling
N-Oud-West

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 57* 7 56 6 69 2

2014 - 21 - 24 - 16 -

2015 2013 4,5* 0,1 4,5 0,2 3,6 -0,1

2015 2013 57* -2 57 -4 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 14* -3 13 -1 23 2

2015 2013 50* 3 48 4 55 -1

2013 2011 500 0 600 0 800 0

2013 2011 400 0 500 0 700 100

Woningmarkt

2015 2013 2.559 -11 6.498 339 74.553 1.650

2015 2013 72,8 0,0 56,8 -1,9 56,6 -0,1

2015 2013 57,5 -1,8 65,6 0,9 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 155.800 -14% 155.100 -15% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 14,9 1,1 17,8 -2,9 70,2 -4,0

2015 2013 12,5 2,0 11,6 2,1 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 18* 0 17 1 14 -1

2015 2013 6* -3 7 -2 4 0

Verkeer

2014 2008 1,3 0,2 0,9 0,0 0,6 -0,2

2015 2013 4,1* 0,1 4,1 0,1 3,7 0,0

2015 2013 84* 4 83 4 83 5

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Wolfskuil
ontwikkeling

Wolfskuil
stadsdeel

N-Oud-West
ontwikkeling
N-Oud-West

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 20,6 0,1 22,4 1,1 16,6 1,6

2014 2011 7,4 0,8 8,2 1,3 6,1 1,2

2015 2013 11* -4 12 -4 7 -3

2015 2013 13* -1 14 1 19 0

2015 2013 7* -3 7 -2 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 73* -4 75 -4 76 -4

2014 - 8,6 - 8,5 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 74* -4 74 -7 76 -1

2015 2013 6* -3 6 -3 7 0

2015 2013 13* -7 14 -7 17 -1

Onderwijs

2015 - 48,9 - 38,8 - 13,2 -

2015 2012 56,4 0,5 55,8 -0,6 39,6 4,5

2015 2012 31,7 3,0 31,9 4,0 52,1 3,7

2015 2012 46 -5 49 -1 31 0

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend

 

Bron: www.leefbaarometer.nl

Leefbaarometer WolfskuilLeefbaarometer Wolfskuil

http://www.leefbaarometer.nl/


Citaten van wijkprofessionals:
De instroom van nieuwe mensen is bijzonder. De andere samenstelling van de wijk gaat doorzetten, het
wordt een gedifferentieerdere bevolking. Dit door meer verschillen in woningcategorieën (duurdere huur,
meer koop).

Vanuit de wijkraad worden de vele wijkontwikkelingen als positief gezien, ook omdat diverse typische sterktes
overeind blijven. Zo is een goed gevoel bij de sloop-nieuwbouw rond het Nachtegaalplein.

De langer zittende bevolking, de ‘Kuulers’, geven aan dat de wijk is veranderd. Andere buren, andere omgang.
Er is belangstelling voor woningen, er wonen raadsleden en wethouders in de wijk. Het is hier blijkbaar leuk
wonen.

Geen opmerkingen over hinder van bouwactiviteiten, positief gevoel lijkt te overheersen.

Functies in de Honig hebben weinig relatie met de wijk Wolfskuil, meer een stedelijke uitstraling.

De sociale voortuinen-cultuur is positief, veel mensen willen daarom “nergens anders heen”.

Citaten WolfskuilCitaten Wolfskuil



Zwanenveld 

Wijkbeschrijving Wijkprofiel Leefbaarometer

Cijfers Conclusies Citaten

https://www.nijmegen.nl/


De wijk Zwanenveld maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg, en kent
enkele rondlopende hoofdstraten waaraan woonblokken zijn
aangehaakt. De wijk is wat minder ruim opgezet dan elders in
Dukenburg, maar kent een behoorlijke mate aan groen en andere
voorzieningen. Opvallend is natuurlijk het stadsdeelcentrum Dukenburg
in het noordwesten van de wijk. Dit winkel- en dienstencentrum heeft
een bovenlokale uitstraling, en is nabij een bus- en treinstation gelegen.

Totaaloordeel Zwanenveld
Het woon- en leefklimaat blijven achter binnen Nijmegen en maken
enige negatieve ontwikkelingen door. Gezien de vastgoedwaarde en
economische positie van bewoners behoort de wijk tot het laagste
woningmarktsegment. De gemeente Nijmegen beschouwt Zwanenveld
als een beleidsmatig aandachtsgebied in Dukenburg.

Wijkbeschrijving ZwanenveldWijkbeschrijving Zwanenveld



 duidelijk bovengemiddeld

 bovengemiddeld

 gemiddeld

 ondergemiddeld

 duidelijk ondergemiddeld

Ontwikkeling ZwanenveldOntwikkeling Zwanenveld

positief stabiel negatief
     

Wijkprofiel ZwanenveldWijkprofiel Zwanenveld



Conclusies ZwanenveldConclusies Zwanenveld

LeefbaarheidLeefbaarheid

De wijk Zwanenveld maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot het
laagste stedelijke woningmarktsegment. De gemeente Nijmegen beschouwt Zwanenveld als een aandachtsgebied.

Het woon- en leefklimaat in de wijk zijn voor Nijmegen ondergemiddeld en ontwikkelen zich op het gebied van maatschappelijke participatie en
zelfredzaamheid negatief. Wel geven bewoners een ruime voldoende aan hun woonomgeving.

Vooral de geringe maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van de wijkbewoners draagt bij aan een ondergemiddeld woon- en leefklimaat.
Daarnaast blijven ook de algemene oordelen en de woonomgeving achter t.o.v. het Nijmeegs gemiddelde. Het sociale klimaat in de wijk is prima
(gemiddeld).

Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid als voldoende en over langere tijd stabiel. Er zijn volgens Leefbaarometer binnen de wijk enkele
deelgebieden waar de leefbaarheid zwak is.

De 52e straat e.o. en ook rond de 40'er straten blijven aandachtsgebieden. Volgens wijkprofessionals spelen zijn er in dit gebied vooral problemen achter
de voordeur door een geringe zelfredzaamheid en een lage sociaal-economische status.

In de wijk zijn enkele grote, braakliggende terreinen aanwezig, waar beoogde ontwikkelingen nog niet hebben plaatsgevonden. Volgens wijkprofessionals
zorgt dit voor onzekerheid bij bewoners, een rommelige uitstraling en (soms) vervuiling.

Sociaal klimaatSociaal klimaat

Het sociaal klimaat in een wijk hangt samen met zaken als het onderling samenleven, de samenhang tussen bewoners, buurtbinding en veiligheid.

In de wijk Zwanenveld laat het sociaal klimaat een voor Nijmegen gemiddeld beeld zien met achterblijvende beoordelingen op de sociale omgeving.

Het veiligheidsniveau in Zwanenveld is te vergelijken met het gemiddelde in Nijmegen. Het aantal aangiftes van woninginbraken is gedaald tot onder het
gemiddeld. Daarentegen geven bewoners aan zich nog wel minder veilig te voelen dan gemiddeld in Nijmegen.

Wijkprofessionals geven aan dat er in Zwanenveld nog wel in specifieke deelgebieden overlast en criminaliteit aan de orde zijn. Rondom de 40e straat is er
politie screening ingezet om de overlast niet verder uit de hand te laten lopen. Daarnaast is er rond de 30e straat ook sprake van toenemende criminaliteit
en overlast, zonder zware incidenten. Ook zorgen bij het winkelcentrum rondhangende jongeren in de avonduren soms voor gevoelens van onveiligheid.

Er zijn vele manieren waarop wijkbewoners zich inzetten voor de wijk, maar het gros van de bewonersparticipatie komt van een oude, vaste kern volgens
wijkprofessionals. Zwanenveld kent onder andere een wijkbreed bewonersplatform en een aantal kleinere buurt- straat- en complexcommissies. Er is een
kinderclub die wordt gerund door vrijwilligers. Daarnaast is er een activiteitencommissie actief in de Grondel. Er zijn steeds meer bewoners en ook
ondernemers in Zwanenveld die meedoen in het beheer van de openbare ruimte. Er is een buurtpreventieteam actief, gerund door bewoners, die de
veiligheid rond de hoogbouwflats monitoren.

In de wijk zijn het winkelcentrum, de bibliotheek, de basisschool Prins Mauritsschool, en het buurtcentrum De Grondel de belangrijkste
ontmoetingsplekken geven wijkprofessionals aan. Jongerencentrum Zwanenhoek is verwijderd. Het Geologenpark vormt één van de natuurlijke
ontmoetingsplekken voor bewoners.

Volgens wijkprofessionals is er weinig sociale cohesie in de wijk. Er is daarbij sprake van (een angst voor) botsende verschillende leefstijlen. Weinig
interactie tussen verschillende bevolkingsgroepen. Dit zien we overigens niet direct terug in de resultaten van de Burgerpeiling.

Een hoog aandeel bewoners vindt hier de buurt belangrijk voor het sociale leven.



WoonomgevingWoonomgeving

De woonomgeving in deze wijk is beoordeeld op zaken als woningmarktpositie en voorzieningenniveau, openbare ruimte, functiemenging en milieu- of
verkeershinder.

Zwanenveld rekenen we tot de lagere segmenten van de woningmarkt. De scores voor de woonomgeving in Zwanenveld blijven achter, ondanks
vermindering van de ervaren geluids- en verkeeroverlast. Zwanenveld behoudt een relatief zwakke positie op de woningmarkt en oordelen zijn
negatiever over de openbare ruimte en bedrijvigheid in de wijk.

Wijkprofessionals geven aan dat de wijk duidelijk profiteert van een uitstekend voorzieningenniveau, met onder meer een stadsdeelcentrum, busstation
en treinstation op loopafstand. Deze voorzieningen trekken wel veel verkeer aan, wat op piekmomenten voor files bij de parkeergarages en overvolle
fietsenstallingen leidt. Bewoners ervaren minder overlast dan voorgaande jaren. Ook volgens wijkprofessionals is de overlast in de omgeving van het
winkelcentrum de laatste jaren afgenomen (minder verdringingseffecten). Automobilisten kunnen via 5 routes de wijk in- en uitrijden. De
hoofdontsluitingswegen rond de wijk sluiten goed aan op snelwegen. De wegenstructuur binnen de wijk kent een kronkelend stratenpatroon, wat de
oriëntatie soms bemoeilijkt.

Bewoners waarderen de belangrijke groenstructuren in de wijk. De groene historische Teersdijk die van oost naar west loopt, de historische bomenlaan
langs de Oude Dukenburgseweg, het Geologenpark aan de zuidzijde en de kanaalzone aan de oostzijde zijn de belangrijkste plekken waar men graag
wandelt, sport, speelt of de hond uitlaat. Aan de randen en dwars door de wijk slingert zich een zone van groen en water; een zone van vijvers met groene
oevers, als een groen/blauwe gordel.

Sinds 2010 bestaat wijkcentrum de Grondel, dat zich met name richt op de oudere wijk- en stadsdeelbewoners. Wijkprofessionals geven aan dat de
enigszins verborgen ligging van het pand maakt dat het avondgebruik niet maximaal is. Zelfbeheer door vrijwilligers heeft openingstijden en gebruik
verruimd.

Relatief veel bewoners geven aan dat er sprake is van verloedering in de wijk. Enkele braakliggende ontwikkellocaties in Zwanenveld geven een
rommelige uitstraling aan de wijk volgens wijkprofessionals.

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

De maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van inwoners hangen samen met de financiële mogelijkheden en gezondheidssituatie, het sociale
netwerk en de onderwijsprestaties.

In Zwanenveld zijn het maatschappelijk meedoen en de zelfredzaamheid van de inwoners relatief slecht. Het beeld rondom werk, inkomen, zorg en
onderwijs blijft achter.

In deze wijk zien we veel bewoners die qua 'burgerschapsstijl' als 'buitenstaanders' wordt aangeduid. Zij zijn minder maatschappelijk betrokken en meer
op hun eigen leven gericht. Buitenstaanders zijn vaak wantrouwend richting overheid en politiek, omdat ze vinden dat hun waarden en rechten
onvoldoende worden erkend en bewaakt. Ook zien we relatief veel 'plichtsgetrouwen': zij houden solidariteit hoog in het vaandel, hebben graag wat voor
een ander over en verrichten vaak vrijwilligerswerk. De samenleving wordt volgens hen gemaakt door burgers, en de overheid en politiek (waar ze
vertrouwen in hebben) moeten op enige afstand blijven.

De sociaal-economische status van huishoudens is hier laag. Veel inwoners geven aan financiële problemen te hebben en de uitkeringsafhankelijkheid is
bovengemiddeld. Daarnaast voelt men zich minder gezond en kent de wijk naar verhouding veel aandachtsgroepen op het gebied van zorg en welzijn.
Volgens wijkprofessionals is er vaak sprake van GGZ problematiek bij bewoners. Er zijn veel meldingen en veel zorgvragers. Daarnaast zijn er ook
zorgbehoevende die nog geen zorg krijgen.

Ook veel mensen die naar Zwanenveld toe verhuizen hebben een matige zelfredzaamheid volgens wijkprofessionals. Het zijn vaak woningzoekende met
urgentie die de eigen financiële of sociale problematiek meebrengen met de verhuizing.

Daarnaast is vergrijzing voor Zwanenveld een belangrijk aandachtspunt. Volgens wijkprofessionals is Zwanenveld een 'witte' verouderende wijk .
Daarnaast wijzen zij op de vele jongeren met persoonlijke problemen in de wijk. Geen opvallende overlast naar de omgeving, maar individuele casussen,
bijvoorbeeld schulden, verslavingsproblemen of verstandelijke beperkingen. Wanneer zij niet de benodigde hulp krijgen, kunnen deze aandachtgroepen
een gevaar voor de leefbaarheid gaan vormen en zorgen voor mogelijk verder afglijden van de wijk.

Op het gebied van onderwijsprestaties staat Zwanenveld op achterstand. Startkansen en schooladviezen blijven ongunstig.

Het aantal wijkbewoners in Zwanenveld is de afgelopen jaren gelijk gebleven. De komende jaren verwachten we dat het inwonersaantal zal dalen.



Cijfers ZwanenveldCijfers Zwanenveld

LeefbaarheidLeefbaarheid

jaar   ontw  
wijk

Zwanenveld
ontwikkeling
Zwanenveld

stadsdeel
Dukenburg

ontwikkeling
Dukenburg

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Algemene oordelen

2015 2013 6,8* -0,1 7,2 0,0 7,4 -0,1

2015 2013 11* -1 10 -2 16 1

2015 2013 29* 5 26 3 16 -1

2014 2008 Voldoende Stabiel Voldoende Stabiel Ruim voldoende Stabiel

Bevolkingskenmerken

2015 2010 4.787 -21 22.199 -617 170.739 7.703

2015 2010 13,3 -0,6 15,4 -0,4 14,1 -0,5

2015 2010 17,3 3,4 21,0 3,2 14,6 1,3

2015 2010 7,4 0,7 8,4 0,1 7,1 0,2

2015 2010 20,2 1,9 20,9 1,9 13,0 0,5

2015 - stabiel gegroeid

2015 - afname, sterke toename 75+

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Sociaal klimaatSociaal klimaat

jaar   ontw  
wijk

Zwanenveld
ontwikkeling
Zwanenveld

stadsdeel
Dukenburg

ontwikkeling
Dukenburg

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Sociale omgeving

2015 2013 50* -8 60 -1 65 -1

2015 2013 5,3* -0,3 5,6 -0,2 5,8 -0,1

2015 2013 27* 1 28 3 27 0

2015 2013 38* -4 37 -3 33 -4

Integratie en samenleven

2015 2013 50* 3 55 1 55 -4

2015 2013 9* 1 6 0 7 0

2015 2013 7* -7 5 -7 12 0

2015 2013 12* 0 8 -1 7 -1

Veiligheid

2014 2010 0,9 -0,3 0,6 -0,3 0,8 -0,2

2014 2010 0,7 -0,8 0,8 -0,4 1,1 -0,3

2015 2011 25* 1 23 2 17 -1

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

rapportcijfer woonbuurt

% buurt vooruit gegaan

% buurt achteruit gegaan

score Leefbaarometer

aantal inwoners

% 0-14jr

% 65jr en ouder

% 1-oudergezinnen

% niet-westerse Nijmegenaren

demografische ontwikkeling

demografisch potentieel

% gehecht buurt

schaalscore sociale kwaliteit

% zet zich in voor de buurt (samengesteld)

% vindt buurt belangrijk voor eigen sociale leven

% samenleven herkomstgroepen goed

% samenleven herkomstgroepen slecht

% overlast jongeren

% overlast omwonenden

% misdrijven agressie

% misdrijven woninginbraken

% onveilig gevoel buurt



WoonomgevingWoonomgeving

jaar   ontw  
wijk

Zwanenveld
ontwikkeling
Zwanenveld

stadsdeel
Dukenburg

ontwikkeling
Dukenburg

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Openbare ruimte

2015 2013 66* 0 71 1 69 2

2014 - 21 - 17 - 16 -

2015 2013 4,6* -0,3 4,1 -0,3 3,6 -0,1

2015 2013 52* -1 53 -5 60 -3

Voorzieningen

2015 2013 13* -7 14 -5 23 2

2015 2013 45* 0 55 2 55 -1

2013 2011 1.000 0 1.100 0 800 0

2013 2011 1.200 400 1.000 100 700 100

Woningmarkt

2015 2013 2.437 -4 10.729 -86 74.553 1.650

2015 2013 53,1 0,0 58,4 0,6 56,6 -0,1

2015 2013 68,8 0,1 64,5 -0,5 54,5 0,0

2015 2011 (in %) 131.200 -17% 140.000 -17% 184.900 -16%

Bedrijvigheid

2014 2010 27,6 0,4 18,7 -6,5 70,2 -4,0

2015 2013 7,4 0,2 8,0 0,3 12,1 1,1

Milieu

2015 2013 11* -6 11 -5 14 -1

2015 2013 4* -1 5 1 4 0

Verkeer

2014 2008 0,6 -0,2 0,4 -0,1 0,6 -0,2

2015 2013 3,9* -0,3 3,7 0,0 3,7 0,0

2015 2013 80* 8 82 7 83 5

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

Meedoen & zelfredzaamMeedoen & zelfredzaam

jaar   ontw  
wijk

Zwanenveld
ontwikkeling
Zwanenveld

stadsdeel
Dukenburg

ontwikkeling
Dukenburg

Nijmegen
ontwikkeling

Nijmegen

Inkomen en werk

2012 2010 23,4 2,9 19,3 1,9 16,6 1,6

2014 2011 10,8 2,2 9,9 2,4 6,1 1,2

2015 2013 14* -5 10 -3 7 -3

2015 2013 3* -4 10 -3 19 0

2015 2013 10* -2 11 2 6 0

Gezondheid en zorg

2015 2013 70* 4 70 -1 76 -4

2014 - 8,6 - 8,1 - 5,7 -

Sociale contacten

2015 2013 75* 4 74 0 76 -1

2015 2013 7* -1 6 -2 7 0

2015 2013 22* -2 20 -2 17 -1

Onderwijs

2015 - 25,5 - 17,7 - 13,2 -

2015 2012 64,7 8,0 49,6 6,2 39,6 4,5

2015 2012 28,8 6,4 39,1 2,2 52,1 3,7

2015 2012 37 1 31 -1 31 0

* cijfer voor groep van aandachtsgebieden, waar deze wijk deel van uitmaakt

% tevreden groen

% meldingen openbare ruimte

schaalscore verloedering

% wegen buurt goed onderhouden

% in buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren

% in buurt zijn goede speelmogelijkheden kinderen

gemiddelde afstand tot apotheek

gemiddelde afstand tot supermarkt

zelfstandige woningen

% laagbouwwoningen

% huurwoningen

gemiddelde WOZ-waarde

% arbeidsplaatsen

combinatie woon-werk op 1 adres

% adressen geluidsoverlast

% adressen stankoverlast

% incidenten parkeeroverlast

schaalscore verkeersoverlast buurt

% tevreden OV buurt

% lage inkomens

% WWB

% slechte financiële situatie huishouden

% sociaal economische status, hoog

% sociaal economische status, laag

% voelt zich goed gezond

% aandachtsgroepen zorg en welzijn

% voldoende contacten

% huishoudens dat hulp van anderen ontvangt

% biedt in de vrije tijd hulp aan anderen

% lage startkansen

% advies vmbo-t/havo en lager

% leerlingen havo/vwo 3e leerjaar

% voorbijlopers



 zeer onvoldoende

 ruim onvoldoende

 onvoldoende

 zwak

 voldoende

 ruim voldoende

 goed

 zeer goed

 uitstekend
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Citaten van wijkprofessionals:
Een wijk bestaande uit vier deelgebieden, wat betreft ontwikkeling stabiel.

Men woont er prettig, er zijn weinig mutaties in de eengezinswoningen.

Bouwterrein voormalig ROC zal voorlopig braak blijven liggen.

De aanwezigheid van veel waterpartijen is een extra kwaliteit in de woonomgeving.

Gros bewonersparticipatie komt van een oude kern, al lang in de buurt wonende ouderen.

Er is weinig interactie tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Parkeeroverlast vanuit het winkelcentrum neemt af.

Citaten ZwanenveldCitaten Zwanenveld
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