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Inleiding 

Achtergrond en vraagstelling 

De afgelopen jaren is in Zwanenveld projectmatig en gebiedsgericht aan integrale 

wijkaanpak gewerkt. Na een evaluatie met het betrokken regieteam in de zomer van 2020 

bleek dat een gebiedsaanpak langer wenselijk is. Tegelijkertijd is er behoefte aan toets van 

inhoudelijke projectdoelstellingen. In het jaarprogramma Onderzoek en Statistiek 2021 is 

hier ruimte voor geboden. Opdrachtgever is Anja Maas, projectleider leefbaarheid gemeente 

Nijmegen. 

 

Integrale wijkaanpak is hier gericht op doelen rond objectieve- en subjectieve veiligheid, 

burgerverantwoordelijkheid voor leefbaarheid en zorgzaamheid, zorginzet/zelfregie en 

participatie in werk-dagbesteding-wijkactiviteiten. 

 

Projectdoelen uit het Plan van Aanpak Zwanenveld leefbaar (2018): 

 Verbeteren van de objectieve veiligheid en de veiligheidsbeleving in delen van de wijk 

waar dit problematisch is; 

 Verhogen van de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in eigen wijk of buurt en 

wederzijdse zorgzaamheid; 

 Verminderen van de noodzaak tot professionele zorginzet en verhogen van inzet eigen 

netwerk, zelfredzaamheid en zelfregie; 

 Verhogen van de participatie in werk en dagbesteding en deelname aan activiteiten in 

de eigen wijk of buurt. 

 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de ontwikkeling die de wijk sinds 2018 

heeft doorgemaakt op de projectthema’s veiligheid, verantwoordelijkheid, 

samenredzaamheid en meedoen. Daarbij wordt niet beoogd directe causaliteit met 

ingezette instrumenten te bewijzen, maar geeft een thermometerbenadering voldoende 

basis voor evaluatie. 

 

Onderzoeksvragen 

Welke ontwikkelingen zijn sinds 2018 zichtbaar in Zwanenenveld op het gebied van: 

 algemene leefbaarheid; 

 veiligheidsbeeld; 

 betrokkenheid van bewoners bij leefbaarheid; 

 inzet bewoners voor buurtgenoten; 

 inzet eigen netwerk, zelfredzaamheid en zelfregie; 

 arbeidsparticipatie, zinvolle dagbesteding; 

 deelname aan buurt- of wijkactiviteiten. 
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Vanuit de informatiebehoefte en onderzoeksvragen operationaliseren we de vraagthema’s 

op wijkniveau: 

 

Vraagthema Thermometer Bron 

Leefbaarheid Rapportcijfer voor de buurt 

als plek om te wonen en te 

leven 

Burgerpeiling 

 

 

Veiligheidsbeeld (veiligheid) % voelt zich veilig in eigen 

buurt 

 

Meldingen/aangiften 

incidenten 

 

Burgerpeiling 

 

 

Politiecijfers 

Betrokkenheid bij 

leefbaarheid 

(verantwoordelijkheid) 

% dat zich betrokken voelt 

bij leefbaarheid eigen 

buurt 

 

% dat inzet pleegt voor de 

buurt 

 

Burgerpeiling 

Inzet voor buurtgenoten 

(samenredzaamheid) 

% biedt hulp buiten 

huishouden aan mensen 

uit de buurt 

 

Burgerpeiling 

 

 

Netwerk, zelfredzaamheid 

en zelfregie 

(zelfredzaamheid) 

% dat aangeeft (zeer) goed 

voor zichzelf te kunnen 

zorgen 

 

% dat buurt belangrijk 

vindt voor het sociale leven 

 

 

Burgerpeiling 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsparticipatie en 

dagbesteding 

% werkend (betaald, 

tijdelijk of zelfstandige) 

 

Dagbesteding buurtgericht 

 

Dagelijkse bezigheden 

zinvol 

 

Burgerpeiling 

 

 

 

 

 

 

 

Daar waar mogelijk voegen we informatie van wijkprofessionals toe. Dit betreft geen 

omvattend beeld, maar een extract uit de resultaten van kwalitatief onderzoek onder 

betrokken wijkprofessionals in het voorjaar van 2021. 

 

Deelname aan buurt- of wijkactiviteiten (aantal bezoekers herhalende activiteiten) is af te 

leiden uit projectregistraties, en is niet in dit rapport opgenomen. 
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1. Leefbaarheid 

Projectdoelen uit het Plan van Aanpak Zwanenveld leefbaar hebben in groter verband vaak 

een relatie met de leefbaarheid in de wijk. Met leefbaarheid bedoelen we de mate waarin het 

woon- en leefklimaat voldoet aan de eisen van bewoners zelf. 

Ruime voldoende voor leefbaarheid, wel aandachtspunten 

De wijk Zwanenveld maakt deel uit van stadsdeel Dukenburg. Zwanenveld kent enkele 

rondlopende hoofdstraten waaraan woonblokken zijn geplaatst. 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 ligt aan 

een bus- en treinstation. 

 

 
Zwanenveld (Dukenburg) - Geologenstrook in de winter 

 

Bewoners waarderen het woon- en leefklimaat in hun wijk gemiddeld genomen met een 

rapportcijfer 6,8. Deze ruime voldoende (afgerond) is wat lager dan het gemiddelde in 

stadsdeel Dukenburg (7,0) en duidelijk lager dan de gemiddelde waardering in Nijmegen 

(7,6). Het rapportcijfer voor de buurt in Zwanenveld schommelde in het verleden nogal eens. 

De laatste jaren waarderen bewoners de wijk steeds beter, hoewel de laatste meting wat 

lager uitvalt. 
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Figuur: Rapportcijfer voor de buurt als plek om te wonen en te leven 

 

 
Bron: Burgerpeiling gemeente Nijmegen 

Aandachtspunten leefbaarheid 

Wijkmonitoring laat enkele aandachtspunten in de wijkontwikkeling zien. Bewoners zijn 

geregeld kritisch over de leefbaarheid, een verhoudingsgewijs grote groep geeft aan dat de 

buurt achteruit gaat1. De ontwikkeling van de marktwaarde van woningen blijft achter, in 

vergelijking met het Nijmeegse beeld. Leefbaarometer ziet leefbaarheidsrisico's toenemen 

en beoordeelt de leefbaarheid hier als zwak. Daarvoor was deze geruime tijd voldoende. 

Behoorlijke delen van Zwanenveld zijn als aandachtsgebied met leefbaarheidsrisico's 

aangegeven (beeld 2018). 

 

Negatieve ontwikkelingen in de woonomgeving zijn in de ogen van wijkbewoners vooral: 

1. veiligheid, vandalisme, criminaliteit, agressie; 

2. meer rotzooi/zwerfvuil; 

3. minder of slechtere winkels en voorzieningen; 

4. minder, te weinig parkeerplaatsen; 

5. lawaai; 

6. slechter onderhoud groen; 

7. meer hondenpoep. 

 

Positieve ontwikkelingen in de woonomgeving zijn volgens bewoners vooral: 

1. meer of betere winkels, voorzieningen; 

2. renovaties; 

3. leefbaarheid algemeen; 

4. meer en/of betere speelvoorzieningen. 

                                                                            
1 Een relatief hoog aandeel van 35% ziet achteruitgang, 52% vindt de wijk stabiel, een 

kleiner deel zag vooral vooruitgang (4%). 
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2. Veiligheid 

Projectdoelen uit het Plan van Aanpak Zwanenveld leefbaar (2018) zijn onder meer het  

verbeteren van de objectieve veiligheid en de veiligheidsbeleving in delen van de wijk waar 

dit problematisch is. Hierna presenteren we informatie rond subjectieve veiligheid en 

meldingen/aangiften. Er is niet beoogd directe causaliteit met ingezette instrumenten te 

bewijzen, maar een thermometerbenadering. 

 

 
 

In Dukenburg, en in sterkere mate in Zwanenveld, is (on)veiligheid al langere tijd een 

belangrijk buurt- of wijkthema. In Zwanenveld zijn veiligheid, vandalisme, criminaliteit en 

agressie de meest door wijkbewoners genoemde negatieve ontwikkelingen in de 

woonomgeving. 

 

Figuur: % voelt zich onveilig in eigen buurt (vaak en soms) 

 

 

Bron: Burgerpeiling gemeente Nijmegen 
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Met 30% voelt in Zwanenveld een relatief groot deel van de inwoners zich onveilig in de eigen 

woonbuurt (vaak en soms). In Dukenburg is dat gemiddeld 23% en in Nijmegen als geheel 

15%. In Dukenburg en Zwanenveld is het aandeel bewoners dat zich vaak of soms onveilig 

voelt recentelijk toegenomen. Deze groep Zwanenvelders geeft diverse redenen en 

oorzaken aan, veel genoemd zijn: 

 Mensen in de buurt die ik vanwege hun gedrag niet vertrouw. 

 Drugsdealers en/of drugsverslaafden in de buurt. 

 Stille, afgelegen plaatsen in de buurt. 

 De criminaliteit in de buurt. 

 Berichten in de media over de buurt. 

 

Tabel: Meldingen/aangiften i.r.t. relevante incidenten (per 1.000 inwoners) 

 

 
Bron: Politiecijfers Nijmegen 

 

Uit cijfers rond meldingen en aangiften komt het volgende beeld naar voren met betrekking 

tot incidenten die belangrijk zijn voor leefbaarheid en veiligheid op wijkniveau: 

 woninginbraken (incl. schuur, garage) komen niet in opvallende mate voor, hoewel er 

recentelijk (2020) wel een toename zichtbaar is. 

 Auto-inbraak wordt hier door de jaren heen relatief veel gemeld, wel met behoorlijke 

ups en downs. 

 Zowel fietsendiefstal (incl. brom-/snorfietsen) als bedreiging/mishandeling komen 

opvallend veel voor in de cijfers voor Zwanenveld. Per 1.000 inwoners ongeveer dubbel 

zo veel als in Nijmegen als geheel. 

 Ook jeugdoverlast werd altijd veel geregistreerd, hoewel het beeld voor 2020 niet langer 

opvallend is. 

 Hetzelfde geldt voor meldingen en aangiften van vernieling. 

 

In het kader van wijkmonitoring brachten wijkprofessionals de volgende aandachtspunten 

op het gebied van veiligheid naar voren2: 

 intimidaties rondom 40-ste straten; 

 vernielingen rond Prins Mauritsschool; 

 aanwezigheid van overlast-gevende -, criminele - en daarmee sfeerbepalende) 

personen in de wijk; 

 rondom de Prins Mauritsschool overlast; 

 hangjeugd en hangouderen rondom het winkelcentrum. 

 

  

                                                                            
2 Dit is geen omvattend beeld, maar een extract uit de resultaten van kwalitatief onderzoek 

onder betrokken wijkprofessionals in het voorjaar van 2021. 

Zwanenveld Nijmegen, exclusief Stadscentrum

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

geregistreerde gevallen per 1.000 inwoners:

woninginbraak (incl. schuur, garage) 11,6 6,7 7,7 8,0 3,1 3,6 4,0 5,3 10,6 6,6 6,0 5,4 4,5 3,4 3,7 2,8

auto-inbraak 8,9 6,5 10,2 4,8 4,8 10,6 11,2 6,1 9,7 6,6 7,6 5,9 6,3 7,1 5,0 4,0

fietsendiefstal (incl. brom-/snorfietsen) 24,7 27,8 24,6 21,5 22,2 14,7 11,8 18,0 13,8 11,8 10,5 9,7 7,7 7,0 8,0 7,9

bedreiging/mishandeling 7,1 7,9 11,9 10,3 7,3 7,2 6,5 8,2 5,4 5,1 4,7 4,8 3,8 4,3 3,4 3,9

jeugdoverlast 9,1 9,2 11,1 9,5 11,9 5,3 8,4 8,0 6,6 6,4 4,9 4,9 4,8 3,5 4,2 7,8

vernieling 7,3 8,2 14,0 6,9 9,6 6,6 9,7 7,2 7,3 6,2 5,9 5,7 5,2 4,3 4,3 4,3
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3. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid 

Naast de eerder genoemde veiligheidsdoelen van Zwanenveld Leefbaar zijn er ook 

projectdoelen m.b.t. betrokkenheid en verantwoordelijkheid geformuleerd: 

 Verhogen van de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in eigen wijk of buurt en 

wederzijdse zorgzaamheid; 

 Verminderen van de noodzaak tot professionele zorginzet en verhogen van inzet eigen 

netwerk, zelfredzaamheid en zelfregie. 

 

 
 

Beschikbare indicatoren zijn: 

 % dat zich betrokken voelt bij leefbaarheid eigen buurt. 

 % dat inzet pleegt voor de buurt. 

Er is zoals eerder aangegeven niet beoogd effecten van ingezette instrumenten te bewijzen, 

maar middels een thermometerbenadering voldoende basis voor evaluatie te geven. 

 

Figuur: % dat zich betrokken voelt bij leefbaarheid eigen buurt 

 

 
Bron: Burgerpeiling gemeente Nijmegen 
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We zien dat de (gevoelde) betrokkenheid bij leefbaarheid in eigen buurt na 2015 in zowel 

Zwanenveld als het stadsdeel Dukenburg (waar de wijk deel van uitmaakt) enigszins is 

afgenomen. Deze blijft daarbij enige procentpunten onder het stedelijk gemiddelde. Na 2017 

zien we verbetering over de gehele linie. Zo’n 7 van de 10 inwoners toont betrokkenheid bij 

de eigen woonomgeving. 

 

Figuur: % dat inzet pleegt voor de buurt 

 

 

Bron: Burgerpeiling gemeente Nijmegen 

 

Ongeveer een kwart van de Zwanenvelders geeft aan concrete inzet voor de buurt te plegen. 

Denk daarbij aan vrijwilligerswerk of onderhoud van groen. Dit aandeel blijft redelijk 

constant, terwijl we in Dukenburg en Nijmegen als geheel enige toename zien de afgelopen 

jaren. 
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4. Zelfredzaam en samenredzaamheid 

De wijkaanpak in Zwanenveld beoogde ook het verminderen van de noodzaak tot 

professionele zorginzet en verhogen van inzet eigen netwerk, zelfredzaamheid en zelfregie. 

 

Opnieuw presenteren we indicatoren als basis voor evaluatie (zonder projectcausaliteit): 

 De inzet van bewoners voor buurtgenoten. 

 De ervaren zelfredzaamheid. 

 Belang van de buurt voor het sociale leven. 

 

 
 

 

Figuur: % biedt in de buurt hulp aan mensen buiten huishouden of gezin 

 

 
Bron: Burgerpeiling gemeente Nijmegen 
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Opvallend is de mate en ontwikkeling van de inzet van Zwanenvelders voor buurtgenoten.  

Deze is gedurende de jaren relatief gunstig, waarbij ongeveer 1 op de 5 Zwanenvelders zich 

hiervoor inzet. 

 

Figuur: % dat aangeeft (zeer) goed voor zichzelf te kunnen zorgen 

 

 
Bron: Burgerpeiling gemeente Nijmegen 

 

De zelfredzaamheid daarentegen blijkt (steeds meer) een aandachtspunt. Ongeveer een 

kwart van de Zwanenvelders geeft aan niet goed voor zichzelf te kunnen zorgen. Mogelijk 

hangt dit samen met leeftijd, gezondheidssituatie en andere maatschappelijke 

achterstanden. De wijk kent een wat oudere bevolking, met relatief veel 50-ers en 65+ers. De 

vergrijzing zal doorzetten met vooral een toename in het aantal inwoners van 80+. 

 

Figuur: % dat buurt belangrijk vindt voor het sociale leven 

 

 
Bron: Burgerpeiling gemeente Nijmegen 
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Tegelijkertijd is de bevolking in de wijk steeds sterker buurtgericht. Zo’n 4 op de 10 

Zwanenvelders vindt de buurt belangrijk voor het sociale leven. Uit wijkmonitoring is  

bekend dat er veel onderlinge binding is op straatniveau en rond kleine initiatieven in 

bepaalde gebieden. Bijvoorbeeld openbare ruimte-projecten in de 63e straat en  

initiatiefrijke bewoners m.b.t. de ‘geologenstrook’. 

 

In het kader van wijkmonitoring brachten wijkprofessionals de volgende aandachtspunten 

op het gebied van zelfredzaamheid naar voren3: 

 Eenzaamheid en zelfstandigheid onder ouderen in de flats. 

 Veel zorgmeldingen in flat Leuvensehof. 

 Kwetsbaarheid bevolking hangt samen met de hoeveelheid sociale huurwoningen. 

 Opvoedhulp is gewenst, ook met oog op voeding. 

 Gebrek aan bewegen bij (jonge) kinderen). 

 Meer zicht op jongeren gewenst. 

  

                                                                            
3 Dit is geen omvattend beeld, maar een extract uit de resultaten van kwalitatief onderzoek 

onder betrokken wijkprofessionals in het voorjaar van 2021. 
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5. Meedoen 

Tenslotte behoort ook het verhogen van de participatie in werk en dagbesteding en 

deelname aan activiteiten in de eigen wijk of buurt tot doelen van Zwanenveld Leefbaar. 

 

In dit verband presenteren we: 

 Het aandeel werkenden. 

 Een oordeel over een zinvolle levensinvulling. 

 Het % met buurtgerichte dagbesteding (o.b.v. werkloosheid, 

arbeidsongeschiktheid of pensionering). 

% werkend (betaald, tijdelijk of zelfstandige) 

 
Bron: Burgerpeiling gemeente Nijmegen 

 

Opvallend is het relatief lage(re) aandeel werkenden in Zwanenveld. Bovendien daalt het % 

wijkbewoners met betaald werk, tijdelijk werk of werkzaam als zelfstandige enigszins. In 

Dukenburg en Nijmegen als geheel is er juist enige toename van deze groepen te zien. 

Rapportcijfer dagelijkse bezigheden zinvol 

Vindt u de dingen die u doet in uw leven zinvol? (rapportcijfer algemene gevoel) 

  
Zwanenveld Dukenburg Nijmegen 

2019 7,5 7,7 7,8 

Bron: Burgerpeiling gemeente Nijmegen 

 

Hoewel iets lager dan het stedelijk gemiddelde is de waardering voor een zinvolle 

levensinvulling ruim voldoende in Zwanenveld. Er zijn geen gegevens van voor 2019 

beschikbaar. 
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% met buurtgerichte dagbesteding (o.b.v. werkloosheid, 

arbeidsongeschiktheid of pensionering) 

 

 
Bron: Burgerpeiling gemeente Nijmegen 

 

Op basis van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en pensioengerechtigden schatten we in 

welke mate Zwanenvelders een buurtgerichte dagbesteding hebben. Dit gaat uit van de 

aanname dat deze groepen sterker op de eigen woonomgeving zijn gericht. Daarbij 

onderscheid Zwanenveld zich van Dukenburg en de stad Nijmegen met een lagere 

buurtgerichte dagbesteding, die bovendien verder afneemt. 


