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Samenvatting  
Gezondheid 
Het percentage Nijmegenaren dat zich goed tot zeer goed gezond voelt is 76%. In vergelijking met de 
Burgerpeiling van twee jaar geleden is er een lichte daling te zien, het meest nog te merken bij de oudste 
categorieën en lager opgeleiden. Mogelijke verklaringen voor die daling zijn de economische crisis en de 
veroudering van de (zelfstandig wonende) bevolking. Ontwikkelingen in de sportdeelname lijken geen 
verklaring te bieden; het percentage sporters is gelijk gebleven en in Nijmegen wordt relatief veel gesport en 
bewogen en hebben minder volwassenen dan in de benchmarksteden overgewicht. Wel is ook in Nijmegen 
het aandeel met overgewicht nog altijd fors (30% matig, 10% ernstig). Personen met een lagere 
sociaaleconomische status (SES) voelen zich veel minder vaak goed gezond, sporten minder en zijn vaker 
afhankelijk van mantelzorg.  
De laatste jaren is het aantal meldingen van overlast door verwarde personen toegenomen. Ook landelijk 
speelt deze ontwikkeling. Een van de mogelijke oorzaken is de verschuiving bij de zorg voor kwetsbare 
mensen naar ambulante zorg. 
 
Financiële situatie huishoudens 
De economische crisis van de afgelopen jaren laat zijn sporen na in de stad. Het percentage Nijmeegse 
huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum steeg van 15% in 2011 naar ruim 17% in 
2013/2014. Landelijk is het beeld dat het aandeel huishoudens met een laag inkomen stabiliseert (2014) en 
mogelijk zelfs wat gaat dalen (2015/2016). Ook voor Nijmegen zijn er enkele signalen, die wijzen op een 
einde aan deze groei. Het percentage Nijmeegse huishoudens dat aangeeft dat de financiële situatie van hun 
huishouden slecht is, is gedaald van 11% in 2013 naar 9% in 2015. Wel is de groep, die aangeeft dat de 
financiële situatie in de afgelopen twee jaar verslechterd is (27%), nog wat groter dan de groep, voor wie 
verbetering optrad (19%). Vanaf 2014 is de werkloosheid licht aan het dalen. Het aantal bijstandsuitkeringen 
stijgt nog steeds, maar minder snel dan in de jaren 2011 en 2012. 
 
Stapeling van gebruik voorzieningen 
Binnen het sociale domein is sprake van concentratie van het gebruik van regelingen en voorzieningen. 
Twee derde van de Nijmeegse huishoudens is in geen enkele van 21 registraties op het vlak van zorg, jeugd, 
werk en inkomen bekend, een derde wel. Bij 5% van de huishoudens is er sprake van een sterke stapeling 
van zorgvragen. Behoefte aan zorg en ondersteuning op meer vlakken komt relatief veel voor bij 
eenoudergezinnen, niet-westerse huishoudens en huishoudens in huurwoningen en in aandachtsgebieden. 
 
Eerste bevindingen transities 
De gemeente heeft per 1 januari 2015 meer zorgtaken gekregen. Het is nog te vroeg voor conclusies over 
resultaten en effecten. De gegevens daarvoor zijn nog in opbouw. Voor een eerste beeld is in de 
Burgerpeiling gevraagd naar ervaringen met het aanvragen van zorg. Voor ruim 40% leverde dat het 
afgelopen jaar geen problemen op; bij een kwart verliep het moeizaam. Het laatste lijkt meer voor te komen 
bij het regelen van woonvoorzieningen, individuele begeleiding, dagbesteding en verpleging/verzorging in 
een tehuis.  
 
Inzet voor anderen 
Bij de aanpak van zorgvragen wordt zo veel mogelijk geprobeerd het eigen netwerk rondom mensen een 
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bijdrage te laten leveren. Ruim de helft van de Nijmegenaren zet zich op een of andere manier voor anderen 
in (mantelzorg, andere hulp of inzet voor de buurt). De afgelopen twee jaar is het percentage dat zich inzet 
ongeveer gelijk gebleven. Ook het percentage dat  aangeeft hulp van familie, vrienden of bekenden te 
ontvangen is gelijk gebleven (ongeveer 10%, bij de 75-plussers een kwart).  
 
Blik in de toekomst 
De komende vijftien jaar zal de vraag naar zorg flink toenemen vanwege de toename van de groep ouderen 
vanaf 75 jaar. In Dukenburg en Lindenholt gaat deze groep het sterkst toenemen. 
Het landelijke en lokale  beleid is gericht op het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen. Door de 
sterke toename van het aantal ouderen zal het aantal woningen waarin wonen en zorg gecombineerd kan 
worden uitgebreid moeten worden, vooral door woningaanpassing maar ook in de vorm van specifieke 
ouderenwoningen. Een knelpunt daarbij is de lage verhuisgeneigdheid bij de minder zelfredzame ouderen. 
Meer informatie vindt u door te klikken op de onderwerpen op deze pagina. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u 
ook bij onderzoeksinformatie programma´s kijken (zorg en welzijn, inkomen en armoedebestrijding, sociale omgeving en 
participatie). 
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Gezondheid 
Lichte verslechtering ervaren gezondheid 

Van de Nijmeegse volwassenen voelt 76% zich goed gezond; 9% voelt zich matig of slecht gezond. In 
vergelijking met 2013 is dat een lichte verslechtering (80% ‘goed’ en 7% ‘matig/slecht’). Tegelijkertijd zijn de 
verschillen in gezondheidsbeleving naar leeftijd, opleiding en gebied groter geworden. De ouderen en de 
lager opgeleiden, en in mindere mate ook de middelbaar opgeleiden, hebben volgens de Burgerpeiling meer 
wat ingeleverd dan de jongere leeftijdsgroepen en de hoger opgeleiden. Van de 75-plussers geeft 32% aan 
een matige of slechte gezondheid te hebben, en van de lager opgeleiden 19%. Ook de Nijmegenaren van 
niet-westerse afkomst voelen zich wat vaker matig of slecht gezond, terwijl de gemiddelde leeftijd van deze 
groep duidelijk lager ligt dan voor de overige Nijmegenaren. In Dukenburg is het aandeel dat zich matig of 
slecht gezond voelt hoger dan in alle andere stadsdelen (17%). 
Niet duidelijk is wat de redenen zijn voor het licht verslechterde beeld ten aanzien van de ervaren 
gezondheid. Nieuw onderzoek van de GGD in 2016 naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen kan 
hier meer duidelijkheid over verschaffen (laatste meting in 2012). Mogelijk speelt de economische crisis, die 
geleid heeft tot meer werkloosheid, financiële problemen, onzekerheid en psychosociale stress, een rol. Wat 
ook van invloed kan zijn, is dat personen met ouderdomsverschijnselen en gezondheidsklachten langer thuis 
blijven wonen en dat deze groep dus meer in de steekproef voor het bevolkingsonderzoek terecht komt 
(personen in tehuizen zijn niet in de steekproef opgenomen). 

Meer eenzaamheid bij Nijmegenaren van niet-westerse herkomst 

Een kleine, maar niet onaanzienlijke minderheid van 8 tot 10% ervaart sociale problematiek in de zin van te 
weinig contacten, eenzaamheid en/of niet gelukkig zijn. Opvallend is de toename in de Burgerpeiling van 
het aandeel dat vindt dat men te weinig contacten heeft (van 6 naar 10%). Deze toename is het sterkst bij de 
Nijmegenaren van niet-westerse herkomst (van 11 naar 22%). Tegelijk is het oordeel over het samenleven in 
de wijk tussen bewoners van buitenlandse afkomst en de andere bewoners in de buurt wat verslechterd 
(55% ‘goed’ en 7% ‘slecht’ in 2015 tegenover 59% ‘goed’ en 7% ‘slecht’ in 2013).  

Toename meldingen overlast door verwarde personen 

In de periode 2012-2015 nam het aantal meldingen bij de politie van overlast door verwarde personen met 
circa 30% toe. Tegelijk daalde het aantal meldingen van overlast door zwervers, maar in absolute aantallen 
was deze daling minder groot dan de stijging van de meldingen over verwarde personen. Ook landelijk 
speelt deze ontwikkeling. Mogelijke oorzaken zijn de economische crisis en de verschuiving bij de zorg voor 
kwetsbare mensen naar ambulante zorg in plaats van dat ze in een instelling of beschermde woonvorm 
wonen.  

Stedenvergelijking: bij volwassenen meer beweging en minder overgewicht 

De afname van het aandeel volwassenen, dat zich goed gezond voelt, lijkt niet te maken te hebben met 
ontwikkelingen in de sportdeelname. Onder volwassen Nijmegenaren is de sportdeelname de laatste jaren 
niet veranderd, na een forse stijging in de periode 2009-2013: 61% sport wekelijks en nog eens 15% één of 
enkele keren per maand. Ten opzichte van de benchmarksteden zijn er in Nijmegen veel volwassenen die 
wekelijks sporten. Ook voldoen relatief veel volwassenen Nijmegenaren aan de norm gezond bewegen. 
Nijmegenaren zijn meer dan gemiddeld bezig met hardlopen en wandelen. Tegelijk zien we dat 
Nijmegenaren minder vaak overgewicht hebben.  

Strategisch Thema -Zorgzame stad- 3 



Vooral de personen, die alleen lager onderwijs hebben afgerond, voldoen relatief weinig aan de norm 
gezond bewegen (46% tegenover 66% van de volwassen Nijmegenaren). Het aandeel inactieven (geen enkele 
dag per week voldoende beweging) ligt bij deze groep op 23%. Ook kinderen van laag opgeleide ouders en 
vmbo-leerlingen zijn vaker inactief. Wel geldt voor een ruime meerderheid van deze twee groepen dat men 
minimaal 7 uur per week beweegt.  
Bij de basisschoolkinderen is percentage dat voldoende beweegt - en ook het percentage sportclubleden - in 
de periode 2009-2013 licht afgenomen. Tegelijk is het verschil tussen de wel- en niet-aandachtsgebieden voor 
de mate van bewegen door basisschoolkinderen kleiner geworden. Voor de leerlingen binnen het voortgezet 
onderwijs komen er volgend jaar nieuwe cijfers ter beschikking. Het aandeel jeugdigen met overgewicht is 
licht gestegen (van 15% in 2011 naar 17% in 2013). 

Grote verschillen naar sociaaleconomische status 

Personen met een lagere sociaaleconomische status (SES) voelen zich veel minder vaak goed gezond en zijn 
vaker afhankelijk van mantelzorg. Veel vaker geven ze aan dat de financiële situatie van het huishouden 
slecht is en ook geven ze gemiddeld genomen een lagere waardering voor hun woonbuurt.  
 
sociaaleconomische status:  lager midden hoger 
sport wekelijks (in %) 45 64 71 
lid van een sportvereniging (in %) 16 27 27 
sport bij een commercieel fitness-/sportcentrum (in %) 18 40 33 
sport met een informele sportgroep (in %) 10 18 20 
sport ongeorganiseerd (in %) 46 59 66 
maakt gebruik van bibliotheek (in %) 26 35 41 
bezoekt culturele podia in de stad (in %) 40 72 80 
bezoekt maandelijks of wekelijks culturele voorstellingen (in %) 13 38 47 
in vrije tijd bezig met kunstzinnige activiteiten (in %)  33 51 51 
neemt in vrije tijd deel aan kunsteducatie (in %)  6 8 12 
bezoekt maandelijks of wekelijks een wijkcentrum (in %) 23 16 10 
zet zich in vrije tijd in voor organisaties (in %) 24 28 27 
zet zich in vrije tijd in voor anderen (in %) 17 18 15 
zet zich in vrije tijd in voor woonbuurt (in %) 24 26 30 
geeft aan voldoende contacten te hebben (in %) 74 77 77 
voelt zich goed gezond (in %) 56 81 86 
ontvangt mantelzorg (in %) 9 3 2 
ontvangt geen mantelzorg, heeft er wel behoefte aan (in %) 3,3 1,2 0,6 
financiële situatie van huishouden is goed (in %) 35 49 78 
financiële situatie van huishouden is slecht (in %) 13 9 1 
rapportcijfer voor woonbuurt  7,2 7,4 7,7 
 
Figuur 1: diverse uitkomsten Burgerpeiling naar sociaaleconomische klasse.  
Bron: Burgerpeiling 2015, O&S. 
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Ook als we kijken naar wat Nijmegenaren in hun vrije tijd doen, zien we flinke verschillen naar 
sociaaleconomische status. Voor diverse vormen van vrijetijdsbesteding zien we een lagere deelname bij 
Nijmegenaren met een lagere sociaaleconomische status. Dat geldt voor diverse manieren van sporten (bij 
een vereniging, bij een commercieel fitness-/sportcentrum, met een informele sportgroep en 
ongeorganiseerd), verschillende vormen van cultuurdeelname (podiumbezoek, kunstzinnige activiteiten 
beoefenen, deelname aan kunsteducatie, gebruikmaken van de bibliotheek). Voor de vrijwillige inzet voor 
de samenleving zijn de verschillen veel kleiner.  
Met betrekking tot het gebruik van wijkcentra valt op dat het aandeel gebruikers onder de personen met een 
lagere SES veel hoger is dan onder degenen met een hogere SES. Voor het aandeel dat aangeeft voldoende 
contacten met anderen te hebben (buiten het eigen huishouden, het werk en de opleiding) is er weinig 
verschil. 
Als we de verschillen naar SES vergelijken met die bij de vorige metingen (2013 en 2011), dan valt op dat die 
verschillen de afgelopen jaren niet veel groter of kleiner geworden zijn. 
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Inkomenssituatie 
Forse piek in armoede door crisis, aanwijzingen voor een kentering 

Het percentage Nijmeegse huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum steeg van 15% 
in 2011 naar ruim 17% in 2013/2014. Hoewel Nijmegen hiermee nummer 10 staat in de top 10 van steden met 
huishoudens met een laag inkomen, wijkt dat percentage niet veel af van het gemiddelde voor de 
benchmarksteden. In Groningen, Enschede en Arnhem is het percentage met een laag inkomen nog wat 
hoger dan in Nijmegen. Het meer voorkomen van armoede in de grote steden heeft onder meer te maken 
met het relatief hoge aandeel bewoners met een met een bijstands- of werkloosheidsuitkering en het relatief 
hoge aandeel personen van niet-westerse afkomst.  
Van de Nijmeegse huishoudens maakt 14% gebruik van één of meer regelingen voor 
inkomensondersteuning van minima. Bij het gemeentelijke Bureau Schuldhulpverlening melden zich 
jaarlijks 800 tot 900 Nijmeegse huishoudens met schulden en het Interlokaal start jaarlijks 250 tot 350 
stabilisatietrajecten.  
Ook landelijk nam de armoede ten gevolge van de economische crisis toe. Dit gebeurde bij alle 
risicogroepen, zoals de eenoudergezinnen, bijstandsontvangers, personen van niet-westerse afkomst en 
alleenstaanden tot 65 jaar. Landelijke cijfers laten een stabilisatie in 2014 zien. De ramingen voor 2015 en 
2016 wijzen op een lichte daling van de armoede. Lokale cijfers duiden erop dat ook in Nijmegen de groei 
van het aantal huishoudens met een laag inkomen voorbij is. Het percentage zelfstandige huishoudens, dat 
aangeeft dat de financiële situatie van het huishouden slecht is, is gedaald van 11% in 2013 naar 9% in 2015. 
Wel is de groep, die aangeeft dat de financiële situatie in de afgelopen twee jaar verslechterd is (27%), nog 
wat groter dan de groep, voor wie verbetering optrad (19%). Echter in 2013 waren deze percentages minder 
gunstig (39% verslechterd en 15% verbeterd). Het verbeterde beeld ten opzichte van 2013 zal onder meer 
samenhangen met het volgende: in 2014 is de werkloosheid voor het eerst sinds 2009 niet meer gestegen, 
maar iets gedaald. Afgaande op het landelijke beeld, zal die daling zich in 2015 voortgezet hebben. Het 
aantal Nijmegenaren met een WW-uitkering is in 2015 voor het eerste sinds jaren iets teruggelopen. Verder 
is er na jaren van loonmatiging sinds enige tijd weer ruimte voor salarisverhogingen. Het aantal 
bijstandsgerechtigden nam in 2014 en 2015 nog wel toe, maar veel minder dan in 2011 en 2012. 
 

 
Figuur 2: Stedenvergelijking inkomen, uitkeringsafhankelijkheid en armoede. Bron: CBS / RIO 2013. 
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Voor meeste huishoudens met laag inkomen hebben aanpassingen in regelingen 
inkomen en zorg geen grote gevolgen 

In 2014 en 2015 zijn er veel regelingen veranderd in het sociale en financiële domein, onder andere de 
invoering van de Participatiewet, de invoering van de kostendelersnorm, de strengere aanpak met 
betrekking tot de Wajong en veranderingen in de kindregelingen.  
Aanpassing van de landelijke regelgeving leidt tot veranderingen in de lokale regelingen. Het belangrijkste 
voorbeeld hiervan is dat door de Participatiewet de lokale regeling chronisch zieken, gehandicapten en 
ouderen wettelijk niet meer mogelijk is. Om de veranderingen op te vangen zijn er lokaal mogelijkheden 
voor compensatie door het uitbreiden van de collectieve aanvullende zorgverzekering en de individuele 
bijzondere bijstand.  
In 2015 hebben we onderzoek gedaan naar de gevolgen hiervan voor een aantal specifieke voorbeelden van 
huishoudens met een laag inkomen. Dit onderzoek leidt tot de conclusie dat huishoudens met een inkomen 
net boven het minimum er over het algemeen op vooruit gaan wat betreft het inkomen uit regelingen in het 
sociale en financiële domein. Dat geldt het sterkst voor werkende alleenstaande ouders. Huishoudens op het 
minimum (AOW of bijstandsuitkering) gaan er vaker op achteruit of er minder hard op vooruit, met name 
door de invoering van de kostendelersnorm en de afschaffing van de lokale regeling chronisch zieken en 
ouderen. Voor kleinere groepen huishoudens leidt de invoering van de kostendelersnorm in combinatie met 
de strengere aanpak met betrekking tot de Wajong tot een flinke achteruitgang.  

Veel belangstelling voor stadspas bij een aantal specifieke doelgroepen 

De gemeente denkt na over de ontwikkeling van een stadspas. Doel van deze pas is deelname aan 
activiteiten in de stad aantrekkelijker maken, door korting te bieden bij bijvoorbeeld winkels en musea. Ook 
is het de bedoeling dat de pas gemeentelijke regelingen bevat waarvan bepaalde doelgroepen gebruik 
kunnen maken. De stadspas is bedoeld voor alle Nijmegenaren en richt zich in het bijzonder op groepen 
voor wie het ondernemen van activiteiten moeilijker is, bijvoorbeeld mensen met een laag inkomen, 65-
plussers, studenten en WMO-gerechtigden.  
Via het digitaal stadspanel is gepeild in hoeverre deze doelgroepen belangstelling hebben voor een stadspas. 
Voor alle vier de doelgroepen geldt dat een ruime meerderheid (75-86%) positief is over het idee van een 
stadspas (tegenover 60% van degenen die niet tot deze doelgroepen behoren). Het meest genoemde voordeel 
is het ontvangen van korting, en daaraan gerelateerd de opmerking dat een stadspas de respondent zelf en 
andere (bijvoorbeeld kinderen) motiveert om activiteiten te ondernemen. Vaker geeft men aan dat er 
groepen in de stad zijn, die de kortingen goed kunnen gebruiken. Binnen alle doelgroepen is men het meest 
geïnteresseerd in korting op het openbaar vervoer, gevolgd door korting op bezoek aan culturele 
activiteiten. Voor andere opties voor de stadspas, die een deel van de Nijmegenaren interessant vindt, zoals 
voordeel in winkels en horecagelegenheden, zijn er potentieel veel meer aanbieders. Vandaar dat bij deze 
groepen ondernemers gepeild is of ze aan de pas mee zouden willen werken. Circa een kwart van de 
benaderde ondernemers heeft aan de peiling deelgenomen. Daarvan verwacht 27% zeker (6%) of 
waarschijnlijk wel (21%) mee te doen. Nog eens een derde wil mogelijk meedoen. Bij deze uitkomsten 
moeten we er rekening mee houden dat de belangstelling voor deelname bij de ondernemers, die niet aan de 
peiling hebben deelgenomen, een stuk lager zal zijn. 

Strategisch Thema -Zorgzame stad- 7 



Zorg 
Sterke stapeling gebruik regelingen bij 5% van huishoudens 

In ons Sociaal Statistisch Bestand voor 2014 zijn de bestanden van 21 regelingen op het vlak van inkomen, 
werk, zorg en jeugdzorg opgenomen. Twee derde van de Nijmeegse huishoudens komt niet voor in deze 
registraties, een derde wel. Analyses op basis van het bestand laten zien dat veel Nijmeegse huishoudens op 
meer vlakken zorg en ondersteuning nodig hebben. Er is bijvoorbeeld een grote overlap tussen het gebruik 
van inkomensregelingen (bijstand, bijzondere bijstand, kwijtschelding belasting, collectieve aanvullende 
ziektekostenverzekering, e.d.) en het voorkomen in regelingen met betrekking tot zorg, jeugd en vooral 
werk. Een ander voorbeeld is dat veel huishoudens met personen in jeugdregelingen (jeugdzorg, 
jeugdgezondheidszorg, leerplicht, voortijdig schoolverlaters, e.d.) ook gebruik van regelingen met 
betrekking tot werk en inkomen.  
Vijf procent van de huishoudens zien we terug in minimaal vijf regelingen. Meer dan 40% van alle 
klantrelaties binnen de 21 regelingen heeft te maken met deze groep.  
Behoefte aan zorg en ondersteuning op meer vlakken (stapeling van het gebruik van regelingen) komt 
relatief veel voor bij eenoudergezinnen, niet-westerse huishoudens en huishoudens in huurwoningen en in 
aandachtsgebieden. 
In 2016 gaan we bouwen aan een vernieuwd Sociaal Statistisch Bestand. Per 1 januari 2015 is er veel 
veranderd in de regelingen, onder meer door de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten. 

Enkele positieve signalen met betrekking tot risicojongeren 

In Nijmegen daalde het aantal jeugdige verdachten van 800 in 2010 naar 597 in 2014 (-25%). Ook landelijk (-
25%) en in andere steden is er sprake van een flinke daling. Het aantal jeugdige verdachten in Nijmegen is 
lager dan gemiddeld in de benchmarksteden (18 respectievelijk 21 per 1.000 12-24-jarigen). Dat geldt ook 
voor het aantal jeugdige veelplegers en harde kern jongeren.  
Ook het percentage voortijdig schoolverlaters voor het VMBO is in Nijmegen wat lager. 
Uit de Burgerpeiling blijkt dat steeds minder Nijmegenaren jongerenoverlast als een belangrijk aan te 
pakken probleem zien. En bij de geregistreerde gevallen van jeugdoverlast zien we de afgelopen jaren een 
licht dalende trend. 
De Kindermonitor (laatste meting in 2013) laat geen grote veranderingen zien als het gaat om het welzijn, de 
opvoeding, de gezondheid en de leefstijl van kinderen. Bij 9% van de kinderen zijn er aanwijzingen voor 
psychosociale problemen en 4% van de ouders geeft aan dat de gezondheid van het kind matig of slecht is.  

Aanvragen zorg loopt in deel van gevallen niet soepel 

De gemeente heeft per 1 januari 2015 meer zorgtaken gekregen. In de Burgerpeiling hebben we gevraagd of 
men in 2015 betrokken is geweest bij het regelen van zorg voor één of meer inwoners van Nijmegen en hoe 
het regelen van die zorg verlopen is. Dit om signalen op te halen over zaken die mogelijk minder goed 
lopen.  
Van de Nijmegenaren is 14% betrokken geweest bij een aanvraag. Daarbij gaat het zowel om zorg voor 
zichzelf (4%) of zorg voor (iemand in) het huishouden (5%) als om zorg voor stadsgenoten buiten het 
huishouden (7%). De meest voorkomende onderwerpen zijn huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en 
verpleging of verzorging voor iemand die zelfstandig woont. Ruim veertig procent (43%) geeft aan dat het 
regelen van de zorg soepel verliep; 27% geeft aan dat het moeizaam verliep. De soorten zorg waarvoor het 
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aanvragen meer dan gemiddeld moeizaam verliep zijn woonvoorzieningen, individuele begeleiding, 
dagbesteding en verpleging/verzorging in een tehuis. 
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Inzet voor anderen 
Aandeel dat zich in vrije tijd inzet voor anderen ongeveer gelijk gebleven 

Als Nijmegenaren behoefte aan ondersteuning nodig hebben, wordt nagegaan in hoeverre familie, vrienden, 
buurtgenoten en vrijwilligers daar een rol in kunnen spelen. In dit verband vragen we in de Burgerpeiling 
aan Nijmegenaren of ze ondersteuning van anderen krijgen of aan anderen geven.  
De mate waarin Nijmegenaren in hun vrije hulp aan anderen geven is ten opzichte van 2013 ongeveer gelijk 
gebleven. Voor het geven van mantelzorg (6% dagelijks en 8% wekelijks) meten we een lichte stijging. Voor 
het geven van andere hulp aan personen buiten het eigen huishouden, zoals oppassen op kinderen, hulp 
vanwege problemen of hulp bij de administratie of praktische zaken, meten we een lichte daling (17% 
minstens 1 keer per maand). Ook het percentage dat zich inzet voor organisaties is niet veel veranderd (26% 
minstens 1 keer per maand). De meest genoemde redenen waarom men in de vrije tijd niet bezig is met 
dergelijke activiteiten zijn werk, gezin, ouderdom, gezondheid en andere vrijetijdsactiviteiten.  
Tegelijk is ook het aandeel dat aangeeft mantelzorg of andere ondersteuning te ontvangen sinds 2013 
onveranderd: 4% ontvangt mantelzorg en 7% ontvangt andere vormen van ondersteuning van mensen 
buiten het eigen huishouden/gezin. 
 

 
Figuur 3: Vrijwillige inzet voor de samenleving. Bron: Burgerpeiling, O&S. 
 
Behalve voor mensen en organisaties in de buurt, kunnen mensen zich ook op een andere manier voor de 
buurt inzetten (organiseren feesten/activiteiten, schoonhouden van buurt, groenonderhoud en onder de 
aandacht brengen van buurtproblemen of verbeterpunten). Net als in 2013 geeft 21% aan dit te doen. 
Voor alle vormen van vrijwillige inzet voor de buurt is een stapelingsscore gemaakt. Daarbij is de frequentie 
‘minder dan eenmaal per maand’ niet meegeteld. Het resultaat is dat 52% van de Nijmegenaren zich op 
minstens één veld inzet (53% in 2013). 
Op landelijke niveau lijkt het aantal vrijwilligers in de periode 2012-2015 volgens het SCP eerder te dalen 
dan te stijgen. Wel blijkt dat mensen, die vrijwilligerswerk doen, daar de laatste jaren meer tijd aan besteden. 
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Blik in de toekomst 
Stijging van zorgvraag in komende jaren 

Vanaf de 75 jaar neemt de vraag naar zorg duidelijk toe. Zo geeft 27% van de 75-plussers aan zich matig of 
slecht gezond te voelen, tegenover 15% van de 65-74-jarigen en 9% van de volwassen Nijmegenaren; 9% van 
de 75-plussers geeft aan niet goed voor zichzelf te kunnen zorgen (6% van de 65-74-jarigen en 3% van de 
volwassen Nijmegenaren). Een relatief grote groep 75-plussers (27%) voldoet aan twee of meer van de 
volgende kenmerken: zich niet gezond voelen, niet voor zichzelf kunnen zorgen, te weinig contacten 
hebben, mantelzorg ontvangen en overige hulp krijgen (tegenover 9% van de 65-74-jarigen; die 9% komt 
overeen met het gemiddelde voor de volwassen Nijmegenaren). Hierbij moet bedacht worden dat 
zelfstandig wonende ouderen met veel gezondheidsklachten deels niet aan bevolkingsonderzoek zullen 
deelnemen en dat ouderen in tehuizen niet in de steekproef voor het bevolkingsonderzoek zitten. Het 
verschil tussen de 75-plussers en de leeftijdsgroepen daaronder is dus nog groter dan bevolkingsonderzoek 
laat zien.  
Uit statistieken blijkt dat een naar verhouding groot deel van de totale groep Wmo-gebruikers 75 jaar of 
ouder is. En dat geldt ook voor de gebruikers van de zorg die van de Awbz naar de gemeenten is 
overgeheveld. 
Dit betekent dat de zorgvraag de in Nijmegen de komende vijftien jaar flink zal toenemen.  
In de komende vijftien jaar zal de groep 70-ers flink toenemen (+ 5.300 in 2030). De grote naoorlogse 
geboortegeneraties schuiven steeds verder deze leeftijdsklasse in. Na 2025 zal dit leiden tot een sterke groei 
van de groep 80+ (+ 3.000 in 2030). In Dukenburg en Lindenholt zal de zorgvraag relatief sterk toenemen, 
omdat de groep 80-plussers in die stadsdelen relatief sterk zal groeien. In Lindenholt zal ook de groep 
zeventigers sterk groeien. 

Groeiende behoefte aan woningen waarin wonen en zorg gecombineerd kan worden 

Landelijk en lokaal beleid is  erop gericht dat ouderen en mensen met een functiebeperking zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen wonen. Tehuiszorg wordt daarvoor vervangen door zorg aan huis, geleverd in gewone 
woningen of in speciaal daarvoor gebouwde huizen. Het aantal bewoners van tehuizen en instellingen is 
hierdoor de laatste 10 jaar (tegen de demografische trend in van +21% 65-plussers) afgenomen van ongeveer 
3.000 naar 2.700. Overigens is het meer/langer op zichzelf willen wonen ook een trend die binnen de 
bevolking al langer aanwezig is, ook los van overheidsbeleid. 
Een ruime meerderheid van de 16.700 Nijmeegse ouderenhuishoudens (65+) woont in de normale 
woningvoorraad. Bij 40% daarvan kent enige beperkingen en in iets minder dan 10% van de gevallen is er 
sprake van ernstige beperkingen. Ruim 3.000 ouderenhuishoudens wonen in specifieke ouderenwoningen, 
ongeveer voor de helft in een serviceflat, woonzorgcomplex of andere woonvorm.  
Door de sterke toename van het aantal ouderen zal het aantal woningen waarin wonen en zorg 
gecombineerd kan worden (vooral door woningaanpassing maar ook in de vorm van serviceflats, senioren- 
en mantelzorgwoningen e.d.), uitgebreid moeten worden. Van belang daarbij is dat het aantal 
eenpersoonshuishoudens sterk zal groeien.  

Zorgen over lage verhuisgeneigdheid bij minder zelfredzame ouderen 

Het landelijk beleid is erop gericht dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, waarbij benodigde zorg 
thuis wordt gegeven. Het is daarom belangrijk dat ouderen in een woning wonen waarin zij zo lang 
mogelijk in staat zijn om zelfstandig te blijven. Voor ouderen met een achteruitgaande gezondheid in 
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woningen, die moeilijk aan te passen zijn, is verhuizen de aangewezen manier om zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen wonen. Er zijn echter weinig senioren die verhuizen of die hiertoe bereid zijn. Van de 
Nijmeegse 65-plussers is 12% verhuisgeneigd, tegen 50% van de mensen jonger dan 35 jaar. De belangrijkste 
reden voor die lagere verhuisgeneigdheid is dat ouderen relatief meer tevreden zijn over en gehecht zijn aan 
hun woning en woonomgeving. Ook financiële obstakels, het niet kunnen overzien van het verhuisproces en 
het moeilijk kunnen vinden van het aanbod (via internet) spelen een rol. Professionals voorzien vooral voor 
minder zelfredzame ouderen (lagere SES) met een achteruitgaande gezondheid problemen als het gaat om 
het op tijd verhuizen naar een geschikte woning. Ze noemen diverse prikkels om de verhuisgeneigdheid bij 
ouderen te vergroten, waaronder het ‘ontzorgen’ bij het verhuisproces en het weer invoeren van het label 
‘seniorenwoning’. De professionals zijn positief over woonzorgcomplexen. Ze zien ouderen naar dergelijke 
complexen verhuizen, omdat deze een gevoel van veiligheid geven en omdat er altijd iemand aanwezig is 
wanneer een bewoner hulp nodig heeft. 
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Samenvatting  
Bevolkingsgroei 
De groei van de Nijmeegse bevolking in de jaren 2013 en 2014 was de sterkste in de laatste 50 jaar en was 
groter dan in de benchmarksteden. Ook in 2015 nam de bevolking flink toe (tot 172.114), maar minder sterk 
dan in de twee jaar daarvoor.  
Door de groei van het aantal studenten op de HAN nam het totaal aantal studenten in Nijmegen verder toe, 
wat leidde tot een toename van de spanning op de woningmarkt voor studenten. Echter, in 2015 gingen 
minder studenten dan in de jaren daarvoor op kamers wonen. Ook de toevoeging van SSHN-eenheden zorgt 
voor ontspanning.  
Veel van de universitaire studenten, die in de afgelopen 20 jaar in Nijmegen studeerden, zijn hier na hun 
studie blijven wonen.  
Drie beschikbare bevolkingsprognoses voorzien een verdere groei van Nijmegen, naar 180.000 / 186.000 in 
2030.  
 
Wonen 
In de jaren 2012, 2013 en 2014 werden meer nieuwbouwwoningen opgeleverd dan in de drie jaren daarvoor, 
en ook meer dan in de meeste benchmarksteden. Die groei heeft onder meer te maken met de stijging van de 
woningnieuwbouw in Nijmegen-Noord. In Noord werden vooral laagbouwwoningen en meer 
koopwoningen gebouwd, in de rest van de stad vooral etagewoningen en meer huurwoningen.  
Na het dieptepunt in 2013 trekt de markt voor de koopwoningen flink aan. In 2013 lag het aantal transactie 
op 1.148, in 2015 waren er in de eerste drie kwartalen al 1.500 transacties. Tegelijkertijd is de woningprijs aan 
het stijgen en neemt de verkooptijd af.    
Het aantal scheefwoners nam af; in 2015 werd 16% van de betaalbare huurwoningen bewoond door mensen 
met een hoger inkomen, tegenover een kwart in 2012. Wel is er nog steeds krapte op de huurmarkt. Bij 
huurders is het percentage van het inkomen dat men kwijt is aan wonen de laatste jaren gestegen, bij 
huishoudens in koopwoningen is dat niet het geval.  
Er is nog steeds een aanzienlijke woningbehoefte. Ten opzichte van 2012 is er sprake van een lichte 
behoefteverschuiving van etagewoningen naar laagbouw en een veel sterkere beweging van huur naar koop. 
 
Woonaantrekkelijkheid 
Ten opzichte van de benchmarksteden scoort Nijmegen relatief gunstig als het gaat om de 
woonaantrekkelijkheid. De waardering van Nijmegenaren voor hun stad en woonbuurt is de laatste jaren 
ongeveer gelijk gebleven. De verschillen in leefbaarheid tussen de wijken worden kleiner. Wel zijn er zorgen 
over kwetsbare buurten. 
Bij de vraag naar aan te pakken buurt- en stadsproblemen noemen Nijmegenaren uiteenlopende zaken, 
zonder echte uitschieters. Bij de voorgaande metingen sprongen de slechte 
bereikbaarheid/verkeersdoorstroming en de criminaliteit er nog uit. Op beide punten is er sprake van forse 
veranderingen. Het oordeel over de bereikbaarheid is fors verbeterd, vooral door de opening van de nieuwe 
stadsburg. En de criminaliteit is de laatste jaren afgenomen, vooral het aantal woninginbraken. 
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Bevolkingsontwikkeling 
Inwonertal Nijmegen relatief sterk gegroeid 
Tussen 1 januari 2013 (166.382) en 1 januari 2015 (170.691) is de Nijmeegse bevolking 2,6% gegroeid. Dat is 
de grootste groei in 50 jaar. Het groeitempo is vergelijkbaar met Groningen en groter dan in de andere 
benchmarksteden. De groei heeft te maken met de toename van het aantal mensen dat zich in Nijmegen 
vestigt. De laatste jaren ligt dat aantal tussen de 12.000 en 13.000, zo’n 2.000 mensen meer dan in de jaren 
rond 2010. Vooral veel mensen tussen de 18 en 25 komen naar Nijmegen: bijna 60% van de vestigers valt in 
deze categorie. Onder hen veel mensen die in de stad een opleiding komen volgen. 
Ook in 2015 is het aantal inwoners weer flink gegroeid (naar 172.114), maar wel minder sterk dan in 2013 en 
2014. 
De laatste jaren (2010-2014) is het aantal studenten op de universiteit in Nijmegen niet heel veel veranderd. 
In 2014/2015 zaten er bijna 19.000 studenten op de Radboud Universiteit. In enkele andere steden - 
Eindhoven en Leiden - was er sprake van een sterke groei. De omvang van de groep universitaire studenten 
is in Nijmegen nog wel groter dan gemiddeld in de benchmarksteden (omvang t.o.v. aantal inwoners).  
Het aantal HBO-studenten in Nijmegen, dat al jaren lang aan het groeien is, is de afgelopen jaren blijven 
toenemen. In 2014/2015 telde het Nijmeegse deel van de HAN ruim 23.000 studenten. In vergelijking met de 
benchmarksteden is de omvang van de groep HBO-studenten in Nijmegen relatief groot (alleen groter in 
Groningen).  
Naar schatting woont circa de helft van alle studenten op de universiteit en de HAN in Nijmegen. 
Voor de komende jaren wordt een stabilisatie dan wel een lichte toename (een groei van 1% in de periode 
2015-2022) van het aantal HBO- en WO-studenten voorzien.     
Landelijke cijfers laten zien dat de invoering van het nieuwe studiefinancieringsstelsel, waarbij de basisbeurs 
als gift is vervangen door een lening, van invloed is op het aantal studenten dat op kamers gaat wonen. Er 
zijn in 2015 niet minder jongeren gaan studeren, maar wel nam het aantal 17-22-jarigen dat naar een andere 
gemeente verhuisde met 15% af. Ook in Nijmegen is het aantal inwoners in deze leeftijdsklasse in 2015 
minder gegroeid (met ongeveer 2.500) dan in 2014 (toen de groei in deze leeftijdsgroep meer dan 3.000 
inwoners was). 
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Figuur 1: Bevolkingsontwikkeling in benchmarksteden. Bronnen: CBS-Statline en Primos prognoses ABF 
Research. 

Nijmegen blijft groeien 

De meest actuele prognoses gaan uit van een groei naar boven de 180.000 inwoners in 2030. In onze eigen 
prognose zijn twee scenario's doorgerekend, die leiden tot twee aantallen: 186.000 inwoners en ruim 180.000 
inwoners in de alternatieve variant (uitgaande van een lagere nieuwbouwproductie en een lagere instroom 
van studenten). De twee landelijke prognoses, die uitkomsten op lokaal niveau geven (Primos en CBS), 
voorzien voor 2030 178.000 tot 181.000 inwoners in Nijmegen. 
De voorspelde groei  voor Nijmegen ligt in de buurt van de gemiddelde voor de benchmarksteden. Ook 
Arnhem, Eindhoven, Groningen, Leiden en Tilburg zullen volgens de prognoses blijven groeien, in 
tegenstelling tot Enschede en Maastricht.   
Diverse ontwikkelingen zijn van belang bij de groei van de genoemde steden. De leeftijd waarop traditionele 
gezinshuishoudens gevormd worden is hoger geworden. Meer mensen blijven langer of voor altijd single 
en/of kinderloos. Deze mensen, en ook steeds meer huishoudens met kinderen en hoger opgeleiden, kiezen 
vaak voor de diversiteit van een stedelijke woonomgeving. Concentratie van kennis, hoogopgeleiden en 
bedrijven binnen de kenniseconomie in (universiteits)steden zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsmilieu.  
Mede door de toenemende vergrijzing zal de gemiddelde huishoudensgrootte nog verder dalen. Daardoor 
zal de groei van het aantal huishoudens sterker zijn dan die van het inwonertal. Volgens de Primos prognose 
zal het inwonertal in 2030 met 5,6% gestegen zijn, en het aantal huishoudens met 9,3%. Deze groei en het 
beleid gericht op minder ouderen in een intramurale setting betekent dat er voorlopig vraag naar nieuwe 
woningen zal blijven.  
Volgens de bevolkingsprognose van het CBS (december 2015) groeit de Nederlandse bevolking nog door tot 
18,1 miljoen inwoners in 2060. In de periode 2015-2040 zal het inwonertal met 7,1% stijgen. In de periode 
2040/2060 zal de groei naar verwachting scherp afvlakken. Voor de lange termijn ontwikkeling van 
Nijmegen is een belangrijke factor hoe het hoger onderwijs zich ontwikkelt. In Nijmegen wonen nu ongeveer 
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20.000 studenten en onderzoek laat zien dat veel personen, die in Nijmegen afgestudeerd zijn, na afloop van 
hun studie in Nijmegen blijven wonen.  

In Nijmegen woonachtige studenten blijven na hun studie vaak in de stad wonen 

Door de jaren heen is de groei van het aantal studenten een belangrijke factor geweest in de groei van 
Nijmegen. Die groei zien we terug in de groei van het Nijmeegse bezit van de SSHN (afgelopen tien jaar 
gegroeid van 4.339 naar 6.188 eenheden) en de groei van het aantal huishoudens dat niet in zelfstandige 
woningen woont (naar schatting +20%).  
Van de studenten aan de Radboud Universiteit, die in de periode 1994-2014 op het moment van afstuderen 
in Nijmegen woonden, is meer dan de helft nog steeds in Nijmegen woonachtig. Redenen om hier te blijven 
wonen zijn de prettige woonomgeving en de combinatie van stedelijke en groenvoorzieningen. Het feit dat 
veel studenten na hun afstuderen in Nijmegen blijven wonen, zien we terug in het gegeven dat ruim 
driekwart van de starters op de woningmarkt hoger opgeleid is (HBO, universitair). In de regio (waaronder 
Arnhem) geldt dat voor ruim de helft. 
Veel starters beginnen in een huurwoning, maar starters hebben zeker ook belangstelling voor 
nieuwbouwkoopwoningen. Landelijk wordt bijna de helft van alle nieuwbouwwoningen aan een starter 
verkocht. 
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Woningen 
Meer nieuwbouw dan in de meeste benchmarksteden 

Van de benchmarksteden is Tilburg de stad met de meeste woningnieuwbouw in de periode 2012-2014. 
Nijmegen staat op de tweede plaats. In de jaren 2012, 2013 en 2014 werden er gemiddeld ruim 800 
nieuwbouwwoningen opgeleverd, tegenover gemiddeld ruim 600 in de drie jaren daarvoor. Bij de 
nieuwbouw in de stad verschuift de laatste jaren het accent naar Nijmegen-Noord en Nijmegen-Oud-West 
(Biezen). In 2012-2014 zit ruim de helft van de nieuwbouw in deze gebieden. Vanaf 2011 werden er in 
Nijmegen-Noord jaarlijks rond de 400 kavels verkocht, na drie jaren waarin de kavelverkoop zeer laag was 
(gemiddeld 35 per jaar).  
In de periode 2009-2013 zijn er veel etagewoningen gebouwd (driekwart van alle nieuwbouw). Bij ruim twee 
derde van die etagewoningen gaat het om huurwoningen. In 2014 is het beeld anders: 70% van de 
nieuwbouw is laagbouw, waarvan richting de 60% een koopwoning is.   
De nieuwbouw in Noord verschilt van die in de rest van de stad. De in de afgelopen jaren gebouwde 
laagbouwwoningen staan vooral in Nijmegen-Noord, de etagewoningen vooral in de rest van de stad. En 
ook van de gebouwde koopwoningen staat een meerderheid in Nijmegen-Noord. Ten opzicht van alle 
andere stadsdelen is het bijna volledige laagbouwkarakter van Nijmegen-Noord opvallend (92%). 
De Nijmeegse bevolkingsgroei concentreert zich in gebieden waar veel nieuwbouw gerealiseerd is. Bijna de 
helft van de groei de afgelopen 15 jaar komt voor rekening van Nijmegen-Noord. In de afgelopen 5 jaar was 
er ook een sterke groei in de wijken Stadscentrum, Biezen en Nije Veld, waar ook grote nieuwbouwprojecten 
waren. Aan de andere kant zijn er wijken waar het inwoneraantal door vergrijzing en gezinsverdunning 
licht afneemt. Dat gebeurt vooral in Dukenburg en Lindenholt. 
 

 
Figuur 2: Stedenvergelijking wonen. Bronnen: CBS en ABF Research Systeem woningvoorraad. 

Percentage van inkomen dat men kwijt is aan wonen bij huurders gestegen 

In Nijmegen vormen huurwoningen de meerderheid van de woningvoorraad. De woningcorporaties zijn de 
grootste verhuurders in Nijmegen. Van de woningen die zij verhuren heeft 95% (circa 29.000 woningen) een 
huur onder de liberalisatiegrens (€710 in 2015). We spreken hier van goedkope woningen, die met 
huurtoeslag bereikbaar zijn voor huishoudens met lagere inkomens. Tot 2011 liep het aantal woningen onder 
de liberalisatiegrens al langere tijd iets terug. Daarna zien we het aantal weer stijgen (+500 woningen).  
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Hurende huishoudens hebben aanzienlijk minder te besteden dan kopers (netto huishoudensinkomen bij 
huurders €21.600 versus €47.800 bij kopers). Daarbij moet wel bedacht worden dat het bij 60% van de 
huishoudens in huurwoningen om alleenstaanden gaat en dat het bij driekwart van de huishoudens in 
koopwoningen om meerpersoonshuishoudens gaat. De woonlasten liggen veel dichter bij elkaar (€655 netto 
woonuitgaven bij huurders, €820 bij kopers). Het percentage van het inkomen dat men kwijt is aan 
woonlasten is bij hurende huishoudens in 2015 gemiddeld dan ook veel hoger (43%) dan bij huishoudens in 
koopwoningen (24%). Bij huurders is dit percentage in de afgelopen jaren gestegen (van 36% in 2012 naar 
43% in 2015), bij kopers is het gelijk gebleven (24%).  

Aantal scheefwoners afgenomen, wel nog steeds krapte op huurmarkt 

In principe zijn er in Nijmegen voldoende bereikbare huurwoningen om de huurders met lage inkomens te 
kunnen huisvesten. In de praktijk is de koppeling tussen de doelgroep en de bereikbare woningvoorraad 
echter niet perfect. Van de betaalbare woningen wordt 84% bewoond door mensen met een inkomen onder 
de 34.000 euro per jaar en 16% door mensen met een hoger inkomen. Dat laatste wordt als één van de 
oorzaken gezien voor het tekort aan betaalbare huurwoningen voor de doelgroep die daarop is aangewezen. 
Overigens gaat het bij ongeveer de helft van die 16% om huishoudens die nét boven de grens zitten (€34.000 
tot €43.000) en (mogelijk) ook moeilijk toegang hebben tot de koopmarkt. In 2012 werd nog een kwart van de 
betaalbare voorraad bewoond door mensen met een hoger inkomen. Ondanks die afname van het 
scheefwonen, blijft de huurmarkt onverminderd krap.  In Nijmegen verhuren de corporaties per jaar zo’n 
1.800-2.000 vrijkomende woningen aan nieuwe bewoners. In 2014 zit de toewijzing met  2.177 woningen net 
wat boven die bandbreedte, 2015 met 1.708 woningen er weer onder. Wie reageert op een woning heeft een 
kans van 9% op succes. De slaagkans is de afgelopen 10  jaar met wat ups-and-downs iets teruggelopen. 
Daarbij moet bedacht worden dat het totaal aantal dat reageert op het aanbod sinds 2012 flink gestegen is 
(+25%). 

Koopmarkt trekt aan 

De koopmarkt heeft een diep dal achter de rug. In 2013 werd het dieptepunt bereikt. Het aantal transacties 
liep met circa 40% terug van 1.700-1.900 in 2007/2008 naar 1.148 in 2013. De achteruitgang in gemiddelde 
prijzen was beperkter (-15%). Inmiddels trekt de bestaande koopmarkt flink aan. In 2015 waren er in de 
eerste drie kwartalen al 1.500 transacties. Het derde kwartaal 2015 ligt in aantal transacties een kwart boven 
een jaar eerder en 60% hoger dan twee jaar tevoren. In de prijzen is het herstel tot aan 2015 vlakker dan het 
aantal transacties. Die achterstand is nog niet ingelopen. Wel stijgt de gemiddelde transactieprijs in de loop 
van 2015 flink: van net iets onder de twee ton in het eerste kwartaal naar 226.000 in het derde.  

Woonvoorkeuren verschuiven naar koopwoningen 

In de (voorlopige) uitkomsten van het WoON 2015-onderzoek komt nog steeds een aanzienlijke 
woningbehoefte naar voren. Zo geven maar liefst 28.000 huishoudens geven aan binnen twee jaar te willen 
verhuizen, de helft daarvan heeft daarvoor al enige actie ondernomen en een kleine 5.000  worden urgent 
genoemd. Vergeleken met 2012 is ligt het aantal mensen dat zegt binnen twee jaar te willen verhuizen iets 
lager en zijn de plannen gemiddeld iets minder “hard”. Bij deze meer of minder waarschijnlijke 
verhuisbewegingen komen ook woningen vrij. Als we de balans opmaken van de mensen die zeggen te  
willen verhuizen, dan zien we tussen 2012 en 2015 een lichte behoefteverschuiving van etagewoningen naar 
laagbouw en een veel sterkere beweging van huur naar koop. 
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Spanning op de woningmarkt voor studenten 

De laatste jaren is het totaal aantal studenten in Nijmegen blijven groeien door een toename van het aantal 
HBO-studenten. Tot aan het studiejaar 2014/2015 steeg Nijmegen in de landelijke ranglijst voor 
woningmarktspanning voor studenten naar de tweede plaats. De verwachting is dat die spanning zal 
afnemen. Naast toenemende verkamering is ook het bezit van SSHN flink uitgebreid. Ook wordt een 
gelijkblijvend, maar mogelijk ook dalend aantal studenten dat op kamers gaat verwacht. Dat laatste als 
gevolg van de invoering van het nieuwe studiefinancieringsstelsel. 
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Woonaantrekkelijkheid 
Nijmegen scoort relatief gunstig als het gaat om de woonaantrekkelijkheid 

In Nijmegen, Groningen en Leiden geven de inwoners gemiddeld een 7,4 voor de leefbaarheid van de buurt; 
in de andere steden is dat een 7,1 of 7,2. Ook het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt (7,1) is in 
Nijmegen hoger dan gemiddeld in de benchmarksteden (6,9).  
In de ranglijst voor woonaantrekkelijkheid van Atlas voor gemeenten staat Nijmegen hoger dan alle andere 
benchmarksteden (8e plaats in 2015). En in de ranglijst ‘beste gemeenten’ van Elsevier en bureau Louter staan 
Groningen en Leiden boven Nijmegen en staan de andere steden lager.  

Waardering voor de stad en buurt ongeveer gelijk gebleven 

Nijmegenaren waarderen  de stad als woon- en leefgemeente gemiddeld met een 7,6. Dat is even hoog als in 
2013. Net als in 2013 vindt 90% Nijmegen een prettige stad om in te wonen, vindt 87% Nijmegen een mooie 
stad, is 84% gehecht aan de stad en 70% trots op de stad. 
De groep die van mening is dat de stad in het afgelopen jaar vooruit is gegaan (35%) is wat groter dan in 
2013 (30%). De groep die achteruitgang ziet is afgenomen: 10% versus 14% in 2011. Ook de verwachting voor 
de toekomst is beter dan in 2013: 40% denkt dat Nijmegen de komende jaren vooruit zal gaan, 10% verwacht 
achteruitgang. 
De meest genoemde redenen voor de vooruitgang zijn  de nieuwe stadsbrug en meer evenementen en 
levendigheid. Andere vaker genoemde redenen zijn de verbetering van de bereikbaarheid en 
verkeersdoorstroming, het vernieuwde Plein ’44, de nieuwbouw in de stad en verbeteringen aan fietspaden. 
Voor de ervaren achteruitgang worden meer redenen genoemd, zonder dat bepaalde zaken eruit schieten.  
Ondernemers en instellingen waarderen het woon- en leefklimaat in Nijmegen met een 7,0. Dat is iets lager 
dan in 2012, maar hoger dan bij de metingen in de jaren daarvoor. 
In de Burgerpeiling waarderen Nijmegenaren hun woonbuurt als plek om te wonen en leven gemiddeld met 
een 7,4. In 2011 was dat een 7,3 en in 2013 een 7,5. Ook de scores voor de mate van sociale cohesie en de mate 
van fysieke verloedering zijn ongeveer gelijk gebleven. En nog steeds is twee derde gehecht aan de buurt en 
voelt drie kwart zich er medeverantwoordelijk voor. 
Op een paar punten is er sprake van een lichte achteruitgang ten opzichte van 2013. Het aandeel dat vindt 
dat Nijmegenaren van verschillende afkomst goed met elkaar samenleven is gedaald van 59 naar 55%. Dit is 
wel hoger dan in 2011 (51%). Verder vinden wat minder mensen hun woonbuurt schoon (gedaald van 75 
naar 71%). De tevredenheid over het onderhoud van de wegen in de woonbuurt is licht afgenomen en is 
relatief laag in Nijmegen-Zuid. 
Positief is dat meer mensen tevreden zijn over het openbaar vervoer in hun buurt (gestegen van 78 naar 
83%). Daarbij aansluitend is de score voor de bereikbaarheid van locaties binnen de stad met de bus 
verbeterd (gestegen van 7,1 naar 7,5). 
Net als in 2013 ziet een meerderheid van de bewoners de buurt niet vooruit of achteruit gaan. En opnieuw is 
de groep die vooruitgang ziet (15%) even groot als de groep die achteruitgang ziet (15%). Men noemt diverse 
redenen voor de vooruit- en achteruitgang. Er zijn gemiddeld genomen echter geen redenen die er duidelijk 
uit springen.  
In Nijmegen is de waardering voor de woonbuurt hoger dan gemiddeld in de benchmarksteden. Dat geldt 
ook voor de waardering voor de veiligheid in de buurt. Nijmegenaren ervaren minder parkeeroverlast, 
overlast van te hard rijden, drugsoverlast en overlast van fysieke verloedering in de buurt. Voor de sociale 
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cohesie en sociale overlast in de buurt en ook voor het oordeel over het onderhoud van de openbare ruimte 
is het beeld gemiddeld.  

Verschillen tussen wijken worden kleiner, maar zorgen over kwetsbare buurten 

Het afgelopen decennium zijn bestaande verschillen in woon- en leefklimaat tussen Nijmeegse wijken in het 
algemeen kleiner geworden. Al langer signaleren we positieve trends in diverse aandachtsgebieden. Ook de 
laatste twee jaren geven een positieve balans: in 8 wijken spelen na 2013 vooral positieve ontwikkelingen 
(Nije Veld, Wolfskuil, Biezen, Heseveld, Neerbosch-Oost, Goffert, Hengstdal en Tolhuis), 25 wijken zijn 
stabiel gebleven en 2 wijken zijn enigszins achteruitgegaan (Malvert en Zwanenveld). We zien geen wijken 
met een duidelijke achteruitgang in het woon- en leefmilieu. Met als aanjagers herstructurering en stedelijke 
vernieuwing ontwikkelt met name Nijmegen-West zich in een positieve richting. 
Binnen een aantal wijken blijven er wel verschillen tussen goede en mindere buurten bestaan. Deze 
deelgebieden liggen onder meer in het stadsdeel Dukenburg en in de wijken Hatert en Neerbosch-Oost. In 
totaal zijn er zo’n dertig grotere en kleinere gebieden met leefbaarheidsrisico’s. Wijkprofessionals wijzen op 
de instroom van kwetsbare groepen in bepaalde buurten. Vaak gaat het om voorrangsplaatsingen in 
concentraties van huurwoningen in minder aantrekkelijke gebieden vanwege herstructurering elders. Door 
een lage sociaaleconomische status, geringe stijgingskansen en een vaak afwijkende leefstijl of woonoverlast 
noemen zij dit ‘zwakke instroom’. In combinatie met de extramuralisering in de zorg en de toenemende 
vluchtelingenproblematiek, zou in minder gewilde buurten een toenemende concentratie van kansarme 
groepen kunnen ontstaan. Dit zou de leefbaarheid in die buurten verder onder druk kunnen zetten. 

Leefbaarheidsrisico’s door woningopsplitsing en verkamering 

Vooral in wijken met grote 19e-eeuwse panden, maar ook in andere gebieden, is de afgelopen jaren een 
doorgaande splitsing van woningen in kleinere woonunits en verkamering zichtbaar. Dit heeft onder meer 
met de groei van het aantal in Nijmegen woonachtige studenten te maken. In de wijken Stadscentrum en 
Bottendaal woont inmiddels ruim een derde van de bevolking in opgesplitste panden, in Galgenveld een 
vierde en in Altrade en Hunnerberg een vijfde. Daarbij is de formele studentenhuisvesting van de SSHN niet 
meegerekend. Woningsplitsing en verkamering geven risico’s voor de leefbaarheid op straat- en 
buurtniveau, bijvoorbeeld een verhoogde parkeerdruk, meer onderlinge geluidsoverlast, een minder schone 
straat en een verminderde betrokkenheid bij de buurt. 
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Stadsproblemen 
Aan te pakken stadsproblemen: geen problemen die eruit springen 

Aan de Nijmegenaren is gevraagd wat de belangrijkste problemen van Nijmegen zijn waaraan de gemeente 
wat zou moeten doen. In 2011 waren er twee problemen, die relatief veel genoemd werden: de slechte 
bereikbaarheid/verkeersdoorstroming en de criminaliteit. In 2015 worden deze problemen veel minder 
genoemd en zijn er geen problemen, die er duidelijk uitspringen. Criminaliteit is door 6% genoemd, de 
overige problemen in de top tien door tussen de 2 en 5%. De slechte bereikbaarheid/verkeersdoorstroming is 
weggezakt naar de 6e plaats. Andere sterke dalers, die weggezakt zijn uit de top tien, zijn jongerenoverlast, 
fietsstallingsmogelijkheden in het centrum en knelpunten m.b.t. de gemeentelijke financiën. 
 

 
Figuur 3: Top 10 aan te pakken problemen in de stad. Bron: Burgerpeiling, O&S. 
De door Nijmegenaren genoemde problemen zijn ingedeeld in 30 hoofdcategorieën en circa 130 subcategorieën. De 
figuur is opgesteld aan de hand van de indeling in de subcategorieën. 

Oordeel over bereikbaarheid verder verbeterd 

In de vorige Stads- en Wijkmonitor constateerden we dat het oordeel over de bereikbaarheid van Nijmegen 
met de auto verbeterd was. Op het moment dat die verbetering werd gemeten, was de nieuwe stadsbrug 
nog niet open, maar leek men de aanstaande opening wel mee te wegen in het oordeel. De laatste metingen 
onder bewoners, bezoekers en ondernemers/instellingen laten zien dat het oordeel over de bereikbaarheid 
verder verbeterd is. Bij alle groepen is de score voor de bereikbaarheid van de stad met de auto gestegen 
naar 6,9. Voor de Nijmegenaren geldt dat ook de score voor de bereikbaarheid met de auto van locaties 
binnen de stad is gestegen, naar 6,2. Bij ondernemers is de score voor de bereikbaarheid van bedrijfslocaties in 
de stad wat gedaald, maar wel hoger dan die 6,2, namelijk 7,1. Voor de bereikbaarheid per fiets zien we een 
soortgelijk beeld: een stijging van de score bij Nijmegenaren en een daling bij de ondernemers.   
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Hierboven is al opgemerkt dat nog maar weinig Nijmegenaren de bereikbaarheid/verkeersdoorstroming in 
de stad als een belangrijk aan te pakken probleem zien.  
In 2015 komen de snelwegen in de directe omgeving van Nijmegen niet voor in de top 20 van trajecten met 
de meeste economische schade voor het vrachtverkeer ten gevolge van files. De dichtstbijzijnde trajecten in 
die top 20 zijn delen van de A12 (vanaf Knooppunt Grijsoord richting Utrecht en vanaf Arnhem richting 
Zevenaar).  
 

 
Figuur 4: Waardering van Nijmegenaren voor bereikbaarheid. Bron: Burgerpeiling, O&S. 

Afname criminaliteit 

Het aantal woninginbraken was in 2014 en 2015 veel lager dan in de jaren daarvoor. Ten opzichte van 2012 
en 2013 is het aantal woninginbraken meer dan gehalveerd. Ook bij andere vermogensdelicten zien we een 
daling van het slachtofferschap en het aantal aangiftes (fietsendiefstal en zakkenrollerij). Het aantal 
straatroven is scherp gedaald en bij geweldsdelicten zien we een licht dalende trend.  
De laatste jaren is het aantal verdachten aan het dalen. Dat geldt ook voor het aantal jeugdige verdachten 
(12-24 jaar) en harde kern jongeren. 
Het percentage Nijmegenaren, dat zich in de woonbuurt vaak of soms onveilig voelt, is de afgelopen jaren 
licht gedaald en de veiligheidsbeleving in Nijmegen is gunstiger dan in de benchmarksteden. 
Ook het oordeel van burgers over het functioneren van de gemeente m.b.t. de aanpak van de leefbaarheid en 
veiligheid is in Nijmegen positiever dan in de benchmarksteden. 
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Buurtproblemen 
Aan te pakken buurtproblemen: geen grote veranderingen 

In vergelijking met de vorige metingen noemen wat meer Nijmegenaren rommel en zwerfvuil en gebrekkig 
groenonderhoud als belangrijke aan te pakken buurtprobleem. Eerder is opgemerkt dat wat minder 
Nijmegenaren de buurt schoon vinden (gedaald van 75 naar 71%). De verschillen met de vorige metingen 
zijn niet groot. Voor andere vaker genoemde problemen zijn de verschillen tussen de laatste drie metingen 
niet groot. De tien meest genoemde problemen zijn niet door grote groepen genoemd (tussen de 3 en 8%). 
Mensen kunnen klachten over de openbare ruimte melden bij de Bel- & Herstellijn. De meeste meldingen 
gaan over straatverlichting en voetpaden, gevolgd door illegale lozing afval door burgers, onderhoud van 
bomen/bos en onderhoud van plantsoenen. Voor bijna alle onderscheiden categorieën geldt dat er geen 
sprake is van een duidelijke trend in het jaarlijks aantal meldingen. 
 

 
Figuur 5: Top 10 aan te pakken buurtproblemen. Bron: Burgerpeiling, O&S. 
De door Nijmegenaren genoemde problemen zijn ingedeeld in 30 hoofdcategorieën en circa 130 subcategorieën. De 
figuur is opgesteld aan de hand van de indeling in de subcategorieën. 
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Samenvatting 
Banen en werkloosheid 
Na een forse daling in de periode 2011-2014 zien we in 2015 een stijging van het aantal banen in de stad. En 
nadat de werkloosheid in Nijmegen door de economische crisis bijna verdubbeld was, meet het CBS in 2014 
voor het eerst sinds jaren een lichte daling. Sectoren in de marktsector, die na een periode van daling vanaf 
2014 of 2015 herstel laten zien, zijn bouwnijverheid, groothandel en detailhandel en vervoer.  
In vergelijking met het begin van de economische crisis in 2008 zijn er in 2015 minder banen in de industrie 
(-3.350) en meer banen in het onderwijs en de gezondheidszorg (+3.400).   
Voor de komende jaren wordt een groei van het aantal banen verwacht, die iets sterker is dan de groei van 
de beroepsbevolking. Vooral voor de sectoren horeca, zakelijke en informatiediensten, bouwnijverheid en 
cultuur, sport en recreatie zijn de verwachtingen gunstig. En ook binnen het onderwijs en de gezondheids- 
en welzijnszorg wordt banengroei verwacht. 
De banenontwikkeling in de afgelopen jaren was wat betreft werknemersbanen tot aan 2014 in Nijmegen 
slechter dan in de benchmarksteden. De hoogte van de werkloosheid ligt in de buurt van het gemiddelde 
voor de benchmarksteden. Nijmegen telt naar verhouding wat minder banen in de stad, maar de 
bereikbaarheid van banen vanuit de stad is relatief groter. Verder is het percentage zelfstandigen in de 
beroepsbevolking in Nijmegen wat groter dan gemiddeld. 
 
Opleidingsniveau beroepsbevolking 
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking in Nijmegen dat werkzaam is in het hoogste 
beroepsniveau (zeer complexe gespecialiseerde taken; hoger of wetenschappelijk onderwijsniveau vereist) is 
hoger dan in alle andere benchmarksteden. Veel studenten op de universiteit blijven na hun studie in 
Nijmegen wonen.  
De laatste jaren is het aantal universitaire studenten niet sterk veranderd. Wel bleef het aantal HBO-
studenten groeien. In totaal zitten er nu richting de 42.000 studenten op de Radboud Universiteit en het 
Nijmeegse deel van de HAN.   
Opleidingsniveau is een belangrijke indicator voor kansen op de arbeidsmarkt; in Nijmegen is ruim 40% van 
de laagopgeleide beroepsbevolking als niet-werkende werkzoekende ingeschreven bij het UWV, tegenover 
7% van de hoogopgeleiden. 
 
Onderwijs 
In Nijmegen zijn er in het primair en voortgezet onderwijs geen zwakke scholen. De prestaties van de 
Nijmeegse leerlingen liggen boven het landelijk gemiddelde. In het basisonderwijs is het aandeel kinderen 
met een lage startkans de laatste jaren verder gedaald. Nijmegenaren in het middelbaar beroepsonderwijs 
zijn opleidingen op steeds hoger niveau gaan volgen. Het aandeel op niveau 1 (geen startkwalificatie) is heel 
laag; slechts een paar procent. 
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Werk 
In 2015 lichte stijging aantal banen na periode van afname werkgelegenheid 

Vanaf 2011 daalde het aantal banen in Nijmegen (inclusief zelfstandigen) fors, van 99.980 in april 2011  naar 
97.260 in april 2014 (-2,7%). In 2015 zien we een kentering. Het aantal banen is met 0,8% gestegen naar 98.060 
(april 2015). In de werknemersbanen zien we dat Nijmegen (net als Arnhem) het vooral in de tweede dip van 
de recessie (2011-2014) slechter heeft gedaan dan de benchmarksteden. Met de ZZP-ers erbij ligt de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid in Nijmegen meer in de buurt van die steden.   
In Nijmegen is de grote non-profitsector (veel banen in het onderwijs en de gezondheidszorg) minder 
conjunctuurgevoelig. Sinds het begin van de economische crisis in 2008 is het aantal banen in deze sectoren 
in totaal met circa 3.400 toegenomen. Binnen de profitsector daarentegen zijn de schommelingen opvallend 
groot. Indicatoren als omzet- en exportprestatie van de marktsector in deze stad en regio laten traditioneel 
grotere schommelingen zien dan in Nederland als geheel. Na enkele jaren waarin de economische crisis in 
de regio flinke sporen naliet, zien we na 2013 een relatief sterk herstel van de marktsector. De omzetgroei  en 
toekomstverwachtingen stijgen regionaal harder dan landelijk.  Investeringen en de personeelssterkte laten 
nog een meer bescheiden groei zien. Sinds het begin van de economische crisis verloor Nijmegen circa 3.350 
banen in de industrie. Sectoren in de marktsector, die na een periode van daling vanaf 2014 of 2015 herstel 
laten zien, zijn bouwnijverheid, groothandel en detailhandel en vervoer. Het aantal banen in de horeca, dat 
de laatste jaren niet veel veranderd was, laat in 2015 een flinke plus zien. In de financiële dienstverlening 
gingen er in de periode 2009-2010 veel banen verloren. 
De waardering van ondernemers en instellingen voor  het ondernemingsklimaat in de stad is de laatste jaren 
vrij stabiel (6,5 in 2014 en 6,6 in 2012 en 2010) en hoger dan in de periode voor 2010. De waardering voor de 
directe bedrijfsomgeving is de laatste jaren licht gedaald (van 7,1 in 2010 naar 6,9 in 2014), maar is wel hoger 
dan in de periode voor 2010.   

Werkloosheid licht gedaald na piek in 2013 

Ten gevolge van de economische crisis steeg de werkloosheid onder de Nijmeegse beroepsbevolking van 
4,7% in 2008 naar 9,1% in 2013. In 2014 daalt de werkloosheid naar 8,8%, vergelijkbaar met het gemiddelde 
beeld voor de benchmarksteden (alleen in Leiden - 7,4% - duidelijk lager). Landelijk is er sprake van een 
langzame daling van de werkloosheid na de piek in 2014. In het derde kwartaal van 2015 lag het 
werkloosheidspercentage op 6,6%. 
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Figuur 1: Ontwikkeling werkloosheidspercentage voor Nijmegen en Nederland. Bron: CBS. 
 
Ook het aantal WW-uitkeringen is in Nijmegen naar verhouding even hoog als gemiddeld in de 
benchmarksteden. Het aandeel met een WW-uitkering in de potentiële beroepsbevolking steeg fors van 1,7 
in 2008 naar 3,9% in 2013. In 2014 kwam die stijging tot stilstand en in 2015 daalde het percentage naar 3,8%.  
Het aantal bijstandsuitkeringen is in Nijmegen al jaren wat hoger dan gemiddeld in de benchmarksteden. De 
afgelopen jaren werden er in Nijmegen tussen de 6.000 en 7.000 uitkeringen verstrekt. Een deel daarvan gaat 
naar een grote, vaste kern: 40% van de uitkeringen loopt al langer dan 5 jaar. Jaarlijks worden een kleine 
2.000 uitkeringen beëindigd. Daarbij gaat het vooral om uitkeringen die nog maar kort lopen. De 
belangrijkste reden is het vinden van een baan (circa 40%; daarnaast begint 5 à 10% als zelfstandige).  

Stedenvergelijking: minder banen in de stad, meer banen binnen een redelijke afstand 
van de stad 

De specialisatie van de stad in onderwijs en gezondheidszorg zien we vertaald in de verhouding niet-
commerciële versus commerciële diensten. In Nijmegen is het aandeel banen in de niet-commerciële 
diensten het hoogst van alle grote benchmarksteden (48% tegenover gemiddeld 42% voor de 
benchmarksteden) en het aandeel banen in de commerciële diensten het laagst (39% tegenover gemiddeld 
46% voor de benchmarksteden). Het aandeel banen in de industrie is, net als in vergelijkbare steden, veel 
kleiner (12%).  
Het aantal banen per 1.000 personen in de potentiële beroepsbevolking ligt in Nijmegen wat lager dan 
gemiddeld in de benchmarksteden. Daarbij moet wel bedacht worden dat Nijmegen beter dan gemiddeld 
scoort als het gaat om de bereikbaarheid van banen.  Rondom Nijmegen zijn er dus gemiddeld genomen 
meer banen binnen een redelijke afstand van de stad.  
In Nijmegen is het aandeel zelfstandigen in de werkzame beroepsbevolking (16%) iets hoger dan gemiddeld 
in de benchmarksteden (14%). 
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Figuur 2: Stedenvergelijking werk. Bronnen: CBS, UWV werkbedrijf, LISA. 

Beroepsbevolking groeit minder snel dan inwonertal 
Al langere tijd is de gemiddelde leeftijd waarop mensen stoppen met betaald werk aan het stijgen. Zo laat de 
Burgerpeiling zien dat het percentage 60-plussers met minstens 12 uur betaald werk steeg van 5% in 2005 
naar 18% in 2015. Met het stijgen van de AOW-leeftijd zal dit percentage verder toenemen. In combinatie 
met de groei van het aantal 15-64-jarigen in de stad heeft dit gezorgd voor een toename van de werkzame 
plus werkzoekende beroepsbevolking (van 84.000 in 2005 naar 94.000 in 2014).  
In het hoofdscenario van onze bevolkingsprognose wordt een groei van de potentiële beroepsbevolking met 
3 à 4% voorzien. In enkele leeftijdsklassen binnen de potentiële beroepsbevolking zal de Nijmeegse 
bevolking in 2030 groter zijn dan nu: 20-39-jarigen (+8,8%) en 60-69-jarigen (+12%). Aan de andere kant zal 
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het aantal 40-59-jarigen afnemen (-6,5%). In het alternatieve scenario zal de potentiële beroepsbevolking in 
2030 nauwelijks gegroeid zijn. Landelijk zal de potentiële beroepsbevolking tot 2040 afnemen. 

Verwachting: aantal banen groeit iets sneller dan beroepsbevolking 

In de Provinciaal Economische Verkenning wordt vanaf 2015 weer enige banengroei verwacht. Voor 2020 
wordt een aantal banen voorspeld dat 4,2% hoger ligt dan in 2014. Dat is een (iets) grotere stijging dan de 
voorspelde groei van de beroepsbevolking in de komende jaren. Sectoraal blijven de perspectieven voor de 
financiële dienstverlening (banken, verzekeraars) aanhoudend sterk negatief. Ook voor de industrie blijft het 
beeld ongunstig. Gunstiger zijn de verwachtingen voor bouwnijverheid, zakelijke en informatiediensten, 
cultuur, sport en recreatie en horeca. En ook binnen het onderwijs en de gezondheids- en welzijnszorg wordt 
banengroei verwacht.  
Aansluitend bij deze ramingen wordt een daling van de werkloosheid vanaf 2015 verwacht. In 2020 zou het 
werkloosheidspercentage op 7% uitkomen, wat iets hoger is dan het huidige landelijke 
werkloosheidspercentage. Die 7% is nog altijd flink hoger dan de 4,7% in 2008, het jaar waarin de 
economische crisis zich begon af te tekenen. 
 

  sector 2010 2015 2020 ontw 10-15 ontw 15-20 

A landbouw 240 220 200 -8% -9% 
B,C,D,E industrie 10430 8710 8410 -16% -3% 
F bouw 3150 2580 2870 -18% 11% 
G handel 12380 12940 13380 5% 3% 
H Vervoer en opslag 2710 2800 2870 3% 2% 
I horeca 4110 4490 4700 9% 5% 
J Informatie en communicatie 2620 2910 3100 11% 7% 
K Financiële instellingen 1110 1060 860 -5% -19% 
L onroerend goed 700 690 710 -1% 3% 
M advisering en onderzoek 6440 7290 8270 13% 13% 
N zak. dnsten, uitzendbedrijven 7260 6510 6910 -10% 6% 
O overheid 4620 3740 3710 -19% -1% 
P Onderwijs 11990 12760 13150 6% 3% 
Q Gezondheids- en welzijnszorg 27110 27880 29340 3% 5% 
R Cultuur, sport en recreatie 2220 2180 2390 -2% 10% 
S Overige dienstverlening 1200 1310 1340 9% 2% 
A t/m S Totaal 98270 98060 102220 0% 4,2% 
 
Figuur 3: Banengroei Nijmegen realisatie 2010-2015 en verwachting 2015-2020. Bron: PEV 2016-2020, Bureau 
Economisch Onderzoek Provincie Gelderland (uitzendkrachten zijn geteld bij de uitzendbureaus). 

Veel hoogopgeleiden 

Van de werkzame beroepsbevolking in Nijmegen is een relatief groot deel - 44% - werkzaam in het hoogste 
beroepsniveau (zeer complexe gespecialiseerde taken; hoger of wetenschappelijk onderwijsniveau vereist). 
Dat is hoger dan in alle andere benchmarksteden. Door de jaren heen is de groei van het aantal studenten 
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een belangrijke factor geweest in de groei van Nijmegen. Uit onderzoek is gebleken dat veel studenten na 
hun studie in Nijmegen zijn blijven wonen. Van de studenten aan de Radboud Universiteit, die in de periode 
1994-2014 op het moment van afstuderen in Nijmegen woonden, is meer dan de helft nog steeds in 
Nijmegen woonachtig. Redenen om hier te blijven wonen zijn de prettige woonomgeving en de combinatie 
van stedelijke en groenvoorzieningen.  

Markten voor bedrijfsmatig onroerend goed zijn over het algemeen ruim 

Binnen de kantorenmarkt is de vraag constant en op een redelijk niveau. Het aanbod neemt na 2013 weer 
flink toe, na een langere periode met weinig kantorennieuwbouw. De verwachting is dat een deel van het 
aanbod wordt omgezet naar andere functies (bijvoorbeeld wonen, sloop en studentenhuisvesting).  
Na een periode van een zeer ruime markt voor bedrijfsruimten, normaliseert de markt na 2010 tot een 
aanbodniveau van twee à drie  maal de gemiddelde afzet.  
Na 2009 zwakt de vraag naar bedrijventerreinen flink af en ontstaat in combinatie met het aan de markt 
komen van nieuw aanbod een veel ruimere markt. Mede door de concurrentie van aanbod aan bestaande 
bedrijfsruimten, zien we in de bedrijventerreinenmarkt tot aan 2015 nog geen vraagherstel optreden.  
In de periode 2011-2015 liep het leegstandspercentage voor het winkelgebied in de Nijmeegse binnenstad op 
naar 10,6%. In januari 2016 is dat percentage gedaald naar 8,8%. Dat is iets lager dan in de benchmarksteden 
en gemiddeld als we ook Den Bosch, Breda en Haarlem meerekenen. 
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Leren 
Naast positieve beelden voor kwaliteit en prestaties onderwijs ook aandachtspunten 

De score van basisschoolkinderen op de centrale eindtoets was in Nijmegen iets hoger dan in Nederland. 
Ook het aandeel kinderen dat een advies op HAVO/VWO-niveau krijgt ligt boven het landelijk gemiddelde. 
Ruim de helft van de Nijmeegse leerlingen in het voortgezet onderwijs volgt in het derde leerjaar onderwijs 
op HAVO/VWO-niveau (53%). Dat is veel hoger dan gemiddeld in Nederland (45%). Het aandeel leerlingen 
op de lagere VMBO-niveau's (lager dan t) is in Nijmegen lager dan in Nederland (23 respectievelijk 33%). 
Het aandeel geslaagden op de Nijmeegse scholen voor HAVO en VWO (schooljaar 2013/2014) ligt iets boven 
het landelijk gemiddelde. Voor het VMBO ligt het slagingspercentage even hoog als landelijk. 
De onderwijsinspectie beoordeelt doorlopend alle scholen in Nederland op een aantal facetten, waaronder 
leeropbrengst, leerstofaanbod, schoolklimaat en zorg. De afgelopen jaren werden er geen basisscholen en 
scholen in het voortgezet onderwijs als "zwak" beoordeeld. In het speciaal onderwijs worden wel twee 
locaties als zwak beoordeeld (januari 2016). Wel zijn er 8 basisscholen waar het aandeel kinderen met een 
lage startkans hoger is dan de maximaal gewenste 30%. 
In het basisonderwijs is het aandeel kinderen met een lage startkans de laatste jaren verder gedaald. Dit is 
het gevolg van het verbeteren van het opleidingsniveau van de ouders. De Nijmegenaren in het middelbaar 
beroepsonderwijs zijn opleidingen op steeds hoger niveau gaan volgen; in 2010 was het aandeel studenten 
op ‘niveau 4’ 35%, in 2014/2015 de helft. Het aandeel op ‘niveau 1’ (geen startkwalificatie) is heel laag; slechts 
een paar procent. Het aantal voortijdig schoolverlaters op het MBO is de laatste jaren flink gedaald maar ligt, 
net als in veel andere steden, nog steeds boven het landelijk gemiddelde. 

Opleidingsniveau belangrijke indicator voor kansen op arbeidsmarkt  

De werkloosheid onder mensen met een lage opleiding (d.w.z. zonder startkwalificatie) is duidelijk hoger 
dan bij mensen met een hoge opleiding. In Nijmegen is ruim 40% van de laagopgeleide beroepsbevolking bij 
het UWV ingeschreven als niet-werkende werkzoekende, tegenover 7% van de hoogopgeleiden. Dat verschil 
geldt ook voor andere benchmarksteden, maar het is daar wel iets minder groot.  
Van de Nijmeegse jongeren die bij het UWV staan ingeschreven als niet-werkende werkzoekende heeft bijna 
de helft geen startkwalificatie. 

Aantal HBO-studenten verder gegroeid 

De laatste jaren (2010-2014) is het aantal studenten op de universiteit in Nijmegen niet heel veel veranderd. 
In 2014/2015 zaten er bijna 19.000 studenten op de Radboud Universiteit. In enkele andere steden - 
Eindhoven en Leiden - was er sprake van een sterke groei. De omvang van de groep universitaire studenten 
is in Nijmegen nog wel groter dan gemiddeld in de benchmarksteden (omvang t.o.v. aantal inwoners).  
Het aantal HBO-studenten in Nijmegen, dat al jaren lang aan het groeien is, is de afgelopen jaren blijven 
toenemen. In 2014/2015 telde het Nijmeegse deel van de HAN ruim 23.000 studenten. In vergelijking met de 
benchmarksteden is de omvang van de groep HBO studenten in Nijmegen relatief groot (alleen groter in 
Groningen).  
Naar schatting woont circa de helft van alle studenten op de universiteit en de HAN in Nijmegen. 
Voor de komende jaren wordt een stabilisatie dan wel een lichte toename (een groei van 1% in de periode 
2015-2022) van het aantal HBO- en WO-studenten voorzien. 
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Samenvatting 
Nijmegen toont zich steeds meer een duurzame stad. Dit is zichtbaar rond lokaal relevante thema’s als 
energie, (omgaan met) grondstoffen en mobiliteit.  
Veel Nijmegenaren ondersteunen het streven naar een duurzame stad en tonen bereidheid hieraan mee te 
werken.  
 
Energieverbruik 
In de periode 2009-2014 daalde het totale elektriciteitsverbruik in de stad - particulier plus zakelijk - met 
7,6%. Het gasverbruik daalde sterker, met ruim 15%. Vooral na 2011 nam het aantal installaties voor zonne-
energie flink toe, maar ten opzichte van het totaal aantal aansluitingen voor elektriciteit is het aantal gering. 
Vooral in de ‘betere wijken’ wordt zonnestroom geproduceerd. Ten opzichte van de benchmarksteden scoort 
Nijmegen in de buurt van het gemiddelde voor energieverbruik, het opwekken van zonne-energie en de 
energielabels van woningen.  
 
Afvalscheiding 
Nijmegen doet het goed in afvalscheiding. Het hergebruikpercentage steeg naar 67% in 2014 en de 
hoeveelheid (niet herbruikbaar) restafval is in Nijmegen lager dan in bijna alle benchmarksteden.  
 
Fietsgebruik 
Het fietsgebruik in de stad is na een periode van stijging gestabiliseerd. De scores voor de bereikbaarheid 
per fiets zijn gunstig. En Nijmegenaren zijn meer tevreden over het onderhoud van de fietspaden dan over 
het onderhoud van de wegen voor het autoverkeer.    
 
Leefomgeving 
In vergelijking met 2013 meten we in 2015 weinig verandering in de mate waarin Nijmegenaren in de buurt 
geluids- en stankoverlast ervaren en in de redenen daarvoor. Geluidsoverlast komt veel meer voor dan 
stankoverlast. Buren of buurtgenoten en verkeerslawaai zijn de meeste genoemde redenen hiervoor. Er zijn 
in 2014 in de stad geen overschrijdingen meer van de wettelijke normwaarden voor fijnstof en 
stikstofdioxide, behalve dan door de scheepvaart op de Waal. 
In Nijmegen-Noord is de tevredenheid over de hoeveelheid groen en over het onderhoud van het groen 
opvallend afgenomen. 
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Houding Nijmegenaren 
Veel Nijmegenaren ondersteunen streven naar duurzame stad 

Uit onderzoek in 2013 bleek dat veel Nijmegenaren het streven naar een duurzame stad ondersteunen en 
bereidheid tonen hieraan mee te werken. Er is behoorlijk draagvlak voor een duurzamer economisch 
systeem (zoals circulaire economie en deeleconomie), en ook voor duurzamer gedrag door het eigen 
huishouden. Nijmegenaren staan over het algemeen positief tegenover hergebruik van materialen en werken 
mee aan de aparte inzameling van diverse soorten huishoudelijk afval. Ze zijn zich behoorlijk bewust van 
hun energieverbruik, vooral in relatie tot de kosten, en veel Nijmegenaren vinden de toepassing van 
duurzame energie belangrijk. 
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Energieopwekking en -verbruik 
Energieverbruik verder afgenomen 

Het totale particuliere elektriciteitsverbruik was in 2014 6,7% lager dan in 2009, terwijl het aantal inwoners in 
die periode toenam. Per inwoner is de daling dus sterker: ruim 10%. Het totale zakelijke verbruik van 
elektriciteit was in 2014 een stuk lager dan in 2003 (-4,5%).  In de jaren daarvoor was die daling minder sterk.  
In vergelijking met 2009 is het zakelijke verbruik met 7,8% afgenomen.  Het totale elektriciteitsverbruik - 
particulier plus zakelijk - is sinds 2009 met 7,6% gedaald. 
Het totale particuliere gasverbruik was in 2014 7,2% lager dan in 2009 (-10,7% per inwoner). Het totale 
zakelijke gasverbruik was in 2014 een stuk lager dan in 2013 (-11%).  In de jaren daarvoor was die daling 
minder sterk.  In vergelijking met 2009 is het zakelijke verbruik met 20% afgenomen.  Het totale gasverbruik 
- particulier plus zakelijk - is sinds 2009 met ruim 15% gedaald. 
 
De geschetste ontwikkeling van het zakelijke energieverbruik wijkt af van wat we in de vorige editie van de Stads- en 
Wijkmonitor gemeld hebben. Dat heeft te maken met verschillende zaken. Toen was het verbruik van grootverbruiker 
NXP niet meegenomen en waren voorlopige cijfers voor 2013 opgenomen. Verder komt het voor dat er in de 
brongegevens (Energie in beeld) cijfers voor eerdere jaren worden gecorrigeerd. 
 

 
Figuur 1: Ontwikkeling gas- en elektriciteitsverbruik, zakelijk en particulier (index: 2009=100). Bron: Energie 
in beeld, aangevuld door gemeente Nijmegen. 

Cijfers over energieopwekking en -verbruik sluiten aan bij gemiddelde beeld voor 
benchmarksteden 

Net als elders in Nederland zien we in Nijmegen een behoorlijke toename van het zelf opwekken van 
elektriciteit met behulp van zonnepanelen. Vooral na 2011 is het aantal installaties voor zonne-energie en het 
opgewekte vermogen flink toegenomen. In 2014 zijn er 1.749 zonne-energie installaties voor kleinverbruik in 
Nijmegen geregistreerd (bij 2% van de 78.479 energie-aansluitingen voor kleinverbruik in onze stad), 
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tegenover circa 400 in 2011. Nijmegenaren maken wat meer dan gemiddeld in de benchmarksteden gebruik 
van zonne-energie installaties. Het gemiddelde vermogen per installatie is echter wat lager dan gemiddeld.  
Verhoudingsgewijs wordt in de wijken uit het hoge woningmarktsegment de meeste zonne-energie 
opgewekt. 
De verdeling van de Nijmeegse woningen naar energielabels ligt in de buurt van het gemiddelde beeld voor 
de benchmarksteden. Een klein aandeel woningen heeft energielabel A, A+ of A++ (5%), 47% B of C en bijna 
de helft een minder gunstig label. Het gemiddelde gasverbruik per woning is in Leiden en Tilburg duidelijk 
lager dan in Nijmegen en de andere steden. In die twee steden zijn relatief veel woningen aangesloten op 
stadsverwarming. Als we deze steden niet meenemen in de vergelijking, scoort Nijmegen gemiddeld voor 
het gasverbruik per woning, ook als we dat apart voor de huur- of koopwoningen bekijken.  
Ook het gemiddelde elektriciteitsverbruik per woning wijkt niet veel af van het gemiddelde beeld voor de 
benchmarksteden.  
 

 
Figuur 2: Stedenvergelijking duurzaamheid. Bronnen: CBS, Netbeheer Nederland en Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. 
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Omgaan met grondstoffen 
Nijmegen scoort goed in afvalscheiding 

De hoeveelheid huishoudelijk ingezameld afval in Nijmegen is in de periode 2009-2014 gedaald met 11% en 
is naar verhouding - per inwoner - lager dan gemiddeld in de benchmarksteden. De daling zit in de 
hoeveelheid restafval, via de Nijmeegse groene zak, maar vooral in de categorie grof restafval. Ook landelijk 
is deze afname te zien.  
Steeds meer afvalmateriaal kan opnieuw worden gebruikt.  Het hergebruikpercentage voor afval is in 
Nijmegen gestegen naar 67% in 2014. Landelijk ligt het hergebruikspercentage in 2014 een stuk lager (52%). 
Hierbij aansluitend is de hoeveelheid (niet herbruikbaar) restafval in Nijmegen lager dan in de meeste 
benchmarksteden (alleen nog lager in Maastricht). 

Deeleconomie in opkomst 
Bij het principe van deeleconomie maken groepen mensen, al dan niet tegen betaling, gebruik van elkaars 
kennis, apparaten en diensten. Dat scheelt veel geld en ontziet het milieu, zo is de redenering. Er zijn allerlei 
online-ontmoetingspunten voor vraag en aanbod . Er bestaan ook meer specifieke initiatieven, zoals 
repaircafés waar mensen terecht kunnen om kapotte apparaten te laten repareren. Verder zijn er 
marktplaatsen waar buren aan elkaar worden gekoppeld om maaltijden met elkaar te delen of om 
vervoermiddelen te lenen of te verhuren. Ook in Nijmegen ontwikkelt de deeleconomie zich de laatste jaren, 
bijvoorbeeld op het gebied van eten, spullen, vervoer, verblijf en menskracht.  
In de Burgerpeiling geeft circa 3% aan zijn of haar auto te delen met één of meer personen uit andere 
huishoudens. Verder leent 5% zijn of haar auto wel eens uit aan personen uit andere huishoudens. 
Landelijk onderzoek laat zien dat de laagste sociaaleconomische klasse het minst actief is in de deeleconomie 
en dat het delen vooral binnen de eigen sociaaleconomische klasse plaatsvindt. 

Strategisch Thema -Duurzame stad- 5 



Duurzame mobiliteit 
Goede scores voor bereikbaarheid met fiets 

In onze monitoronderzoeken vragen we aan Nijmegenaren, bezoekers van het Stadscentrum en 
ondernemers en instellingen naar waarderingsscores voor de bereikbaarheid van locaties binnen de stad 
(waaronder bedrijfslocaties en het stadscentrum). De bereikbaarheid met de fiets wordt duidelijk hoger 
gewaardeerd (7,8 - 7,9) dan de bereikbaarheid met de bus (7,2 - 7,5) en de auto (6,2 - 7,1). Bij Nijmegenaren 
en bezoekers van het stadscentrum is de waardering voor de bereikbaarheid met de fiets de laatste jaren 
hoger dan in de periode voor 2012. Verbeteringen aan fietspaden is relatief veel genoemd als een reden voor 
de vooruitgang van de stad. 
Eind 2013 ging de gratis, bewaakte fietsenstalling onder Plein ’44 open. De waardering voor de 
fietsstallingsmogelijkheden in het centrum is daarna fors gestegen naar de hoogst gemeten score sinds de 
start van de Stadscentrummonitor in 1996 (7,3).  
In de periode 2007-2013 groeide het percentage Nijmegenaren dat met de fiets naar het werk en naar de 
binnenstad ging; in 2015 is er geen verandering op dit punt. 
Nijmegenaren oordelen positiever over het onderhoud van fietspaden in de stad (62% tevreden) dan over 
het onderhoud van de wegen voor het autoverkeer (49% tevreden). Daarbij aansluitend gaan meldingen bij 
de Bel- & Herstellijn vaker over wegen voor het autoverkeer dan over fietspaden (en het vaakst over 
voetpaden). 
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Milieukwaliteit en leefomgeving 
Weinig verandering in ervaren geluids- en stankoverlast in de buurt 

Bij 14% van de huishoudens kom het ‘vaak’ voor dat men geluidsoverlast ervaart. Dat is ongeveer evenveel 
als in 2013. De belangrijkste redenen daarvoor zijn: buren of buurtgenoten, wegverkeer, bromfietsen of 
motoren en groepen jongeren op straat. Een grotere groep huishoudens ervaart ‘soms’ geluidsoverlast (43%). 
Zij noemen daarvoor dezelfde redenen als de groep die vaak geluidsoverlast ervaart. In vergelijking met 
2013 is de totale groep die geluidsoverlast ervaart (vaak plus soms) afgenomen. Ten aanzien van de redenen 
die men noemt voor geluidsoverlast is er weinig veranderd.  
Stankoverlast komt minder naar voren dan geluidsoverlast. In 4% van de huishoudens komt het ‘vaak’ voor 
dat men daar last van heeft met als belangrijkste redenen gft-containers of afvalbakken, de riolering en 
wegverkeer.  In 20% van de huishoudens ervaart men ‘soms’ stankoverlast. Zij noemen daarvoor dezelfde 
redenen als de groep die vaak stankoverlast ervaart. In vergelijking met 2013 is de totale groep die 
stankoverlast ervaart (vaak plus soms) ongeveer gelijk gebleven, en dat geldt ook voor de genoemde 
redenen daarvoor.  
De luchtkwaliteit wordt wettelijk beoordeeld aan de hand van waarden voor fijnstof en stikstofdioxide. Op 
dit vlak zijn er in 2014 geen overschrijdingen meer, behalve door de scheepvaart op de Waal. 
Veranderingen in de verkeersdrukte aan de rand van het centrum en op de S100 na de opening van de 
nieuwe stadsbrug kunnen gevolgen hebben voor geluids- en stankoverlast door verkeer. De 
Burgerpeilinguitkomsten laten op stadsdeelniveau geen duidelijke verschuivingen zien in het aandeel dat 
hier last van heeft. 

Lagere waardering voor groen in de buurt in Nijmegen-Noord 

Het aandeel Nijmegenaren dat tevreden is over het groen in de woonbuurt is de afgelopen jaren weinig 
veranderd (69%). Wel zien we een verschuiving op stadsdeelniveau. In 2011 en 2013 was Nijmegen-Oud-
West het gebied waar men het minst tevreden was over de groenvoorzieningen in de buurt; in 2015 is dat 
Nijmegen-Noord (30% ontevreden, tegenover 13% gemiddeld). Ook over het onderhoud van het groen is 
men in Noord relatief minder tevreden (21% ontevreden, tegenover 9% gemiddeld). Nijmegen-Noord scoort 
boven het gemiddelde voor het aantal meldingen bij de Bel- en Herstellijn over grasvelden/bermen. 
Nijmegen-Noord staat ook bovenaan voor het aandeel  dat vindt dat er in de buurt te weinig groen is - dit 
varieert van 1% in Dukenburg tot 12% in Nijmegen-Oud-West en 16% in Nijmegen-Noord - en voor het 
aandeel dat van mening is dat er te weinig soorten bomen en struiken in de buurt staan (12% in Nijmegen-
Noord tegenover 3% gemiddeld).  
Ten opzichte van de benchmarksteden scoort Nijmegen gemiddeld voor de tevredenheid over het 
groenonderhoud in de buurt. Het percentage dat hier niet tevreden over is (9%) is sinds de vorige meting in 
2013 niet veranderd. 
Bezoekers van het stadscentrum waarderen het groen in de binnenstad met een 6. Dat is hoger dan bij de 
vorige peilingen, maar laag in verhouding tot de waardering voor andere aspecten van de binnenstad. 
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Samenvatting 
Bezoekers 
De algemene waardering van bezoekers voor de Nijmeegse binnenstad steeg in 2014 naar 7,5, het hoogste 
cijfer sinds de start van de peilingen bijna twintig jaar geleden. De waardering voor de 
fietsstallingsmogelijkheden, de bereikbaarheid met de auto en de parkeermogelijkheden zijn fors gestegen. 
De frequentie waarmee men de binnenstad bezoekt is gedaald, maar als men gaat, blijft men gemiddeld 
genomen wel langer. Het bezoek overdag, tijdens de traditionele winkeltijden, is dalende. Er vindt een 
verschuiving plaats van zaterdag en de koopavond naar de maandag en koopzondagen. Verder zijn er 
aanwijzingen voor een toename van het bezoek ’s avonds. Veel Nijmegenaren zien graag een verlenging van 
de openingstijden van winkels en publieke en zakelijke diensten tot in de vroege avonduren.  
 
Leegstand 
Het leegstandspercentage voor winkels nam in 2015 wat af, na een stijging in de jaren daarvoor. 
Ondernemers waarderen het ondernemersklimaat in de binnenstadskern met een lager cijfer (6,2) dan 
gemiddeld (6,5). Hun oordeel over de bereikbaarheid en veiligheid is verbeterd. Kritisch zijn ze vooral over 
zaken die om ruimte vragen (parkeren, laden en lossen en uitbreidingsmogelijkheden). 
Voor de grotere (historische) steden zijn de verwachtingen voor de toekomst van de winkelcentra relatief 
gunstig.  
 
Bewoners 
Bewoners van Nijmegen-Centrum waarderen hun woonbuurt als plek om te wonen en leven hoger (7,6) dan 
gemiddeld (7,4). In vergelijking met 2013 zijn ze meer tevreden over de parkeergelegenheid in de buurt en 
ervaren ze minder parkeer- en geluidsoverlast. 
 
Imago 
Onderzoek naar het imago van de stad onder Nederlanders laat zien dat de Vierdaagse de belangrijkste 
associatie bij de stad is. Tegelijk is het beeld van Nijmegen als evenementenstad niet opvallend sterk. De 
uitkomsten van het onderzoek duiden op een succesvolle profilering van Nijmegen als oudste stad met een 
bijzondere historie. Bij de vraag naar de oudste stad van Nederland wordt Nijmegen nog steeds het meest 
genoemd. Opvallend is dat vrij veel Nederlanders Nijmegen zien als een stad voor recreatie rond het water.  
Nijmegen is lang een stad geweest met relatief weinig hotels. De laatste jaren zien we een uitbreiding van de 
plaatsen in Nijmegen waar mensen kunnen overnachten. Het aantal hotelovernachtingen is, na een daling in 
de recessiejaren, sterk gestegen. 
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Waardering bezoekers voor en aantrekkingskracht van 
stadscentrum 
Waardering voor stadscentrum licht gestegen 

Ten opzichte van 2013 zien we een lichte stijging van het aandeel Nijmegenaren dat vindt dat Nijmegen een 
aantrekkelijke binnenstad heeft (gestegen van 64 naar 67% in 2015). Vooral de jongere leeftijdsgroep vindt de 
binnenstad aantrekkelijk: 86% van de 18-34-jarigen. Bij  de 65-plussers geldt dat voor ruim de helft.  
Najaar 2014 vond de laatste meting in het kader van ons tweejaarlijks onderzoek onder bezoekers van het 
stadscentrum plaats.  De algemene waardering voor de Nijmeegse binnenstad steeg licht, van 7,4 in 2012 
naar 7,5 in 2014. Dit is de hoogste score sinds we de Stadscentrummonitor uitvoeren (vanaf 1996). De 
bereikbaarheid met de fiets en het openbaar vervoer (7,8 resp. 7,6), de sfeer en gezelligheid (7,7) en het 
horeca-aanbod (7,6) worden daarbij het beste beoordeeld. 
 

 
Figuur 1: Waardering bezoekers voor aspecten van stadscentrum (gemiddelde rapportcijfers). Bron: 
Stadscentrummonitor, O&S. 
 
In vergelijking met eerdere jaren is de waardering voor veel aspecten gestegen. Het groen in de binnenstad 
krijgt met een 6,0 een relatief laag cijfer. Door de aanleg van de nieuwe stadsbrug en verschillende auto- en 
fietsparkeermogelijkheden waarderen bezoekers met name de bereikbaarheid fors hoger. We zien gestegen 
scores voor de mogelijkheid om de fiets te stallen (2012: 6,1, 2014: 7,3), de mogelijkheid om de auto te 
parkeren (2012: 5,7, 2014: 6,7) en de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto (2012: 6,0, 2014: 6,9). Deze 
ontwikkelingen hangen samen met een aantal belangrijke nieuwe voorzieningen: de nieuwe stadsbrug, de 
gratis, bewaakte fietsenstalling onder Plein ’44 en de parkeergarage onder de van Schaeck Mathonsingel. De 
beoordeling voor de parkeertarieven blijft nog altijd onvoldoende, ondanks de gestegen waardering (2012: 
3,9, 2014: 4,7). 
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In Arnhem wordt op dezelfde manier onderzoek onder stadscentrumbezoekers gehouden. Ook daar is de 
laatste meting in 2014 verricht. De algemene waardering ligt een fractie  lager dan in Nijmegen (7,4).  De 
grootste verschillen met Nijmegen zijn dat Nijmegen hoger scoort op de bereikbaarheid van het centrum met 
de auto, de autoparkeermogelijkheden, de netheid van de stad en de sfeer/gezelligheid en dat Arnhem hoger 
scoort op de bereikbaarheid van het centrum met de fiets en met het openbaar vervoer. 
De belevingswaarde van de Nijmeegse binnenstad is goed. Bezoekers reageren positief op de stellingen over 
het eigen karakter van de binnenstad, een welkom gevoel krijgen en het je kunnen vermaken in de 
binnenstad. De persoonlijke aandacht van het winkelpersoneel, de gezelligheid en de zintuiglijke beleving 
(passen, zien etc.) van de te kopen artikelen zijn de meest genoemde voordelen van de binnenstad boven het 
kopen van producten via internet. 
De frequentie waarmee men de binnenstad bezoekt is gedaald, maar als men gaat, blijft men gemiddeld 
genomen wel langer. Het deel van de binnenstadbezoekers, dat bij een bezoek grotere bedragen uitgeeft, 
neemt toe.  
Onderzoek naar het imago van Nijmegen, dat in mei 2015 verricht is, laat zien dat de waardering voor 
Nijmegen toeneemt naarmate men de stad beter kent. Nederlanders waarderen Nijmegen met een 
gemiddeld rapportcijfer van 6,8; regelmatige bezoekers geven gemiddeld een 7,6. Hieraan gerelateerd is de 
waardering voor de stad van mensen uit de regio ook hoger (7,3). Hetzelfde onderzoek laat zien het aanbod 
waarvoor men Nijmegen heeft bezocht (winkelen, horecabezoek, bezienswaardigheden binnenstad, ervaren 
geschiedenis, musea, culturele voorstellingen) veelal positief wordt beoordeeld. 

Veranderingen in bezoekersgedrag en wensen 

Het bezoek overdag, tijdens de traditionele winkeltijden, is dalende. Er vindt een verschuiving plaats van 
zaterdag en de koopavond naar de maandag en koopzondagen.  
Uit een peiling onder het stadspanel over de openingstijden van winkels blijkt dat veel panelleden een 
voorkeur hebben voor een verlenging van de openingstijden van winkels tot in de vroege avonduren (tot 
18.00 of 19.00 uur, ook op zaterdag). Mocht het tot een verlenging van de doordeweekse openingstijden van 
bijvoorbeeld 19.00 uur komen, dan vervalt voor een groot deel de behoefte aan de koopavond. Er is echter 
ook een groep (circa een kwart) die wel behoefte aan de koopavond blijft aangegeven.  Voor zichzelf, en 
daarnaast vanwege het algemeen belang, vindt een meerderheid twee koopzondagen per maand voldoende. 
Het panel is vooral kritisch over de reguliere openingstijden van zakelijke diensten (bijvoorbeeld banken en 
makelaars) en publieke diensten (bijvoorbeeld de bibliotheek of gemeenteloketten). Men vraagt opening 
buiten kantoortijden. 
Tegelijk met het dalende bezoek overdag is het aantal uur dat geparkeerd wordt in de binnenstad juist 
gestegen. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door het invoeren van betaald parkeren in de avonduren 
(tegen een laag tarief in de parkeergarages) en de opening van de nieuwe garage onder de van Schaeck 
Mathonsingel, maar de stijging duidt ook op een toenemend bezoek ’s avonds. Deels zal dat te maken 
hebben met het toegenomen podiumbezoek in 2013 en 2014, na enkele jaren van daling ten tijde van de 
economische crisis. In Nijmegen is het aanbod culturele voorstellingen nog steeds groter dan in alle andere 
benchmarksteden. Vooral als het gaat om het aantal popconcerten springt Nijmegen eruit. 
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Ondernemers in het stadscentrum 
Leegstand winkels gedaald in 2015, na een periode van stijging 

In de periode 2011-2015 liep het leegstandspercentage voor het winkelgebied in de Nijmeegse binnenstad op 
naar 10,6%. In januari 2016 is dat percentage gedaald naar 8,8%. Dat is iets lager dan in de benchmarksteden 
en gemiddeld als we ook Den Bosch, Breda en Haarlem meerekenen. 
Ongeveer de helft van de bezoekers van de Nijmeegse binnenstad geeft aan dat de winkelleegstand storend 
aanwezig is. 

Waardering voor ondernemersklimaat in binnenstadskern voldoende maar lager dan 
gemiddeld 
De laatste meting in het kader van de monitor vestigingsklimaat uit 2014 laat zien dat de algemene 
waardering voor het ondernemersklimaat bij ondernemers en instellingen in de binnenstadskern voldoende 
is (6,2). Wel is deze lager dan de gemiddeld  (6,5 voor de ondernemers en instellingen  in de stad). Ook de 
waardering voor de bedrijfsomgeving (6,6 versus 6,9) en de huisvesting (7,1 versus 7,4) is bij de ondernemers 
en instellingen in de binnenstadskern lager dan gemiddeld.  
De genoemde scores voor de binnenstadskern zijn duidelijk hoger dan in 2006, maar wat lager in 2010. 
Diverse factoren in de bedrijfsomgeving zijn verbeterd, waaronder de bereikbaarheid (positief beïnvloed 
door de tweede stadsbrug, de rondwegen en de aanleg van parkeergarages) en de veiligheid (door 
duidelijkere aanwezigheid van politie en beveiliging en ingrepen in de opvang voor verslaafden en 
daklozen). Kritisch zijn de ondernemers en instellingen in de binnenstadskern vooral over zaken die om 
ruimte vragen (parkeren, laden en lossen en uitbreidingsmogelijkheden). 
Ook bij bezoekers en bewoners van het stadscentrum is het oordeel over de veiligheid verbeterd.  

Toekomst: centra van grotere steden behoren tot kansrijke winkelgebieden 

Nijmegen behoort tot de steden met relatief gunstige vooruitzichten voor de binnenstad.  
In een studie over winkelgebieden van de toekomst onderscheid ING Economisch Bureau vijf soorten 
kansrijke winkelgebieden. Een van die gebieden is aangeduid als ‘big spender’: grotere (vaak historische) 
stadscentra met een bezoekersstroom van voldoende omvang, met een mix van food en non-food en andere 
functies, zoals cultuur en entertainment, en met grotere dominante ketenretailers, exclusieve (merk)retailers 
en onderscheidende local heroes, waar bezoekers relatief lang verblijven. In de PBL-publicatie 
‘Veerkrachtige Binnenstad’ (juni 2015) heeft de binnenstad Nijmegen het profiel van een “solide en regionaal 
voorzienende binnenstad”, in dezelfde categorie als de steden Arnhem, Den Bosch, Amersfoort, Breda en 
Groningen. Ook de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden van Goudappel-Coffeng (maart 2015) plaatst de 
Nijmeegse binnenstad in de groep vitale centrumgebieden. 
In de uitgave winkelgebied van de toekomst van Platform31 lezen we dat er in de winkelcentrumgebieden 
van grotere steden steeds grotere verschillen ontstaan tussen A-, B- en C-locaties. Op A-locaties neemt het 
aantal nationale en internationale winkelketenfilialen verder toe. Van de B- en C-locaties zal een deel 
compacter (moeten) worden om goed te blijven functioneren, waarbij er ruimte komt voor andere functies, 
zoals horeca, maatschappelijke voorzieningen, zorg of wonen. 
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Stadscentrumbewoners 
Woonfunctie belangrijker geworden, woon- en leefklimaat stabiel 

In de periode januari 2013 tot januari 2015 nam het aantal bewoners van de wijk  Stadscentrum met ruim 
1.000 toe. Er is op diverse plaatsen geïnvesteerd in nieuwbouwcomplexen.  
Het woon- en leefklimaat in Nijmegen-Centrum is gemiddeld en stabiel. Bewoners van Nijmegen-Centrum 
waarderen hun woonbuurt als plek om te wonen en leven hoger (7,6) dan gemiddeld in de stad (7,4). Het 
sociaal klimaat blijft vergeleken met andere wijken achter. Wijkprofessionals benoemen enerzijds een 
aantrekkelijke woonomgeving met een grotendeels heringerichte openbare ruimte en een sterk 
voorzieningenaanbod. Anderzijds speelt er centrumoverlast, bijvoorbeeld rond de horeca-accentgebieden. 
In het centrum is de parkeercapaciteit toegenomen (opening van garage onder de van Schaeck 
Mathonsingel) en is in 2013 het beleid rond de parkeertarieven aangepast (ook ’s avonds betaald parkeren, 
met een laag tarief in de parkeergarages). In vergelijking met 2013 zijn de bewoners van Nijmegen-Centrum 
nu meer tevreden over de parkeergelegenheid in de buurt (39% tevreden, tegenover 30% in 2013) en ervaren 
ze nu minder parkeeroverlast. Wel scoort Nijmegen-Centrum op deze punten nog steeds minder gunstig 
dan de andere stadsdelen. 
Het percentage bewoners in Nijmegen-Centrum dat soms of vaak geluidsoverlast ervaart, is in vergelijking 
met 2013 flink afgenomen (van 36 naar 22%). Mogelijk heeft dat te maken met de afronding van de 
(bouw)werkzaamheden op Plein '44 en voor de versteviging van de damwand aan de Waalkade.  
Minder bewoners dan in 2013 geven aan dat ze zich vaak of soms onveilig in hun woonbuurt voelen. 
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Beeld van Nederlanders over Nijmegen 
Niet veel Nederlanders zien Nijmegenaren als een evenementenstad 

In mei 2015 hebben we onder Nederlanders onderzoek verricht naar het imago van Nijmegen. De 
belangrijkste associatie bij de stad is nog steeds de Vierdaagse. Tegelijk is het beeld van Nijmegen als 
evenementenstad niet opvallend sterk; 34% vindt dit een passende omschrijving van de stad. Niet veel 
Nederlanders denken bij Nijmegen aan een ander evenement dan de Vierdaagse. Daarbij aansluitend laten 
de uitkomsten  van de Respons Evenementen Monitor 2014 laat zien dat Nijmegen alleen met de Vierdaagse 
in de top 50 van vrij toegankelijke evenementen voorkomt. In de top 50 van entree heffende evenementen 
komt Nijmegen niet voor.  De meest voorkomende steden zijn: Amsterdam (16), Rotterdam (8), Utrecht (7), 
Den Haag (5), Eindhoven (5) en Maastricht (4). 
Uit onderzoek onder de bezoekers van de Vierdaagsefeesten weten we dat deze vooral uit Nijmegen en 
omgeving komen en het imago-onderzoek laat zien dat dit evenement als motivatie om Nijmegen te 
bezoeken een bescheiden rol speelt. Het wordt interessant om te zien of Nijmegen in het evenementenjaar 
2016 meer bezoekers van verder weg weet te trekken. 

Aanwijzingen voor een succesvolle historische profilering 

De uitkomsten van het imago-onderzoek duiden op een succesvolle profilering van Nijmegen als oudste 
stad met een bijzondere historie. Tien jaar geleden vierde Nijmegen haar 2000-jarig bestaan. Vóór ‘Nijmegen 
2000’ (in 2004) waren Amsterdam en Maastricht de meest genoemde steden bij de vraag naar de oudste stad 
van Nederland. Na afloop van ‘Nijmegen 2000’ werd Nijmegen het meest genoemd. In 2015 wordt Nijmegen 
nog steeds het meest genoemd (35%) met Maastricht en Amsterdam op de tweede  en derde plaats (31 
respectievelijk 16%).  
Veel Nederlanders denken bij Nijmegen spontaan aan zaken die met de geschiedenis van de stad te maken 
hebben. Van alle voorgelegde beschrijvingen van Nijmegen (onder meer loopstad, studentenstad, 
cultuurstad, kennisstad en duurzame stad) vinden de Nederlanders ‘historische stad’ de meest passende. 
Van de bezoekers, die de stad bezocht om de geschiedenis te ervaren, is een opvallend hoog percentage 
positief over wat Nijmegen op dat vlak te bieden heeft (94%). En het ervaren van de geschiedenis is veel 
genoemd als reden waarom men de stad in de toekomst wil gaan  bezoeken. De meest genoemde reden is 
het gaan bekijken van de binnenstad.  

Nederlanders zien Nijmegen als stad voor recreatie rond water 

Veel Nederlanders denken bij Nijmegen spontaan aan de ligging aan de Waal (34%) en vrij veel 
Nederlanders (45%) zien Nijmegen als een stad voor recreatie rond het water. Wetende dat de 
ontwikkelingen rondom Nijmegen omarmt de Waal en het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de 
Waalkade in mei 2015 nog niet afgerond waren, duidt dit op kansen voor de stad om dit beeld te kunnen 
benutten. 

Stijging aantal overnachtingen 

Nijmegen is lang een stad geweest met relatief weinig hotels. De laatste jaren zien we een uitbreiding van de 
plaatsen in Nijmegen waar mensen kunnen overnachten. Daarbij gaat het niet alleen om grotere hotels, maar 
ook om kleinere hotels, bed & breakfasts en aanbieders van gastenkamers. In de loop van 2016 opent in Lent 
het Van der Valk-hotel. Daarnaast zijn er meerdere plannen voor toevoeging van capaciteit.  
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Het aantal hotelovernachtingen is na een terugval in de recessiejaren sterk aan het groeien. In de periode 
2009-2012 lag dat aantal op circa 140.000 per jaar. In 2014 waren dat er 161.500.  
De doorsnee Nederlander - inclusief de Nederlanders die Nijmegen slecht kennen -  heeft geen bijster 
positief beeld bij Nijmegen als stad om een weekendje door te brengen, zo blijkt uit het imago-onderzoek. 
Het gemiddelde rapportcijfer voor een stedentrip in Nijmegen is een 6,5. Bij ouderen ligt dat cijfer het hoogst 
(6,7). Mensen, die de stad het afgelopen jaar 1 keer voor één of meer dagen bezocht hebben, waarderen een 
weekendje Nijmegen het hoogst (7,1). De waardering is iets lager bij mensen die de stad vaker bezoeken; 
voor hen is in de stad wellicht niet meer zo veel te ‘ontdekken’. Mensen die de stad nooit of enige tijd 
geleden hebben bezocht, hebben het minst zin in een weekendje Nijmegen. Deze groep heeft misschien 
minder idee van wat men in Nijmegen kan doen. 
Bij mensen, die Nijmegen daadwerkelijk voor een stedentrip met overnachting  bezocht hebben, is de 
waardering hoger. Op Zoover is de gemiddelde score voor een stedentrip Nijmegen een 8,4. Dit is in de 
buurt van het gemiddelde voor de benchmarksteden. 
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Samenvatting 
De verwevenheid tussen Nijmegen en regiogemeenten is aan de zuidkant van de Waal duidelijk groter dan 
aan de noordkant en loopt door tot in Noord-Brabant en Limburg.  
Het winkelaanbod in Nijmegen is voor negen gemeenten aan de zuidkant van de Waal behoorlijk belangrijk. 
Daarnaast komt ook een deel van de bewoners van de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard voor niet-
dagelijkse boodschappen naar Nijmegen.  
Voor het culturele aanbod is Nijmegen nog belangrijker voor het ommeland dan voor het winkelaanbod.  
Vooral de dichtbij gelegen gemeenten aan de zuidkant van de Waal sterk zijn aangewezen op de 
ziekenhuizen in Nijmegen.  
Tussen Nijmegen en de regio wordt er wel over en weer verhuisd, maar de meeste mensen die vertrekken 
uit Nijmegen verhuizen naar gemeenten buiten de regio. En ook de meeste vestigers komen van buiten de 
regio.  
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Regionale samenwerking 
Regionale samenwerking op verschillende gebiedsniveaus 

Het thema stad in de regio gaat over de samenwerking met partners in de regio, zoals buurgemeenten, 
overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen en corporaties. Op verschillende 
gebiedsniveaus wordt er gewerkt aan het richting geven en uitbouwen van de samenwerking.  
De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen streeft naar uitbouw van de regionale 
samenwerking, onder meer op het vlak van ICT.   
In 2015 is er met de 18 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen een start gemaakt met het 
Gemeenschappelijk Orgaan, platform voor overleg en afstemming op de beleidsterreinen economie, wonen, 
mobiliteit en duurzaamheid. Op het vlak van economie is daarnaast de Stichting Economic Board Region 
Arnhem Nijmegen van start gegaan, met als doel het stimuleren van de regionale economische 
ontwikkeling. Bij de board zijn de grote kennisinstellingen en bedrijven, de provincie Gelderland en Food 
Valley en de Wageningse Universiteit betrokken.  
Binnen Gelderland  is er het streven om de GelreStad-samenwerking tussen de vier grote Gelderse steden en 
de provincie te richten op het thema energietransitie. 
En op het vlak van grensoverschrijdende samenwerking ligt er het plan om Euregio Rijn Waal ook te laten 
fungeren als een politiek platform voor grensoverschrijdende ontmoetingen. 
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Regionale verwevenheid 
Regionale verwevenheid loopt ten zuiden van de Waal ver door 

Op basis van de functionele relaties tussen Nijmegen en de regio op de gebieden werken, winkelen, cultuur, 
horeca, zorg, onderwijs en natuur heeft Atlas voor gemeenten in 2013 berekend wat een optimale 
gebiedsafbakening voor regionale samenwerking zou kunnen zijn. Aan de zuidkant van de Waal beperkt die 
optimale regio zich niet tot Gelderland (Beuningen, Wijchen, Druten, Heumen, Groesbeek, Ubbergen, 
Millingen aan de Rijn). Ook de Limburgse gemeenten Mook en Middelaar en Gennep en de Noord-
Brabantse gemeenten Grave, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis behoren volgens de Atlas 
voor Gemeenten tot de optimale regio Nijmegen. Voor die gemeenten zijn er weinig alternatieven in de 
buurt; Venlo is relatief ver weg en heeft over het algemeen minder te bieden dan Nijmegen. 
De verwevenheid tussen Nijmegen en de buurgemeenten aan de noordkant van de Waal is duidelijk kleiner. 
Daarbij moet bedacht worden dat binnen de gemeenten aan de noordkant de ene kern dichter bij Nijmegen 
ligt en de andere dichter bij Arnhem. Volgens Atlas voor gemeenten behoren binnen de gemeente 
Overbetuwe de kernen ten zuiden van de A15 (Oosterhout, Slijk-Ewijk, Andelst, Herveld) tot het ommeland 
van Nijmegen. Dat geldt ook voor enkele kernen ten noorden van de A15 (Zetten, Heteren en Randwijk), die 
Nijmegen via de A50 snel kunnen bereiken. De grootste kern Elst en ook Driel zijn meer op Arnhem 
aangewezen. Binnen de gemeente Lingewaard behoren alleen de kleinere kernen Gendt, Haalderen en 
Ressen tot het ommeland van Nijmegen. De overige kernen (Angeren, Bemmel, Doornenburg, Huissen en 
Loo) zijn meer op Arnhem aangewezen.  
Atlas voor gemeenten heeft ook bepaald of de complete gemeenten Overbetuwe en Lingewaard tot de regio 
Nijmegen of de regio Arnhem behoren. Voor deze gemeenten waren de functionele relaties met Arnhem 
sterker zijn dan die met Nijmegen. Inmiddels kan het beeld veranderd zijn door de opening van de nieuwe 
stadsbrug in november 2013 en door de verdere ontwikkeling van Nijmegen-Noord.  
Ook RIGO heeft in 2013 het ommeland van Nijmegen afgebakend . Dit op basis van de mate waarin de 
bewoners van omliggende gemeenten op diverse terreinen (woningmarkt, werken, onderwijs, winkelen en 
recreatie) op Nijmegen gericht zijn. In tegenstelling tot Atlas voor gemeenten rekent RIGO Overbetuwe en 
Lingewaard wél tot het ommeland van Nijmegen, en Mill en Sint Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis niet. 
Hieronder schetsen we de regionale verwevenheid voor een aantal thema’s. 

Werken 

Ruim de helft van de ruim 90.000 banen van werknemers in Nijmegen wordt vervuld door mensen die niet 
in Nijmegen wonen. Onder hen vooral veel mensen die in de gemeenten direct rond Nijmegen wonen (30% 
van de inkomende pendel), maar ook veel die in de rest van Gelderland of Noord-Brabant wonen. 
Omgekeerd zijn er tegen de 35.000 Nijmegenaren die buiten hun woongemeente werken. De uitgaande 
pendel is daarmee een stuk kleiner dan de binnenkomende pendel. De mensen die buiten Nijmegen werken 
doen dat niet vaak in de gemeenten rond de stad (14% van de uitgaande pendel), maar vooral in gemeenten 
wat verder van Nijmegen. 

Onderwijs 

In totaal gaan er bijna 16.000 leerlingen naar de 13 scholen voor voortgezet onderwijs in Nijmegen. Ruim de 
helft van de leerlingen woont buiten de stad, voornamelijk in de directe regio. 
De laatste vijf jaar is het aantal leerlingen op de Nijmeegse middelbare scholen met ongeveer 1.000 
toegenomen. Dat komt vooral door de groei van het Citadel-college, dat veel leerlingen van buiten de stad 
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trekt (in schooljaar 2015/2016 circa 1.000 jongeren), vooral uit de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. 
Andersom gaan er ruim 500 Nijmeegse leerlingen naar voortgezet onderwijs scholen buiten Nijmegen. Het 
betreft vooral leerlingen op het Notre Dame in Ubbergen. 
Het ROC-Nijmegen is de grootste aanbieder van MBO in Nijmegen. In het studiejaar 2014/2015 volgden 
ongeveer 8.000 MBO-studenten hier onderwijs. Ongeveer een kwart van die studenten woont in Nijmegen, 
de rest vooral in de regio rond Nijmegen.  
Van de circa 3.400 Nijmeegse MBO-ers volgt ongeveer een derde een opleiding buiten Nijmegen, vooral op 
het Rijn-IJsselcollege in Arnhem. 
Circa de helft van de HBO- en WO-studenten in Nijmegen woont buiten de stad.  

Wonen 

Ruim een derde van de mensen die zich in Nijmegen vestigen is tussen 18 en 21 jaar oud, waaronder heel 
veel mensen die in Nijmegen een opleiding komen volgen. Wanneer zij hun opleiding afgerond hebben, 
verlaat een groot deel van deze mensen de stad weer om elders te gaan wonen of werken. Van de WO-
studenten blijft een behoorlijk deel in Nijmegen wonen. Van de studenten aan de Radboud Universiteit, die 
in de periode 1994-2014 op het moment van afstuderen in Nijmegen woonden, is meer dan de helft nog 
steeds in Nijmegen woonachtig. 
Bij de vertrekkers uit Nijmegen ligt de piek wat later: net voor de 30 jaar. 
De meeste vestigers komen van buiten de directe regio rond Nijmegen. Ook de meeste vertrekkers 
verhuizen naar buiten de regio. Wel vertrekken er meer Nijmegenaren naar de regiogemeenten dan dat er 
mensen uit die gemeenten naar Nijmegen verhuizen. 

Winkelaanbod in Nijmegen belangrijk voor gemeenten aan zuidkant van Waal 

Volgens rapporten van bureau RIGO uit 2013 (Gelderse stedenmonitor en Stadsmonitor Nijmegen 2013) is 
het winkelaanbod in Nijmegen voor negen gemeenten aan de zuidkant van de Waal behoorlijk belangrijk. 
Dat geldt het sterkst voor Ubbergen en Millingen aan de Rijn, gevolgd door Beuningen, Mook en Middelaar, 
Heumen, Druten, Groesbeek, Grave en Wijchen. Er zijn volgens RIGO, dat niet over data beschikt om 
onderscheid te maken tussen dagelijkse en niet-dagelijkse boodschappen, geen grote koopstromen vanuit 
Nijmegen naar de omliggende gemeenten. Het “Euregionaal Koopstromenonderzoek 2009 Stadsregio 
Arnhem Nijmegen” gaf op dit punt een ander beeld, want liet koopstromen vanuit Nijmegen richting 
Arnhem, Wijchen en Duiven (Ikea) zien. Atlas voor gemeenten heeft een modelmatige analyse gedaan, 
waarbij alleen gekeken is naar de niet-dagelijkse boodschappen (op basis van gegevens over de bereidheid 
om te reizen voor niet-dagelijkse boodschappen, gecombineerd met gegevens over het winkelaanbod). 
Vooral bewoners van omliggende gemeenten aan de zuidkant van de Waal zullen Nijmegen voor niet-
dagelijkse boodschappen bezoeken, maar ook bewoners van de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard. 

Cultuuraanbod voor ommeland nog belangrijker dan winkelaanbod 

Volgens modellen van Atlas voor gemeenten uit 2013 is het omvangrijke culturele aanbod in Nijmegen nog 
belangrijker voor het ommeland dan het winkelaanbod. De publieksonderzoeken bij de podia laten zien dat 
de helft van de bezoekers van De Vereeniging, bijna de helft van de bezoekers van de Stadsschouwburg en 
circa een derde van de bezoekers van LUX, Doornroosje en Merleyn uit de wijde omgeving van Nijmegen 
komt. De resultaten van de nieuwste publieksonderzoeken, uitgevoerd eind 2015, zullen voorjaar 106 
bekend zijn.  
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Ook het culinaire aanbod in Nijmegen trekt bewoners uit omliggende gemeenten, maar de gerichtheid op 
Nijmegen is minder sterk dan voor het culturele aanbod, vanwege het aanbod van kwaliteitsrestaurants in 
het ommeland. 

Dichtbij gelegen gemeenten aan zuidkant Waal sterk aangewezen op ziekenhuizen in 
Nijmegen 

De modelmatige analyse van Atlas voor gemeenten (2013) laat zien dat vooral de dichtbij gelegen gemeenten 
aan de zuidkant van de Waal sterk zijn aangewezen op de ziekenhuizen in Nijmegen. Opvallend is dat twee 
gemeenten in Noord-Brabant (Grave en Cuijk) sterker op de Nijmeegse ziekenhuizen aangewezen zijn dan 
de twee buurgemeenten aan de noordkant van de Waal (Overbetuwe en Lingewaard). 
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