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Inleiding
De ambities voor het sociale domein kunnen niet eenzijdig vastgesteld worden door het
gemeentebestuur. Om ambities te realiseren is het belangrijk dat ook de zorg– en
welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen, bedrijven, winkeliers en niet in de laatste plaats de
burgers van Leiden actief participeren bij het bepalen van de ambities. Door de grote variatie in onder
andere opleidingsniveau, problematiek en demografie in de verschillende districten van Leiden, is het
lastig om ambities op stadniveau te formuleren. Daarnaast is de informatie over wat er speelt in de
verschillende districten versnipperd en niet zomaar voor iedereen toegankelijk. Libertas Leiden heeft
in samenwerking met Kwadraad, Radius, GGD, Politie Hollands-Midden, REOS, Ons Doel en GGZ
Rivierduinen databestanden (empirische data) en straatinformatie (kennis en ervaring van
professionals, buurtbewoners en andere partijen die actief zijn in de buurt) bij elkaar gebracht.
Daarnaast zijn voor dit profiel gegevens en kennis van o.a. BplusC, de gehandicaptenzorg en de
gemeente Leiden toegevoegd. Vervolgens is hier met de professionals die werkzaam zijn in de wijk en
de bewoners kleur en invulling aan gegeven. Het resultaat van deze inspanningen is deze eerste
proeve van een sociografisch buurtprofiel voor Leiden Zuid.
Doel van dit sociografisch buurtprofiel is om de samenwerking in Leiden Zuid te versterken.
Samenwerking vraagt om een gezamenlijk beeld. Vanuit dit beeld kunnen we voor de komende jaren
opgaven en ambities vaststellen, activiteiten organiseren en gerichte samenwerkingsverbanden
initiëren. Met dit sociografische buurtprofiel bouwen we dit gezamenlijke beeld op.

Leeswijzer
Het sociografisch buurtprofiel van Leiden Zuid start met een beschrijving van de in het oog
springende resultaten en de voorlopige conclusies. In de daarop volgende hoofdstukken worden alle
achtergrondinformatie, data en kennis die ten grondslag liggen aan de resultaten en conclusies
beschreven. Er wordt gesproken over voorlopige conclusies omdat met de gehanteerde methodiek
voor deze eerste proef niet voldoende tijd en ruimte was om met alle betrokkenen tot concrete
doelgroepen en opgaven te komen - dit is één van de lessen die zijn meegenomen in de ontwikkeling
van het tweede profiel1.

1

Tijdens deze eerste proef zijn veel inzichten opgedaan en lessen geleerd. Deze zijn meegenomen in de ontwikkeling van het
tweede profiel: een sociografisch buurtprofiel van het Morsdistrict. Zo zijn in het tweede profiel de professionals en buurtkaders
al in een eerdere fase bij het proces betrokken. Het tweede profiel zal dan ook iets afwijken in opzet.
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1.

Resultaten en conclusie

In dit eerste hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de meest opvallende resultaten en de
voorlopige conclusies uit het buurtprofiel.
Opvallende resultaten
Leiden Zuid

is een gebied waar veel ouderen wonen. Het aantal 65-plussers zal door de vergrijzing in de
komende jaren toenemen.

is een gebied waar de gemiddelde zorg- en ondersteuningsvraag relatief groot is – groter dan in
de rest van Leiden.

is een gebied waar in de komende jaren naar verwachting meer kwetsbare mensen met een
zorg- en ondersteuningsvraag komen wonen.

is een gebied waar mensen wonen die met een stapeling van individuele problematiek te maken
hebben.

is qua openbare orde en handhaving een onrustig gebied door weinig onderling toezicht,
bevolkingssamenstelling (veel ex-GGZ) en fysieke omgeving (portiekflats).

is een gebied met een hoge demografische dynamiek – strikt rekenkundig gezien is de
vervangingssnelheid 14 jaar. Professionals komen steeds dezelfde bewoners tegen met zorg- en
ondersteuningsvragen waardoor gedacht wordt dat de vervangingssnelheid wordt veroorzaakt
door een zeer specifieke- en waarschijnlijk zelfredzame doelgroep.

heeft relatief veel inwoners die onder andere op basis van opleidingsniveau, inkomen en
afkomst tot de (hoog-) risico groepen horen voor psychosociale en somatische aandoeningen.

heeft een lager gemiddeld inkomen dan de rest van Leiden en veel sociale huurwoningen.

heeft delen waar relatief veel niet-westerse allochtonen wonen. Professionals ervaren dat deze
groep veel ondersteuning nodig heeft met het verwerken van post en dergelijke door een
taalachterstand.

heeft een relatief hoog voorzieningenniveau op zorg- en welzijnsgebied – professionals geven
aan dat dit beter op elkaar afgestemd moet worden.

kan qua bevolkingssamenstelling en eigenschappen in grofweg twee gebieden worden gesplitst:
oost en west.
Voorlopige conclusies
Leiden Zuid is op dit moment al een gebied dat de nodige aandacht vraagt van sociaal
maatschappelijke organisaties en de gemeente. In de komende jaren zal het aantal kwetsbare
inwoners met meervoudige problematiek toenemen door een combinatie van de
decentralisaties/extramuralisering en het feit dat in Leiden Zuid relatief veel goedkope sociale
huurwoningen beschikbaar zijn. Het is daarom van belang dat professionals en organisaties die actief
zijn in dit gebied meer gaan samenwerken en dat het diensten- en voorzieningenaanbod van deze
organisaties op elkaar en op de veranderende vraag worden afgestemd. Door de aanwezigheid van
de (hoog-)risicogroepen zou in Leiden Zuid meer gedaan kunnen worden op het gebied van preventie
en voorlichting.
Tot slot kan het soms lijken alsof een probleem niet heel relevant is voor Leiden Zuid (bijvoorbeeld
het aantal (ex-) GGZ cliënten of overlastgevende jongeren) terwijl dit voor een deel van dit gebied,
door de concentratie van bepaalde problemen, juist wel een structureel probleem is. Het is belangrijk
om hier rekening mee te houden bij de gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van zorg-,
ondersteunings- en participatiearrangementen.
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2.

Gebiedsindeling

Centraal staat het gebied Leiden Zuid. Er worden afhankelijk van de thematiek en instantie
verschillende regio-indelingen gehanteerd in Leiden. In dit wijkprofiel gaan we uit van het omlijnde
gebied (aangegeven uitzonderingen daargelaten).
Figuur 1 Leiden Zuid

A = Haagweg-Noord
B = Haagweg-Zuid
C = Boshuizen
D = Fortuinwijk-Noord
E = Fortuinwijk-Zuid
F = Gasthuiswijk
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3.

Algemene sociografische schets

3.1
Kennismaking en typering
Leiden Zuid is de grootste stadsuitbreiding van Leiden na de Tweede Wereldoorlog. De eerste
ruimtelijke plannen werden in 1948 gepresenteerd, met een nadruk op de tuinstad-principes ‘open’ en
‘groen’ (zie figuur 2). Het uitbreidingsplan werd tien jaar later weer op de schop genomen: er werd
gekozen voor een veel hogere dichtheid. Door woningnood gedreven werd de verhouding 70 procent
laagbouw / 30 procent hoogbouw omgedraaid. Dit plan uit 1959 is nagenoeg ongewijzigd uitgevoerd.
Leiden Zuid is daarmee een compromis tussen een esthetische wens (open en groen karakter) en de
praktische vraag naar woningen. Dat compromiskarakter heeft het gezicht van de wijk mede bepaald.
De wijk is thematisch niet consistent, anders dan bijvoorbeeld het nabije en wat oudere Leiden
Zuidoost. Talloze wijken uit de eerste naoorlogse periode in Nederland hebben dezelfde ontwikkeling
meegemaakt.
Figuur 2 Uitbreidingsplan Zuid-West 1948

Figuur 3 Gehanteerde bouwhoogten

Bron: Gebiedsvisie Leiden Zuid-West, gemeente Leiden (2009)

Leiden Zuid kenmerkt zich door de hoogbouwflats aan de randen van de wijk. Daarbinnen gaat het
doorgaans om middel- en laagbouw met een kleinschaliger en groen karakter (zie figuur 3).
Er zijn in de bewoningsgeschiedenis twee grote golven geweest. De eerste golf was de naoorlogse
bevolkingsgroei, aangejaagd door de geboorte van wat we nu de ‘babyboom’ noemen. We kunnen
Zuid in die zin een ‘woningnoodwijk’ noemen: je was blij dat je wat had en stelde niet al te veel
eisen. De tweede grote golf waren de groepen die uit de stadsvernieuwingsgebieden in de binnenstad
wegtrokken. Die beide golven samen zorgden voor een ‘middle middle class’ als ruggengraat van de
bewoning. De ‘upper middle class’ – de grote golf bewoners die na het begin van de spectaculaire
stijging van het opleidingsniveau vanaf de jaren zeventig een woning ging zoeken – kwam minder in
Zuid en meer in bijvoorbeeld de Merenwijk terecht.
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Veel buurten uit de ‘woningnoodperiode’ zijn op elkaar gaan lijken en hebben nu relatief veel lage
inkomensgroepen, lager opgeleiden en ook relatief veel ouderen. Landelijk gezien is AmsterdamNoord daar een grootschalig en bekend voorbeeld van. Noord is van alle Amsterdamse stadsdelen de
wijk met de meeste ‘authentieke’ Amsterdammers. Ook over Leiden Zuid kom je vaak het beeld tegen
dat het om een wijk gaat die sinds de oorspronkelijke bewoning redelijk stabiel is gebleven.
Er zijn twee algemene maatstaven die veel zeggen over een wijk. De eerste is het opleidingsniveau,
de tweede is de verhuismobiliteit.
We kijken eerst naar het opleidingsniveau. Er is statistisch gezien een nauwe samenhang tussen het
opleidingsniveau van een bevolking en de vraag naar zorg, welzijn en andere
ondersteuningsvoorzieningen. Hoe hoger het gemiddelde opleidingsniveau, hoe lager de
afhankelijkheid van publiek gefinancierde zorgvoorzieningen. Daar staat tegenover dat hoger
opgeleiden meer aanspraak maken op culturele en educatieve voorzieningen. Een vergelijking tussen
1970 en 2006 van het opleidingsniveau per wijk maakt duidelijk wat er in Leiden gebeurd is.
Tabel 1 Opleidingsniveau Leiden per district – 1970/2006
Laag opgeleid2
Middelbaar opgeleid3
1970
63%
31%
Leiden Zuid5
2006
26%
37%
1970
72%
25%
Binnenstad-Noord
2006
30%
17%
1970
61%
31%
Binnenstad-Zuid
2006
5%
30%
1970
89%
10%
Leiden Noord6
2006
40%
30%
1970
61%
33%
Rodenburgerdistrict
2006
15%
25%
1970
70%
27%
Morsdistrict
2006
27%
38%
1970
27%
35%
Boerhaavedistrict
2006
3%
23%
Bron: Stadsenquête gemeente Leiden (2006) & onderzoeksrapport 1970

Hoog opgeleid4
6%
37%
3%
53%
8%
65%
1%
30%
6%
60%
3%
35%
38%
74%

Landelijk gezien komen tellingen en schattingen van het aantal hoogopgeleiden op dit moment op
omstreeks 35% uit. Maar het is ongelijk verdeeld. In Utrecht is bijna 60% van de beroepsbevolking
hoogopgeleid, in Delfzijl amper 18%. Zo bezien is Leiden een homogene stad en is Zuid een
bovengemiddeld opgeleide wijk. Zuid is gewoon meegegaan met de dynamiek van de stad, zij het iets
minder snel dan de Binnenstad en Zuidoost. De maatstaf van het opleidingsniveau bevestigt het beeld
van Zuid als een wat problematische naoorlogse wijk, niet direct.
Dan kijken we naar de verhuismobiliteit. In stadsstudies wordt wel onderscheid gemaakt tussen een
‘Stad van Aankomst’ (Arrival City) en een ‘Stad van Bestemming’ (Destination City). Naar een Stad
van Aankomst ga je om gevormd te worden, je weg te vinden, de dynamiek mee te maken en je
eigen keuzes voor te bereiden. Steden van aankomst hebben veel studenten, veel passanten, vaak
veel buitenlanders; ze kennen een grote culturele dynamiek en zijn vaak meertalig. Een goed
functionerende Stad van Aankomst wordt wel een emancipatiemotor genoemd: mensen ontdekken –
2
3
4
5
6

Lager onderwijs, voortgezet lager onderwijs, lagere beroepsopleiding
Mulo, h.b.s., m.m.s, gymnasium, lyceum, middelbare beroepsopleiding, hogere beroepsopleiding
Universiteit en hogeschool
Inclusief Vreewijk en Oostvlietpolder
In 1970 incl. Stationsdistrict
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met de juiste ‘support systems’ onder handbereik - hun talenten en kiezen een maatschappelijke
loopbaan die bij dat talent past.
De problemen van een Stad van aankomst zijn die van een ‘strovuur’: het beweegt heftig, maar
vluchtig. Openbare orde problemen, aanpassingsvraagstukken, jongerenproblematiek, snel
wisselende bestemmingen van vastgoed. Leiden is een typische Stad van Aankomst. Jaarlijks komen
er 8.000 mensen bij en gaan er ook 8.000 weer weg. Strikt rekenkundig7 is de bevolking in 14 jaar
helemaal vervangen.
Een hoge demografische mobiliteit heeft direct effect op het wijk- en buurtwerk.
Traditioneel gezien valt de politie voor hun straatkennis vaak terug op enkele actieve
sleutelpersonen in de buurt. De vraag is of dit in een Stad van aankomst ook werkt. Steeds
minder mensen wonen namelijk hun hele leven in dezelfde straat of buurt. Agenten
moeten constant op zoek blijven naar nieuwe sleutelpersonen.
In een Stad van aankomst moet je daarnaast ook werken aan de zichtbaarheid van
organisaties en activiteiten. Wijk- en buurtvoorzieningen zoals een Buurtontmoetingspunt
zijn vaak niet zichtbaar genoeg voor nieuwkomers. Het is de taak van hulpverleners om
constant contact te maken met nieuwkomers en hen wegwijs te maken in de buurt.
Naar een Stad van Bestemming ga je om te blijven. Je gaat er heen wanneer je levenspatroon al wat
meer gevormd is. In een Stad van Bestemming gaat het minder om cultuur, dynamiek en trends en
meer om groen, (kind)veiligheid, nabijheid van basisscholen en basisvoorzieningen. Zoetermeer en
Alphen zijn echte Steden van Bestemming, waar veel mensen een wooncarrière van tientallen jaren
doormaken. De ‘vervangingssnelheid’ op basis van intergemeentelijke verhuizingen gaat naar 26 tot
30 jaar. De sociale problemen van een Stad van Bestemming zijn als een veenbrand: je merkt er
lange tijd niet zo veel van, maar ze zijn hardnekkig. Eenzaamheid, afkalvende cohesie, eroderende
vastgoedwaarde, vergrijzing.
Bezien vanuit de bewoningsgeschiedenis, kunnen we verwachten dat Leiden Zuid een Wijk van
Bestemming is. De mensen zijn er destijds niet heen gegaan om er snel weer weg te gaan. Maar is
dat nog steeds zo? We werpen daarvoor een blik op de verhuismobiliteit.
Tabel 2 Aantal nieuwkomers per jaar in % van totale bevolking
Aantal nieuwkomers
In % van totale
bevolking
Leiden
8.755
7,4%
Leiden Zuid8
2.120
10,9%
Bron: Beleidsonderzoek en Analyse, gemeente Leiden (2011)

Aantal
vertrekkers

In % van totale
bevolking

8.399
2.018

7,1%
10,4%

Leiden kreeg in 2011 dus 8.755 bewoners van buiten Leiden en Zuid kreeg 2.120 bewoners van
buiten Zuid. Dat is meer dan 10% van de bevolking. Strikt rekenkundig gezien is de bevolking van de
wijk in tien jaar tijd helemaal gewisseld. Als we een paar jaar terug kijken, is die hoge
verhuismobiliteit geen incident: het is al jaren gaande. Zuid is dus geheel meegegaan met de
dynamiek van de stad als geheel, net als met het opleidingspeil.

7

Dit betekent niet automatisch dat de gehele bevolking in deze tijdspanne wisselt. Het is waarschijnlijk een mix zijn van een
mensen die juist heel lang (hun hele leven) in Leiden blijven wonen en mensen die zich hier vestigen voor enkele jaren.
8
Inclusief Vreewijk en Oostvlietpolder
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Tabel 3 Aantal nieuwkomers en vertrekkers per jaar in Leiden Zuid9 in % van totale bevolking (excl.
verhuizingen binnen de buurt)
Aantal nieuwkomers

2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bron:

In % van totale
Aantal vertrekkers
bevolking
2141
11,1%
2117
2276
11,7%
2219
2301
11,9%
2352
2219
11,5%
2105
2110
10,9%
1946
2120
10,9%
2018
Beleidsonderzoek en Analyse, gemeente Leiden (2006-2011).

In % van totale
bevolking
10,9%
11,4%
12,1%
10,9%
10,1%
10,4%

Wat is dan de plek van Zuid in de stad als geheel? Er zijn verhuizingen binnen de wijk (die tellen we
niet mee), er zijn verhuizingen van andere wijken naar Zuid en er zijn verhuizingen van buiten Leiden
naar Zuid. We vergelijken Zuid met de andere wijken.
Tabel 4 Vervangingssnelheid per wijk, aandeel van buiten Leiden
Vervangingssnelheid wijkbevolking,
inclusief verhuizingen vanuit ‘rest Leiden’
Binnenstad-Zuid
Binnenstad-Noord
Stationsdistrict
Leiden Noord
Roodenburgerdistrict
Leiden Zuid
Morsdistrict
Boerhaavedistrict
Merenwijk
Stevenshof
Leiden
Bron: Beleidsonderzoek en Analyse, gemeente Leiden

5 jaar
5 jaar
6 jaar
8 jaar
12 jaar
9 jaar
8 jaar
5 jaar
17 jaar
23 jaar

Aandeel verhuizingen
van buiten Leiden
68%
68%
60%
61%
53%
63%
54%
77%
61%
58%
63%

(2013).

We zien dat Leiden maar twee ‘Wijken van Bestemming’ heeft: de Merenwijk en de Stevenshof. Zelfs
een geliefde woonwijk als de Professorenbuurt (Roodenburgerdistrict) kent een hoge omloopsnelheid.
In de typische studentengebieden (Binnenstad) gaat het hardst, maar de rest van de stad – inclusief
Zuid - is ook erg beweeglijk. Het beeld wordt nog scherper wanneer we kijken naar het aandeel van
de nieuwkomers van buiten Leiden. Het buitengemeentelijke aandeel is het hoogste in het
Boerhaavedistrict, de meest ‘academische’ wijk van Leiden (en misschien zelfs van heel Nederland).
Daarna volgt de Binnenstad, en dan Zuid.
Leiden Zuid is ontstaan als een naoorlogse uitbreidingswijk en we zijn nog steeds geneigd om de wijk
als zodanig te zien, maar het is een Wijk van Aankomst geworden. Dit maakt duidelijk hoe
betrekkelijk een cijfermatige beschrijving van de stand van zaken is als kader voor de planning van
toekomstige voorzieningen. De bevolkingsdynamiek is veel groter dan in een prognosemodel kan
worden vervat.
Tegelijkertijd constateren de partners die actief zijn in Leiden Zuid dat zij vaak dezelfde mensen
tegen komen. Het hoge mobiliteitscijfer verbaast. Op basis van de cijfers kan worden geconcludeerd
dat tweederde van alle inwoners in Leiden Zuid 12 jaar geleden op een ander adres woonde dan nu
(tabel 5). Voor een vergrijsde wijk kent Zuid zelfs relatief veel inwoners die voor 2002 nog niet in
Leiden woonden. Voor een groot deel bestaat Leiden Zuid dus uit nieuwkomers. Dit, in combinatie
9

Inclusief Vreewijk en Oostvlietpolder
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met de constatering van professionals die werkzaam zijn in de wijk, kan twee dingen betekenen. Het
segment blijvers in de wijk zijn de mensen met de meeste zorg- en ondersteuningsvragen en het
segment dat snel wisselt heeft op geen behoefte aan zorg- en ondersteuning of het segment dat snel
wisselt wordt door de professionals niet bereikt.
Tabel 5 ‘Honkvastheid’ inwoners Leiden Zuid

12 – 17 jarigen

% dat op ander adres
woont dan voor 2002
48%

% dat voor 2002 niet in
Leiden woonde
18%

18 – 29 jarigen
30 – 39 jarigen

88%
94%

68%
57%

40 – 49 jarigen
50 +

61%
43%

27%
14%

Totaal Leiden Zuid10
65%
Bron: Beleidsonderzoek en Analyse, gemeente Leiden (2014)

36%

Professionals die werkzaam zijn in de wijk zien dit als een belangrijke inzicht met de nodige
consequenties. Het betekent dat de doelgroep van nieuw beleid mogelijk voor een groot deel nog
niet in de buurt woont. Dit is iets waar de gemeente Leiden vooral beleidsmatig over na moet
denken. Nu ziet men veel dezelfde buurtbewoners in de werkpraktijk.
Er is behoefte aan een fijnmazigere doorvertaling van de cijfers op buurt- en soms zelfs
straatniveau. Het kan zijn dat de wisselingen zich met name voordoen in een bepaald gedeelte van
Leiden Zuid of dat juist de mensen die behoefte hebben aan ondersteuning in Zuid blijven wonen –
de professionals zien immers jaren achter elkaar dezelfde mensen – en dat het ‘segment dat snel
wisselt’ geen zorg- en/of ondersteuningsvragen heeft. Ook zouden de wijkprofessionals willen weten
hoe groot de groep ‘blijvers’ is in de buurten. Hoeveel mensen wonen er al meer dan 25 jaar en
kunnen we dus rekenen tot de traditionele autochtone Leidse bevolking?
3.2
Demografie
In Leiden Zuid wonen circa 17.000 mensen, zo’n 16% van de totale Leidse bevolking. De wijk heeft
de laatste jaren een redelijke stijging van het aantal inwoners laten zien, 5% ten opzichte van 2%
gemiddeld in Leiden. Dat is met name te danken aan de buurten Gasthuiswijk en Haagweg-zuid waar
de nodige nieuwbouw is gepleegd.
Tabel 6 Inwoneraantal Leiden Zuid
Leiden Zuid

Inwoners
16.899

Bevolkingstoename t.o.v. 2000
+5%

Per buurt
Haagweg-noord
1.564
Haagweg-zuid
3.015
Boshuizen
4.353
Fortuinwijk-noord
3.652
Fortuinwijk-zuid
1.829
Gasthuiswijk
2.486
Bron: Beleidsonderzoek en Analyse, gemeente Leiden (2013)

- 3,6%
+ 30,1%
- 2,9%
- 4,3%
+ 2,2%
+ 20,1%

De verwachting is dat het totale aantal inwoners van Zuid niet veel zal veranderen (dat geldt voor
heel Leiden). We zien wel dat er een verschuiving is, van west naar oost (zie tabel 7).
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Excl. inwoners tot 12 jaar
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Tabel 7 Bevolkingsprognose Leiden Zuid, per postcode
2013
Postcode 2321 Haagweg/Gasthuiswijk/
Cronestein
Postcode 2324 Fortuinwijk/Boshuizen
Gemeente Leiden

2020

2030

2040

8.392

8.986

9.892

10.051

10.080
118.982

9.822
120.554

9.133
122.503

8.821
122.355

Bron: ABF Research – Primos prognose 2012, samenstelling Reos (2013)

Leeftijdsverdeling
Leiden Zuid is op dit moment het meest vergrijsde deel van Leiden. Bijna een vijfde van alle inwoners
is ouder dan 65 jaar. Vooral de groep 75+ is groter dan elders in Leiden. Dat is mogelijk een laat
effect van de schoksgewijze bewoningsgeschiedenis: een cohort ‘eerste bewoners’ is nu oud
geworden. Zoals het er nu uit ziet, is Zuid de status van meest vergrijsde wijk over een jaar of tien
weer kwijt. Dan is het een gemiddelde Leidse wijk. De meeste ouderen wonen in één van beide
Fortuinwijken, de Gasthuiswijk of Boshuizen. Er wonen weinig studenten in Zuid, alleen Boshuizen
kent nog een aardige populatie - de ‘sterflats’.
Op postcodeniveau bekeken, ziet de verwachte vergrijzing er als volgt uit (figuur 3 en 4).
Figuur 3 Prognose bevolkingsontwikkeling per leeftijdscategorie, postcode 2321 (Oost Leiden Zuid)

Samenstelling REOS (2013)

Aan de oostkant van de wijk maken de twee geroepen 65+ en 75+ nu samen 14.9% van de
bevolking uit. Dat is iets meer dan het Leidse gemiddelde van 14.4%. Volgens de prognose gaat de
vergrijzing in 2040 in de wijk 23.6% bedragen. Een sterke stijging, maar ten opzichte van het Leidse
gemiddelde valt dat wel mee: dat gaat naar 20.5%.
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Figuur 4 Prognose bevolkingsontwikkeling per leeftijdscategorie, postcode 2324 (West Leiden Zuid)

Samenstelling REOS (2013)

Aan de westkant van de wijk maken de 65- en 75-plussers nu 19,4% uit van de bevolking, veel meer
dan het Leidse gemiddelde van 14,4%. Maar in 2040 is dat verschil bijna verdwenen: de westkant
van Leiden Zuid telt dan 21,5% 65- en 75-plussers, tegenover het Leidse gemiddelde van 20,5%. We
kunnen het nog anders zeggen: de leeftijdssamenstelling aan de westkant verandert niet meer
wezenlijk.
Huishoudensamenstelling
Leiden kent een lage gemiddelde huishoudengrootte, met name door de vele studenten. Ondanks het
lage aantal studenten in het gebied zijn er toch nog relatief veel eenpersoonshuishoudens in Leiden
Zuid, met name in de Gasthuiswijk (tabel 8). In de buurt Haagweg-Noord heeft van 2009 tot 2012
een opvallende daling van het aantal eenpersoonshuishoudens plaatsgevonden. Daarvoor in de plaats
zijn met name huishoudens met kinderen gekomen. Dat kan niet anders dan een gevolg zijn van de
relatief grootschalige sloop en herbouw van deze buurt.
Tabel 8 Huishoudensamenstelling Leiden Zuid
Een- persoons
Huishoudens
huishoudens
zonder kinderen
Leiden
52%
23%
Haagweg-N
49%
26%
Haagweg-Z
48%
21%
Boshuizen
55%
19%
Fortuinwijk-N
55%
22%
Fortuinwijk-Z
47%
33%
Gasthuiswijk
61%
22%
Bron: CBS Statline (2012)

Huishoudens met
kinderen
24%
25%
31%
26%
22%
20%
17%

Gemiddelde
huishouden grootte
1,9
1,9
2,0
1,8
1,8
1,8
1,6

Uit een woononderzoek blijkt dat er met name veel alleenstaande 55-plussers in Leiden Zuid wonen.
Deze informatie heeft belangrijke consequenties voor de verwachte zorgvraag. Alleenstaande ouderen
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hebben gemiddeld een minder gezonde leefstijl dan samenwonenden, gebruiken meer zorg en
hebben vaker last van eenzaamheid. Daarnaast zijn er relatief veel eenoudergezinnen en jonge
stellen zonder kinderen in Leiden Zuid. In deze laatste groep zitten waarschijnlijk veel starters op de
woningmarkt gezien het relatief grote aantal koopappartementen in een aantrekkelijke prijscategorie
(tot €150.000).
Herkomst
In Leiden Zuid wonen relatief veel niet-westerse allochtonen (tabel 9). Met name de concentratie in
Haagweg-Zuid is opmerkelijk en biedt een ‘onleids’ beeld. Opvallend is verder dat het aantal
Marokkaanse bewoners over geheel Leiden Zuid hoog is in vergelijking met Leiden maar dat deze
groep in Fortuinwijk-Zuid geheel ontbreekt (figuur 5).
Tabel 9 Inwoners naar herkomst, 1e en 2e generatie (in % van totaal)
Autochtonen
Westerse Allochtonen

Niet-westerse allochtonen

Leiden
Leiden Zuid11

71,5%
68,9%

13,2%
11,1%

15,3%
20%

Haagweg-noord
Haagweg-zuid
Boshuizen
Fortuinwijk-noord
Fortuinwijk-zuid
Gasthuiswijk

74,4%
57,8%
65,6%
67,2%
83,5%
69,5%

13%
10%
9,8%
9%
9,7%
10,4%

12,6%
32,2%
24,6%
23,8%
6,8%
20,1%

Bron: Beleidsonderzoek en analyse, gemeente Leiden (2013).
Figuur 5 Percentage inwoners van allochtone afkomst, naar herkomstland

Samenstelling REOS (2013)

11

Inclusief Vreewijk en Oostvlietpolder
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Veel volwassen niet-westerse allochtonen hebben moeite met de Nederlandse taal. Zij komen lastig
uit de verschillende bureaucratische regels die we in Nederland hebben en weten niet wat zij met
brieven van instanties moeten doen.
Stichting Thuis Op Straat (TOS) heeft in Leiden Zuid veel contacten met buurtbewoners met nietwesterse achtergrond. Zij signaleren dat met name Marokkaanse meisjes zich heel positief
ontwikkelen. Zij studeren en werken veelal op hoog niveau. Dit is een geweldige kans omdat deze
meisjes de opvoeders zijn van de nieuwe generatie.
Veel Marokkaanse jongens laten het tegenovergestelde zien. Zij ontlenen status aan de verkeerde
dingen. Er wordt hen voldoende gewezen op alternatieven zoals studie en werk maar tot nu toe
worden zij niet op de gewenste manier bereikt. Meer aandacht voor deze groep is gewenst.
De mogelijke komst van een moskee in Leiden Zuid heeft een belangrijk effect op de buurten.
Ervaring leert dat veel niet-westerse bevolkingsgroepen zich graag in de buurt van een moskee
vestigen. Er kan een positief effect uitgaan van een moskee als het gaat om integratie van
bevolkingsgroepen en het versterken van de sociale controle. Daarvoor is het wel belangrijk om de
moskee direct zoveel mogelijk te verbinden met de activiteiten en organisaties in de omgeving.
Anders bestaat het risico dat het een ‘stand-alone’ wordt waardoor juist segregatie en radicalisering
dreigt.
Jeugd
Uit het preventieplan ‘Veilig opgroeien in Zuid 2013-2014’ van de gemeente Leiden blijkt dat de
maatschappelijke context van jeugd in het gebied afwijkt van het Leidse gemiddelde:
 kinderen groeien vaker op in eenoudergezinnen (38% t.o.v. 30% Leids gemiddelde)
 kinderen groeien vaker op in bijstandsgezinnen (13,2% t.o.v. 7,6%)
 het aantal bijstandsgezinnen is vooral hoog in Haagweg-Zuid (14,4%)
 het Jacques Urlusplantsoen (Boshuizen) is een aandachtsgebied met veel jongeren van nietwesterse achtergrond
 gebruik van alcohol en drugs onder jongeren is niet specifiek een probleem in Zuid, er wordt veel
‘gedeald’ in de buurten en veel jongeren zijn hiervan op de hoogte
In hoofdlijnen is aangegeven dat vooral gezinsproblemen en omgang met vrienden die antisociaal
gedrag vertonen de belangrijkste risicofactoren zijn voor Zuid. Ondanks de snelle
bevolkingswisselingen in de wijk valt niet te verwachten dat deze problemen zonder ingrijpen zullen
afnemen. Het gaat dan wel weer om nieuwe probleemhouders, nieuwe jongeren en gezinnen met
participatie- en zorgvragen.

3.3

Fysiek

Leiden Zuid heeft veel kenmerken van een tuinstadwijk met een open en groen karakter. Het is een
wijk gebouwd voor grote aantallen. Dat zien we ook terug in het woningaanbod, er zijn veel sociale
woningbouwflats. De oorspronkelijke gedachte van de tuinstad gaat overigens ook uit van een zekere
mate van zelfvoorziening in de wijk als het gaat om winkels, parken, zorg en cultuur. Hoewel in de
afgelopen jaren steeds meer winkelvoorzieningen buiten de wijk zijn geplaatst zien we een revival
van deze gedachte terug in de wijkservicezones.
Woningbouw
De historische aanleg van de wijk is nog steeds zichtbaar in het woningbouwprofiel (tabel 10). Veel
woonflats zijn van woningcorporaties. Met name in Haagweg-Zuid en Boshuizen is het aandeel sociale
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woningbouw groot. Dit is ook terug te zien in de gemiddelde woningwaarde. De lage woningwaarde
in Fortuinwijk-Noord is te wijten aan het gebrek aan nieuwbouw. Aan de noord- en zuidzijde van het
gebied zijn meer koopwoningen te vinden.
Tabel 10 Woningbouwaanbod Leiden Zuid
Koop
Leiden
Haagweg-Noord
Haagweg-Zuid
Boshuizen
Fortuinwijk-Noord
Fortuinwijk-Zuid
Gasthuiswijk
Bron: CBS Statline (2011)

41%
52%
20%
38%
36%
56%
30%

Huur

Particulier

Soc. huur

22%
30%
7%
8%
26%
21%
30%

36%
18%
73%
54%
38%
21%
40%

Gemiddelde WOZ
waarde
€ 228.000,€ 227.000,€ 181.000,€ 201.000,€ 151.000,€ 191.000,€ 176.000,-

Nieuwbouw
(vanaf 2000)
7%
18%
21%
5%
0%
11%
14%

Woningbouwcorporatie Portaal heeft in 2009 in een eigen onderzoek geconcludeerd dat rondom het 5
Meiplein te weinig geschikte woningen zijn voor oudere, hulpbehoevende huurders (tabel 11).
Onderstaande tabel maakt dit duidelijk.
Tabel 11 Aantal geschikte/ongeschikte woningen voor 55+
Stimuleringsgebied

Aantal hoofdhuurders 55+

Geschikte woningen

Aantal

In % van aantal
hoofdhuurders

Boshuizen/Luifelbaan
145
1
1%
Fortuinwijk
23
0
0%
Totaal Leiden
1.056
895
85%
Bron: WWZ-beleid gemeente Leiden en de mogelijkheden van Portaal, Portaal 2009.

Ongeschikte
woningen
378
27
1.521

Voorzieningen
De gemeente Leiden is voornemens om Leiden Zuid de komende jaren te revitaliseren. Het faciliteren
van hulpbehoevende, zelfstandig wonende ouderen is een belangrijk uitgangspunt. Voorzieningen
worden zoveel mogelijk geconcentreerd in het woongebied. In beleidstermen: een woonservicezone.
Kenmerk van een woonservicegebied is dat het een wijk is waarin de zorg niet domineert maar er wel
voldoende woningen zijn waarin zorg verleend kan worden.
Figuur 6 toont welke voorzieningen binnen het bereik van zelfstandig wonende ouderen zijn te
vinden. De binnenste cirkel geeft het bereik weer vanaf de woon- en zorgcentra. Zelfstandig wonende
ouderen met zorgbehoeften wonen idealiter binnen dit gebied. De voorzieningen zouden in ieder
geval binnen de buitenste cirkel moeten liggen.
Er zijn, naast het buurtcentrum Vogelvlucht, een vijftal zorg- en wooncentra uitgelicht:
 verpleeg- en behandelcentrum Zuydtwijck (eigendom Topaz)
 Rijn en Vliet (wissellocatie Libertas Leiden)
 woonzorgcentrum de Parelvissers (Libertas Leiden)
 woonzorgcentrum Haagwijk (Topaz)
 appartementencomplex Apollotoren voor senioren en verstandelijk gehandicapten
(woningbouwvereniging De Sleutels, begeleiding door Gemiva-SVG Groep)
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Figuur 6 Locaties van voorzieningen voor wonen, zorg, welzijn en dienstverlening in Leiden Zuid

Bron: Regionaal Bureau Gezondheidszorg (2011)

Winkelvoorzieningen zijn geconcentreerd op het 5 Meiplein en het Wagnerplein (Fortuinwijk-Zuid).
Het beter laten aansluiten van de verschillende vormen van hulpverlening heeft voor veel
buurtprofessionals meer prioriteit dan de discussie over een woonservicezone. Er zijn al veel
hulpverleningsorganisaties en –netwerken werkzaam in de buurt. Het is zonde om dingen
dubbel te doen. Een sociaal wijkteam zou bijvoorbeeld meer kunnen samenwerken met het
jeugd- en gezinsteam van Jeugd- en Jongerenwerk Holland Rijnland. Het onderling delen
van informatie en gegevens is een belangrijk onderdeel van een dergelijke samenwerking.
In Leiden Zuid zijn drie basisscholen verdeeld over vier locaties. Uit een nieuw ontwikkelde methode
voor vergelijking van basisscholen blijkt dat deze scholen minder presteren dan de gemiddelde score
in Leiden (tabel 12).
Tabel 12 Basisscholen Leiden Zuid
School

Gebied

Cijfer

Teldersschool
De Sleutelbloem
Montessorisschool Apollo

Haagweg Zuid
Fortuinwijk Zuid & Haagweg Zuid
Fortuinwijk Zuid

5,6
6,0
7,0

Gemiddelde Leiden
Bron: Dronkers & RTLNieuws (2013)

7,3
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Drie middelbare scholen zijn actief in Leiden Zuid: het Vlietland College, het Leonardo College, het
Visser ’t Hooft Lyceum en het Delta College. De scores variëren van zeer goed tot matig 12. Aan de
locatie van het Visser ’t Hooft Lyceum wordt tevens tweetalig onderwijs gegeven. In sommige
gevallen wordt overlast gesignaleerd door het rondhangen van leerlingen rondom de scholen.
Tabel 13 Middelbare scholen Leiden Zuid
School
Vlietland College

Gebied
Fortuinwijk Zuid

Aantal leerlingen
951

Cijfer
8,5 (VWO)
9,0 (HAVO)
8,5 (VMBO G/L)

Leonardo College

Boshuizen

ca. 900

5,5 (VWO)
8,5 (HAVO)
8,0 (VMBO G/L)

Boshuizen

ca. 150

6,0 (VMBO kader)
5,0 (VMBO basis)

Visser ’t Hooft Lyceum
(locatie Zuid-West)
Bron: Dronkers & Volkskrant (2013)

Verder zijn de volgende voorzieningen in Zuid aanwezig:
 Centrum voor Jeugd en Gezin aan de 5 Meilaan
 Campus Oudere Jeugd van Cardea aan de Gerrit van der Veenstraat (Gasthuiswijk)
 Locatie Thuis Op Straat (o.a. sport en speelproject Vijf Hoven) aan de Valeriusstraat
(Boshuizen)
 Twaalf kinderdagverblijven / peuterspeelzalen ongeveer gelijk verspreid over het gebied
 Vijf speeltuinen goed verspreid over het gebied
 Buurtontmoetingsplek op de Willem Klooslaan (Haagweg-Zuid)
 Vrouwenopvang Rosa Manus
 Sporthal 5 Meihal (o.a. ZZ Leiden)
 Sportvelden aan de Churchillaan (voetbal, korfbal, handbal en American football)
3.4

Inkomenssituatie en uitkeringen

Het gemiddelde inkomen in Leiden Zuid is iets lager dan in de rest van Leiden (tabel 14). Dat is ook
niet vreemd aangezien buurten als Waardeiland, de Burgemeesterswijk en de Raadsherenbuurt het
Leids gemiddelde ontzettend omhoog stuwen. Nieuwkomers kopen of huren een woning voor een
relatief lage prijs om zich binnen een aantal jaar op te werken naar een welgesteldere plek.
Tabel 14 Inkomen en participatie Leiden Zuid
Gemiddeld inkomen
Aantal inkomsten
per ontvanger
ontvangers
Leiden
Haagweg-Noord
Haagweg-Zuid
Boshuizen
Fortuinwijk-Noord
Fortuinwijk-Zuid
Gasthuiswijk

€
€
€
€
€
€
€

31.500,32.000,26.300,26.200,24.600,29.200,23.700,-

67.756
861
1.760
2.395
1.858
866
1.433

Waarvan actieven13

Aantal inwoners
zonder inkomsten in
% 20 – 65 jarigen14

74%
78%
72%
66%
76%
82%
71%

18%
n.v.t.15
16%
15%
16%
n.v.t.
14%

Bron: CBS Statline
12

Voor het Delta college is geen score beschikbaar. Dit is een school waar wordt gewerkt op VMBO niveau met
leerwegondersteuning (LWOO)
13
Inwoners met inkomsten uit loon of onderneming
14
Excl. studenten met inkomsten uit studiebeurs en kinderen
15
Te onbetrouwbaar i.v.m. lage aantal
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3.5

Politieke en maatschappelijke participatie

We leven in een democratie en dat zien we als een belangrijke verwovenheid in Nederland. Waar het
stemrecht ooit beperkt werd door inkomens- of geslachtseisen is tegenwoordig iedereen in staat om
politieke invloed uit te oefenen. In de praktijk zien we dat niet iedereen hier gebruik van maakt.
Redenen hiervoor zijn een gebrek aan interesse, gebrek aan geloof in nut en noodzaak van stemmen
of onvoldoende vertrouwen in democratische instituties. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau zijn
niet-stemmers maatschappelijk minder betrokken, relatief gezien ongelukkiger over hun eigen
situatie, veelal laag opgeleid, relatief vaak niet-werkend en hebben ze gemiddeld een laag inkomen.
Wanneer mensen wel stemmen is het interessant om na te gaan of zij op de (traditionele)
middenpartijen stemmen (VVD, PvdA, CDA, D’66 en GroenLinks) of uitwijken naar de flanken (PVV,
SP en 50+). Ongeacht politieke voorkeur is te zien dat de flankpartijen in grotere mate inspelen op de
ontevredenheid van mensen en in mindere mate een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid
van mensen. Het stemgedrag op flankpartijen kan iets zeggen over de algemene tevredenheid van
mensen met het overheidsbeleid en de rol die zij daar zelf in hebben.
Het opkomstpercentage in Leiden Zuid is lager dan het Leidse gemiddelde. Het stemgedrag lijkt
minder af te wijken. Als we inzoomen blijkt echter dat in het midden van het gebied (op de noordzuid verdeling) meer op de flankpartijen wordt gestemd. De opkomst en uitslag bij stembureau 5, bij
het Jacques Urlusplantsoen, zijn opvallend.
Figuur 7 Verdeling stembureaus Leiden Zuid
Tabel 15 Politieke participatie Leiden Zuid
Stembureau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Leiden
Leiden Z-W

Opkomst
72%
62%
61%
86%
45%
90%
72%
65%
73%
78%
70%

Midden
67%
80%
72%
73%
60%
75%
67%
63%
71%
75%
71%

Flank
26%
12%
24%
21%
33%
21%
25%
30%
22%
19%
23%

De maatschappelijke participatie meten we met behulp van het aantal vrijwilligers. In Leiden is
gemiddeld 16% van de inwoners in 2011 actief geweest als vrijwilliger. In Leiden Zuid is dit slechts
10% (tabel 16). Het is één van de minst actieve wijken, Leiden Noord scoort, ondanks de lage
economische status van het gebied, op dit punt redelijk goed (24%). Het lage percentage vrijwilligers
kan ook te maken hebben met de levensfase waarin mensen verkeren. In een Wijk van Aankomst
zoals Zuid zijn inwoners met name bezig met het maken van carrière en individuele zelfontplooiing.
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Tabel 16 Maatschappelijke participatie per district
Percentage actieve vrijwilligers in directe omgeving
Leiden
Binnenstad-Zuid
Binnenstad-Noord
Stationsdistrict
Leiden Noord
Roodenburgerdistrict
Leiden Zuid (Bos- en Gasthuisdistrict)
Morsdistrict
Boerhaavedistrict
Merenwijkdistrict
Stevenshofdistrict
Bron: Veiligheidsmonitor 2011 (Gemeente Leiden)

16%
9%
17%
25%
24%
20%
10%
13%
21%
17%
8%

Buurtprofessionals geven aan dat in Leiden Zuid sprake is van veel ‘onzichtbaar’ vrijwilligerswerk. Er
is weinig zicht op de informele netwerken in een buurt. Maar ze zijn er wel. Zo wordt als voorbeeld
de zorg voor een Marokkaanse demente vrouw genoemd door haar directe familie. Zij beschouwen
zichzelf niet als vrijwilliger en mogelijk zelfs niet als mantelzorger, maar zijn het wel.
In de praktijk blijkt dat meer mensen zich als vrijwilliger willen inzetten maar ze niet altijd weten hoe
ze dit aan moeten pakken. Inwoners willen zich vaak wel incidenteel inzetten voor hun directe
omgeving, maar dit past niet altijd binnen de structuren van het huidige vrijwilligerswerk.
Dit zien we ook terug in de ervaren sociale cohesie in Leiden Zuid. Het contact met buurtbewoners is
een stuk minder dan in bijvoorbeeld Leiden Noord (tabel 17). Maar het is de vraag in hoeverre daar
behoefte aan is bij een groot deel van de inwoners.
Tabel 17 Sociale cohesie gemeten naar % van bewoners die het ‘eens’ zijn met de gegeven stellingen
Leiden Zuid16
Leiden Noord
Leiden
1. Mensen kennen elkaar nauwelijks
46% eens
24% eens
37% eens
2. Mensen gaan op prettige manier met elkaar om
60% eens
68% eens
65% eens
3. Gezellige buurt met veel saamhorigheid
27% eens
52% eens
36% eens
4. Voel me thuis bij de mensen
45% eens
69% eens
54%
5. Veel contact met buurtbewoners
23% eens
52% eens
33% eens
6. Tevreden over bevolkingssamenstelling
62% eens
63%
68%
Sociale cohesie (indicator 1 -10)
5,3
6,5
5,8
Bron: Stadsenquête, gemeente Leiden (2011)

3.6

Leefbaarheid / veiligheid

Al eerder hebben we geconstateerd dat de problemen in een Wijk van Aankomst zich voordoen als
‘strovuur’: heftig maar vluchtig. Deze heftigheid vertaalt zich onder andere in problemen met de
openbare orde. In Leiden Zuid herkennen we dit terug in de informatie op straatniveau
(politierapporten) en in officiële cijfers.
In een interne nota van de politie Hollands Midden (november 2012) worden er zorgen geuit over de
leefbaarheid in het gebied Leiden Zuid. De volgende kernpunten worden aangegeven:
 De goedkopere woningen trekken bepaalde groepen mensen aan waaronder werklozen, mensen
met een psychiatrische aandoening, allochtonen en lage inkomens.
16

Inclusief Vreewijk en Oostvlietpolder
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De leefbaarheid van de wijk heeft vaak te maken met een vicieuze cirkel. Verpauperde
gebouwen en een vervuild straatbeeld stimuleert bewoners niet om zelf hun omgeving schoon te
houden.
Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte en de effectiviteit van het gesprekspartnerschap
tussen gemeente en politie heeft een direct effect op de leefbaarheid in een gebied.
Woningeigendom stimuleert bewoners meer om de omgeving netjes te houden.
De aangiftebereidheid is met name in wijken met veel sociale huurwoningen laag. Wijkbewoners
proberen zaken zelf op te lossen of negeren criminele activiteiten of sociale overlast en rommel
op straat.
Onderverhuur van woningen leidt tot een lagere sociale controle.
Mensen met lage inkomens durven minder hoge eisen te stellen aan hun woning en omgeving
uit de angst dat de huren daarmee stijgen.
Een hoge vervangingssnelheid kan als nadeel hebben dat de bewoners zich niet meer
verantwoordelijk voelen voor de wijk.
Figuur 8 Overzicht meldingen politie

Meer specifiek hebben zij het volgende te melden over
enkele plekken in het gebied.
1. Duplexwoningen met lage huur. Relatief veel
verslaafden en mensen met een psychiatrische
aandoening. Door geen of onjuist medicijngebruik
kunnen het tikkende tijdbommen worden. Meerdere
huurwoningen
zijn
overgegaan
naar
vrije
sectorwoningen maar vinden weinig aftrek. Risico van
onderhuur en hennep kwekerijen.
2. Tegenover nette eengezinswoningen staan slecht
onderhouden portiekwoningen. Lage huur, zowel
gezinnen met kinderen als mensen met een
psychiatrische
aandoening.
Problemen
rond
leefbaarheid.
3. Veel lage sociale woningbouw. Veelal autochtone
Leidenaren met weinig inkomen, veel werkloosheid
ook. Veel rommel op straat. De zijstraten met
koopwoningen zijn wel schoon.
4. Met name overlast door jeugd van deze middelbare
school. Is wel minder geworden maar ’s avonds nog
een hangplek. Slecht verlicht.
5. Rondom Zuidwest 100, een buurt met veel koopwoningen, zijn enkele straten met sociale
huurwoningen. Sommige straten daarvan zijn smerig en vol ongedierte, andere straten zijn schoon.
6. Voormalig probleemgebied met veel achterstallig onderhoud. Door nieuwbouwplannen grotendeels
opgeknapt. Positieve ontwikkeling leefbaarheid.
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De leefbaarheid wordt daarnaast zoveel mogelijk objectief gemeten, onder andere in de
Leefbarometer (zie bijlage 1 voor de indicatoren) een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken.
De







Leefbarometer beoordeelt de leefbaarheid van wijken en buurten op basis van:
de woningvoorraad
de publieke ruimte
het voorzieningenniveau
samenstelling van de bevolking
sociale samenhang
veiligheid

We vergelijken de score van 2010 met die van 2012. Enkele aandachtsplekken van de politie (1, 2 en
6) scoren laag in de barometer van 2010. De nieuwste Leefbarometer toont verbeteringen in de
Gasthuiswijk en Boshuizen. De leefbaarheid in Haagweg-Zuid verbetert maar is voor een groot deel
nog matig door een concentratie van goedkope duplex- en portiekwoningen.
De lage score van Leiden Zuid is te wijten aan de woningvoorraad, de samenstelling van de bevolking
en de veiligheid. Er wordt op deze punten wel een (kleine) verbetering geconstateerd ten opzichte
van eerdere edities.
Figuur 9 Score Leiden Zuid Leefbarometer 2012

Bron: Leefbarometer 2012, samenstelling REOS (2013)
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Een medewerker van woningbouwcorporatie Portaal herkent de verbetering van de leefbaarheid in
Leiden Zuid. Door nieuwbouw, herstelwerkzaamheden en goed beheer van de flats worden de
buurten netjes gehouden.
Recente projecten:
-

Nieuwbouw aan de Potgieterlaan
Flats aan de Willem Klooslaan zijn opgeknapt
Portieken in de Hoflaan zijn verbeterd
Uitbreiding beheer bij Jacques Urlusplantsoen

Bewoners zijn ook meer tevreden over hun woning, woonomgeving en buurt dan een paar jaar
geleden blijkt uit de Klanttevredenheidsonderzoeken van Portaal. Leiden Zuid is voor Portaal dan
ook geen prioriteitswijk meer.
Dat betekent niet dat er de komende jaren niets meer wordt gedaan. Ambities voor de toekomst
zijn:
-

Opknappen woningen Ter Haarkade (2014)
Visie op Hoflaan e.o. gezien de verwachte toename GGZ cliënten
Aanpak vandalisme bij jongerenhangplek Willem Klooslaan i.s.m. partners
Komst wijkkantoor in Gasthuiswijk met o.a. een beheerder van Portaal
Blijvende aanpak op overlast, vandalisme en onveiligheidsgevoelens rondom Jacques
Urlusplantsoen
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4.

Zorgvraag

Het is niet eenvoudig een logische indeling te maken van het zorglandschap in Nederland. Zorgvraag
en aanbod zijn gesplitst over verschillende organisaties, wettelijke regelingen, zwaartecategorieën en
financiële regelingen. De Nationale Atlas Volksgezondheid geeft een goede voorzet. Zij onderscheiden
eerstelijnszorg, langdurige zorg en geestelijke gezondheidszorg. We voegen informele zorg toe. Per
categorie maken we het onderscheid tussen de zorgvraag en het zorgaanbod.

4.1

Informele zorg

De informele zorg, ofwel mantelzorg en vrijwilligerswerk, is een belangrijk maar soms onzichtbaar
onderdeel van ons gezondheidszorgsysteem. De betaalbaarheid van de zorg staat onder druk en er is
dan ook een duidelijke trend zichtbaar waarbij meer taken richting de informele zorg worden
geschoven. Langdurige zorg die nu nog vanuit de AWBZ wordt bekostigd (persoonlijke verzorging en
begeleiding) wordt overgeheveld naar de WMO waar oplossingen allereerst in het eigen netwerk
moeten worden gezocht.
Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat Leiden Zuid relatief weinig actieve vrijwilligers kent (zie
maatschappelijke participatie in hoofdstuk 3). Deze monitor geeft echter onvoldoende zicht op het
soort vrijwilligerswerk. We concentreren ons daarom op de gegevens die iets zeggen over de vraag
en het aanbod van mantelzorg. We moeten ons daarbij verlaten op landelijke schattingen.
Over de vraag naar mantelzorg maken we uit landelijke gegevens17 het volgende op:
 65% van de ontvangers is ouder dan 65 jaar
 78% van de ontvangers van mantelzorg is ernstig (lichamelijk) beperkt
 71% van de ontvangers is vrouw
 De helft van de hulpbehoevenden is alleenstaand
 Veel zorgbehoevenden zijn lager opgeleid en hebben een laag inkomen
 Ouderen uit groepen van niet-Nederlandse afkomst krijgen vaker mantelzorg
 20% van de ouderen woonachtig in een instelling doen een beroep op informele zorg
4.2

Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg is laagdrempelige zorg die voor iedereen toegankelijk is. Onder deze categorie vallen
onder andere huisarts, fysiotherapie, apotheek, (eerstelijns)psycholoog, tandarts, verloskundige en
het algemeen maatschappelijk werk.
Uit een door de GGD opgezette gezondheidsenquête onder 19-64 jarigen en ouderen (65+) blijkt dat
verschillende determinanten van invloed zijn op de ervaren fysieke en geestelijke gezondheid. Er zijn
geen exacte data over Leiden Zuid maar de volgende algemene conclusies uit de enquête zijn wel
interessant voor Leiden Zuid:
 Alleenstaanden (19-64) beoordelen hun gezondheid minder goed dan gemiddeld
 Uitkeringsgerechtigden beoordelen hun gezondheid vaker als matig tot slecht (48%) ten opzichte
van werkenden (6%)
 Volwassenen met een niet-westerse achtergrond beoordelen hun gezondheid vaker als matig tot
slecht (32%)

17

Factsheet Expertisecentrum Informele Zorg
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Diabetes en hoge bloeddruk komen vaker voor bij laagopgeleiden, niet-westerse allochtonen en
uitkeringsgerechtigden
Laagopgeleiden, alleenstaanden, uitkeringsgerechtigden, niet-westerse allochtonen, huisvrouwen
en inkomenminima doen vaker een beroep op de huisarts
Mantelzorg wordt met name gegeven door 55-64 jarigen, werkenden en studerenden geven
minder vaak mantelzorg
Alleenstaanden, laagopgeleiden, uitkeringsgerechtigden, inkomensminima en niet-westerse
allochtonen hebben meer kans op een angststoornis of depressie
Laag opgeleide ouderen bewegen en sporten relatief gezien minder

De exacte vraag naar eerstelijnszorg is lastig in openbare databestanden te vatten. In de databases
van huisartsen (voor zowel eigen cliënten als verwijzingen) is meer te vinden maar deze informatie is
niet openbaar. Er bestaan wel schattingen van de zorgvraag per postcodegebied. Deze schattingen
worden gedaan op basis van de bevolkingssamenstelling waarbij onder andere wordt gekeken naar
leeftijdsverdeling, sociaal-economische gegevens en afkomst. Postcode 2321 bevat het oostelijk
gedeelte van Leiden Zuid (Haagweg en Gasthuiswijk) inclusief de Fruitbuurt, postcode 2324 is de
westelijke helft (Boshuizen en Fortuinwijk).
Gebaseerd op het geschatte aantal huisartscontacten en voorgeschreven geneesmiddelen kent Leiden
Zuid een relatief hoge zorgvraag (tabel 18). De oostelijke helft scoort daarbij iets beter dan de
westelijke kant. Als we kijken naar de verwachte stijging in zorgvraag zien we een ander beeld.
Tabel 18 Geschatte zorgvraag op basis van bevolkingssamenstelling (2011)

Contacttijd huisarts (per inwoner in
minuten)
Aantal voorgeschreven geneesmiddelen
(per 1000 inwoners)
Aantal cliënten fysiotherapie (per 1000
inwoners)
Aantal cliënten oefentherapie (per 1000
inwoners)
Aantal huisartscontacten voor
psychische en sociale problemen (per
1000 inwoners)
Aantal cliënten diëtist (per 1000
inwoners)

Postcode 2321
(Oost)
32,9

Postcode
2324 (West)
33,9

Leiden

5823

6997

4774

205

210

201

18

18

18

444

471

395

13

13

13

29,6

Bron: VAAM/NIVEL (2011)
Tabel 19 Geschatte stijging zorgvraag in % van huidige zorgvraag (2011-2016)
Postcode 2321
Postcode 2324
(Oost)
(West)
Contacttijd huisarts
+11%
- 8%
Aantal voorgeschreven geneesmiddelen
+15%
- 10%
Aantal cliënten fysiotherapie
+10%
- 4%
Aantal cliënten oefentherapie
+8%
- 3%
Aantal cliënten diëtist
+12%
- 2%

Leiden
+3%
+8%
+1%
-1%
+2%

Bron: VAAM/NIVEL (2011)

De verwachting is dat de zorgvraag aan de oostelijke kant toeneemt en aan de westelijke kant
afneemt. Dit verschil is opmerkelijk, maar als we het vergelijken met de bevolkingsprognoses zien we
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dat de westelijke helft van Leiden Zuid tot 2020 een kleine daling van het aantal ouderen kent en de
oostelijke kant juist een stijging. Een groot deel van de zorgvraag kunnen we relateren aan leeftijd.
Naast de geschatte directe zorgvraag bestaan er schattingen over persoonsgebonden factoren en
aandoeningen van inwoners per postcode (figuur 10 en 11). Daaruit komt de verwachting dat er
relatief veel inwoners zijn met overgewicht en er relatief veel mensen met chronische aandoeningen.
Het geschat aantal inwoners dat een matig tot slechte gezondheid ervaart is in Leiden Zuid hoger dan
in Leiden gemiddeld (14% t.o.v. ca. 10%).
Figuur 10 Geschat percentage inwoners met chronische aandoeningen

Samenstelling REOS (2013)

Figuur 11 Persoonsgebonden factoren in % van totaal (overlap is mogelijk)

Samenstelling REOS (2013)
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Het eerstelijnszorgaanbod in Leiden Zuid is geografisch als volgt verdeeld.
Figuur 12 Zorgaanbod Leiden Zuid

Samenstelling REOS (2013)

De algemene indruk is dat zorg in Zuid relatief goed bereikbaar is voor de bewoners. Huisartsen
kunnen dit feilloos vertellen, over het algemeen hebben zij een goed overzicht van welk deel van de
wijk zij bedienen. Huisartsen/praktijkondersteuners doen huisbezoeken aan mensen die slecht ter
been zijn en apothekers hebben vaak een bezorgservice.
Sociaal maatschappelijk werk
Het sociaal maatschappelijk werk behoort ook tot de eerstelijnszorg. Gezien de bijzondere plek van
het sociaal maatschappelijk werk in de gezondheidszorg behandelen we dit apart. In Leiden Zuid zijn
Kwadraad, Radius en Libertas Leiden de grootste uitvoeringsorganisaties op dit punt.
Uit de database van Kwadraad blijkt dat inwoners van Leiden Zuid gemiddeld vaker een beroep doen
op het sociaal maatschappelijk werk ten opzichte van Leiden.
Tabel 20 Aantal casussen Kwadraad (2013)
Huidig aantal casussen (incl. doorverwijzingen)
Leiden
Leiden Zuid
Bron: Kwadraad (2013)

2185
475

Aantal casussen per 1000
inwoners
18
28

Het gaat hier grofweg om een drietal probleemcategorieën in volgorde van het hoogste aantal:
sociaalmateriële problemen, relationele problemen en sociaalpsychische problemen.
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Onderverdeeld naar buurt zien we dat het zuidelijke deel van Leiden Zuid (Fortuinwijk Zuid en
Gasthuiswijk) het opvallend beter doet dan het noordelijke deel.
Tabel 21 Aantal casussen Kwadraad, per buurt (2013)
Huidig aantal casussen (incl.
doorverwijzingen)
Haagweg-noord
49
Haagweg-zuid
112
Boshuizen
126
Fortuinwijk-Noord
122
Fortuinwijk-Zuid
14
Gasthuiswijk
52
Bron: Kwadraad (2013)

Aantal casussen per 1000 inwoners
31
37
29
33
8
21

De doelgroep van Radius bestaat met name uit zelfstandig wonende ouderen vanaf circa 75 jaar.
Radius heeft één ouderenadviseur in Leiden Zuid, voor 28 uur per week, die op hulpvragen van
ouderen reageert. Het gaat hier met name om kortdurende trajecten. Daarnaast biedt Radius een
aantal meer langdurige diensten aan waaronder alarmering, beweegactiviteiten en maaltijdservice.
De cliënten van Radius in Leiden Zuid beschikken veelal over een beperkt eigen netwerk, hebben een
lager geestelijk vermogen dan gemiddeld en een lagere economische status. De ervaringen van veel
ouderenadviseurs van Radius is dat het in Leiden Zuid om een meer claimende doelgroep gaat ten
opzichte van bijvoorbeeld Leiden Noord en de Professorenwijk. Daarnaast is de allochtone groep in
Leiden Zuid groter. Het Jacques Urlusplantsoen wordt concreet als probleemgebied gezien doordat
cliënten klagen over intimidatie door jongeren. Enkelen bewoners geven aan dat dit een reden is om
te verhuizen.
Ouderen durven vaak geen hulp in te roepen als zij bijvoorbeeld eenzaam zijn. Dat heeft
te maken met angst en schaamte. Thuiszorg is meer laagdrempelig omdat dit gaat over
fysieke hulp. Hierdoor zijn thuiszorgmedewerkers vaak eerder op de hoogte van de
ondersteuningsbehoefte van ouderen. Zij kunnen hierin een signalerende rol vervullen.
Verbeterde samenwerking tussen thuiszorg en sociaal maatschappelijk werk /
buurtadviseurs / sociale wijkteams kan ervoor zorgen dat mensen eerder worden
geholpen.
Radius beschikt over gegevens van cliënten in het westelijk deel van Leiden Zuid, Boshuizen en de
Fortuinwijk. De cliënten van Radius zitten met name in de Fortuinwijk doordat daar meer zelfstandig
wonende ouderen zitten. Onderstaand een overzicht van de activiteiten van Radius en de deelname
hieraan.
Tabel 22 Aantal cliënten Radius, westelijk Leiden Zuid

Ouderenadviseursdiensten
Alarmeringsdienst
Beweegactiviteiten
Maaltijddienst
Bron: Radius

Aantal cliënten / deelnemers
Radius

% cliënten t.o.v. totaal aantal 74+
(excl. bewoners verz- en
verpleeghuizen)

145
102
110
30

15%
10%
11%
3%
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4.3

Langdurige zorg

De langdurige zorg bestaat uit verpleging en verzorging van ouderen, gehandicapten en (gedeeltelijk)
de geestelijke gezondheidszorg. We maken daarbij het verschil tussen cliënten met verblijf in een
instelling en thuiswonende cliënten.
Cliënten met verblijf
Een groot deel van alle ouderen en gehandicapten die in een instelling verblijft beschikt over een
AWBZ financiering. Uit AWBZ gegevens blijkt dat 520 inwoners in Leiden Zuid over een intramurale
indicatie beschikken, dat is circa 28% van het Leidse totaal. Het gebied herbergt dus relatief veel
instellingen voor ouderen en gehandicapten. Ongeveer een derde heeft lichamelijke klachten door
ongeneeslijke ziekten (somatische aandoening) 18, een derde heeft een vorm van dementie en een
derde heeft geestelijke aandoening (psychiatrisch of verstandelijke handicap).
Tabel 23 Cliëntgroepen met intramurale indicatie
Leiden Zuid19
SOM tot 65 jaar
2%
SOM 65-74
2%
SOM 75+
26%
Psychogeriatrische aandoening
31%
Psychiatrische aandoening
13%
Verstandelijke handicap
21%
Lichamelijke handicap
5%
Zintuiglijke handicap
Bron: CIZ Basisrapportage AWBZ – Leiden en Bos- en Gasthuisdistrict (2013)

Leiden
1%
2%
25%
26%
16%
24%
5%
0%

Belangrijke instellingen in Leiden Zuid zijn;
 Parelvissers , Libertas Leiden (ouderen)
 Zuydtwijck, Topaz (ouderen)
 Haagwijk, Topaz (ouderen)
 Rijn en Vliet, wissellocatie Libertas Leiden (ouderen)
 De Haardstee woonlocatie (gehandicapten)
 Apollotoren, Gemiva-SVG (gehandicapten)
Uit een intern onderzoek van blijkt dat veel cliënten van Libertas Leiden laag opgeleid zijn. Hieruit kan
de conclusie worden getrokken dat vooral sociaal-maatschappelijk kwetsbaardere groepen een
beroep doen op de faciliteiten van Libertas Leiden. Veel hoog opgeleiden hebben minder behoefte
aan zorg (mogelijk doordat zij over het algemeen gezonder leven).
Tabel 24 Opleidingsniveau cliënten Libertas Leiden
Laag opgeleid
Middelbaar opgeleid
Parelvissers
79%
14%
Thuiszorg Libertas Leiden
78%
14%
75+ Leiden
55%
26%
Bron: Libertas Leiden (2013) en Ouderenpeiling gemeente Leiden (2009).

Hoog opgeleid
7%
8%
19%

18

Somatische aandoening, zijnde een lichamelijke ziekte of aandoening met blijvende beperkingen niet veroorzaakt door
stoornissen van het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat
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Thuiswonende cliënten
In totaal heeft Leiden 2.775 inwoners met een extramurale AWBZ indicatie, in Leiden Zuid wonen 625
extramurale cliënten. Er zijn relatief veel verstandelijk gehandicapten in Zuid met een extramurale
AWBZ indicatie en veel ouderen met een somatische aandoening (tabel 25). Libertas Leiden levert
thuiszorg aan deze laatste doelgroep. Uit een evaluatieonderzoek van ZorgDNA naar de thuiszorg van
Libertas Leiden valt op dat een groot deel van de doelgroep laag opgeleid is. Ruim driekwart is
laagopgeleid, 14% middelbaar en slechts 8% hoogopgeleid. Ten slotte valt op dat er weinig
psychiatrisch cliënten met een extramurale AWBZ indicatie in het gebied zijn. Landelijk gezien heeft
slechts circa 3% van alle GGZ cliënten een AWBZ indicatie, waardoor niet te concluderen valt dat er
weinig psychiatrisch cliënten in Zuid zijn.
Tabel 25 Cliëntgroepen met extramurale indicatie
SOM tot 65 jaar
SOM 65-74
SOM 75+
Psychogeriatrische aandoening
Psychologische aandoening
Verstandelijke handicap
Lichamelijke handicap
Zintuiglijke handicap

Leiden Zuid20

Leiden

6,4%
8%
43,2%
5,6%
16,8%
15,2%
0,9%
-

7,4%
8,1%
35%
5%
20,2%
4,9%
6,8%
1,3%

Bron: CIZ Basisrapportage AWBZ – Leiden en Bos- en Gasthuisdistrict (2013)

Naast de AWBZ doen veel personen die behoefte hebben aan extramurale zorg of begeleiding een
beroep op de WMO. Opvallend is dat de zuidelijke buurtbewoners van Leiden Zuid een groot beroep
doen op WMO voorzieningen (tabel 26 en 27). De verklaring hiervoor lijkt te zitten in het aantal
zelfstandig wonende ouderen dat hoog is in deze buurten. Als we het aantal cliënten van deze twee
wettelijke regelingen naast elkaar leggen en vergelijken met het Leids gemiddelde kunnen we
concluderen dat de vraag naar thuiszorg hoog is in Leiden Zuid. Er bestaat overlap tussen beide
regelingen waardoor de getallen niet bij elkaar kunnen worden opgeteld.
Tabel 26 Gebruik WMO voorzieningen Leiden Zuid, per buurt (2013) & aantal zelfstandig wonende ouderen
Percentage mensen dat beroep doet op één
of meer WMO voorzieningen, 2013

Aantal zelfstandig wonende 75+ (in % van
totale bevolking) 2011

4,2%
4,7%
5,3%
10,8%
9,7%
8%

5%
5%
4%
14%
15%
12%

Haagweg-Noord
Haagweg-Zuid
Boshuizen
Fortuinwijk-Noord
Fortuinwijk-Zuid
Gasthuiswijk

Totaal Leiden Zuid
6,9%
Totaal Leiden
4,5%
Bron: Sociale buurtatlas 2013, gemeente Leiden & Radius (2011).

8%
5%

Tabel 27 Thuiszorg Leiden Zuid in vergelijking met Leiden
Aantal extramurale AWBZ
Aantal mensen dat een beroep doet op één of meer WMO
cliënten per 1000 inwoners
voorzieningen per 1000 inwoners
Leiden Zuid
37
Leiden
23
Bron: CIZ Basisrapportage AWBZ & Sociale buurtatlas 2013.

20

69
45

Inclusief Vreewijk en Oostvlietpolder
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4.4
Geestelijke gezondheidszorg
Uit eerder gebruikte schattingen van VAAM/NIVEL blijkt dat, gebaseerd op de
bevolkingssamenstelling, het aantal personen met een hoog risico op angst- of depressiestoornissen
hoger dan gemiddeld is (figuur 13). We kunnen deze verwachting gedeeltelijk onderbouwen met
gegevens die GGZ Rivierduinen ter beschikking heeft gesteld (tabel 28). Het gaat hier om cliënten die
onder behandeling zijn, niet alle personen met een stoornis zitten hier dus automatisch bij.
Figuur 13 Risico op angst- of depressiestoornis

Bron: VAAM/NIVEL
Tabel 28 Aantal unieke cliënten GGZ Rivierduinen, per buurt
Boshuizen
Fortuinwijk
Gasthuiswijk
Haagweg
Totaal Leiden Zuid
Totaal Leiden
Bron: GGZ Rivierduinen

Aantal cliënten
79
155
62
129
425
2453

In % van totale bevolking betreffende gebied
1,8%
2,8%
2,5%
2,8%
2,5%
2,0%

Een groot deel van de ruim 400 GGZ cliënten in Leiden Zuid kan prima functioneren in de maatschappij. Zij
bezoeken de poliklinieken van GGZ Rivierduinen. Circa 150 patiënten hebben een ernstige psychiatrische
stoornis. Het merendeel van deze groep heeft een psychotische stoornis. Zij worden zoveel mogelijk in hun
eigen omgeving behandeld en begeleid door het FACT team Zuid van GGZ Rivierduinen. Deze mensen zijn vaak
aangewezen op goedkopere sociale huurwoningen die in Leiden Zuid veel te vinden zijn en vaak dicht bij elkaar
in de buurt zijn gebouwd. De vraag is of dit voor de toekomst wenselijk is voor zowel omwonenden als de
verhurende corporatie. Dit is immers ook de groep die overlast kan veroorzaken in de wijken.
De verwachting is dat de groep GGZ cliënten met een zwaardere psychiatrische stoornis in Leiden Zuid de
komende jaren groter gaat worden. Het beleid van GGZ Rivierduinen is erop gericht om het aantal en de duur
van klinische opnames te verkleinen. Cliënten worden meer in hun eigen omgeving behandeld. Door de
outreachende aanpak van de FACT teams wordt de kans op decompensatie, en dus op opname, van de mensen
met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) gereduceerd.
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Bijlage 1: Indicatoren Leefbarometer
Indicator
1

Dominantie vrijstaande woningen

2

Dominantie tweekappers

3

Dominantie flats met meer dan 4 verdiepingen

4

Dominantie etagewoningen

5

Dominantie boerderijen en tuinderijen

6

Dominantie stedelijke statuswoningen

7

Dominantie suburbane statuswoningen

8

Dichtheid

9

Percentage sociale huurwoningen

10

Dominantie 1940-1959 bouw

11

Dominantie 1970-1979 bouw

12

Dominantie vroegnaoorlogs (1945-1960)

13

Dominantie vooroorlogse bouw (tot 1940)

14

Waarde verkochte huurwoningen

15

Aandeel sloop

16

Geluidsbelasting railverkeer

17

Geluidsbelasting totaal

18

Nabijheid groot water

19

Groene ruimte tussen vroegnaoorlogse bouw

20

Water in de wijk

21

Uitzicht op binnenwater

22

Nabijheid supermarkt

23

Nabijheid bankfiliaal

24

Nabijheid groot winkelcentrum

25

Aandeel niet-werkende werkzoekenden

26

Dominantie inkomens tot 2x modaal

27

Dominantie minimuminkomens

28

Dominantie inkomens meer dan 2x modaal

29

Aandeel niet-westerse allochtonen

30

Aandeel hoogopgeleiden

31

Dominantie middelbare paren zonder kinderen

32

Dominantie jonge paren zonder kinderen

33

Dominantie oudere paren zonder kinderen

34

Dominantie jong alleenstaand

35

Dominantie middelbaar alleenstaand

36

Aandeel ouderen

37

Aandeel gezinnen met kinderen

38

Homogeniteit gezinnen met oudere kinderen

39

Homogeniteit gezinnen met jonge kinderen

40

Dominantie eigenaar bewoners

41

Verhuizingen (mutatiegraad)

42

Vernielingen

43

Verstoring openbare orde

44

Geweldsmisdrijven

45

Diefstal uit de auto

46

Overlast

47

Nabijheid natuurgebied

48

Nabijheid bos

49

Nabijheid kust

Dimensie

Dimensie
Woningvoorraad

Dimensie
Publieke ruimte

Dimensie
Voorzieningen

Dimensie
Bevolkingssamenstelling

Dimensie
Sociale Samenhang

Dimensie
Veiligheid

Niet toebedeeld
aan een dimensie
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