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Samenvatting 

Inhoudelijke thermometer: algemene conclusie 

In 2012 is in Hatert met ‘WijkActiePlan Hatert 2.0’ (Hatert 2.0) een nieuwe fase van gebiedsaanpak ingegaan. 

Hoofddoelen liggen op het vlak van stabilisatie of stijging van bevolkingskenmerken (maatschappelijk 

meedoen, zelfredzaamheid) en het vasthouden van huishoudens die stijgen op de maatschappelijke ladder 

(door een passend woon- en leefklimaat te bieden).  

 

Uit landelijk onderzoek1 weten we dat het moeilijk is om effecten van sociale en fysieke interventies 

zichtbaar of aantoonbaar te maken. Causale verbanden zoeken we daarom niet, maar we steken een 

thermometer in een zestal kernthema’s van de gebiedsaanpak, waarbij ook zoveel mogelijk ontwikkeling 

wordt geschetst2. Onder de noemer ‘maatschappelijk meedoen en zelfredzaam zijn’ maken we de balans op 

rond werk en inkomen, onderwijs en problematiek op persoons- of huishoudensniveau. Kernthema’s rond 

de kwaliteit van het woon- en leefklimaat zijn leefbaarheid, sociale binding en woningmarkt. 

 

De kwetsbaarheid van de bevolking en instroom van nieuwe zwakke groepen maakt dat het huidige stabiele beeld in 

Hatert hoopgevend is. In het woon- en leefklimaat zijn positieve stappen gezet. Daarbij is, zeker in objectieve zin, een 

voldoende aantrekkelijk woonmilieu voor het woningmarktsegment ontstaan. Dat neemt niet weg dat Hatert naar de 

toekomst toe maatschappelijke opgaven blijft kennen. Het vermogen van bewoners om gezamenlijk een leefbare en 

veilige buurt te realiseren is een kwestie van onderling vertrouwen en realistische verwachtingen. Vertrouwen dat 

buurtgenoten betrokken zullen zijn en blijven, en dat professionals de goede dingen doen. 

Zelfredzaam zijn in Hatert, en maatschappelijk meedoen 

Is het mogelijk ‘stijging of stabilisatie’ te bereiken op tal van bevolkingskenmerken in deze wijk? In Hatert 

worden op het gebied van meedoen en zelfredzaamheid voorzichtige positieve ontwikkelingen vaak 

overschaduwd door de afstanden die nog te overbruggen zijn. De woningvoorraad is een bepalende factor 

voor de achterstanden van zittende en nieuwe wijkbewoners. De jeugd laat op dit gebied een hoopvol beeld 

zien door verbeterende schoolprestaties. Al met al ontstaat (gemiddeld genomen) een stabiel beeld, ondanks 

de blijvende instroom van maatschappelijk kwetsbare groepen. 

 

Bevolkingskenmerken: 

Groeiende wijk, best bijzonder in de bestaande stad; groei door enerzijds meer huishoudens (vooral 

alleenstaanden en eenoudergezinnen), anderzijds een toename van kinderen van niet-westerse afkomst; 

Vergrijzing wordt deels gecompenseerd door instroom van gezinnen en toestroom van jongeren; 

Opvallend is de grote aanwezigheid van Nijmegenaren uit allerlei westerse landen, ook deze groep laat een 

toename zien. 

Problematiek persoons- of huishoudensniveau: 

Er zijn hier relatief veel huishoudens met complexe meervoudige problematiek, die ook zwaarder is dan 

elders. Er zijn wel indicaties dat deze groep in omvang afneemt; 

Vooral gezondheid en zorgbehoefte zijn en blijven aandachtspunten; 

Uiteraard is er impact op de leefbaarheid. Enerzijds wordt overlast teruggedrongen, anderzijds zijn er 

zorgen over de blijvende instroom van psychiatrische groepen. 

                                                           

1 o.a. SCP-studie “Veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid. Sociale Veiligheid ontsleuteld (2008)” en V. Gruis: 

“Opbrengsten van sociale investeringen, herstructurering en buurtbeleid (2006)” 
2 Het betreft dus geen procesevaluatie of voortgangsrapportage op het terrein van deeltrajecten en sporen; dat soort informatie is 

beschikbaar in eerdere verantwoordingsdocumenten, zoals de Evaluatie WAP 2011 en het voortgangsbericht 2013. 
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Eenzaamheid speelt relatief sterk in Hatert, opvallend genoeg ook onder jongvolwassenen en 

middengroepen. Ontwikkelingen zijn over enkele jaren te schetsen. 

Werk en inkomen: 

De blijvende economische achterstandssituatie van veel inwoners is niet verrassend. De ontwikkeling is 

tweeërlei. 

Enerzijds zien positieve verschuivingen in de inkomenspositie in de wijk: wat meer hoge en 

middeninkomens, wat minder lage inkomens; 

Anderzijds ontwikkelt de arbeidsparticipatie zich niet gunstig. Het beroep op Wwb-bijstand stijgt sterk, het 

percentage werkzoekenden neemt enigszins toe (versus een daling in Nijmegen). 

Onderwijs: 

Onderwijsachterstanden zijn hardnekkig (startkansen, prestaties, schoolverlaten), maar er zijn enkele 

gunstige verschuivingen zichtbaar rond startkansen en onderwijsprestaties; 

Al langere tijd gaan relatief veel kinderen buiten de wijk naar (de basis-)school. 

Actief burgerschap: 

Belangeloze inzet voor de maatschappij, bijvoorbeeld burenhulp of verbeteren van de woonbuurt, is op een 

goed niveau in Hatert (net als elders in Nijmegen); 

De huidige inzet richt zich vooral op praktische zaken als oppassen op kinderen, hulp bieden aan anderen 

en het schoonhouden van de buurt; 

Er is belangstelling bij een deel van de bevolking om extra inzet te plegen. 

Woon- en leefklimaat (objectief gezien) op orde 

Lukt het om mensen aan de wijk te binden door een passend woon- en leefklimaat te bieden? Duidelijk is 

dat aan allerlei voorwaarden is voldaan. En dat de bevolking in zijn geheel tevreden is met de 

woonomgeving (geven een ruime voldoende) en velen gehecht zijn aan de woonbuurt. In zijn algemeenheid 

zijn inwoners hierover positiever dan in andere Nijmeegse achterstandswijken (cijfers Burgerpeiling). De 

verhuisgeneigdheid is niet opvallend verschillend van elders in de stad. Rechtstreeks inzicht in het imago 

van Hatert onder woningzoekenden en - in eventuele wooncarrières binnen de wijk hebben we echter niet. 

 

Leefbaarheid: 

Hatert blijft tot de laagste woningmarktelementen behoren, maar vanuit bewoners en wijkprofessionals 

worden positieve ontwikkelingen in het woon en leefklimaat aangegeven. Het is een wijk waar mensen met 

een smalle beurs goed kunnen wonen. De woonomgeving krijgt een ruime voldoende, een wat hogere 

waardering dan aandachtsgebieden in West, Dukenburg of Lindenholt. 

Leefbaarheidsrisico’s zijn duidelijk afgenomen in specifieke deelgebieden, in aard en omvang. 

Op veiligheidsgebied is het beeld niet ongunstig, hoewel er zeker aandachtspunten zijn. Wijkprofessionals 

zien vooruitgang de afgelopen vier jaren. Wijkagenten besteden vooral aandacht aan 

multiprobleemhuishoudens. Bewoners ervaren minder jeugdoverlast. 

Woningmarkt: 

De woonomgeving is goed op orde, met een betere uitstraling door de nieuwbouw en verbeteringen aan 

groen en verhardingen. 

De woningvoorraad is aangevuld met andere woningcategorieën. Ook zijn er duidelijke verschuivingen 

zichtbaar door verkoop van woningen, prijsaanpassingen, woningverbetering en nieuwbouw (vooral 
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duurdere categorie). De goedkope voorraad is verhoudingsgewijs afgenomen, de middeldure en dure 

voorraad toegenomen. Op het totaal van Hatert (een behoorlijk grote wijk) telt de nieuwbouwcomponent 

niet door, maar is weldegelijk impact benoemd van nieuw ingestroomde bewoners. 

Informatie over het doorstromen van verhuizers binnen Hatert zelf is niet beschikbaar (bij de betrokken 

corporaties); 

Rechtstreekse gegevens over het imago van woningzoekenden zijn niet voorhanden. Maar op basis van 

onderzoek onder inwoners van Hatert zelf komen er indicaties van een (lichte) achterstand op 

woningmarktpositie en imago naar voren. Imagopunten zijn vooral: kleine woningen met (soms) 

ondermaatse indeling, sfeer en buitenruimte. In (veel) mindere mate speelt de woonomgeving een negatieve 

rol. 

Sociale binding: 

Het sociaal klimaat kent nog altijd kwetsbaarheden, bijvoorbeeld op het terrein van onderling samenleven, 

anonimiteit, geringe buurtgerichtheid en veiligheidszaken. Maar er lijkt een zekere kentering gaande, 

waarbij sociale indicatoren verbeteren (gehechtheid, medeverantwoordelijkheid, samenleven van etnische 

groepen). Hoewel zeker aanwezig is de impact van jongerenoverlast ook afgenomen. 

Er hebben de afgelopen 4 jaar vele ontwikkelingen plaatsgevonden rond ontmoetingsmogelijkheden.  

formele wijkcentra, mogelijkheden in de openbare ruimte, de functie van het winkelcentrum, evenementen, 

activiteiten met een (achtergelegen) ontmoetingsfunctie, relevante bewonersinitiatieven en digitale 

platforms. 
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1. Inleiding 

Hatert kent een lange traditie van gebiedsaanpak, het gaat er vaak over sociale problematiek. Kort door de 

bocht: het was een ‘Vogelaarwijk’, ‘Prachtwijk’ en ‘Krachtwijk, waardoor extra middelen vrijkwamen vanuit 

het Rijk om de wijk naar een hoger niveau te tillen. Er zijn meerdere gebiedsaanpakken geweest. In 2012 is in 

Hatert met ‘Wijkactieplan Hatert 2.0 (WAP 2.0) een nieuwe fase van gebiedsaanpak ingegaan, lering 

trekkend uit het verleden en rekening houdend met de slinkende financiële middelen. 

WijkActiePlan Hatert 2.0 

Hoofddoelen van de lopende wijkaanpak liggen op het vlak van maatschappelijk meedoen, zelfredzaamheid 

en het vasthouden van stijgers door een passend woon- en leefklimaat. 

 

Stijging of stabilisatie  

Bewoners van Hatert kunnen meer kansen benutten op het terrein van leren, werken en wonen. Zwakke 

inwoners worden ondersteund met als prioriteit de persoonlijke situatie te stabiliseren. Jongeren worden op 

weg geholpen in de eigen groei en kansen, wegwerken van (taal)achterstanden, en verkrijgen van een 

stabiele omgeving. Voor ouderen richt het beleid zich op zelf-/ samenredzaamheid en mantelzorg. 

 

Binden 

Kern is om kansrijke en krachtige bewoners de mogelijkheid te geven in Hatert te blijven wonen. Door de 

juiste woningen aan te bieden, het imago te verbeteren van de wijk en betrokkenheid in de buurt te 

stimuleren. In de bijlage staat een overzicht van de achterliggende doelstellingen op allerlei deelterreinen. 

Doel en probleemstelling onderzoek 

Doel van het onderzoek is het geven van inhoudelijke informatie in relatie tot de wijkaanpak. Daarbij is het 

waardevol enige afstand te nemen van de concrete inzet en samenwerking in het gebied door betrokken 

partijen (output en proces), en te kijken naar het woon/leefklimaat, bevolkingskenmerken en doelstellingen 

van het wijkaanpakprogramma (outcome). Het betreft dus geen procesevaluatie of voortgangsrapportage op 

het terrein van deeltrajecten en sporen3. 

 

Onderzoeksvragen en vraagthema’s: we gaan een thermometer steken in een zestal kernthema’s van de 

gebiedsaanpak (de vraagthema’s), waarbij ook zoveel mogelijk ontwikkeling wordt geschetst. 

Bij ‘stijging of stabilisatie’ gaat het om het maatschappelijk meedoen en de zelfredzaamheid van de 

bevolking. We maken daarbij de balans op rond werk en inkomen, onderwijs en problematiek op persoons- of 

huishoudensniveau. 

Het binden van kansrijke bewoners hangt direct samen met de kwaliteit van het woon- en leefklimaat. 

Kernthema’s daarbij zijn leefbaarheid, sociale binding en woningmarkt. 

De onderzoeksvragen zijn in dit verband: 

 Wat is de relatieve positie van het woon- en leefklimaat en de maatschappelijke participatie en 

zelfredzaamheid van de bevolking in Hatert (binnen Nijmegen)? 

 Hoe ontwikkelt het gebied zich gedurende 4 jaar wijkaanpak in relatie tot de doelstellingen4? 

We nemen zo de temperatuur op rond de reguliere aanpak en 6 extra bouwstenen (zie bijlage). 

                                                           

3 Procesevaluatie en outputverslag is wel beschikbaar in eerdere verantwoordingsdocumenten, zoals de Evaluatie WAP 2011 en het 

voortgangsbericht 2013. 
4 Zoals eerder aangegeven: In de bijlage is een overzicht opgenomen van de achterliggende doelstellingen op allerlei deelterreinen. 
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Onderzoeksopzet 

Doelstellingen achter de zes vraagthema’s worden gekoppeld aan een set van indicatoren en/of bronnen. 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden richt Onderzoek en Statistiek zich op: 

 Burgerpeiling gemeente Nijmegen; 

 Wijkmonitor 2014; 

 beschikbare statistieken op gebiedsniveau; 

 projectinformatie, bijvoorbeeld van het Regieteam; 

 een groepsgesprek met professionals; 

 onderzoek WOoN 2012; 

 www.leefbaarometer.nl (leefbaarheidsrisico’s); 

 het ‘sociaal statistisch bestand’ van Bureau O&S (zorg- en ondersteuningsbehoefte zorg en welzijn); 

 leefstijlen (indeling Motivaction). 

Overzicht van doelstellingen en daaraan gekoppelde thema’s en bronnen 

 
Doelstelling Onderzoeksthema Vraagthema Bron 

Stijging of stabilisatie Meedoen en zelfredzaamheid 

bevolking 

Werk en Inkomen:  Groepsgesprek 

  - arbeidsparticipatie Statistieken 

  - (beinvloedbare) werkloosheid statistieken 

  - jeugdwerkloosheid statistieken 

  - startkwalificatie jongeren statistieken 

    

  Onderwijs:  Groepsgesprek 

  - schoolprestaties statistieken 

  - voortijdig schoolverlaten statistieken 

  - startkansen jeugd statistieken 

    

  Problematiek Persoons/ huishoudensniveau:   Groepsgesprek 

  - multiprobleemhuishoudens regieteam: registratie + interview 

  - eenzaamheid cijfers GGD, burgerpeiling 

    

Binden Kwaliteit woon- en leefklimaat woningmarkt:  Groepsgesprek 

  - imago cijfers corporatie: aantal reacties/ 

weigeringen, WoON 2012 

  - woningdifferentiatie bureau wonen 

  - wooncarrieres in de wijk cijfers corporatie: mutaties, WoON 

2012 

    

  leefbaarheid:  Groepsgesprek 

  - leefbaarheid, openbare ruimte Wijkmonitor, Leefbarometer 

  - overlast/ gevoel van veiligheid politiecijfers, burgerpeiling 

    

  sociale binding:  Groepsgesprek 

  - ontmoetingsmogelijkheden projectinfo, burgerpeiling 

    - betrokkenheid, verantwoordelijk voelen burgerpeiling 
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2. Meedoen en zelfredzaamheid bevolking 

Sociale stijging of stabilisatie van verschillende bevolkingsgroepen (en daarmee de gehele wijk) is een 

belangrijk doel van de wijkaanpak (Hatert 2.0). Daarbij gaat het om het meedoen in de maatschappij en 

zelfredzaamheid wanneer er zich problemen voordoen. Binnen deze thema’s zijn er doelstellingen 

geformuleerd rondom werk en inkomen, onderwijs, problematiek op persoons- of huishoudensniveau en 

actief burgerschap. In dit hoofdstuk maken we voor Hatert de balans op rond deze onderwerpen. 

 

Hatert is een groeiende wijk, met name door de toestroom van jonge gezinnen, jongeren en allochtonen. De 

maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van de inwoners zijn relatief ongunstig, waarbij vooral gezondheid en 

zorgbehoefte aandachtspunten zijn. De regieteams en sociale wijkteams moeten relatief vaak ingrijpen bij problemen. 

Eenzaamheid is een belangrijk onderwerp in Hatert. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren voelen zich relatief vaak 

eenzaam. De indicatoren op het gebied van werk en inkomen laten vooral negatieve ontwikkelingen zien in de wijk, met 

als lichtpuntje een lichte stijging van het gemiddeld inkomen. In Hatert wordt relatief veel gebruik gemaakt van 

regelingen rondom werk en inkomen. Deze achterstanden klinken door in de onderwijsprestaties van de kinderen. Op 

verschillende indicatoren van schoolprestaties laat de jeugd in Hatert een achterstand zien in vergelijking met het 

Nijmeegs gemiddelde. Een positieve ontwikkeling zijn de hogere niveau-adviezen voor de middelbare school. 

Wijkbewoners participeren iets minder en voelen zich minder verantwoordelijk voor de buurt. Er is wel potentie 

aanwezig om participatie te stimuleren en daarmee de zelfredzaamheid van de wijk te verbeteren. Het 

probleemoplossend vermogen van de wijk lijkt iets achter te blijven bij het gemiddelde van Nijmegen. 

 

Al met al is Hatert op het gebied van meedoen en zelfredzaamheid een wijk waar voorzichtige positieve ontwikkelingen 

overschaduwd worden door het gat dat nog te overbruggen is (met de gemiddelde Nijmeegse situatie). Het vergt veel 

tijd en energie om de relatief veel aanwezige multiproblematiek te stabiliseren, van stijgen is geen sprake. Maar ook de 

niet zorgbehoevenden zijn soms lastig te activeren om zich in te zetten voor de wijk. De woningvoorraad is een 

bepalende factor voor de achterstand in zelfredzaamheid en de participatie van de nieuwe wijkbewoners. De jeugd laat 

op dit gebied een hoopvol beeld zien door verbeterende schoolprestaties.  

2.1 Algemene bevolkingskenmerken: vooral bevolkingsgroei opvallend 

Kracht en en betrokenheid, maar ook sociale problematiek of zorgvraag hangen samen met de 

bevolkingskenmerken in een wijk. Het is daarom van belang bekend te zijn met de kenmerken van de 

wijkbewoners, de samenstelling van de wijk en ontwikkelingen hierin. 

Bevolking blijft groeien 

Hatert is een groeiende wijk. Tussen januari 2009 en 2015 zijn er 750 personen extra komen wonen, een groei 

van 8%. Deze groei is terug te vinden binnen iedere leeftijdsgroep. Absoluut gezien zijn de 25-49 jarigen het 

sterkst gestegen, maar relatief gezien groeit de jongste groep, 0 tot 14 jarigen het hardst. De algehele 

leeftijdsopbouw van de wijk is niet veranderd in de loop van de jaren. Een derde van de inwoners van 

Hatert is tussen de 25 en 49 jaar oud en is daarmee de grootste groep, ongeveer een vijfde is ouder dan 65. 

 

Figuur 1: Aantal personen wonend in Hatert, naar leeftijdsklasse 

 

  0-14 15-24 25-49 50-64 65+  totaal 

2009 1101 1599 3057 1517 2013  9287 

2011 1134 1573 3171 1539 2022  9439 

2013 1186 1584 3304 1613 2088  9775 

2015 1256 1700 3253 1649 2179  10037 

verschil +155 +101 +196 +132 +166 
 

+750 

Bron: Basisadministratie, gemeente Nijmegen, 2015 
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Veel alleenwonenden 

Het aantal huishoudens is tussen 2009 en 2015 met 10% gegroeid (+413 huishoudens). De alleenwonenden 

groeien daarbij het hardst in aantallen (+256), de 1-ouder gezinnen in percentage (+21%, +76).  In 2015 is  het 

grootste deel van alle huishoudens in Hatert alleenwonend. Samenwonenden vormen een substantiele 

tweede groep. De 1-ouder gezinnen vormen een minder grote groep, maar zijn wel relatief veel aanwezig in 

Hatert (Wijkmonitor, 2014). Uit figuur 1 & 2 blijkt dat de verwachtte vergrijzingsgolf in Hatert deels wordt 

gecompenseerd door een instroom van gezinnen met jonge kinderen en een toestroom van jongeren. 

 

Figuur 2: Aantal huishoudens in Hatert, naar huishoudensklasse 

 

  alleenwonend 
echtpaar/ 

samenwonend 
1 ouder 
gezin 

2 ouder 
gezin 

anders 

 

totaal 

2009 1772 1193 370 718 149 

 
4143 

2011 1883 1192 409 732 145 

 
4307 

2013 1967 1232 430 779 133 

 
4498 

2015 2028 1209 446 785 147 

 
4579 

verschil +256 +16 +76 +67 +2 
 

+413 

Bron: Basisadministratie, gemeente Nijmegen, 2015 

Groei bevolking vooral door toename van niet-westerse Nijmegenaren 

De grootste groei van het aantal inwoners zit bij de groepen allochtonen uit westerse landen en de groep 

allochtonen uit niet-westerse landen. Absoluut gezien groeit het aantal allochtonen uit westerse landen het 

meest (+255), in procenten is dat het aantal allochtonen uit niet-westerse landen (+38%, +226). Het aantal 

Antillianen wonend in Hatert neemt iets af door de jaren heen. De eerder beschreven bevolkingsgroei in 

Hatert is komt vooral door een toename in het aantal (jongere) allochtone wijkbewoners. Wat betreft de 

bevolkingsopbouw veranderd er weinig in de periode 2009 tot 2015. Over de gehele periode blijven de 

autochtonen met afstand de grootste groep. Daarnaast zijn het de allochtonen afkomstig uit een westers land 

die een substantieel deel uitmaken van de bevolking in Hatert.  

 

Figuur 3: Herkomst van de Hatertse wijkbewoners 

 

  
Autochtoon Suriname Antillen Turkije Marokko 

westerse 

landen 

niet-westerse 

landen 

 
Totaal 

2009 6153 89 160 593 266 1438 588  9287 

2011 6156 90 127 614 269 1498 685  9439 

2013 6263 92 150 620 280 1627 743  9775 

2015 6403 85 134 625 283 1693 814  10037 

verschil 250 -4 -26 32 17 255 226  750 

Bron: Basisadministratie, gemeente Nijmegen, 2015 

 

2.2 Problematiek op persoons- of huishoudensniveau 

Er wonen relatief veel huishoudens met multiproblematiek in Hatert. De regieteams en sociale wijkteams 

moeten relatief vaak ingrijpen bij problemen. Daarnaast komt er hier veel eenzaamheid voor. Niet alleen 

ouderen voelen zich vaak eenzaam, maar ook de jongeren in Hatert hebben vaker het gevoel er alleen voor 

te staan. Uit de Nijmeegse wijkmonitoring weten we dat gezondheid en zorgbehoefte aandachtspunten zijn. 
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Het verbeteren van deze situatie en daarmee de zelfredzaamheid5 is een opdracht waar een lange adem voor 

nodig is. Professionals geven aan dat door de aanwezige woningvoorraad er een relatief grote instroom blijft 

van kansarme gezinnen die weer opnieuw dezelfde problematiek met zich meebrengen. De 

aandachtsgroepen rond zorg, welzijn, werk en inkomen blijven dan ook relatief groot in Hatert. 

Veel multiproblematiek 

In Hatert komen relatief veel huishoudens vijf keer of meer voor in registraties van trajecten en regelingen 

(zorg, welzijn, werk en inkomen). Uit het Sociaal Statistisch Bestand6 blijkt dat deze aandachtsgroep in 

Hatert in vergelijking met geheel Nijmegen bijna twee keer zo groot is.  Er wordt door gemeente en 

maatschappelijke organisaties relatief veel individuele ondersteuning gegeven. Wel is er deze 

aandachtsgroep kleiner geworden in vergelijking met 2 jaar eerder (net als in Nijmegen-Zuid en in geheel 

Nijmegen). 

 

Figuur 4: Percentage aandachtsgroepen (5 keer of meer beroep op ondersteuningsregeling) 

 

 
Hatert Zuid Nijmegen 

2013 9,6 6,9 5,7 

2015 8,1 6,0 4,4 

Bron: Sociaal Statistische Bestand, gemeente Nijmegen, 2015 

 

In Hatert zijn er in vergelijking met het Nijmeegse gemiddelde veel huishoudens bekend bij de regieteams 

en sociale wijkteams7. Dit betekent dat er relatief meer mensen in de wijk wonen met complexe en 

meervoudige problematiek dan in het stadsdeel Nijmegen-Zuid of de gehele stad Nijmegen. Door de 

professionals zelf wordt dit ook waargenomen. Het sociale wijkteam vangt veel casussen zelf op en krijgt 

daarmee in kwantitatieve zin meer werk en tegelijkertijd ook complexer werk in vergelijking met andere 

aandachtsgebieden in Nijmegen. Voor het regieteam geldt dat vooral de heftigheid en de complexiteit van 

de problematiek groter is in vergelijking met andere wijken of stadsdelen.  

 

Figuur 5: Aantallen en percentage bekend bij Regieteams en Sociale Wijkteams 

 

 
Hatert abs Hatert rel Zuid Nijmegen 

regieteams 142 3,1% 1,9% 1,5% 

sociale wijkteams 324 7,1% 3,3% 1,6% 

Bron: Sociaal Statistisch Bestand, Gemeente Nijmegen. 

Overlast teruggedrongen 

De regieteams en sociale wijkteams zijn nog relatief kort aanwezig in de wijk Hatert. Door de opstartfase is 

het moeilijk de cijfers van de beginperiode te vergelijken met de cijfers van nu. Uit gesprekken met de 

wijkprofessionals blijkt dat er positieve ontwikkelingen zijn in het terugdringen van overlast, doordat er grip 

                                                           

5 Zelfredzaamheid betekent de regie hebben over je eigen leven en het vermogen om de problemen die op je pad komen op te lossen. Er 

zijn vele regelingen en voorzieningen voor kwetsbare burgers die (tijdelijk) in zwaar weer zitten. Hulpverleners kunnen als ultiem 

middel de regie over een persoon of huishouden naar zich toe trekken om zo de situatie te stabiliseren of verder afglijden te 

voorkomen. Wanneer dit vaker voorkomt binnen een wijk is dit een duidelijk teken van verminderde zelfredzaamheid in de wijk. 

 
6 Het Sociaal Statistisch Bestand van Bureau O&S geeft inzicht in ondersteuning van huishoudens op het gebied van zorg, werk, 

inkomen of jeugd. Er zijn 21 registraties vanuit de vier genoemde gebieden in opgenomen, hoofdzakelijk gemeentelijke regelingen, 

maar ook externe. Bij de meeste bestanden gaat het om populaties uit de afgelopen één tot twee jaar. Het percentage huishoudens 

waarvan leden 5 keer of meer voorkomen in registraties van trajecten en regelingen op het gebied van zorg, werk, inkomen of jeugd 

vormt een ‘aandachtsgroep’. Dit betreft een indicator voor zorg- of ondersteuningsbehoefte. 
7 De sociale wijkteams behandelen minder complexe hulpvragen en voeren vanaf 1 januari 2015 taken uit in het kader van de 

vernieuwde Wmo. De regieteams behandelen meer complexe huishoudens- en overlastproblematiek. 



Thermometer ‘Hatert 2.0’ - 10 

ontstaat op de veroorzakers. Maar er zijn zorgen over de toename van  wijkbewoners die psychiatrische zorg 

nodig hebben en de relatief grote instroom van kansarme groepen. Één van de oorzaken van deze instroom 

is de makkelijk bereikbare en goedkope woningvoorraad van Hatert. Het stimuleren van financiële en 

sociale zelfredzaamheid is een lang proces en gaat voor velen met vallen en opstaan. Problematische 

huishoudens worden daarom binnen het regieteam lang gemonitord. In Hatert gaan verbeteringen in de 

zelfredzaamheid van specifieke gezinnen parallel aan de instroom van nieuwe kansarme gezinnen. 

Verbeteringen lijken daarmee fragiel, en een opdracht van de lange adem. 

In Hatert relatief veel eenzaamheid 

In Hatert komt relatief veel eenzaamheid voor, zo blijkt uit de landelijke Gezondheidsmonitor van de 

GGD(’en), het RIVM en het CBS8. Het percentage mensen die zich in zeer ernstige mate of matig eenzaam 

voelt is in Hatert hoger dan voor geheel Nijmegen. Een hogere mate van eenzaamheid kan gevolgen hebben 

voor de zelfredzaamheid. Eenzame mensen hebben immers maar een klein of helemaal geen sociaal netwerk 

die zij om hulp kunnen vragen wanneer er zich problemen voordoen. Het kan ook leiden tot een geïsoleerd 

bestaan en een verminderd ‘meedoen’ in vergelijking met anderen.  

 

Figuur 6: Mate van gevoelens van eenzaamheid in Hatert en Nijmegen 

 
eenzaamheidsgevoelens: Hatert Nijmegen 

niet 48,5% 62,2% 

matig 39,4% 29,7% 

(zeer)ernstig 12,1% 8,1% 
Bron: Gezondheidsmonitor, GGD, 2013 

 

Ouderen hebben meer last van eenzaamheid dan jongeren blijkt uit de Gezondheidsmonitor. Ouderen in 

Hatert verschillen niet in de mate waarin zij eenzaam zijn van ouderen elders in Nijmegen. Het percentage 

75-plussers dat zich matig of ernstig eenzaam voelt is in Hatert ongeveer even hoog als in Nijmegen. Het 

probleem van eenzame ouderen is niet iets specifiek voor Hatert.  In Hatert komt er vooral meer 

eenzaamheid voor in de leeftijdscategorieën 19-34 jaar en 35-54 jaar in vergelijking met personen uit dezelfde 

leeftijdscategorie in Nijmegen. Zo is de helft van de 19-34-jarigen in Hatert matig of ernstig eenzaam, 

tegenover 30% van de jongere Nijmegenaren. Dit kan betekenen dat jongeren minder participeren in de 

samenleving. Hiermee staat de participatie van jongeren en  de zelfredzaamheid van deze groep in Hatert 

onder druk. 

 

Figuur 7: Mate van gevoelens van eenzaamheid in Hatert en Nijmegen naar leeftijdscategorieen 

 
 19-34 jaar 35-54 jaar 55-74 jaar 75 jaar en ouder 

eenzaamheid: Hatert Nijmegen Hatert Nijmegen Hatert Nijmegen Hatert Nijmegen 

niet 49,8% 70,3% 48,5% 59,4% 49,6% 59,0% 41,8% 41,5% 

matig 41,3% 24,8% 36,0% 31,1% 39,1% 31,0% 43,6% 46,5% 

(zeer)ernstig 8,9% 5,0% 15,5% 9,5% 11,3% 10,0% 14,6% 12,1% 
Bron: Gezondheidsmonitor, GGD, 2013 

 

                                                           

8 In Nijmegen hebben 3.317 personen aan deze Gezondheidsmonitor deelgenomen waarvan 517 uit Hatert. Dit betreft de eerste versie 

van de Gezondheidsmonitor, een vergelijking in de tijd is daardoor niet mogelijk. Naar verwachting zou het onderzoek in 2016 

herhaald worden. Eerder heeft de GGD (2008) de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor (2010) uitgevoerd waar ook naar 

eenzaamheid is gevraagd. Vergelijking met deze onderzoeken is niet mogelijk omdat hier alleen naar het viercijferige postcode gebied 

is gevraagd wat geen goede basis vormt voor de indeling van de wijk Hatert. 
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Een verklaring voor deze verhoogde mate van eenzaamheid in Hatert kan gevonden worden in de 

achtergrondkenmerken van de wijkbewoners. De Gezondheidsmonitor laat zien dat eenzaamheid relatief 

vaak voorkomt bij: 

 eerste generatie allochtonen; 

 werklozen; 

 arbeidsongeschikten; 

 bijstandsgerechtigden; 

 laagopgeleiden; 

 alleenwonenden, zonder duurzame relatie. 

Veel van deze achtergrondkenmerken komen in Hatert vaker voor dan in Nijmegen. In Hatert is een hoger 

percentage Nijmegenaren van niet-westerse afkomst, een hoger percentage alleenstaanden, een hoger 

percentage WWB-ers en een hoger percentage kinderen met lage startkansen9 (wijkmonitor 2014).  

 

Emotionele eenzaamheid komt vaker voor in Hatert dan in Nijmegen. Het verschil tussen Hatert en Nijmegen 

bij sociale eenzaamheid is minder groot10. Het voorkomen van sociale eenzaamheid zal onder meer samenhangen 

met de sociale samenhang in de wijk. De sociale samenhang ontwikkelde zich positief in de periode tussen 

2011 en 2013 (bron: Burgerpeiling 2011 en 2013). 

 

Figuur 8: Mate van waarin sociale en emotionele eenzaamheid voorkomen Hatert en Nijmegen 

 
 sociale eenzaamheid emotionele eenzaamheid 

 Hatert Nijmegen Hatert Nijmegen 

niet 55,6% 62,4% 58,7% 70,7% 

wel 44,4% 37,6% 41,3% 29,3% 

Bron: Gezondheidsmonitor, GGD, 2013 

 

Zoals eerder aangegeven kan het (volgens wijkprofessionals) zijn dat er successen worden geboekt in het 

verminderen van eenzaamheid bij deelgroepen, en dat er tegelijkertijd weer nieuwe bewoners instromen 

waarbij het risico op eenzaamheid relatief groot is. 

2.3 Werk en inkomen 

Een directe indicatie van de kracht en zelfredzaamheid van een wijk ligt in de sociaal economische status 

(SES) van de bewoners. Een hoge sociaal economische status duidt op meer capaciteiten en mogelijkheden 

om problemen zelf op te lossen. Een lage sociaal economische status gaat vaker gepaard met problematiek, 

bijvoorbeeld rondom de gezondheid van de persoon of de opvoeding van de kinderen. In de wijkaanpak 

wordt sterk ingezet op het verbeteren van de positie van bewoners als het gaat om werk en inkomen en 

uiteindelijk minder afhankelijkheid van professionele ondersteuning en regelingen. 

 

Een groot deel van de bewoners van Hatert is nog niet zover: de blijvende economische achterstandssituatie 

van veel inwoners is niet verrassend. Maar, de ontwikkeling is tweeërlei. Enerzijds zien positieve 

verschuivingen in de inkomenspositie in de wijk: wat meer hoge en middeninkomens, wat minder lage 

                                                           

9 hoger percentage gewichtsleerlingen vanwege hoger percentage ouders met een laag opleidingsniveau. 
10 Binnen het begrip eenzaamheid kan onderscheid gemaakt worden tussen sociale en emotioneleeenzaamheid. Er is sprake van sociale 

eenzaamheid als contacten ontbreken met mensen waarmee men bepaalde gemeenschappelijke kenmerken deelt, zoals vrienden of 

vriendinnen. Emotionele eenzaamheid treedt op als iemand een hechte, intieme band mist met één ander persoon, in de meeste 

gevallen een levenspartner. Een persoon kan zich zowel sociaal eenzaam als emotioneel eenzaam voelen.  

 



Thermometer ‘Hatert 2.0’ - 12 

inkomens. Anderzijds stijgt het beroep op Wwb-bijstand sterk, en neemt het percentage werkzoekenden 

enigszins toe (versus een daling in Nijmegen). De arbeidsparticipatie ontwikkelt zich niet gunstig. In Hatert 

wordt relatief veel gebruik gemaakt van regelingen rondom werk en inkomen, de achterstanden zijn 

hardnekkig. 

Hatert verkleint inkomensachterstand, maar zelfredzaamheid blijft kritisch 

Het gemiddelde inkomen in Hatert ligt lager dan in Nijmegen-Zuid of de gehele stad Nijmegen. In Hatert 

heeft 64% een laag inkomen en 30% een midden inkomen. Dit percentage wijkbewoners met een laag 

inkomen is groter dan het gemiddelde in Nijmegen. 

 

Het percentage huishoudens met een hoger inkomen is de laatste jaren iets gestegen in Hatert. Ook het 

percentage middeninkomens stijgt licht. Deze stijging gaat gepaard met een daling in het percentage lage 

inkomens. In het stadsdeel Nijmegen-Zuid en in geheel Nijmegen is er ook een stijging in het percentage 

hoge inkomens waar te nemen, maar hier gaat dit ten koste van de middengroep. Wat betreft het inkomen. 

loopt Hatert daarmee iets van de achterstand in op het gemiddelde van Nijmegen-Zuid en Nijmegen.  

 

Figuur 9: Verdeling van huishoudinkomens in Hatert Nijmegen-Zuid en Nijmegen 

 

 

Hatert 

 

Nijmegen-Zuid Nijmegen 

 

2012 2009 2012 2009 2012 2009 

laag  64% 66% 56% 56% 49% 49% 

midden 30% 29% 32% 33% 35% 36% 

hoog  6% 5% 12% 11% 16% 15% 

Bron: ROI, CBS statline, 2015 

 

Het percentage bewoners van Hatert dat gebruik maakt van inkomensregelingen ligt hoger dan dat voor 

stadsdeel Nijmegen-Zuid en Nijmegen. Ook per regeling is het aantal uit Hatert afkomstige deelnemers 

relatief hoog (bijvoorbeeld Wet Werk en Bijstand of schuldhulpverlenining). 

 

Figuur 10: Gebruik en clientengroepen regelingen rondom inkomen 

 

 

Hatert 
aantallen 

Hatert 
percentage 

Nijmegen- 
Zuid Nijmegen 

wwb 593 13,1 10,3 8,4 

wwb uitstroom 75 1,7 1,4 1,4 

kwijtschelding belasting 606 13,3 9,9 8,3 

collect. aanvull. verz. 548 12,1 9,0 7,6 

bijzondere bijstand 799 17,6 12,9 10,4 

schuldhulpverlening 84 1,8 1,3 1,0 

leergeld 156 3,4 2,7 2,2 

Bron: Sociaal Statistische Bestand, Gemeente Nijmegen, 2015 

Forse groei bijstandsuitkeringen 

Een belangrijke (en constante) indicator voor zelfredzaamheid en het meedoen in de wijk is het aantal 

bijstandsuitkeringen in een wijk (WWB)11. In 2013 ontvangen in Nijmegen en in de wijk Hatert meer 

bewoners een bijstandsuitkering (WWB) in vergelijking met 2009. Hoewel het percentage voor de wijk en 

                                                           

11 De andere regelingen opgenomen in het Sociaal Statistisch Bestand zijn niet altijd voor langere tijd van kracht geweest of zijn eerder 

onderhevig aan administratieve verschuivingen (bijvoorbeeld door bezuinigingen). Deze regelingen kunnen daardoor wel een goed 

beeld geven van de stand van zaken, maar zijn minder betrouwbaar om ontwikkelingen te beschrijven.  
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voor de stad meer dan verdubbeld is, stijgt het percentage in Hatert relatief iets sterker. De positie van 

Hatert ten op zichte van het Nijmeegs gemiddelde verslechterd in dit geval iets. 

 

Figuur 11: Inkomen via Wwb (% 15 -64 jarigen) 

 

 
Hatert  Nijmegen 

2009 6,2% 4,1% 

2013 13,1% 8,4% 

Bron: Stadsgetallen, gemeente Nijmegen, 2015 

Arbeidsparticipatie blijft achter 

Het functioneren in de maatschappij wordt voor een belangrijk deel bepaald door deelname op de 

arbeidsmarkt. Ook verminderd de zelfredzaamheid vaak wanneer men geen baan heeft.  Bewoners van 

Hatert maken vaker gebruik van regelingen en hulp bij arbeid dan in Nijmegen-Zuid en Nijmegen. De 

verschillen in percentages zijn minder groot voor de werkregelingen dan bij de inkomensregelingen. Ook 

voor de regelingen apart ligt het percentage deelnemers aan regelingen in Hatert hoger dan in Nijmegen-

Zuid en geheel Nijmegen.  Zo heeft Hatert een hoger percentage bewoners waarvoor een reïntegratietraject 

is gestart en heeft het Jongerenloket meer aanmeldingen in Hatert. Ook ligt het percentage niet werkende 

werkzoekende in Hatert hoger (14,5%) dan in Nijmegen-Zuid (12,4%) of geheel Nijmegen (11,3%).  

 

Figuur 12: Gebruik en clientengroepen regelingen rondom werk 

 

  

Hatert 
aantallen 

Hatert 
percentage 

Nijmegen- 
Zuid Nijmegen 

Werk reintegratie/inburger. 332 7,3 5,2 3,8 

 
Jongerenloket 103 2,3 1,9 1,7 

 
NWW 659 14,5 12,4 11,3 

 
WSW 162 3,6 2,7 1,8 

Bron: Sociaal Statistische Bestand, Gemeente Nijmegen, 2015 

 

Het aantal niet-werkende werkzoekenden ontwikkelt zich niet eenduidig binnen Nijmegen. In Hatert is het 

aantal niet-werkende werkzoekenden laatste jaren met 0,6 procentpunten gestegen. In het stadsdeel 

Nijmegen-Zuid is er sprake van een sterkere stijging, terwijl in geheel Nijmegen het aantal niet-werkende 

werkzoekenden licht is gedaald. Ten op zichte van het Nijmeegs gemiddelde verslechterd de positie rondom 

de arbeidsparticipatie in Hatert, maar deze verslechtering is minder sterk dan in de overige wijken in het 

stadsdeel. 

 

Figuur 13: Ontwikkeling in percentages niet werkende werkzoekende (Nww) 

 

 
Hatert 

percentage 
Nijmegen- 

Zuid 
Nijmegen 

2009 13,9 11,2 11,6 

2013 14,5 12,4 11,3 

Bron: Stadsgetallen, gemeente Nijmegen, 2015 

2.4 Onderwijs 

‘Het overwinnen van sociale problematiek is soms een kwestie van generaties’. Met deze zin onderstreept 

Hatert 2.0 het belang van de toekomst en de inzet op het onderwijs. Het volgen van onderwijs en het 

onderwijsniveau vormen een basis voor het verdere (werkzame) leven. In de startkansen en schoolprestaties 

van de kinderen blijken het inkomen en de opleiding van de ouders zeer bepalend. Met de voorgaande 

paragrafen in het achterhoofd lijken de kinderen in Hatert met een achterstand aan de onderwijsloopbaan te 

beginnen. En het inlopen van deze achterstanden is moeilijk en gebeurt maar mondjesmaat.  
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De achterstanden van de ouders in Hatert klinken door in de onderwijsprestaties van de kinderen. Op 

verschillende indicatoren van de schoolprestaties laat de jeugd in Hatert een achterstand zien in vergelijking 

met het Nijmeegs gemiddelde. Er zijn wel enkele positieve ontwikkelingen te ontwaren. Vooral de adviezen 

voor de middelbare school laten een gunstige trend zien. Dit maakt dat de jongeren in Hatert mogelijk 

makkelijker participeren en zelfredzamer zijn dan hun ouders in hun eigen leven. Maar met een aantal 

verbeterende factoren is het verschil met de gemiddelde prestaties nog niet verdwenen. 

Positieve ontwikkeling van schoolprestaties 

In vergelijking met 2010 zijn de gemiddelde schoolprestaties van leerlingen uit Hatert enigszins verbeterd. 

De gemiddelde citoscore is in de periode tussen 2010 en 2013 met 0,5 gestegen. Ook in Nijmegen-Zuid is een 

stijging van de citoscore gaande, waar deze in geheel Nijmegen stabiel blijft. Daarnaast is het percentage 

schooladviezen voor vmbo-t/ havo in Hatert sterker gedaald en het percentage schooladviezen voor havo/ 

vwo sterker gestegen in de wijk in vergelijking met het stadsdeel en in de stad als geheel. Het aantal 

voorbijlopers12 is in dezelfde periode iets gestegen. Veel kinderen gaan buiten de wijk naar school, wat 

bijvoorbeeld nadelig kan zijn voor de binding onder jongeren in de buurt. Het percentage leerlingen dat van 

huis uit lage startkansen meekrijgen is ook flink gedaald, maar het percentage blijft nog flink hoger in 

vergelijking met Nijmegen-Zuid en geheel Nijmegen. Over de gehele linie van indicatoren blijven de 

achterstanden in de schoolprestaties bestaan, maar worden (met deze positieve ontwikkelingen) over het 

algemeen wel kleiner. 

 

Figuur 14: Schoolprestaties in Hatert Nijmegen-Zuid en Nijmegen 

 

 

Hatert 

 

Nijmegen-Zuid Nijmegen 

 

 

2013 2010 2013 2010 2013 2010 

gemiddelde citoscore 532,8 532,3 535,2 534,5 535,3 535,3 

advies vmbo-t/ havo 49,3 55,5 36,5 42,2 35,8 36,5 

% leerling havo/ vwo 33,6 20,5 48,6 38,1 51,9 44,7 

% voorbijlopers 49 47 45 46 31 31 

% lage startkansen 32,4  5313 15,7 - 14,5 1814 

Bron: Wijkmonitor 2014 & Wijkmonitor 2012, gemeente Nijmegen. 

 

Jongeren die de school verlaten zonder startkwalificatie15 zijn de ‘vroegtijdig schoolverlaters’ (vsv’ers). Als 

vsv’er wordt het participeren in de samenleving bemoeilijkt doordat de kans op een baan drastisch afneemt. 

De groep jongeren in Hatert die zich met een achterstand op de arbeidsmarkt begeeft is (relatief gezien) bijna 

even groot als in het stadsdeel Nijmegen-Zuid, en niet veel groter dan in geheel Nijmegen.  

 

Figuur 15: Aantal en percentage vroegtijdig schoolverlaters 

 

 

Hatert 
aantallen 

Hatert 
percentage 

Nijmegen- 
Zuid Nijmegen 

vsv'ers 37 0,8 0,8 0,6 

Bron: Sociaal Statistische Bestand, Gemeente Nijmegen, 2015 

                                                           

12 Voorbijlopers zijn leerlingen die een school bezoeken die meer dan 300 meter verder ligt dan de dichtstbijzijnde school. 
13 Het percentage lage startkansen is uit 2009, lage startkansen worden verondersteld op basis van het opleidingsniveau van de ouders.  
14 Het percentage lage startkansen is uit 2009, lage startkansen worden verondersteld op basis van het opleidingsniveau van de ouders. 
15 Een succesvol afgeronde havo of vwo opleiding of een mbo opleiding van tenminste niveau 2 gelden als een startkwalificatie. 
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2.4 Actief burgerschap 

Tot actief burgerschap of burgerparticipatie rekenen we belangeloze inzet van burgers met meerwaarde voor 

de stad. Hoe gaat dit in Hatert? 

Meer dan de helft zet zich in voor de samenleving 

Ruim de helft van de bewoners van Hatert (53%) zet zich in de vrije tijd op de een of andere manier in voor 

de samenleving16. Dat is evenveel als gemiddeld in Nijmegen. Drie procent van de bewoners van Hatert 

geeft aan zich meer in te willen gaan zetten. Dat is lager dan gemiddeld in Nijmegen (7%). 

 

Figuur 16: inzet in de vrije tijd voor de samenleving (actief burgerschap) 

 

  Hatert Nijmegen 

inzet in de vrije tijd voor de samenleving (organisaties, woonbuurt, andere mensen):     

zet zich al in, wil dat meer gaan doen 2% 4% 

zet zich al in, wil dat misschien meer gaan doen 17% 19% 

zet zich al in, vindt het voldoende zo 34% 30% 

subtotaal: zet zich in 53% 53% 

zet zich niet in, wil dat wel gaan doen 1% 3% 

zet zich niet in, wil dat misschien wel gaan doen 16% 16% 

zet zich niet in, wil dat niet gaan doen 29% 29% 

Bron: Burgerpeiling 2013, gemeente Nijmegen 

 

Een deel van de voorgelegde vormen van actief burgerschap betreft inzet voor de woonbuurt. Het deel van 

de inwoners dat één of meer vormen van de inzet voor de woonbuurt pleegt is in Hatert (25%) bijna even 

hoog is als in Nijmegen als geheel (27%). Dat geldt ook voor het aandeel dat (eventueel) bereid is om extra 

inzet voor de buurt te plegen (14% in Hatert en 16% in Nijmegen). 

Het percentage bewoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de buurt steeg in Hatert van 61% in 2011 naar 

65% in 2013. Het is wel nog lager dan in Nijmegen (75%). 

 

Figuur 17: verantwoordelijkheid en inzet voor de buurt 

 

  Hatert Nijmegen 

voelt zich verantwoordelijk voor buurt 65% 75% 

zet zich in voor de buurt 25% 27% 

bereid tot extra inzet voor buurt 14% 16% 

Bron: Burgerpeiling 2013, gemeente Nijmegen 

  

                                                           

16 In 2013 is in de gemeentelijke Burgerpeiling een nieuw vraagblok opgenomen over de mate waarin Nijmegenaren zich in hun vrije 

tijd voor de samenleving inzetten. Aan de Burgerpeiling hebben 2571 personen van 15 jaar en ouder deelgenomen, onder wie 200 

woonachtig in Hatert.  

Aan de respondenten is gevraagd of ze zich inzetten voor organisaties, de woonbuurt of personen buiten hun eigen huishouden. In 

totaal zijn 16 vormen van vrijwillige inzet voor de samenleving voorgelegd. Voor alle taken kon men aanvinken of men zich daarmee 

bezighoudt. Ook hebben we gevraagd voor welke vrijwillige taken ze zich in de toekomst mogelijk (meer) willen gaan inzetten. 

Najaar 2015 worden deze vragen opnieuw voorgelegd (Burgerpeiling 2015). De uitkomsten zullen zicht geven op de ontwikkelingen 

m.b.t. de vrijwillige inzet voor de samenleving in Hatert. 
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Vooral directe hulp aan medebewoners 

De meest voorkomende vormen van vrijwillige inzet voor de samenleving in Hatert zijn: 

1. oppassen op kinderen van anderen, 

2. personen buiten het huishouden hulp bieden bij praktische zaken en 

3. het schoonhouden van de buurt. 

 

In vergelijking met alle Nijmegenaren zetten de bewoners van Hatert zich minder vaak in voor 

sportverenigingen, het organiseren van feesten en activiteiten in de buurt, het onder de aandacht brengen 

van buurtproblemen en verbeterpunten en het helpen van personen buiten het huishouden bij de 

administratie. Ook verricht men hier gemiddeld genomen minder verschillende taken.  

 

Figuur 18: actief burgerschap naar type activiteit 

 

  Hatert Nijmegen 

inzet voor personen buiten eigen huishouden: oppassen op kinderen  13,0% 13,6% 

inzet voor personen buiten eigen huishouden: hulp bij praktische zaken 10,0% 12,8% 

inzet voor woonbuurt: schoonhouden van de buurt 8,8% 8,6% 

inzet voor organisaties: sportvereniging 4,5% 8,6% 

inzet voor personen buiten eigen huishouden: begeleiding/coaching/ondersteuning vanwege 

problemen 4,5% 4,9% 

inzet voor woonbuurt: organiseren van feesten, activiteiten 3,1% 7,6% 

inzet voor woonbuurt: groenonderhoud in de buurt 2,9% 3,0% 

inzet voor organisaties: school, naschoolse opvang 2,6% 4,1% 

inzet voor woonbuurt: buurtproblemen en/of verbeterpunten onder de aandacht brengen 2,5% 4,8% 

inzet voor organisaties: buurt-/wijkvereniging, bewonersorganisatie 2,5% 2,9% 

inzet voor organisaties: organisatie voor een goed doel 2,3% 3,9% 

inzet voor organisaties: verzorgingshuis, verpleeghuis 2,2% 2,8% 

inzet voor organisaties: kerk, kerkkoor 1,5% 3,5% 

inzet voor personen buiten eigen huishouden: hulp bij de administratie  1,1% 3,6% 

inzet voor organisaties: buurt-/wijkcentrum, voorzieningenhart 0,0% 0,7% 

inzet voor organisaties: buurtpreventieteam 0,0% 0,1% 

Bron: Burgerpeiling 2013, gemeente Nijmegen 

 

Bij de taken waar men zich mogelijk (meer) voor wil gaan inzetten (zie hieronder), zien we geen duidelijke 

uitschieters. Voor negen taken geldt dat 4 tot 7% van de bewoners van Hatert zich daar mogelijk (meer) voor 

wil gaan inzetten.  

Voor enkele taken geldt dat de potentiële belangstelling ervoor in Hatert lager is dan in Nijmegen: 

begeleiding/coaching/ondersteuning van personen met problemen buiten het eigen huishouden, 

groenonderhoud en inzet voor een school of naschoolse opvang. 

Potenties rond actief burgerschap binnen Hatert 

Interessant zijn de verschillen tussen de huidige inzet en de eventuele bereidheid tot inzet. Voor enkele 

vormen van vrijwillige inzet geldt dat het percentage dat zich er mogelijk (meer) voor wil inzetten groter is 

dan het percentage dat zich er reeds voor inzet. Dat geldt met name voor: 

 inzet voor een sportvereniging; 

 het organiseren van feesten en activiteiten in de buurt; 



Thermometer ‘Hatert 2.0’ - 17 

 inzet voor een organisatie voor een goed doel; 

 inzet voor een verzorgings-/verpleeghuis; 

 inzet  voor een buurt-/wijkcentrum. 

Figuur 19: Actief burgerschap naar mogelijke extra inzet (type activiteit) 

 

  Hatert Nijmegen 

inzet voor organisaties: sportvereniging 6,8% 6,9% 

inzet voor woonbuurt: organiseren van feesten, activiteiten 5,7% 6,0% 

inzet voor personen buiten eigen huishouden: hulp bij praktische zaken 5,5% 7,3% 

inzet voor organisaties: organisatie voor een goed doel 5,4% 6,4% 

inzet voor organisaties: verzorgingshuis, verpleeghuis 4,7% 5,1% 

inzet voor personen buiten eigen huishouden: oppassen op kinderen  4,3% 5,8% 

inzet voor woonbuurt: schoonhouden van de buurt 4,1% 5,0% 

inzet voor woonbuurt: buurtproblemen en/of verbeterpunten onder de aandacht brengen 4,1% 4,2% 

inzet voor personen buiten eigen huishouden: begeleiding/coaching/ondersteuning vanwege 

problemen 3,7% 6,6% 

inzet voor organisaties: buurt-/wijkcentrum, voorzieningenhart 2,6% 2,1% 

inzet voor woonbuurt: groenonderhoud in de buurt 2,5% 4,8% 

inzet voor personen buiten eigen huishouden: hulp bij de administratie  2,5% 3,5% 

inzet voor organisaties: buurt-/wijkvereniging, bewonersorganisatie 2,2% 2,7% 

inzet voor organisaties: school, naschoolse opvang 2,1% 4,5% 

inzet voor organisaties: kerk, kerkkoor 2,1% 1,0% 

inzet voor organisaties: buurtpreventieteam 1,1% 1,2% 

Bron: Burgerpeiling 2013, gemeente Nijmegen 
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3. Kwaliteit woon- en leefklimaat 

Het binden van kansrijke bewoners is een belangrijk doel van de wijkaanpak. Dit hangt in de filosofie van 

Hatert 2.0 direct samen met de kwaliteit van het woon- en leefklimaat. Kernthema’s daarbij zijn leefbaarheid, 

sociale binding en woningmarkt. 

 

Lukt het om mensen aan de wijk te binden door een passend woon- en leefklimaat te bieden? Duidelijk is in elk geval dat 

aan allerlei voorwaarden is voldaan. En dat de bevolking in zijn geheel tevreden is met de woonomgeving (geven een 

ruime voldoende) en velen gehecht zijn aan de woonbuurt. In zijn algemeenheid zijn inwoners hierover positiever dan 

in andere Nijmeegse achterstandswijken (cijfers Burgerpeiling). De verhuisgeneigdheid is niet opvallend verschillend 

van elders in de stad. Rechtstreeks inzicht in het imago van Hatert onder woningzoekenden en - in eventuele 

wooncarrières binnen de wijk hebben we echter niet. 

 

Leefbaarheidsrisico’s zijn afgenomen, op veiligheidsgebied is het beeld niet ongunstig (hoewel er zeker aandachtspunten 

zijn). Het is een wijk waar mensen met een smalle beurs goed kunnen wonen. 

Er zijn verschuivingen in de woningvoorraad zichtbaar door prijsaanpassingen, woningverbetering, verkoop van 

woningen en nieuwbouw (vooral duurdere categorie). De goedkope voorraad is verhoudingsgewijs afgenomen, vooral 

door huurprijsveranderingen. 

Het sociaal klimaat kent nog altijd kwetsbaarheden, maar er lijkt een zekere kentering gaande, waarbij buurtgehechtheid 

en -verantwoordelijkheid en het oordeel over samenleven van etnische groepen verbeteren. Hoewel zeker aanwezig is de 

impact van jongerenoverlast afgenomen. Er hebben de afgelopen 4 jaar vele ontwikkelingen plaatsgevonden rond 

ontmoetingsmogelijkheden, denk aan de wijkcentra of aan evenementen en activiteiten met een (achtergelegen) 

ontmoetingsfunctie. 

 

3.1 Leefbaarheid 

De door bewoners ervaren leefbaarheid laat zien of de omgeving voldoet aan de verwachtingen. Deze 

waardering voor de leefomgeving hangt samen met een samenspel tussen fysieke kwaliteit, sociale kwaliteit, 

sociale kenmerken en veiligheid van de omgeving. Doel van gemeente en partners is het handhaven van de 

leefbaarheid, denk aan ‘schoon, heel en veilig’ in de wijk. 

Gunstige trends leefklimaat 

In de Nijmeegse wijkmonitor 2014 is vastgesteld dat Hatert tot de Nijmeegse wijken in de laagste 

woningmarktsegmenten behoort, gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners. De 

gemeente Nijmegen beschouwt de in Nijmegen-Zuid gelegen wijk als aandachtsgebied. Het woon- en 

leefklimaat in de wijk laat een voor Nijmegen achterblijvend niveau zien, met daarbinnen duidelijk positieve 

ontwikkelingen17. Leefbaarometer.nl kwalificeert de leefbaarheid in Hatert in totaliteit als matig positief. Er 

zijn volgens Leefbaarometer.nl binnen de wijk enkele deelgebieden met leefbaarheidsrisico's en een matige 

leefbaarheidsscore. 

 

Geïnterviewde wijkprofessionals zien vooral vooruitgang in de wijk. Ook opvallend veel ondervraagde 

wijkbewoners geven een positieve ontwikkeling aan. Er is overigens ook een substantieel aandeel bewoners 

dat vooral negatieve ontwikkelingen ziet. De (relatief lage) gemiddelde woningwaarde ontwikkelde zich 

niet opvallend. Voor wijkprofessionals is het wegnemen van de landelijke status van krachtwijk tekenend 

voor de positieve (door)ontwikkeling. Qua leefbaarheid scoort de wijk volgens hen goed, veiligheid en 

overlastsituaties zijn verbeterd. De vraag is of er reeds een verbeterde beeldvorming en imago buiten de wijk 

optreedt, dat is belangrijk voor Hatert. Er is het besef dat door de aard van de woningvoorraad een blijvende 

                                                           

17 Bron: Wijkmonitor 2014, gemeente Nijmegen 
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instroom van kansarmen en huishoudens met een lage sociaal-economische status zal plaatsvinden. Bij 

sociale stijging verlaat men soms de buurt of zelfs de wijk. Wijkprofessionals vragen zich af of er voldoende 

opties zijn om deze groep in Hatert te houden. 

 

Hatert kent heel verschillende buurten, de Edelstenenbuurt bijvoorbeeld heeft volgens Wijkprofessionals een 

heel eigen positie. De Hatertseweg is een duidelijke scheiding in Hatert, letterlijk en figuurlijk. Al met al is 

het voor hen een wijk waar mensen met een smalle beurs goed kunnen wonen. En waar ook plaats is voor 

mensen “met baggage”. Instellingen als Plurijn en RIBW hebben hier relatief veel woningen voor hun 

specifieke doelgroepen. 

Leefbaarheid enigszins verbeterd na 2010 

Op basis van een analyse van gegevens van www.leefbaarometer.nl kunnen we voor de jaren 2002 t/m 2012 

leefbaarheidsrisico’s laten zien, inclusief ontwikkelingen:  

 binnen Hatert spelen er het afgelopen decenium in bepaalde deelgebieden leefbaarheidsrisico’s; 

 er is een ontwikkeling zichtbaar waarbij de deelgebieden waar risico’s worden gezien steeds kleiner 

worden, en waar de intensiteit afneemt. Vooral na 2010 neemt de matige leefbaarheidsscore af ten 

gunste van een matig-positief oordeel. 

 al met al blijven grote delen van Hatert qua ontwikkeling van leefbaarheid(srisico’s) stabiel in de periode 

2002 – 2012. In veel deelgebieden zijn er positieve tendenzen zichtbaar in leefbaarometer.nl. Ook zijn er 2 

(kleinere) deelgebieden waar een beperkt negatieve ontwikkeling is aangegeven, maar waar het oordeel 

‘matig’ blijft. 

Zoals gezegd kwalificeert Leefbaarometer.nl de leefbaarheid in Hatert  als matig positief . Er zijn volgens 

Leefbaarometer.nl binnen de wijk enkele deelgebieden met leefbaarheidsrisico's en een matige 

leefbaarheidsscore. In het gebied Opaalstraat e.o. wijken voorspellende indicatoren negatief af: 

bevolkingssamenstelling, woningvoorraad, sociale samenhang, en in mindere mate veiligheid. Volgens 

wijkprofessionals hangt dit samen met de concentratie van goedkope huurwoningen. Scores rond 

voorzieningenniveau en publieke ruimte zijn in deze vlek juist bovengemiddeld positief. 

 

In het gebied Marchantstraat e.o. blijven scores rond bevolkingssamenstelling en woningvoorraad en in 

mindere mate veiligheid achter. Ook hier is de score rond publieke ruimte bovengemiddeld. 

Wijkprofessionals herkennen dit deelgebied als onderdeel van de zogenaamde Staatsliedenbuurt, maar 

kunnen geen bijzonderheden geven. 

 

In de gebieden Blankenborgstraat e.o., Friesenburgstraat e.o. en Zypendaalstraat  e.o. blijven scores rond 

bevolkingssamenstelling, veiligheid en woningvoorraad in negatieve zin achter. Voor wijkprofessionals zijn 

deze delen van de Kastelenbuurt, heel herkenbaar als aandachtsgebied. Het gaat hier niet om de 

woonomgeving maar vooral om een lage sociale cohesie, blijvend kwetsbare bewoners en bijvoorbeeld 

problemen rond opvoeding en inkomen. Rond de Zypendaalstraat speelt jongerenoverlast, er zijn enkele 

probleemhuishoudens aanwezig waar een negatieve uitstraling naar de omgeving van uitgaat. 

 

Vanuit lokale kennis worden geen leefbaarheidsrisico's in het gemarkeerde deelgebiedje G. Borgesiusstraat-

Mackaypad herkend. 
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Figuur 20: Ontwikkeling deelgebieden met leefbaarheidsrisico’s (volgens leefbaarometer.nl) 

 

   
2002 2006 

  
2008 

 

2010 

 

- groen = positief 

- lichtgroen = matig positief 

- oranje = matig 

Bron: www.leefbaarometer.nl 
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Gunstige veiligheidsontwikkelingen 

Gemeente en maatschappelijke partners richten zich op voorkomen overlast in de wijk en het normaliseren 

en stabiliseren van het gevoel van veiligheid in de eigen buurt. 

 

De Nijmeegse Wijkmonitor laat op het gebied van veiligheid achterblijvende scores zien in Hatert, waarbij 

een relatief groot deel van de inwoners aangeeft aan zich regelmatig onveilig te voelen in de wijk. 

Wijkprofessionals geven inmiddels aan dat het beter gaat met Hatert. De openbare orde (en het woonplezier) 

gaan er volgens hen de afgelopen 4 jaar op vooruit. En op basis van de geregistreerde criminaliteit en 

geweldsdelicten lijkt het veiligheidsbeeld niet ongunstig te zijn. Wel zijn er aandachtspunten: 

het aantal geregistreerde diefstallen (vermogensdelict) is hier lager dan in Nijmegen als geheel (exclusief 

stadscentrum); 

het relatieve aantal geweldsdelicten ligt iets hoger dan in de stad als geheel (7 registraties per 1000 inwoners 

in 2014, versus 6 in Nijmegen excl. Stadscentrum); 

qua ontwikkeling van geregistreerde criminaliteit geeft Hatert een stabiel tot gunstig beeld, net als Nijmegen 

als geheel. Het aantal geregistreerde diefstallen daalt sinds 2011 geleidelijk (in Nijmegen na 2013 een daling), 

het aandeel geweldregistraties blijft stabiel. 

volgens wijkprofessionals verspreidt een ‘oude groep’ overlastveroorzakers zich steeds meer over de stad 

(deze verminderd concentratie heeft op andere wijken weer negatieve effecten); 

er is volgens hen gerelateerd aan deze oude groep wel nieuwe opkomende groep jeugdige overlastgevers 

(familie en kennissen) mogelijk op weg naar het criminele circuit; 

overlastgevers bevinden zich vaak op straat, en maken volop gebruik van nieuwe technologie. Voorbeeld is 

het verdwijnen van drugspanden, de drugshandel is nu mobiel met behulp van social media en mobiel 

internet; 

de twee wijkagenten besteeden de meeste tijd (naar schatting 70%) aan multiprobleemhuishoudens, wat een 

hoog percentage is. Prioriteit ligt vooral op overlastgevende jeugd, drugshandel en (preventie van) 

woninginbraken. 

 

Figuur 21: Geregistreerde criminaliteit: diefstallen (“vermogensdelicten”18) en geweldsdelicten 

 
 2011 2012 2013 2014 

Hatert     

aantal vermogensdelicten 257 251 240 233 

aantal vermogensdelicten per 1.000 bewoners 27 26 25 23 

Nijmegen-Zuid     

aantal vermogensdelicten per 1.000 bewoners 25 27 29 23 

Nijmegen     

aantal vermogensdelicten per 1.000 bewoners 51 55 53 43 

Nijmegen exclusief Nijmegen-Centrum     

aantal vermogensdelicten per 1.000 bewoners 38 41 41 31 

 

 2011 2012 2013 2014 

Hatert     

aantal geweldsdelicten 83 66 64 72 

aantal geweldsdelicten per 1.000 bewoners 9 7 7 7 

Nijmegen-Zuid     

aantal geweldsdelicten per 1.000 bewoners 6 5 6 7 

Nijmegen     

aantal geweldsdelicten per 1.000 bewoners 9 9 9 8 

                                                           

18 Vermogensdelicten zijn diverse vormen van veelvoorkomende diefstal, zoals fietsendiefstal, diefstal uit auto, woning of bedrijf en 

zakkenrollerij. 
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Nijmegen exclusief Nijmegen-Centrum     

aantal geweldsdelicten per 1.000 bewoners 7 6 6 6 

Bron: Onderzoek en statistiek, gemeente Nijmegen (o.b.v. politiecijfers) 

Minder impact van jeugdoverlast 

Overlastsituaties betreffen in Hatert vooral jeugdoverlast en vernielingen (net als elders in Nijmegen), 

gevolgd door overlast van buren en (in mindere mate) drugs of drankoverlast. 

 

Figuur 22: Geregistreerde overlast, naar soort 

 
 2011 2012 2013 2014 

vernieling, vandalisme 96 76 68 85 

jeugdoverlast 47 55 46 52 

subtotaal 143 131 114 137 

     

overlast buren 30 46 48 42 

drugs-/drankoverlast 4 10 23 12 

horecaoverlast 8 2 3 2 

overlast zwervers 4 2 4 3 

Bron: Onderzoek en statistiek, gemeente Nijmegen (o.b.v. politiecijfers) 

 

De situatie rond jeugdoverlast vernielingen lijkt op basis van registraties in eerste instantie niet opvallend. 

Het aantal meldingen per 1000 inwoners is vergelijkbaar met Nijmegen als geheel (exclusief centrum). Maar 

meer inwoners geven in Hatert aandacht jeugdoverlast vaak in de buurt voorkomt (19% versus 12% 

Nijmegen). Qua ontwikkeling zien we in Hatert schommelingen in het aantal meldingen, zonder duidelijke 

trend. Maar het aandeel inwoners dat vaak jeugdoverlast ervaart is de afgelopen jaren duidelijk gedaald 

(van 24% in 2011 naar 19% in 2013). 

 

Overlast van buren en drugs- of drankoverlast zijn na 2011 (op basis van het aantal meldingen) aanvankelijk 

toegenomen en vervolgens gestabiliseerd. Opvallend is het relatief hoge aantal meldingen van drugs- en 

drankoverlast in 2013. 

 

Figuur 23: Geregistreerde jeugdoverlast en vernielingen 

 
 2011 2012 2013 2014 

Hatert     

aantal meldingen van jeugdoverlast en vernielingen 143 131 114 137 

aantal meldingen van jeugdoverlast en vernielingen per 1.000 

bewoners 15 13 12 14 

Nijmegen-Zuid     

aantal meldingen van jeugdoverlast en vernielingen per 1.000 

bewoners 13 11 12 12 

Nijmegen     

aantal meldingen van jeugdoverlast en vernielingen per 1.000 

bewoners 19 17 18 16 

Nijmegen exclusief Nijmegen-Centrum     

aantal meldingen van jeugdoverlast en vernielingen per 1.000 

bewoners 17 14 16 14 

Bron: Onderzoek en statistiek, gemeente Nijmegen (o.b.v. politiecijfers) 



Thermometer ‘Hatert 2.0’ - 23 

3.2 Woonomgeving en imago (woningmarkt) 

De gebiedsaanpak in Hatert richt zich naast leefbaarheid ook op de woningmarktpositie. In relatie tot de 

doelstellingen kijken we naar elementen als imago, woningdifferentiatie en de mogelijkheid tot het maken 

van een wooncarrière binnen de wijk. 

Woonomgeving goed op orde 

Uit de Nijmeegse wijkmonitor 2014 blijkt dat de woonomgeving in Hatert een gemiddeld, niet afwijkend 

beeld laat zien. Dat is best bijzonder in een aandachtsgebied.Wijkprofessionals wijzen op de betere 

uitstraling door de nieuwbouw en verbeteringen aan groen en verhardingen. De woningvoorraad is 

aangevuld met andere categorieën woningen. Hoewel deze toevoegingen op het totaal van de 

woningvoorraad in Hatert nauwelijks doortellen zijn de nieuwe bewoners voor hen wel bemerkbaar en 

zichtbaar. Qua voorzieningen is Hatert volgens wijkprofessionals een heel complete wijk. Het 

winkelcentrum loopt goed, het wijkgebouw is verbouwd. 

 

Ondergemiddeld blijven bewonersscores rond verloedering, beheer en onderhoud van de openbare ruimte, 

en de relatief zwakke positie van de wijk op de woningmarkt. Deze laatste is volgens wijkprofessionals wel 

aan het verbeteren, in samenhang met het imago. Ook kunnen we het beeld rond verloedering en openbare 

ruimte nuanceren. Het aantal meldingen door burgers over de openbare ruimte (bij de Bel- en Herstellijn) 

over Hatert is relatief laag (lager dan aantal meldingen over Nijmegen-Zuid en duidelijk lager dan 

gemiddeld aantal meldingen in Nijmegen). De thema’s in Hatert zijn: voetpaden (17% van alle meldingen in 

2014), straatverlichting (11%), plantsoenen (11%) en lozing van afval door burgers (9%). 
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Figuur 24: Meldingen Bel en herstellijn gemeente Nijmegen 

 
 2012 2013 2014 

Hatert    

aantal meldingen door burgers (absoluut) 531 490 498 

aantal meldingen door burgers per 1.000 bewoners 55 50 50 

Nijmegen-Zuid    

aantal meldingen door burgers per 1.000 bewoners 54 56 55 

Nijmegen    

aantal meldingen door burgers per 1.000 bewoners 73 74 72 

Bron: gemeente Nijmegen, 2015 

 

Het aantal meldingen over de openbare ruimte is na 2012 gedaald en vervolgens gestabiliseerd. In de 

periode 2012 - 2014 nam het aantal meldingen over straatverlichting af, en over plantsoenen toe. 

 

Bewoners zijn (erg) tevreden met de specifieke voorzieningen voor jongeren. De waardering voor hiervoor is 

de afgelopen jaren gestegen. Opvallend is ook de relatief hoge tevredenheid van bewoners over het 

openbaar vervoer-aanbod en over de parkeermogelijkheden in de buurt. Enkele aandachtspunten die naar 

voren zijn gekomen: afvaldumpingen en zwerfvuil in en rond het winkelcentrum of bij de Cruijfcourt en ook 

snelheidsovertredingen, vooral op de Winkelsteegseweg. Het gedrag van scooters en brommers is vaak 

afwijkend. Verkamering treedt wat meer op de voorgrond, vooral in de Edelstenenbuurt. Er is opvallend 

weinig 'werk aan huis' geregistreerd in Hatert. 

Afname % goedkope huurwoningen 

In de wijkaanpak hebben de partners beoogd de woningdifferentiatie in de wijk te vergroten. Denk aan een 

daling van het percentage sociale woningbouw en het toevoegen van woningen in de hogere prijsklasse. 

Daarnaast is het streven om meer wooncarrières binnen Hatert te laten plaatsvinden (doorverhuizingen 

binnen de wijk, in plaats van de wijk uit). 

 

Er zijn verschuivingen zichtbaar in de woningdifferentiatie, zo blijkt uit cijfers over het woningbestand. 

Gedeeltelijk is dit een administratief/financiële verschuiving vanwege huurprijsontwikkeling. Ontwikkeling 

zit niet alleen in nieuwbouw (vooral duurdere categorie), maar vooral ook in verkoop van huurwoningen,  

woningverbeteringen en huurprijsaanpassingen. Ontwikkelingen binnen de woningvoorraad in de periode 

2006 – 2014: 

het aandeel (zelfstandige) koopwoningen nam toe (+321, van 21% naar 27%19); 

het totaal aantal (zelfstandige) huurwoningen is licht afgenomen (-40 woningen); 

de goedkope huurvoorraad (onder de “kwaliteitskortingsgrens”) is verhoudingsgewijs behoorlijk 

afgenomen, in absolute aantallen ongeveer gehalveerd (zie onderstaande figuur); 

de middeldure (tussen kwaliteitskortingsgrens en max. huurgrens) en dure huurvoorraad (boven max. 

huurgrens) is verhoudingsgewijs toegenomen (zie onderstaande figuur); 

inmiddels zijn er ruim 70 vrije sector-huurwoningen in Hatert (cijfer 2014); 

De woningvoorraad is aangevuld met andere categorieën woningen, hoewel deze toevoegingen op het totaal 

nauwelijks doortellen (een behoorlijk grote wijk met in 2014 zo’n 4.700 woningen). Maar er is (door 

wijkprofessionals) wel degelijk impact benoemd van nieuw ingestroomde bewoners. Zij zijn zichtbaar, 

actief, zorgen voor een nieuw elan. 

  

                                                           

19 Bron: Stadsgetallen, Registratie afdeling Burgerzaken en Belastingen, Gemeente Nijmegen. 
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Figuur 25:  Verschuivingen binnen de corporatiebezit, naar hoogte huur 

 
Categorie voorraad Corporatiebezit 2006 2010 2014 

goedkoop kwaliteitskortingsgrens 35,8% 26,4% 17,2% 

betaalbaar 1e aftoppingsgrens 63,2% 70,0% 68,1% 

betaalbaar 2e aftoppingsgrens 0,6% 1,6% 6,3% 

bereikbaar < max. huurgrens 0,2% 1,1% 6,2% 

duur (vrije sector) >max. huurgrens 0,2% 0,9% 2,3% 

  100% 100% 100% 

Bron: Stadsgetallen gemeente Nijmegen (registratie woningcorporaties) 

 

Weinig zicht op wooncarrières 

Door de aard van de woningvoorraad zien wijkprofessionals in Hatert een blijvende instroom van 

kansarmen en huishoudens met een lage sociaal-economische status. Bij sociale stijging verlaat men soms de 

buurt of zelfs de wijk. Harde gegevens over verhuizingen binnen de wijk zijn niet voorhanden, zodat het 

moeilijk is uitspraken te doen over feitelijke wooncarrières binnen Hatert. Eén van de corporaties heeft wel 

enig algemeen inzicht kunnen geven in mutaties en verhuisredenen: 

er zijn relatief veel mutaties binnen hun bestand (vooral eengezinsgwoningen); 

de mutatiegraad ligt relatief hoog vergeleken met andere wijken, maar is vergelijkbaar met elders in 

Dukenburg; 

de woning en/of woonomgeving behoort (naast andere redenen) tot de meest genoemde verhuisredenen. 

Verhuisredenen zijn vooral de gezondheid, aankoop van een woning en/of samenwonen en het type woning 

en/of woonomgeving 

de verhuisbestemming is niet bekend; 

in 2011  is een maximum inkomenseis gesteld voor alle sociale huurwoningen. Dit beperkt de diversiteit aan 

instroom (zo geven betrokkenen van de corporaties aan). De instroom in Hatert (inmiddels) vooral uit 

urgent woningzoekende, statushouders en cliënten bijzondere bemiddeling. De reguliere woningzoekenden 

die belangstelling tonen (voor de eengezinswoningen) zijn vooral allochtonen. 

Indicaties rond imago en woningmarktpositie (lichte achterstand) 

Om allerlei redenen is het vanuit de wijkaanpak belangrijk dat het imago van de wijk verbetert. 

Rechtstreekse informatie over het imago van de wijk bij Nijmeegse (of regionale) woningzoekenden is niet 

beschikbaar. Wel kunnen we op basis van onderzoek onder mensen uit het gebied zelf (WoON20 en de 

Burgerpeiling) indicaties afleiden over woningmarktpositie en wijkimago. Daaruit komt een lichte 

achterstandpositie naar voren, die niet afwijkend is van andere Nijmeegse aandachtsgebieden: 

 de verhuisgeneigdheid is niet opvallend verschillend van elders in de stad; 

 de meest genoemde verhuisredenen is de huidige woning, net als elders in Nijmegen. De tevredenheid 

over de woning ligt wat lager dan gemiddeld. Men vindt de woningen vooral te klein, maar ook voor de 

indeling, sfeer en buitenruimte is de waardering lager dan gemiddeld; 

 tegelijkertijd wordt in Hatert de woonomgeving bovengemiddeld vaak door verhuisgeneigden genoemd 

als verhuisredenen. 

 er is wat minder binding met de eigen buurt bij verhuisgeneigden (vooral bij hogeropgeleiden), en meer 

mensen dan gemiddeld hebben een voorkeur voor een andere buurt (22% vers 17%). 

                                                           

20 Nijmegen heeft meegedaan aan het WoonOnderzoek Nederland (WoON 2012).  Dit onderzoek naar woongedrag en woonwensen 

wordt om de drie jaar in de opdracht van de Rijksoverheid uitgevoerd. In onze stad hebben 1.341 personen deelgenomen aan WoON 

2012 (steekproef verhoogd), van wie 447 woonachtig in ISV3-gebieden en 135 in Hatert. Nijmegen doet ook weer mee aan WoOn 

2015. De uitkomsten daarvan komen in 2016 ter beschikking. 
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 De bevolking in zijn geheel is tevreden met de woonomgeving (geven een ruime voldoende) en velen 

zijn gehecht aan de woonbuurt. In zijn algemeenheid zijn inwoners hierover positiever dan in andere 

Nijmeegse achterstandswijken (cijfers Burgerpeiling). 

Figuur 26: verhuisgeneigdheid en verhuisredenen 

 

 

Hatert 

(ISV3-gebied) 

ISV3-gebieden 

in Nijmegen Nijmegen 

Verhuisgeneigdheid       

beslist niet 50,0 52,8 55,9 

eventueel wel, misschien 24,9 23,8 19,5 

zou wel willen, kan niets vinden 6,7 4,2 3,3 

beslist wel 12,2 13,5 14,4 

reeds andere huisvesting/woonruimte gevonden 0,0 1,7 2,2 

Onbekend 6,1 4,0 4,6 

        

Woning of woonomgeving als redenen om niet te verhuizen       

tevreden over woning 35,6 43,3 47,0 

tevreden over woonomgeving 21,8 29,4 35,1 

wil niet weg uit de buurt 15,9 17,6 21,5 

        

Woning of woonomgeving als redenen om wel te verhuizen       

woning 15,6 16,8 14,9 

woonomgeving 11,9 8,5 6,1 

woning is belangrijkste reden 13,7 13,5 11,5 

woonomgeving is belangrijkste reden 4,9 4,7 3,3 

Bron: WoON 2012 

 

Zoals gezegd komt het beeld naar voren dat de bewoners van Hatert wat negatiever dan gemiddeld over 

hun woonomgeving oordelen. Uitkomsten uit de Burgerpeiling 2013 bevestigen dit beeld, althans voor wat 

betreft de vergelijking met Nijmegen. De bewoners van Hatert geven het rapportcijfer 7,2 voor hun 

woonomgeving, de bewoners van Nijmegen een 7,5. En 62% van de bewoners van Hatert is gehecht aan de 

buurt, tegenover 66% van de Nijmegenaren. Echter, in vergelijking met andere aandachtsgebieden in 

Nijmegen zien we dat Hatert in de Burgerpeiling relatief gunstig scoort: een wat hoger rapportcijfer voor de 

woonomgeving (7,2 tegenover 6,9 – 7,0 in de andere aandachtsgebieden in West, Dukenburg en Lindenholt) 

en een hoger percentage dat gehecht is aan de buurt (66% tegenover 53 – 58% in de andere 

aandachtsgebieden in West, Dukenburg en Lindenholt). 

 

  



Thermometer ‘Hatert 2.0’ - 27 

Figuur 27: Oordeel over de huidige woning 

 

  

Hatert 

(ISV3-gebied) 

ISV3-gebieden 

in Nijmegen Nijmegen 

oordeel over huidige woning       

tevreden met woning 79 80 84 

gehecht aan woning 69 75 78 

indeling woning is geschikt 74 77 80 

woning is te klein 34 21 18 

woning is te groot 7 7 6 

woning is slecht onderhouden 13 17 14 

woning adem een goede sfeer 78 84 87 

onvoldoende buitenruimte bij de woning 33 24 28 

Bron: WoON 2012 

 

In Hatert is er wat minder binding met de eigen buurt bij verhuisgeneigden. Aan degenen die binnen 

Nijmegen willen verhuizen is gevraagd of naar welke buurt ze willen verhuizen. Huishoudens in Hatert 

geven wat minder vaak aan dat ze zeker of bij voorkeur naar een huis in dezelfde buurt willen verhuizen. De 

huishoudens in Hatert, die naar een andere buurt willen verhuizen, behoren duidelijk vaker tot de 

hoogopgeleiden dan de huishoudens, die in Hatert willen blijven wonen. 

 

Figuur 28: Verhuiswens naar locatie 

 

  

Hatert 

(ISV3-gebied) 

ISV3-gebieden 

in Nijmegen Nijmegen 

verhuiswens binnen Nijmegen: waar wil men naartoe verhuizen?       

zeker dezelfde buurt 1,2 4,7 4,2 

bij voorkeur dezelfde buurt 8,2 9,0 9,0 

bij voorkeur een andere buurt 9,4 6,4 6,4 

zeker een andere buurt 12,5 10,3 10,3 

Bron: WoON 2012 

 

3.3 Sociale binding 

Sociale cohesie is op buurtniveau niet vanzelfsprekend, omdat stedelingen vaak hun sociale netwerk in de 

hele stad (en daarbuiten) hebben. Doel is het vasthouden van de bestaande (gegroeide) betrokkenheid en het 

verantwoordelijkheidsgevoel van bewoners rond de buurt en eigen woonomgeving. Eén van de 

ontwikkellijnen zit in de voorwaardelijke sfeer. Gemeente en maatschappelijke partners zetten al geruime 

tijd in op het verbeteren van ontmoetingsmogelijkheden binnen Hatert. 

Buurtbinding neemt toe, sociaal klimaat blijft aandachtspunt 

Het sociaal klimaat in de wijk is volgens de gemeentelijke Wijkmonitor 2014 een aandachtspunt, vooral 

vanwege achterblijvende scores rond veiligheid en onderling samenleven. Een relatief groot deel geeft aan 

zich regelmatig onveilig te voelen in de wijk. Het samenleven van diverse herkomstgroepen, er leven hier 

vele nationaliteiten, is volgens wijkprofessionals vooral het elkaar gedogen. Hatert is geen meltingpot, 

hoewel het in bepaalde deelgebieden zeker niet om separaat leven gaat. Enerzijds zijn veel mensen op hun 

directe omgeving gericht, anderzijds zien wijkprofessionals ook veel anonimiteit of mensen met een netwerk 

buiten de wijk. Maar er lijkt een zekere kentering gaande: 
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scores op verschillende sociale indicatoren zijn verbeterd (Wijkmonitor). Zo zijn meer mensen gehecht aan 

de buurt en voelen er vele zich medeverantwoordelijk voor de eigen woonomgeving; 

veel inwoners van Hatert vinden hun buurt heel belangrijk voor het eigen sociale leven; 

het samenleven van diverse groepen is volgens hen nauwelijks een issue (tevredenheid verbeterd). Wel 

blijven overlast van jongeren (wel afgenomen) en omwonenden duidelijk naar voren komen; 

Wijkprofessionals geven aan dat de gebrekkige zelfredzaamheid van mensen het grootste probleem is van 

de wijk. Eerder was dit jongerenoverlast, maar de overlast van jongeren met Marokaanse achtergrond is 

afgenomen en dat zet de zaken nu veel minder op scherp. De omgeving Cruijffcourt blijft aandachtsgebied, 

maar de situatie is beheersbaar. Er is een kleine, hardnekkige groep probleemjeugd, met vooral individuele 

problemen. 

Figuur 29: betrokkenheid bij de eigen buurt 

 
 2011 2013 

Hatert   

Medeverantwoordelijk voor de buurt 61% 65% 

Gehecht aan de buurt 49% 62% 

Nijmegen-Zuid   

Medeverantwoordelijk voor de buurt 68% 75% 

Gehecht aan de buurt 53% 65% 

Nijmegen   

Medeverantwoordelijk voor de buurt 71% 75% 

Gehecht aan de buurt 60% 66% 

Bron: Wijkmonitor 2012 en 2014, gemeente Nijmegen 

 

Ontmoetingsmogelijkheden sterk verbeterd 

Een belangrijke voorwaarde (en doelstelling) binnen de wijkaanpak is het verbeteren van 

ontmoetingsmogelijkheden in de wijk. Er hebben de afgelopen 4 jaar vele ontwikkelingen plaatsgevonden 

op dit terrein rond formele wijkcentra, mogelijkheden in de openbare ruimte, de functie van het 

winkelcentrum, evenementen, activiteiten met een (achtergelegen) ontmoetingsfunctie, relevante 

bewonersinitiatieven en digitale platforms: 

Het wijkcentrum Hatert heeft in 2013 een forse facelift gehad met nieuwe entree, ontmoetingsruimte, 

keuken, etc. Het centrum heeft sindsdien een veel opener karakter en wordt volgens wijkprofessionals zeer 

goed gebruikt voor wijkactiviteiten en ook bovenwijks. 

Qua ontmoetingsmogelijkheden in de openbare ruimte is vooral de “parkzoom” aan het kanaal een 

kwaliteitsimpuls geweest. De afgelopen 3 jaar wordt hier ook de Dag van het Park gevierd en zijn er 

gezamenlijke schoonmaakacties. Het parkje (met JOP) in de Edelstenenbuurt is ook goed opgeknapt en 

wordt volgens wijkprofessionals meer gebruikt dan voorheen. Het parkje met de Uil en het Cruijffcourt 

worden al jarenlang veel gebruikt, maar krijgen volgens hen door de jaarlijkse wijklunch door de brede 

school meer aandacht. De ‘Mualketen’21 in de Kastelenbuurt (in ‘de Molukse wijk’) is sinds de zomer van 

2011 ook belangrijk, waarbij het niet helemaal duidelijk is in hoeverre deze wordt gebruikt door jong en oud. 

Afbeelding: Park “de Mualketen” in Hatert 

                                                           

21 Park de Mualketen aan de Angerensteinstraat, zomer 2011 geopend. Het oorspronkelijke park is gerealiseerd in de zestiger jaren van 

de vorige eeuw. In die tijd kwamen veel Molukse families naar Nederland. In Hatert hebben deze nieuwe bewoners actief 

meegedacht over de inrichting van dit park. De heer Mual heeft het ontwerp gemaakt. Hij vond het belangrijk dat kinderen al 

spelend in een natuurlijke omgeving van alles kunnen ontdekken. Omdat het park aan vernieuwing toe was, is begin 2010 door de 

gemeente samen met bewoners, waaronder mensen uit de Molukse gemeenschap, een plan gemaakt om de Mualketen met respect 

voor de historie op te knappen. Woningcorporaties en Welzijnsorganisatie Tandem hebben dit initiatief ondersteund. 



Thermometer ‘Hatert 2.0’ - 29 

 

 
Bron: www.nijmegen.nl 

 

Het winkelcentrum is een belangrijke voorziening voor Hatert en daarbuiten. Een centrale voorziening, en 

een natuurlijk (ontmoetings)hart voor de wijk. Het complex kent een paar grote trekkers (EMté, Bakker Bart, 

Bruna) en vernieuwing met een Turkse koffie/broodzaak. Er liggen nog verbetermogelijkheden in verdere 

horeca-mogelijkheden. Door de facelift van de winkelstrip aan de Couwenbergstraat is er meer een geheel 

ontstaan verblijven mensen er volgens wijkprogessionals prettiger. 

Het belangrijkste evenement met een (achtergelegen) ontmoetingsfunctie is ‘Kleurrijk Hatert’, het jaarlijkse 

festival/braderie/muziekevenement waar 10.000 mensen op af komen, ook van buiten Hatert. Daarnaast is er 

sinds 3 jaar ook het ‘Festival Bij de Buren’, meer op gezondheid en ouderen gericht (op Park Malderborgh, 

tegen Grootstal aan). Daarnaast zijn er kleinere evenementen in wijkcentrum, en ook de wijklunch en ‘dag 

van het park’. 

Naast de reguliere fora zoals wijkplatform en de 3 buurtgroepen ontstaan de laatste 4 jaar steeds meer 

informele bewonersinitiatieven. Deze zijn volgens wijkprofessionals relevant voor de sociale binding en 

ontmoeting. Er zijn 54 bewonersinitiatieven bekend (situatie april 2015). Bijvoorbeeld een ochtend voor 

ouderen in het wijkcentrum. Bewoners hebben dit opgezet: een dagbesteding voor de wat kwetsbare 

ouderen door bewoners uit de wijk zelf. Zonodig wordt er hulpverlening ingezet. Er komen zeker iets van 20 

mensen per keer, en vaak nieuwe gezichten. Andere voorbeelden zijn ‘Welkomstrondje Hatert’  (nieuwe 

bewoners welkom en bekend laten voelen in de wijk, verbinden met al actieve wijkbewoners en 

wijkinitiatieven), individuele opruiminitiatieven (buurtbewoners die individueel hun buurt schoon houden, 

los van een organisatiestructuur als het buurtrangersteam) of  Kook en ontmoet (RIBW-bewoners koken 

voor wijkgenoten in wijkcentrum). 

Op het terrein van digitale platforms was en is www.houvanhatert.info (ontstaan bij de start van 

krachtwijkaanpak), maar het laatste jaar is www.mijnnijmegenzuid.nl belangrijk als online-dorpsplein (het 

vroegere mijnbuurtje). Er is een actieve buurtverbinder die volgens wijkprofessionals actief is en ook de 

relatie met stip (een informatie- en adviespunt in de wijk), wijkkrant en wijkplatform opzoekt. 



Thermometer ‘Hatert 2.0’ - 30 

Bijlage: Doelstellingen WijkActiePlan Hatert 2.0 

Stijging of stabilisatie 

1. verbeteren schulden van individuen/gezinnen uit Hatert (geslaagde 

hulpverleningstrajecten, terugval na geslaagde hulpverlening) 

2. arbeidsparticipatie bevordering van individuen/gezinnen uit Hatert (geslaagde 

arbeidsparticipatie, geslaagde toeleiding naar betaald werk): 1000 tevreden ex-

werkzoekenden. 

3. verbeteren schoolprestaties van kinderen van individuen/gezinnen uit Hatert 

(minder individuele schooluitval, hogere uitstroom naar voortgezet onderwijs, 

hoger schooladvies). 

4. verbeteren gebruik minimabeleid en bevorderen participatie (te meten aan stijging 

op de tredes van de participatieladder). 

5. multiprobleemhuishoudens bereiken binnen afzienbare tijd de low-care status en 

blijven daar of gaan naar de no-care status (te meten aan het aantal gezinnen en de 

tijd die het duurt in de monitoringsfase of afsluiting door het regieteam. 

6. er is minder terugval door voormalig multiprobleemhuishoudens in opnieuw de 

high-care status (te meten aan “huishouden opnieuw in regieteam”). 

7. Voortijdig schoolverlaten van jongeren in Hatert terugdringen: nu 7,2 % naar het 

Nijmeegse gemiddelde van 4,3%, in absolute aantallen nu van 30 per jaar naar 18 per 

jaar. 

8. Jongeren in Hatert hebben een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. 

9. Terugdringen van jeugdwerkloosheid. 

10. Vermindering eenzaamheid onder ouderen: 2015 geven ten minste 75% van de 

ouderen aan dat ze beschikken over een sociaal netwerk en/of de netwerken in hun 

buurt. en waarop ze een beroep kunnen doen. 

11. Verbeteren lage startkansen van de kinderen die in Hatert naar school gaan. 

12. Voorkomen overlast in de wijk: gevoel van onveiligheid minimaal handhaven op 

niveau 2009 en streven richting nijmeegs gemiddelde (bron is gemeentelijke 

integrale veiligheidsmonitor). 

13. De kloof tussen Hatert en Nijmeegs gemiddelde op het vlak van de beïnvloedbare 

werkeloosheid is verkleind. 

14. Handhaven schoon en heel in de wijk. 

Binden 

 

1. Meer wooncarrieres binnen Hatert in het huurdersbestand (verhuizen naar 

duurdere woning). 

2. Verbetering woningdifferentiatie bij elke kans die zich voordoet: daling percentage 

sociale woningbouw, toevoegen woningen in hogere prijsklasse (huur/koop). 

3. Verbeteren imago van de wijk. 

4. Verbeteren ontmoetingsmogelijkheden. 

5. Leefbaarheid handhaven: handhaven schoon en heel in de wijk. 

6. Voorkomen overlast in de wijk: gevoel van onveiligheid in de buurt minimaal 

handhaven op niveau 2009 en streven richting nijmeegs gemiddelde. 

7. Betrokkenheid bij de buurt in de zin van zich verantwoordelijk voelen voor de buurt 

handhaven. 
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Reguliere aanpak en 6 extra bouwstenen 

De doelstellingen zijn gekoppeld aan verschillende maatregelen en initiatieven. Deze worden door 

corporatie, andere betrokkenen en gemeente neergezet op het gebied van: 

 onderwijs & jeugd; 

 veiligheid; 

 leefbaarheid (sociaal wijkteam, regieteam). 

Met 6 extra bouwstenen worden in WAP 2.0 een extra impuls gegeven aan de wijk Hatert: 

 Actiecentrum Hatert Werkt; 

 Regieteam Zuid; 

 Woningmarkt; 

 Imago; 

 Eenzaamheid; 

 Bewonersparticipatie. 

 

 


