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Voorwoord
Om de twee jaar geeft de afdeling Onderzoek en Statistiek (O&S) met de Stads- en Wijkmonitor een beeld van de staat
van de stad en de wijken. Op welke punten zijn er opvallende ontwikkelingen? Wat gaat er goed en wat zijn
minpunten? In de monitor vatten we alle informatie samen die O&S in de afgelopen periode over de stad, deelgebieden,
deelgroepen en beleidsthema’s verzameld heeft.
De Stads- en Wijkmonitor bestaat uit een ‘deel Stad’ met 17 themateksten en een ‘deel Wijk’ met analyses van wijken en
deelgebieden in online-wijkprofielen. Daarnaast is er een hoofdrapportage met de belangrijkste bevindingen
beschikbaar.
Hieronder vindt u een bundeling van de 17 themateksten van ‘deel Stad’. Analyses per wijk en de hoofdrapportage zijn
te raadplegen via www.nijmegen.nl>gemeente>onderzoek en cijfers>stads- en wijkmonitor.

Imago stad, buurt en bestuur
Nijmegen blijft voor haast iedereen een prettige stad om in te wonen. De waardering zit op hetzelfde niveau als
bij de vorige peiling. De meeste Nijmegenaren vinden de stad schoon en veilig. Zij zien de toekomst met vertrou‐
wen tegemoet. ‘Verkeer’ blijft met afstand het voornaamste aan te pakken stadsprobleem; ‘veiligheid’ volgt als
tweede.
De waardering voor de eigen buurt is weer terug op het ‘oude’ niveau: een dikke 7. ‘Schoonhouden’, ‘verkeer’ en
‘veiligheid’ vormen de buurtproblemen die bij voorrang aandacht moeten krijgen.
De waardering voor het college blijft stabiel. Het ‘vertrouwen in het college’ neemt over de breedte bezien iets toe.
Bij de waardering van de gemeentelijke dienstverlening zien we een wisselend beeld. Klachten en brieven doen we
beter, ‘luisteren’ en ‘efficiënt handelen’ zakken terug. In de beoordeling van de gemeentelijke informatie is er
nauwelijks verandering, vergeleken met twee jaren geleden. En dat geldt ook voor de beoordeling van Nijmeegse
regels en verordeningen.

I.DE NIJMEGENAAR EN ZIJN STAD
Rapportcijfer voor de stad constant
Aan de burgers is gevraagd om een rapportcijfer
voor Nijmegen als woon‐ en leefgemeente. De Nij‐
megenaren geven daarvoor gemiddeld een 7,5.
Daarmee blijft dit cijfer op hetzelfde niveau als bij de
vorige peiling. Voor die tijd was er sprake van een
stijgende lijn, ook al waren de verschillen tussen de
openvolgende jaren niet groot.

Ook de meeste andere cijfers laten nauwelijks bewe‐
ging zien. Zo is in 2011 95% het (helemaal) eens met
de uitspraak ‘In Nijmegen is het prettig wonen’; in
2009 lag dat percentage op 97.
De uitspraken ‘Nijmegen is een veilige stad’ (63%)
en ‘Nijmegen is een schone stad’ (66%) scoren in de
buurt van 2007, na een sterke verbetering van de
scores in de periode daarvoor.
Een minimale stijging zien we bij het aandeel bewo‐
ners dat ‘trots’ is op de stad. In 2011 is dat 75%; in
2009 was dat 2% minder. En de ‘aantrekkelijkheid
van de binnenstad’ scoort in 2011 3 procentpunten
lager dan in de peilingen hiervoor.

Illustratie 1: rapportcijfer Nijmegen als stad om in te wonen en te
leven
Bron: Stadspeiling, O&S

Geen verschillen in cijfer binnen de stad
Dit rapportcijfer varieert nauwelijks als we kijken
naar de negen stadsdelen: het gaat hooguit om 0,1.
Datzelfde geldt voor geslacht en leeftijd. Enige ‘gro‐
te’ afwijking zien we bij de Nijmegenaren die zich‐
zelf tot de hoogste inkomen‐klasse rekenen: zij
geven de stad een 7,7.

Weinig beweging in houding ten opzichte
van stad
In de verschillende Stadspeilingen hebben we Nij‐
megenaren onder andere om een mening gevraagd
over hun houding t.o.v. hun stad.
In 2011 zegt 84% van de Nijmegenaren ‘(zeer) ge‐
hecht’ te zijn aan Nijmegen. Dat cijfer is gelijk aan de
vorige peiling.
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Illustratie 2: percentage Nijmegenaren dat het (helemaal) eens is
met de desbetreffende uitspraak
Bron: Stadspeiling, O&S

Zes op de zeven Nijmegenaren vinden hun stad een
‘mooie’ stad en ruim drie kwart vindt Nijmegen een
stad met veel groen. Nijmegen als een ‘verkeers‐
veilige’ stad scoort lager. Daarmee is bijna de helft
het eens – 29% is het daar niet mee eens.

Stad nog steeds meer vooruit dan achteruit
Sinds de eeuwwisseling (met in die periode de
aanpak van het stadscentrum) oordelen Nijmegena‐
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ren overwegend positief over de ontwikkelingen in
hun stad.
Ook in 2011 vinden burgers vaker dan in 2009 dat
hun stad ‘vooruit’ is gegaan: 38%. Daarmee blijft dit
deel duidelijk groter dan het aandeel dat vindt dat
de stad ‘achteruit’ is gegaan. In 2011 zegt dat 13%.

Illustratie 4: percentage Nijmegenaren dat verwacht dat de stad
in de komende jaren achter‐ of vooruit zal gaan
Bron: Stadspeiling, O&S

Verkeer blijft belangrijk als beleidsthema

Illustratie 3: percentage Nijmegenaren dat vindt dat stad in het
afgelopen jaar achter‐ of vooruit is gegaan
Bron: Stadspeiling, O&S

In 2001 noemde meer dan 40% van alle Nijmege‐
naren de aanpak van het centrum als positieve ont‐
wikkeling in het laatste jaar. In 2001 werd ook het
meest positief over de ontwikkeling van Nijmegen
geoordeeld: 55% zag toen vooruitgang.
In de jaren daarna, als de eerste grote ingrepen in
het centrum al een tijd achter de rug zijn, nieuwe
projecten worden opgezet en Plein 1944 in ontwik‐
keling komt, blijft de groep burgers die vindt dat de
stad vooruitgaat, nog steeds aanzienlijk: tot aan 38%
in 2011.
Aanleiding daarvoor zien de respondenten in de
plannen die de gemeente heeft met de stad, verbete‐
ring en onderhoud van de infrastructuur, nieuw‐
bouw, de opknap van het stadscentrum en betere
voorzieningen: vooral op winkelgebied en op cultu‐
reel gebied.

Tussen 1993 en 2011 hebben we de Nijmegenaren in
totaal zesmaal gevraagd welke problemen volgens
hen met voorrang door de gemeente zouden moeten
worden aangepakt.
In 2011 noemt 17% geen probleem op; 10% minder
dan in 2009.
‘Verkeer’ blijft het met voorrang aan te pakken
thema. Het gewicht dat burgers aan het aanpakken
van verkeersproblematiek geven, is ten opzichte van
2009 toegenomen: was 35%, is nu 40%. Wat mensen
noemen in die verkeersproblemen, zijn vooral de
slechte bereikbaarheid en verkeersdoorstroming /
filevorming – en minder de infrastructuur en ver‐
keersveiligheid.
‘(On)veiligheid / criminaliteit’ stak in 2003 nog met
kop en schouders (34%) boven alle andere genoem‐
de problemen uit. Maar in de drie peilingen daarna
wordt dit thema door steeds minder Nijmegenaren
genoemd: in 2005 nog door 19%, in 2009 door 12%.
In de peiling van 2011, groeit dit aan te pakken
probleem weer, nu naar 16%.

De groep pessimisten blijft de laatste jaren stabiel.
Bijna een op de acht vindt dat de stad achteruit is
gegaan. Verkeer en veiligheid spelen daarin een rol.
Ook voor de toekomst zijn de verwachtingen over‐
wegend positief. ‘Vooruit’ zeggen – vaker dan in
2009 – ruim 5 op 10.
Ook de groep pessimisten is gegroeid, maar blijft
met 19% ruim kleiner dan de ‘vooruit’‐denkers.
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eigen ervaringen met reizen naar en in de stad met
een cijfer te waarderen.
‘Per auto’ scoort met tweemaal een 6‐min bij beide
vragen in de buurt van 2009: 5,8 en 5,9. De fiets doet
het met bijna 2 punten méér duidelijk beter (7,6 en
7,8). De bus daar zit met tweemaal 7,1 tussenin.
Voor de bereikbaarheid van de stad per trein geven
Nijmegenaren in 2011 overigens een 7,3; twee tien‐
den minder dan in 2009.

Illustratie 6: waarderingscijfers voor vervoer naar en in
Nijmegen
Bron: Stadspeiling, O&S, 2011

Dit beeld zien we in op twee na alle stadsdelen
terug. Die twee uitzonderingen zijn Nijmegen‐
Midden en Nijmegen‐Noord. Inwoners van Noord
zijn op haast alle aspecten negatiever, vooral over
het zich per auto kunnen verplaatsen in de stad.
Nijmegen‐Midden scoort over de hele linie positie‐
ver dan het gemiddelde.

Illustratie 5: met / bij voorrang door gemeente aan te pakken
stadsproblemen volgens burgers
Bron: Stadspeiling, O&S

‘Parkeren’ zakt een plaats in de top‐drie: het onder‐
werp scoort 3%. Dat laatste geldt ook voor het aan‐
pakken van verpaupering, verloedering en rommel
op straat, samengevat onder de noemer ‘schoon‐
houden’. Dat overigens wél op plaats vier blijft
staan.
De overige aandachtpunten komen niet boven de
10% uit. Een opvallende stijger daarin is ‘fietsvoor‐
zieningen’, dat verdubbelt en van 5 naar 10% gaat.
‘Jongeren’ (vooral problemen m.b.t. hangjongeren,
maar ook tekort aan voorzieningen) wordt nu 3%
minder vaak genoemd.

Naar en in Nijmegen
Nijmegenaren vragen dus nogal wat aandacht voor
bereikbaarheid en doorstroming. In de Stadspeiling
2011 is hun voor de tweede maal gevraagd om hun
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II.DE NIJMEGENAAR EN ZIJN BUURT
Rapportcijfer woonomgeving naar 7,3
Door de verschillende metingen heen lag het cijfer,
dat de Nijmegenaar voor zijn of haar woon‐
omgeving gaf, vrij vast op 7,3.
Tot in 2009, toen was er sprake van een kleine stij‐
ging. Nu, in 2011, zien we weer een kleine daling
naar het niveau van de jaargangen van vóór 2009:
7,3.

Illustratie 8: waardering woonomgeving per stadsdeel
Bron: Stadspeiling, O&S, 2011

Buurtontwikkeling: vooral ‘gelijk’

Illustratie 7: rapportcijfer woonomgeving
Bron: Stadspeiling, O&S

Buurt‐gehechtheid lager
De daling in het cijfer voor de woonomgeving zien
we terug in de ‘buurtgehechtheid’. In 2007 was dat
65% en in 2009 67%. Nu, in 2011, daalt zij tot 60%.
Kijken we naar de stadsdelen, dan zien we dat, net
als bij de voorgaande meting, Nijmegen‐Oost en
Nijmegen‐Oud‐West redelijk afwijken van het ge‐
middelde. In 2011 scoort Oost 17% boven en Oud‐
West 12% beneden het gemiddelde.

‘Stad’‐gehechtheid groter dan ‘buurt’‐
gehechtheid
In 2011 is niet alleen gevraagd naar gehechtheid aan
de buurt, maar ook naar gehechtheid aan de stad.
Als we de resultaten hiervan met elkaar vergelijken,
dan zien we dat Nijmegenaren meer binding voelen
met de ‘stad’ (84% ‘gehecht’) dan met hun ‘buurt’
(60%). Het verschil tussen ‘stad’ en ‘buurt’ is het
grootst (39%) in Nijmegen‐Oud‐West, het kleinst in
Nijmegen‐Oost (12%).

Eerder zagen we dat 38% van de Nijmegenaren
vindt dat de stad als totaal in het afgelopen jaar
vooruit is gegaan.
Voor de eigen buurt ligt dit percentage lager: 16%
van de bewoners heeft de buurt in de laatste tijd
vooruit zien gaan. Een even groot percentage ziet
achteruitgang. Dat beeld is niet voor ieder staddeel
gelijk: vijf van de negen staddelen stellen meer voor‐
dan achteruitgang vast. Dat zijn vooral Nijmegen‐
Oud‐West (verschil 10%) en Nijmegen‐Midden (8%).
Bewoners van Dukenburg en Lindenholt zien meer
achteruitgang (verschil 10%).
Nijmegen‐Centrum, Nijmegen‐Oost en Nijmegen‐
Zuid scoren alle drie rond het gemiddelde. In Nij‐
megen‐Noord is de groep, die denkt dat de buurt
vooruit is gegaan, 6% groter dan degenen die het
tegengestelde denken; in Nijmegen‐Nieuw‐West is
dat andersom (‐ 4%).
Overigens vormt ‘gelijk gebleven’ zowel voor stads‐
als buurtontwikkeling de grootste groep: 43 respec‐
tievelijk 60% ziet vooruit‐ noch achteruitgang.

Woonomgeving: Nijmegen‐Oost 7,9,
Nijmegen Oud‐West 6,9
Gemiddeld ligt het waarderingscijfer voor de woon‐
omgeving op 7,3. De cijfers van de Nijmeegse stads‐
delen lopen uiteen van 6,9 (voor Nijmegen‐Oud‐
West) tot 7,9 (voor Nijmegen‐Oost). Centrum scoort
in het midden; het volgende kaartje laat dat zien.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012
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Illustratie 9: is stad of buurt het afgelopen jaar voor‐ of achteruit
gegaan?
Bron: Stadspeiling, O&S, 2011

Buurt: ‘verkeer’ en ‘veiligheid’ meest
genoemd als buurt‐aanpakprobleem
Welke buurtproblemen moeten in de ogen van de
Nijmegenaren het eerst worden aangepakt?
Bij de vorige peilingen scoorden ‘schoonhouden van
de wijk’ en ‘verkeer’ steevast bovenaan.
Nu, in 2011, worden ‘verkeer’ en ‘veiligheid’ met 14
resp. 13% als eerste genoemd. ‘Schoonhouden’ zien
we op plaats drie en ‘overlast’ op vier, beide met
10%.

Illustratie 10: buurtaanpakprobleem
Bron: Integrale Veiligheidsmonitor 2011, I&O Research

Buurtaanpakprobleem per stadsdeel
De cijfers uit illustratie 10 zijn die voor de stad als
geheel. Hoe leeft dit op stadsdeelniveau? Als we
kijken naar wat men als belangrijkste buurtprobleem
noemt, dan zien we bij de top‐3 van die problemen
dat:


‘verkeer’ overal als aanpakprobleem wordt
genoemd en driemaal als nummer één: in Nij‐
megen‐Oost, in Nijmegen‐Midden, Nijmegen‐
Lindenholt en Nijmegen‐Noord.
In Nijmegen‐Centrum en in Nijmegen‐Oud‐
West wordt het minder als aanpakprobleem ge‐
zien;



‘overlast’ vooral in Nijmegen‐Centrum als aan te
pakken buurtprobleem geldt;



‘veiligheid’ overal in de top‐drie scoort en in
Nijmegen‐Oud‐West en in Nijmegen‐Nieuw‐
West als voornaamste probleem;



‘onderhoud van wegen’ bijna overal in de ach‐
terhoede scoort. Uitzondering is Nijmegen‐Zuid,
waar het als belangrijkste probleem wordt ge‐
zien;



‘schoonhouden’ in Nijmegen‐Midden, Nijme‐
gen‐ Oud‐West en – vooral – Nijmegen‐
Dukenburg hoog scoort;



‘jongeren’ als aanpakprobleem alleen in Nijme‐
gen‐Noord in de top‐drie te vinden is;



‘parkeren’ nergens als groot aanpakprobleem
geldt, met een lichte uitzondering voor de
stadsdelen Nijmegen‐Centrum en Nijmegen‐
Lindenholt.

‘Jongeren’ als buurtprobleem laat na een gestage
groei in de laatste jaren een daling zien, net als ‘par‐
keren’ overigens.
In de top van buurtaanpak zien we voor een deel
dezelfde onderwerpen zoals we die wij vonden bij
de aanpakproblemen‐stad. Bij beide lijsten staat
‘verkeer’ op de eerste en ‘veiligheid’ op de tweede
plaats.
‘Parkeren’ zien de Nijmegenaren meer als een stede‐
lijk probleem dan als een buurtprobleem.
‘Overlast’ scoort, over de stad bezien, niet als een
groot aanpakprobleem, maar doet dat wel op buurt‐
niveau. Voor ‘schoonhouden’ geldt het tegenoverge‐
stelde.
De volgende illustratie laat de meest genoemde
buurtaanpakproblemen zien.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012
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Illustratie 11: top vijf buurtaanpakproblemen, naar stadsdeel
Bron: Integrale Veiligheidsmonitor 2011, I&O Research

Overigens zeggen twee op de drie Nijmegenaren,
die buurtaanpakproblemen hebben gesignaleerd,
zelden of nooit wakker te liggen van die problemen.
Een kwart doet dat vaak of soms.
Gunstigste score hebben hier Nijmegen‐Midden en
Nijmegen‐Noord: in beide stadsdelen zegt 75%
zelden of nooit van de problemen wakker te liggen.
Nijmegen‐Centrum heeft hier de laagste score: 47%.
Ruim 40%, 10% meer dan in 2009, vindt dat de ge‐
meente te weinig aandacht heeft voor de problemen
in hun buurt. Deze score varieert van 51% voor
Nijmegen‐Oud‐West tot 36% in Nijmegen‐Midden.

III.DE NIJMEGENAAR EN ZIJN
BESTUUR

Een op vijf weet welke partijen in college
zitten
Vanaf het voorjaar van 2010 heeft de stad een colle‐
ge met wethouders van PvdA, GroenLinks en D66.
Een op de vijf Nijmegenaren weet van dat college de
juiste samenstelling te noemen. Bij de vorige meting,
het derde jaar van het toenmalige college, lag dit
percentage 4% hoger.

Inzet college overwegend positief
gewaardeerd
Aan iedereen is een aantal stellingen voorgelegd
over de inspanningen die het college doet. Ruim de
helft (56%) van de mensen die zich daarover uit‐
spreken, vindt dat het college veel moeite doet om
belangrijke problemen in de stad aan te pakken.
Tien procent is het daar niet mee eens, net als in
2009. In dat jaar waren meer mensen het met die
stelling wél eens: 66%.
Datzelfde patroon (meerderheid eens, maar minder
dan in 2009) komt terug bij de meeste andere stellin‐
gen over het college. Ruim 60% vindt nu dat het
college zich ‘over het algemeen wel bekommert om
de problemen in de Nijmeegse wijken’; in 2009 was
dat 68%. Met stellingen als ‘college zoekt veel con‐
tact met burgers’, ‘reageert positief op burger –
initiatieven’ en ‘weet i.h.a. goed wat er leeft onder
de mensen’ zijn 3 à 4 op de 10 Nijmegenaren het
eens; dat is gemiddeld 5% lager dan in 2009.
Met de laatste stelling in deze serie (‘college maakt
zijn beloftes waar’) is 20% het eens en is 29% het niet
eens. In 2009 was dat 25 resp. 22%. Opvallend is dat
hier, bij beide jaargangen, ruim de helft ‘neutraal’
kiest.

Meerderheid blijft vertrouwen in college
hebben
Door de jaren heen zijn de meeste Nijmegenaren
vertrouwen in het college blijven houden. In 2011 is
dat met 55% niet anders; het stijgt zelfs licht ten
opzichte van 2009 1. Maar we zien wel dat de groep
met ‘veel vertrouwen’ weer kleiner is geworden en
dat de groep met ‘enig vertrouwen’ is gegroeid.
In 2009 zei 5% ‘niet zo veel vertrouwen’ in het colle‐
ge te hebben; in 2011 is die groep gegroeid naar 13%.
Opvallend is dat de, door de peilingen heen, steeds
verder gegroeide groep ‘neutraal’ in 2011 weer
kleiner is geworden: met 10%.

1
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In de Stadspeiling 2011 is ook gevraagd naar het vertrouwen
in de gemeenteraad. Dat ligt 2 procentpunten lager dan het
vertrouwen in het college. En ook hier zien we een verschui‐
ving van ‘veel’ vertrouwen naar ‘enig’ vertrouwen.
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Jongere Nijmegenaren – tot 30 jaar – zijn met een 6,7
positiever over het college dan Nijmegenaren van 55
en ouder; het waarderingscijfer dat deze laatste
groep geeft, ligt 0,3 lager. In Nijmegen‐Noord zien
we het laagste cijfer (6,2); in Nijmegen‐Lindenholt
het hoogste (6,7).

Positiever over besturen stad

Illustratie 12: percentage Nijmegenaren met wel / geen vertrou‐
wen in college
Bron: Bestuursmonitor, O&S; Stadspeiling 2011, O&S

Voor degenen die maar weinig of geen vertrouwen
in dit college hebben, zijn de hoofdredenen daar‐
voor hoe het college grote problemen aanpakt én
een algemeen gevoel van wantrouwen ten opzichte
van politici – beide rond de 28%.
Bij 13% gaat het om ontevredenheid vanwege een
persoonlijk niet goede behandeling en bij een kwart
om concrete voorbeelden van politieke beslissingen
waar men het niet mee eens was.
Genoemde voorbeelden hebben meestal betrekking
op de politiek (bezuinigingen, parkeerbeleid, one‐
nigheid in de gemeenteraad, Heumensoord) en het
doorvoeren van grote projecten (nieuwe brug, her‐
bouw Donjon, uitbreiding NEC‐stadion).
In het beeld van meer / minder vertrouwen dan
twee jaren geleden zien we weinig beweging.
Veruit het grootst blijft de groep met ‘evenveel
vertrouwen’. Dat was in 2007 78%, in 2009 81% en in
2011 79% ‘Meer vertrouwen’ scoort net als bij de
vorige peiling 9%; ‘minder vertrouwen’ ligt met 12%
2 procentpunten hoger.
Belangrijkste redenen voor ‘meer vertrouwen’ zijn
de aanpak van grote stadsprojecten zoals de nieuwe
stadsbrug of Koers West en minder onveiligheid.
‘Minder vertrouwen’ komt vooral doordat resulta‐
ten uitblijven of verwachtingen niet worden waar‐
gemaakt én de bezuinigingen.

Waarderingscijfer college blijft constant
Het waarderingscijfer dat de Nijmegenaren voor dit
college geven, lag in de afgelopen metingen gemid‐
deld op 6,6. De maximale afwijking is in die periode
0,1 geweest. Het waarderingscijfer uit de peiling van
2011 vormt daarop geen uitzondering: het college
krijgt dit jaar een 6,5 2.
2

In de Stadspeiling 2011 is tevens gevraagd naar een waarde‐
ringscijfer voor de gemeenteraad. Dat cijfer ligt met 6,4 één
tiende lager dan het cijfer dat het college krijgt.
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In 2009 stond 52% positief ten opzichte van het
stads‐besturen, 9% was negatief en 30% ‘neutraal’.
Nu, twee jaren later, vinden zes op de tien Nijmege‐
naren dat, in het algemeen gesproken, college en
raad Nijmegen goed besturen. Zes procent vindt dat
dit niet het geval is en een kwart kiest voor ‘neu‐
traal’.
Meer dan bij het waarderingscijfer voor het college
speelt hier het geslacht een rol. Van de mannen
onder de 30 vindt 79% dat de stad goed wordt be‐
stuurd, van de vrouwen van 55‐plus vindt 48% dat.

Vergelijken
Op basis van scores zoals in dit blok, heeft het Kwa‐
liteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
schaalscores berekend. Deze scores maken het mo‐
gelijk om voor een aantal steden een vergelijking te
maken: in deze context voor ‘vertrouwen’, voor
‘waarmaken beloften’ en voor ‘goed besturen’.
Die vergelijking is te zien in de volgende figuur.
Daaruit blijkt, dat Nijmegen, binnen een groep
relevante steden met recente cijfers, een van de best
scorende steden is – vooral bij ‘goed bestuur’. ‘Belof‐
ten waarmaken’ scoort overigens bij al deze steden
het laagst.
stad goed

vertrouwen

bestuurd

2011

2010

maakt
beloften waar

Nijmegen

7,2

6,8

5,8

Leiden

6,4

6,5

5,7

Arnhem

6,2

6,4

5,7

Zwolle

6,6

6,6

6,0

Enschede

6,2

6,4

5,6

Haarlem

6,1

6,4

5,6

Venlo

6,3

6,5

5,8

Dordrecht

6,3

6,3

5,8

Illustratie 13: stedenvergelijking 3: bestuur, schaalscores
Bron: Stadspeiling 2011, O&S; waarstaatjegemeente.nl

Regels: duidelijk – voor zover bekend
De helft van de Nijmegenaren vindt dat de gemeen‐
te duidelijke regels en verordeningen hanteert. Een
op de drie zegt dat de handhaving van die regels
3

Dit soort stellingen legt een groot aantal gemeentes in dezelf‐
de formuleringen regelmatig aan hun inwoners voor. Moge‐
lijke vergelijking van de gegeven antwoorden wordt gecoör‐
dineerd door KING. Om te kunnen vergelijken rekent KING
de scores op deze stellingen via een standaardprocedure om
van percentage‐scores naar schaalscores, van 1 tot 10; een
hoger cijfer staat voor een betere score. Ten behoeve van de
vergelijking heeft O&S de Nijmeegse 2011‐cijfers volgens
dezelfde procedure behandeld.
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goed wordt gedaan. Ten opzichte van 2009 is dat
voor beide vragen een kleine teruggang.
Dat er ergens regels ontbreken dan wel met elkaar in
tegenspraak zijn, zegt de helft niet te kunnen beoor‐
delen. Op deze vraag zeggen nu minder Nijmegena‐
ren ‘ja’ dan bij de vorige meting.
Ook voor de regel‐vragen kunnen we, dankzij
KING, de Nijmeegse scores vergelijken met dezelfde
steden als in de vorige illustratie.
duidelijk

ontbreken

tegen‐

handhaven

strijdig

2011

2010

Nijmegen

7,1

6,0

6,1

6,6

Leiden

6,5

5,7

5,7

6,1

Arnhem

6,6

5,7

5,8

6,0

Zwolle

6,9

6,4

6,2

6,4

Enschede

6,6

5,6

6,0

5,5

Haarlem

6,6

5,6

5,8

5,6

Venlo

6,7

5,5

5,7

6,1

Dordrecht

6,6

5,5

5,8

5,8

Illustratie 14: stedenvergelijking: regels, schaalscores
Bron: Stadspeiling 2011, O&S; waarstaatjegemeente.nl

Deze tabel laat zien, dat Nijmegen en Zwolle de best
scorende steden zijn.

Gemeentelijke informatie: stabiel
In de beoordeling van de gemeentelijke informatie
zit nauwelijks beweging. Net als in 2009 vindt ruim
70% van de Nijmegenaren, die zich daarover uit‐
spreken, dat de gemeente in het algemeen duidelijke
informatie geeft en zegt bijna 80% zelf gemakkelijk
aan die gemeentelijke informatie te kunnen komen.
Hooguit een op de tien is het in beide peilingen met
deze twee stellingen niet eens.
Ook over enkele bronnen voor die gemeentelijke
informatie ligt de tevredenheid op hetzelfde niveau
als twee jaren geleden. Over de gemeentelijke websi‐
te én, over de lokale kranten zijn ruim 7 op de 10
tevreden – voor zover zij een oordeel geven.
Bij deze stellingen is het weer mogelijk om een
stedenvergelijking te maken.
De verschillen zijn hier kleiner dan bij de stedenver‐
gelijking‐regels uit illustratie 14, maar toch steekt
ook hier weer Nijmegen de neus aan het venster.

duidelijk

toegan‐

via krant

via website

kelijk

2011

2010

Nijmegen

7,2

7,5

7,3

7,4

Leiden

7,2

7,2

7,2

7,2

Arnhem

7,0

7,1

7,1

7,0

Zwolle

7,3

7,3

7,3

7,1

Enschede

7,1

7,2

7,2

7,3

Haarlem

6,8

7,0

6,9

7,0

Venlo

7,2

7,0

7,2

6,9

Dordrecht

6,9

6,9

7,1

7,1

Illustratie 15: stedenvergelijking 4 informatie, schaalscores
Bron: Stadspeiling 2011, O&S; waarstaatjegemeente.nl

Dienstverlening
Als burgers een beroep doen op gemeentelijke
dienstverlening, dan hebben ze niet zozeer contac‐
ten met het bestuur, als wel met het ambtelijk appa‐
raat. Jaarlijks meten de gemeente bij verschillende
loketten en balies hoe de burgers die contacten
waarderen. Daaruit rollen per balie verschillende
cijfers. Zo groeit Burgerzaken (paspoort en zo) van
een jarenlange 8,2 naar een 8,4 in 2010, scoorde in
2011 de Bel‐ en Herstellijn een 7,1, het Regionaal
Jongerenloket gemiddeld een 7 en waardeerden
bedrijven de gemeentelijke dienstverlening met een
6,3.
Ook vragen we Nijmegenaren regelmatig hoe ze ‘in
het algemeen’ tegen de gemeentelijke dienstverle‐
ning aankijken, zo mogelijk los van recente ervarin‐
gen.
De tevredenheid over ‘goed luisteren naar de klant’
is, na een groei door de jaren heen, kleiner gewor‐
den en scoort met 53% duidelijk minder dan in 2009
(67%).
Datzelfde geldt ook voor ‘snel en efficiënt handelen’:
de tevredenheid was in 2009 47% en is in 2011 36%.
de gemeente nijmegen....

ʹ03

ʹ05

ʹ07

ʹ09

ʹ11

54%

61%

69%

64%

63%

54%

60%

63%

67%

53%

komt haar afspraken na

34%

41%

53%

54%

51%

werkt snel en efficiënt

27%

36%

47%

47%

36%

29%

33%

29%

29%

30%

20%

23%

24%

18%

26%

heeft goede openingstijden
heeft medewerk(st)ers die goed
naar je luisteren

handelt haar brieven vlot en
correct af
handelt klachten zorgvuldig en
discreet af

Illustratie 16: percentage Nijmegenaren dat vindt dat de desbe‐
treffende uitspraak over het algemeen juist is
Bron: Dienstverleningsmonitor 2007, Klantenonderzoek Elcker‐
lijc 2009, O&S; Stadspeiling 2011, O&S

‘Openingstijden’ (63% tevreden), ‘nakomen van
afspraken’ (51%) en postafhandeling (30%) liggen op
4

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012

Voor uitleg over deze stedenvergelijking: zie voetnoot 3, op
de vorige bladzijde.
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hetzelfde niveau als in 2009.
De tevredenheid over ‘klachtenafhandeling’ is in
2011 gegroeid.
Driekwart ten slotte is van oordeel dat de gemeente
Nijmegen een gemeente is waar je gemakkelijk
binnenloopt en dat ze goed bereikbare kantoren
heeft. En krap de helft (46%) vindt dat die kantoren
goed toegankelijk zijn voor mensen die minder goed
ter been zijn.

Bronnen
 Bestuursmonitor, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,






2007, 2009; O&S
Integrale Veiligheidsmonitor 2011; I&O Research
Burgerzakenmonitor 2009; O&S
Stadspeiling 1993, 1996, 1998, 2003, 2005, 2007,
2011; O&S
Diverse klantenonderzoeken; O&S
waarstaatjegemeente.nl
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Bevolking
Op een gemiddelde dag worden er in Nijmegen 5 kinderen geboren en overlijden er 3 mensen. Zo’n 100 mensen zijn
aan het verhuizen. 35 tot 40 van hen doen dat binnen de stad, gaan van het ene Nijmeegse adres naar het andere.
29 mensen vertrekken uit Nijmegen. Daar staan 31 mensen tegenover die zich in Nijmegen vestigen. Per saldo
groeit de stad op deze gemiddelde dag met 2‐4 inwoners.
Dit hoofdstuk geeft een beeld van de effecten die deze gebeurtenissen hebben op de samenstelling van de Nijmeeg‐
se bevolking en van andere demografische kenmerken van de stad.

I.O M V A N G E N L E E F T I J D S O P B O U W
VAN DE NIJMEEGSE BEVOLKING
Sinds 2000 13.000 Nijmegenaren erbij
Op 1 januari 2012 telde Nijmegen ruim 165.000
inwoners, meer dan 13.000 meer dan bij de start van
deze eeuw. De groei is geconcentreerd in de leef‐
tijdsklasse 45‐65 en bij de twintigers. Daaraan liggen
twee verschillende processen ten grondslag. De
toename van de groep 45‐65 is het gevolg van het
“doorschuiven” van de grote geboortegeneraties uit
de jaren 1945‐1965. Dit verschijnsel deed zich in heel
Nederland voor, zelfs nog iets sterker dan in Nijme‐
gen.
De toename van de groep 20‐ers is veel meer een
specifiek Nijmeegse verschijnsel, de toename in deze
leeftijdsklasse was hier veel sterker dan landelijk.
Het afgelopen decennium zijn er steeds meer jonge
mensen naar Nijmegen gekomen, vooral vanwege
de opleidingsmogelijkheden in de stad.
Overigens is deze toename administratief enigszins
overschat doordat er een aantal “spookinwoners” in
deze groep zit. Met name buitenlandse studenten
die naar Nijmegen komen om daar tijdelijk te stude‐
ren schrijven zich wel in bij de burgerlijke stand,
maar niet meer uit, wanneer zij vertrekken. Naar
schatting betreft dit zo’n 500‐1.000 personen.
Niet in alle leeftijdsklassen is er sprake geweest van
groei: de groep 30‐ers is de laatste 10 jaar juist iets
kleiner geworden. Nu zitten in deze leeftijdsklasse
mensen die geboren zijn tussen 1970 en 1980. In die
periode lagen de geboortecijfers op het laagste ni‐
veau sinds WOII. In Nijmegen is de daling in deze
leeftijdsgroep iets kleiner dan landelijk, omdat de
trek van jongeren naar de stad verzachtend werkt.

Illustratie 1: Nijmeegse bevolking naar leeftijd, 2000 en 2012
Bron: GBA

Groei‐ en krimpwijken
De stad als geheel is sinds 2000 flink gegroeid. Kijk
je op lager schaalniveau dan geldt dat lang niet voor
iedere wijk:
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In de wijken in Nijmegen‐Noord is de bevol‐
kingstoename heel groot geweest.
Ook in Nijmegen‐Oost zijn er flink wat wijken
die met bevolkingstoename te maken hebben
gehad. Dat is altijd mede het gevolg van grote‐
re nieuwbouwprojecten in die gebieden (Li‐
mos, Dobbelman, centrum, SSHN).
In Dukenburg en Lindenholt heeft een aantal
wijken te maken gehad met terugloop van het
aantal inwoners als gevolg van het natuurlijk
verouderingsproces van nieuwbouwwijken:
het aantal inwoners per woning wordt steeds
kleiner doordat kinderen het ouderlijk huis
verlaten, of door scheiding of sterfgevallen.
De terugloop van het aantal inwoners in Mal‐
vert en Nije Veld heeft ook te maken met sloop
van een aantal woningen in deze wijken.
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en drukte, en de woningvoorraad, met veel etage‐
woningen en verkamerde panden, is juist voor deze
bevolkingsgroep erg aantrekkelijk.
Ook in Nijmegen‐Oost is deze leeftijdsklasse sterk
vertegenwoordigd.
Nijmegen‐Zuid, gebouwd in de jaren ’50 en ’60 van
de vorige eeuw, is het meest vergrijsde stadsdeel
van Nijmegen. Maar ook in Nieuw‐West en Duken‐
burg is het aandeel 70‐plussers hoog. In Dukenburg,
en ook in Lindenholt, zal in de toekomst het aandeel
ouderen flink toenemen: de leeftijdsklasse 45‐69 is
daar prominent aanwezig.
Nijmegen‐Noord (Waalsprong) kent als recent
nieuwbouwgebied een heel jonge leeftijdsopbouw:
veel jeugdigen en veel mensen tussen 30 en 44 jaar
oud.
Illustratie 2: toe‐ en afname aantal inwoners per wijk 2000‐2012
Bron: GBA

Door opleidingen veel twintigers
Zoals ook al in illustratie 1 te zien was kent de leef‐
tijdsopbouw van de Nijmeegse bevolking een flinke
piek bij de twintigers. Hierin wijkt de samenstelling
van de Nijmeegse bevolking sterk af van die van
Nederland als geheel. De jongste leeftijdsklassen (tot
17 jaar) en de leeftijdsgroep tussen de 35 en 65 zijn
in Nijmegen juist relatief weinig vertegenwoordigd.

0‐14 jaar 15‐29 jaar 30‐44 jaar 45‐69 jaar

70+

Nijmegen

14%

26%

20%

30%

10%

N‐Centrum

4%

49%

20%

22%

6%

N‐Oost

11%

34%

17%

29%

9%

N‐Oud‐West

14%

27%

23%

30%

6%

N‐Nieuw‐West

15%

24%

21%

27%

13%

N‐Midden

15%

26%

19%

31%

9%

N‐Zuid

14%

22%

18%

31%

15%

Dukenburg

16%

18%

20%

33%

12%

Lindenholt

18%

22%

22%

34%

4%

N‐Noord

28%

15%

31%

22%

4%

Illustratie 4: leeftijdsopbouw per stadsdeel, 1‐1‐2012
Bron: GBA

Illustratie 3: leeftijdsopbouw Nijmegen en Nederland, 2011/2012
Bron: GBA en CBS/Statline

Stadsdelen hebben een eigen leeftijdsprofiel
Er zijn tussen de stadsdelen van Nijmegen behoor‐
lijk verschillen in leeftijdsopbouw, die de ouder‐
dom, de geschiedenis, de woningvoorraad en het
karakter van de gebieden weerspiegelen.
Voor heel Nijmegen geldt al dat er een sterke over‐
vertegenwoordiging van twintigers is. Voor Nijme‐
gen‐Centrum geldt dat nog veel sterker. Het woon‐
milieu hier, met veel levendigheid, voorzieningen

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012

2

Bevolking

II.O V E R I G E K E N M E R K E N V A N D E
NIJMEEGSE BEVOLKING
Aandeel Nijmegenaren met niet‐westerse
achtergrond stabiel rond 12%
Ongeveer 20.000 Nijmegenaren, 12,5% van de totale
bevolking, heeft een niet‐westerse achtergrond: is
zelf geboren in een niet‐westers land, of één van
zijn/haar ouders is dat. Rond de eeuwwisseling nam
het aantal en aandeel niet‐westerse Nijmegenaren
sterk toe. De laatste jaren is de groei klein geweest.
De (kleine) groei die deze groep de afgelopen jaren
heeft gekend is het gevolg van de jonge leeftijdsop‐
bouw: er worden veel kinderen geboren, terwijl het
aantal sterfgevallen klein is. Vestiging en vertrek
van niet‐westers inwoners hebben elkaar de afgelo‐
pen jaren ongeveer gecompenseerd.

Illustratie 6: aandeel tweede generatie binnen niet‐westerse
Nijmegenaren
Bron: GBA

Witte en zwarte wijken
Het aandeel niet‐westerse Nijmegenaren verschilt
sterk van wijk tot wijk en buurt tot buurt. Meijhorst
is de wijk met het hoogste aandeel niet‐westerse
inwoners: 31%. Maar ook in delen van andere wij‐
ken (o.a. Nije Veld, Neerbosch‐Oost, De Kamp,
Hatert, Malvert, Aldenhof) bedraagt het aandeel
niet‐westerse allochtonen soms tussen de 30 en 50%.

Illustratie 5: aandeel westerse en niet‐westerse Nijmegenaren
binnen totale bevolking
Bron: GBA

In vergelijking tot andere steden is het aandeel niet‐
westerse inwoners niet bijzonder. Het aandeel van
12,5% ligt weliswaar iets boven het landelijk gemid‐
delde (11,4%) maar dit is in veel andere steden ook
het geval.

Steeds meer tweede generatie niet‐westerse
Nijmegenaren
Een steeds groter aandeel van de niet‐westerse
Nijmegenaren is in Nederland geboren, is alloch‐
toon van de tweede generatie. In 2000 was 35% van
de niet‐westerse Nijmegenaren tweede generatie, in
2011 42%. Onder de Marokkanen en Surinamers is
het aandeel van de tweede generatie het hoogst.

Illustratie 7: postcodes met absoluut en relatief gezien veel inwo‐
ners met niet‐westerse achtergrond, 2012
Bron: GBA

Veel 1‐persoonshuishoudens
Het meest voorkomende huishoudenstype in Nij‐
megen is het 1‐persoonshuishouden: meer dan
25.000 mensen wonen alleen in een woning. Daar‐
naast zijn er ook nog rond 15.000 vooral jongere
Nijmegenaren die in onzelfstandige eenheden van

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012
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de SSHN of verkamerde panden wonen. Ook zij
leven over het algemeen als 1‐persoonshuishouden.

den. Lindenholt en vooral Nijmegen‐Noord ken‐
merken zich door veel 2‐oudergezinnen en een
beperkt aandeel van 1‐persoonshuishoudens.

Illustratie 8: zelfstandig wonende huishoudenstype in Nijmegen,
2000 en 2012
Bron: GBA

De groei van de zelfstandige huishoudens de afge‐
lopen jaren is vooral voor rekening gekomen van de
alleenwonenden. De toename van de groep 1‐
oudergezinnen is in absolute zin minder groot, maar
relatief wel omvangrijk.
Van stadsdeel tot stadsdeel varieert het aandeel van
de verschillende huishoudenstypen.

Illustratie 9: huishoudensverdeling per stadsdeel 1‐1‐2012
Bron: GBA

In het Stadscentrum wonen nauwelijks gezinnen,
maar juist veel 1‐persoonshuishoudens. Ook de
kamerbewoners en bewoners van de SSHN zijn
vaak in dit stadsdeel, en in Nijmegen‐Oost, te vin‐

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012
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III.D E M O G R A F I S C H E P R O C E S S E N
Sterfte
In de periode 2002‐2008 is het aantal sterfgevallen in
Nijmegen gestaag gedaald, met in totaal zo’n 15%.
In Nederland als geheel was deze ontwikkeling ook
te zien. Door het uitblijven van grote griep‐ en kou‐
degolven in deze periode was de sterfte, vooral
onder ouderen, laag. In 2009 en 2010 is zowel in
Nijmegen als in Nederland het aantal overlijdens
weer tegenomen. In die jaren stierven ruim 1.200
Nijmegenaren.
Het gestandaardiseerde1 sterftecijfer in Nijmegen
schommelt voor vrouwen rond het landelijk gemid‐
delde. Voor mannen ligt dit cijfer meestal iets boven
het landelijke cijfer.
Illustratie 11: gemiddeld kindertal per vrouw, Nijmegen en
Nederland
Bron: CBS

Vooral vrouwen tot 34 jaar krijgen in Nijmegen
relatief weinig kinderen. Dit is een typisch patroon
voor studentensteden, dat ook in zoals Leiden,
Maastricht en Groningen is terug te vinden. De
jonge vrouwen in deze plaatsen volgen een oplei‐
ding of zijn, hoog opgeleid, pas kort aan het werk.
Vrouwen boven de 35 krijgen in Nijmegen in ver‐
houding tot het Nederlandse gemiddelde juist wat
meer kinderen.

Verhuizingen: Nijmegen heeft grote aantrek‐
kingskracht op jongeren

Illustratie 10: gestandaardiseerd sterftecijfer, Nijmegen en
Nederland
Bron: CBS

Geboortecijfers in Nijmegen 20% onder
landelijke gemiddelde
In Nijmegen worden jaarlijks 1.700‐1.800 kinderen
geboren. Gerelateerd aan het aantal vrouwen dat
hier woont is dit een laag cijfer. In Nijmegen ligt het
gemiddeld kindertal per vrouw 20% onder het
landelijk gemiddelde (het aantal kinderen dat een
vrouw zou krijgen als de in een bepaald jaar waar‐
genomen vruchtbaarheid per leeftijdsjaar haar hele
leven zou gelden). Wel is zowel in Nijmegen als
landelijk een stijgende tendens zichtbaar in het
gemiddeld kindertal.

1

Ruim een derde van de mensen die zich in Nijme‐
gen vestigen is tussen 18 en 21 jaar oud, hieronder
heel veel mensen die in Nijmegen een opleiding
komen volgen.
Bij de vertrekkers uit Nijmegen ligt de piek wat
later: net voor de 30. Wanneer zij hun opleiding
afgerond hebben verlaat een groot deel van deze
mensen de stad weer om elders te gaan wonen of
werken.

In het gestandaardiseerde sterftecijfer worden effecten van
verschillen in leeftijdsopbouw verrekend.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012
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Illustratie 12: leeftijdsopbouw vestigers, vertrekkers en migratie‐
saldo 2011
Bron: GBA

Illustratie 13: vestigers vanuit het buitenland
Bron: GBA

Per saldo is het aantal mensen dat naar Nijmegen
komt (10.000‐11.000 personen) gemiddeld zo’n 500
groter dan het aantal dat uit de stad vertrekt.

Verhuizingen: 15% vestiging en vertrek
vanuit/naar buurgemeenten
Zowel het aantal vertrekkers naar, als vestigers
vanuit de buurgemeenten (Beuningen, Wijchen,
Heumen, Overbetuwe, Lingewaard, Heumen) be‐
draagt jaarlijks ruim 1.500. De leeftijdsverdeling lijkt
op die van de totale groep verhuizers: de stad trekt
vooral jongeren, naar de regio vertrekken vooral
mensen tussen de 25 en 50.

Verhuizingen: steeds meer westerlingen
onder vestigers vanuit het buitenland
Per jaar vestigen zich 1.500‐2.000 mensen zich vanuit
het buitenland in Nijmegen. Onder deze vestigers is
de laatste jaren de groep met een achtergrond in
andere westerse landen steeds groter geworden. De
traditionele migrantencategorieën (Turken, Surina‐
mers, Antillianen en Marokkanen) zijn steeds min‐
der omvangrijk geworden. De groep vestigers uit
overige niet‐westerse landen is, na in dip in de peri‐
ode 2002‐2006, weer terug op het niveau van rond
de eeuwwisseling.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012
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IV.B E V O L K I N G I N D E T O E K O M S T
Groei of krimp?
De Nederlandse bevolking is in het verleden altijd
(flink) gegroeid. In berekeningen voor de toekomst
komt de laatste jaren steeds meer het einde van deze
groei in zicht. Verwacht wordt dat rond 2030‐2035
de bevolkingsgroei tot stilstand zal komen en om zal
slaan in bevolkingsdaling.
Rond deze ontwikkeling zullen zich flinke verschil‐
len tussen regio’s en steden voordoen. Sommige
gebieden kennen nu al een terugloop in bevolking.
Andere streken en steden zullen nog flink groeien.
De minder sterke groei van het aantal mensen de
komende 20 jaar zal samengaan met een flinke groei
van het aantal huishoudens. Mede door de toene‐
mende vergrijzing zal de gemiddelde huishoudens‐
grootte nog verder dalen.

Nijmegen groeit in alle prognoses
Er bestaan meerdere prognoses voor de ontwikke‐
ling van gemeenten in Nederland. Twee daarvan, de
regionale prognose van CBS/PBL en de Primos‐
prognose van ABF, proberen de ontwikkeling van
alle Nederlandse gemeenten te ramen. Ook maakt
de gemeente Nijmegen zelf een prognose voor de
bevolkingsontwikkeling in de stad en stadsdelen.
Omdat er geen blauwdruk van de bevolkingsont‐
wikkeling bestaat lopen de uitkomsten van de mo‐
dellen uiteen.
Voor Nijmegen voorzien echter alle prognoses een
doorgaande bevolkingsgroei. Een belangrijke motor
voor die groei is de aantrekkingskracht van de op‐
leidingen in Nijmegen, waardoor veel jongeren naar
de stad getrokken worden.

aangepast, en de verwachting over het aantal inwo‐
ners bijgesteld tot 20.000 in 2020 en 27.000 in 2025.
Voor Nijmegen als geheel lijkt, de verschillende
prognoses en de aannames die daarbij horen in acht
genomen, een inwoneraantal van 170.000‐175.000 in
2020 het meest waarschijnlijk.

Verschillen binnen de stad
Wat in Nederland in het groot gebeurt (groei en
krimpgebieden, invloed van woningbouw) zien we
in het klein binnen Nijmegen. Naast stadsdelen met
bevolkingsgroei, met Nijmegen‐Noord als belang‐
rijkste representant, zullen er ook wijken en stadsde‐
len zijn met een bevolkingsverlies. Vooral Linden‐
holt, maar ook Dukenburg, zijn stadsdelen met een
reëel risico op bevolkingsterugloop.
Ook naar samenstelling van de bevolking kunnen
wijken en stadsdelen uiteenlopende ontwikkelingen
doormaken. Veel, maar niet alle wijken ten zuiden
van de Waal zullen de komende jaren te maken
krijgen met een terugloop van het aantal kinderen in
de basisschoolleeftijd en van pubers.
De toename van het aantal 65‐plussers zal het sterk‐
ste zijn in Lindenholt. In Nieuw‐West en Zuid kent
deze leeftijdsgroep de kleinste groei‐impuls.

Vergrijzing: eerst vooral toename jongere
senioren
Voor de veranderingen in leeftijdsopbouw de ko‐
mende jaren is het ouder worden van de grote ge‐
boortegeneratie uit de jaren 1946‐1965/1970 sturend.
Nu worden de eerste mensen uit deze groep 65. Dat
betekent dat de komende 10 jaar vooral de leeftijds‐
klassen 65‐74 sterk zal groeien. Na 2020 gaat ook de
groep 75‐plussers flink in omvang toenemen.

Bronnen:
Jarenlang bestond er een sterke relatie tussen wo‐
ningbouw en bevolkingsgroei: een stad waar niet
gebouwd werd groeide niet. Sinds het begin van de
kredietcrisis is deze relatie minder duidelijk gewor‐
den. Voor de crisis was het zo dat, wanneer er in een
stad niet gebouwd werd, meestal wel in andere
plaatsen in de regio gebouwd werd. Dat zorgde
voor een verschuiving van inwoners tussen gemeen‐
ten. In de huidige situatie is in bijna alle gemeenten
de woningbouw teruggelopen en betekent niet of
minder bouwen niet meer per definitie inwonersver‐
lies. Daarvoor in de plaats kan huishoudensverdich‐
ting komen: mensen blijven langer onzelfstandig of
bij hun ouders wonen dan zij in economisch gunsti‐
gere tijden zouden doen.



Demografische Verkenning 2009



Stadsgetallen, gemeente Nijmegen



GBA Nijmegen



Statline, CBS



Waalsprongmonitor, diverse jaargangen



Notitie Typering demografisch potentieel per



Regionale prognose 2011, CBS



Primosprognose 2011

stadsdeel tbv Voorzieningenplan

Voor de ontwikkeling van de bevolking in Nijme‐
gen‐Noord heeft de crisis en de daarmee samen‐
gaande vertraging van de bouwplannen natuurlijk
wel grote gevolgen. Volgens de bouwprogramma’s
van een aantal jaar geleden (2007) verwachtten we
rond 2020 30.000 inwoners in de Waalsprong, en
32.000 in 2025. Inmiddels zijn de bouwplannen flink
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Op veel gebieden is de sociaal‐economische positie van de Nijmeegse bevolkings sinds de crisis van 2008 ver‐
slechterd: de groei van het inkomensniveau is gestopt evenals de groei van de beroepsbevolking, de
(jeugd)werkloosheid en het aantal uitkeringen stijgt. Toch is de werkloosheid en het aantal uitkeringen nog
steeds behoorlijk lager dan in de jaren 2004‐2005.
Een positief punt is het hoge opleidingsniveau van de Nijmeegse beroepsbevolking. De (kleine) groep met een lage
opleiding doet het echter slecht op de Nijmeegse arbeidsmarkt: hun werkloosheidskans is hoog

I.INKOMENS IN NIJMEGEN
Laag gemiddeld inkomen, groei stokt
In 2009, het meest recente jaar waarvoor belasting‐
gegevens verwerkt zijn tot statistieken, had een
gemiddeld Nijmeegse huishouden (studenten bui‐
ten beschouwing gelaten) een besteedbaar inkomen
van €30.000.

14% heeft inkomen tot 110% sociaal
minimum
Van de Nijmeegse huishoudens heeft 14% een in‐
komen tot maximaal 110% van het sociaal mini‐
mum. Bij elkaar gaat het om 10.000 huishoudens en
16.500 mensen, waaronder 3.400 minderjarige kin‐
deren.
Vooral 1‐oudergezinnen (meer dan 40%) en 1‐
persoonshuishoudens (20%) horen relatief vaak tot
deze groep tot net boven het sociaal minimum.
Niet alleen vergeleken met Nederland, maar ook
met andere grotere gemeenten is de inkomensop‐
bouw in Nijmegen relatief ongunstig: in 17 van de
25 100.000+ gemeenten is het aandeel lage inkomens
lager dan in Nijmegen. Van vergelijkbare steden
hebben alleen Maastricht, Arnhem, Enschede en
Groningen een groter aandeel lage inkomens.

Veel inkomensverschillen tussen wijken
Aan de oost‐ en noordkant van de stad zijn er veel
wijken te vinden waar weinig huishoudens met een
laag inkomen wonen. Tot de wijken waar juist veel
huishoudens met een laag inkomen wonen horen de
oude volkswijken Biezen, Nije Veld en Wolfskuil en
wijken in Dukenburg.
Illustratie 1: gemiddeld besteedbaar inkomen particuliere huis‐
houdens, exclusief studenten
Bron: RIO‐statistiek, CBS

In vergelijking tot Nederland is het inkomen tame‐
lijk laag: als je het Nederlandse inkomen op 100%
stelt, dan is het gemiddelde inkomen in Nijmegen
89% daarvan.
Voor een deel wordt dat verklaard door de bevol‐
kings‐ en huishoudensopbouw van de stad. Er wo‐
nen hier veel 1‐persoonshuishoudens, die vaker een
laag inkomen hebben. Maar ook als je de inkomens‐
gegevens daarvoor standaardiseert blijft het gemid‐
delde inkomen in Nijmegen duidelijk onder het
Nederlandse niveau liggen, op 93%.
In de jaren 2005‐2008 is het inkomen, zowel in Nij‐
megen als in Nederland, gestaag toegenomen. In
2009 is voor het eerste te zien dat deze groei stokt.
Onder invloed van de economische crisis zijn de
gemiddelde inkomens in Nijmegen en ook in Neder‐
land niet verder gegroeid.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012

Illustratie 2: percentage huishoudens tot 110% van sociaal
minimum
Bron: RIO‐statistiek, CBS 2009
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II.BEROEPSBEVOLKING
Geen verdere toename beroepsbevolking
De Nijmeegse beroepsbevolking (de mensen die
werken of willen werken) heeft een lange periode
van groei achter zich: vanaf 60.000 mensen halver‐
wege de jaren ’90 nam het arbeidsaanbod toe tot
80.000 in 2008. De groei van het aantal werkenden
was ronduit spectaculair. De stad telde in 2008 in de
statistieken ca. 60% meer werkenden dan twintig
jaar eerder1, een aanzienlijk sterkere groei dan nati‐
onaal: zowel het aantal mensen in de werkzame
leeftijd, als het aandeel van het dat werkte/wilde
werken groeide.

Illustratie 3: de Nijmeegse bevolking van 15‐64 jaar naar positie
op de arbeidsmarkt
Bron: CBS (steekproef)

Sinds 2008 is de groei van de beroepsbevolking
echter gestopt. Dit is een verschijnsel dat je in eco‐
nomisch magere tijden meer ziet: dan volgen meer
mensen, in afwachting van betere tijden, een oplei‐
ding, is de instroom in arbeidsongeschiktheids‐
regelingen wat hoger, kiezen mogelijk meer mensen
voor een bestaan als huisman/‐vrouw.
Hoewel de beroepsbevolking de afgelopen decennia
sterk is gestegen, is de arbeidsparticipatie in Nijme‐
gen toch aan de lage kant, zowel vergeleken met
Nederland als vergeleken met andere grote steden.
Deels is dat verklaarbaar: de grote aantallen studen‐
ten die in Nijmegen wonen drukken de arbeidsdeel‐
name. Maar ook onder de mannen boven de 45 is de
arbeidsdeelname aan de lage kant.

1

Indicatieve vergelijking door definitiewijzigingen en gebieds‐
verschillen (Lent, 1998)
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Illustratie 4: arbeidsmarktparticipatie per leeftijdsgroep, Nijme‐
gen en Nederland
Bron: CBS 2010

Veel hoogopgeleiden
Binnen de beroepsbevolking is het stempel van
universiteitsstad goed zichtbaar. Het meest markant
is het hoge opleidingsniveau in Nijmegen (ruim de
helft HBO/universitair). Van de grotere steden zijn
alleen in Amsterdam, Utrecht, Leiden, Groningen en
Amersfoort de percentages hoger opgeleiden in de
beroepsbevolking hoger.

Veel pendel in en uit de stad
De arbeidsmarkt stoort zich niet aan gemeentegren‐
zen. Ruim de helft van de Nijmeegse banen worden
bezet door mensen van buiten de stad. Daarbij ne‐
men de direct omliggende gemeenten een aanzien‐
lijke plaats in (55% van de inkomende pendel) en
profileert Nijmegen zich als werkstad in de eigen
regio. Maar ook Arnhem bezet met 3.000 werkenden
in Nijmegen de vierde plaats als woongemeente van
werkforensen richting Nijmegen.
Omgekeerd zien we in de Nijmeegse Stadspeilingen
dat rond een derde van de werkende Nijmegenaren
buiten Nijmegen werkt. Daarbij ligt het accent meer
op werkgemeenten buíten de regio dan op de ge‐
meente in de buurt van Nijmegen.
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III.WERKLOOSHEID
Conjunctuurpieken en ‐dalen
Rond 1990 heeft Nijmegen, in de omschakeling van
industriestad naar kennisstad een periode van zeer
hoge werkloosheid gekend. Vanaf het midden van
de jaren negentig normaliseert dit beeld zich enigs‐
zins. In de CBS‐cijfers over werkloosheid (een en‐
quêtegegeven, waarin het daadwerkelijk actief zoe‐
ken naar en beschikbaar zijn voor werk een grote rol
speelt) zien we dat de werkloosheid tussen 2000 en
2002 een voor Nijmegen ongekend laag niveau van
5% bereikte (zie ook illustratie 5).
Sindsdien stijgt en daalt het cijfer met de conjunc‐
tuurinvloeden. In 2010 was 6% van de Nijmeegse
beroepsbevolking, 5.000 mensen, volgens de CBS‐
definitie werkloos. De ontwikkeling in Nijmegen
volgt dezelfde lijn als het Nederlandse cijfer, maar
wel steeds op een wat hoger niveau. Vergeleken met
andere steden van meer dan 100.000 inwoners valt
het Nijmeegse werkloosheidspercentage in de mid‐
denmoot.

Beide indicatoren geven echter duidelijk aan dat de
werkloosheid op dit moment veel lager is in in de
jaren 2004‐2006.

Illustratie 6: Niet Werkende Werkzoekenden Nijmegen en Neder‐
land, tot 31‐12‐2011; index 1996=100
Bron: UWV, afdeling Arbeidsmarktinformatie

Verschillen tussen groepen naar tijdsduur
werkloosheid

Illustratie 5: werkloze beroepsbevolking (CBS), als percentage
van de beroepsbevolking 1987‐2010; steekproefuitkomsten!
Bron: CBS

Het aantal ingeschreven mensen bij het UWV (Niet
Werkende Werkzoekenden, NWW) is veel groter
dan de werkloze beroepsbevolking van het CBS. Dit
komt deels doordat voor het krijgen van uitkeringen
inschrijving vaak verplicht is, terwijl aan de andere
kant minder scherp in beeld is of ingeschrevenen
daadwerkelijk direct beschikbaar zijn voor werk en
zelf actief zoeken. Op 1 januari 2012 stonden 8.281
Nijmegenaren ingeschreven als NWW‐er.

Binnen het bestand aan ingeschrevenen bij het UWV
zien we de grootste veranderingen in de groep
kortdurend werklozen. In de economisch herstelpe‐
riode vanaf 2005/2006 loopt hun aantal een aantal
jaar sterk terug. In de jaren 2008‐2010 is onder in‐
vloed van de huidige crisis een sterke stijging te
zien. Dat in dezelfde periode het aantal langdurig
werkzoekenden afneemt lijkt op het eerste gezicht
misschien opmerkelijk, maar is dat niet. Immers, de
omvang van de groep die deze categorie instroomt
wordt bepaald door het aantal mensen dat 3 jaar
daarvoor werkloos is geraakt. En in de periode 2006‐
2007 gebeurde dat bij relatief weinig mensen. De
instroom is de afgelopen jaren dus laag geweest. De
uitstroom uit deze groep, vooral naar AOW en WAO
heeft minder relatie met de conjunctuur en is daar‐
door wel op peil gebleven.
Met het langer duren van de economische crisis
gaan ook de groepen die langduriger werkloos zijn
toenemen. Dat is als te zien voor de groepen die 1‐2
of 2‐3 jaar werkloos zijn. Binnenkort zal dat ook
gaan gelden voor de groep die langer dan 3 jaar
werkloos is.

De dynamiek in het NWW‐cijfer is wat kleiner dan
in het CBS‐cijfer. Waarschijnlijk is er sprake van een
vrij groot “vast” NWW‐bestanddeel dat eigenlijk
niet tot de beroepsbevolking behoort en daardoor
niet meedeint met het economisch tij. Het CBS‐cijfer
dat strakkere criteria toepast meet een lager aantal
werklozen, maar ook een grotere dynamiek.
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bevolking het opleidingsniveau lager is dan gemid‐
deld.

Illustratie 7: Niet Werkende Werkzoekenden (UWV) naar duur
niet‐werkend
Bron: UWV

Illustratie 9: Niet Werkende Werkzoekenden (UWV) als percen‐
tage van de bevolking van 15‐64 jaar, naar etniciteit
Bron: UWV, GBA, bewerking O&S

Hoge werkloosheidskans voor laag
opgeleiden

Onder niet‐westerse Nijmegenaren zijn de schom‐
melingen door de tijd scherper zichtbaar: zowel de
daling in de jaren tot 2008 als de stijging daarna is
sterker dan bij de autochtone en westerse Nijmege‐
naren.

Structureel bezien blijft het opzienbarend dat onder
de ingeschrevenen bij het UWV meer dan de helft
tot de lager opgeleiden behoort en binnen de be‐
roepsbevolking nog geen 20% (t/m vmbo‐mavo).

Grootste schommelingen bij
jeugdwerkloosheid
Ongeveer 500 tot 1.000 van de niet‐werkende werk‐
zoekenden zijn jonger dan 25. Deze groep, die
(vaak) voor het eerst de arbeidsmarkt betreedt,
ervaart de economische fluctuaties het sterkst. In de
periode 2006‐2008 was de afname hier het grootste,
in de jaren vanaf 2009 de stijging.
Meer dan 60% van de jonge NWW‐ers heeft geen
startkwalificatie.

Illustratie 8: Niet Werkende Werkzoekenden (UWV) als percen‐
tage van beroepsbevolking, naar opleidingsniveau, 1‐1‐2011
Bron: UWV en CBS

Dit betekent dat in Nijmegen meer dan een kwart
van de laagopgeleiden werkloos is, van de hoog
opgeleiden slechts een paar procent. Vergeleken met
Nederland is het aandeel NWW‐ers vooral onder
laagopgeleiden erg hoog. Sommige steden (Arnhem,
Groningen, Enschede) kennen een vergelijkbaar
beeld. Steden als Zwolle, Apeldoorn, Haarlem en
Tilburg scoren echter veel beter.

Hoge werkloosheid bij niet‐westerse
allochtonen
Onder Nijmegenaren met een niet‐westerse achter‐
grond is de werkloosheid (uitgedrukt als NWW‐ers
als percentage van de bevolking 15‐64) meer dan 3
keer zo hoog als onder de Nijmeegse bevolking als
gemiddeld. Dit zal zonder meer ook te maken heb‐
ben met het gegeven dat onder de niet‐westerse
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Illustratie 10: Nijmeegse Niet Werkende Werkzoekenden (UWV)
naar leeftijdsklasse (2006=100)
Bron: UWV en CBS
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IV.UITKERINGSAFHANKELIJKHEID
Veel manieren om aantal bijstanduitkeringen
te tellen
Het op het eerste gezicht misschien simpele gegeven
van het aantal bijstandsuitkeringen kan op veel
manieren bepaald worden: tel je uitkeringen aan
dak‐ en thuislozen of bewoners van instellingen wel
of niet mee, kijk je naar uitkeringen op een bepaald
moment of gedurende een bepaalde periode, reken
je bijstandsuitkeringen aan zelfstandigen (IOAW,
IOAZ) wel of niet mee, etc. Afhankelijk van de selec‐
tie die gemaakt wordt loopt het aantal bijstandsge‐
rechtigden in Nijmegen op 1‐1‐2012 uiteen van 5.000
tot 6.000.

Weinig arbeidsongeschikten door jonge
bevolking
Zoals het aandeel WWB‐ers in Nijmegen altijd aan
de hoge kant is, zo is het aantal arbeidsongeschikten
in vergelijking tot Nederland steeds laag.
In absolute cijfers zijn er in Nijmegen ruim 8.000
mensen met een AO‐uitkering. Bijna 3.000 mensen
hebben een Wajong uitkering, ruim 5.000 een WIA‐
of WAO‐uitkering.

Meer mensen in bijstand dan landelijk, maar
verschil is kleiner geworden
Nijmegen heeft traditioneel een hoog aandeel WWB‐
ers in de bevolking. In de economisch gunstige jaren
rond de eeuwwisseling en in 2006/2007 is dat ver‐
schil kleiner geworden. Als gevolg van de crisis is in
de laatste jaren, zowel in Nijmegen als in Neder‐
land, het aantal en aandeel mensen met een bij‐
standsuitkering weer toegenomen.
Ook vergeleken met andere grotere steden heeft
Nijmegen een relatief hoog aantal bijstandsuitkerin‐
gen.

Illustratie 12: ontwikkeling aantal arbeidsongeschiktheids‐
uitkeringen als percentage van de bevolking 15‐64 (per 31‐12)
Bron: CBS en Atlas Sociale Verzekeringen

Dat het totale arbeidsongeschiktheidscijfer in Nij‐
megen tamelijk laag is, is het gevolg van de leef‐
tijdsopbouw van de Nijmeegse (beroeps)bevolking:
er wonen hier relatief veel jonge mensen.
Omdat in deze leeftijdsklassen arbeids‐
ongeschiktheid weinig voorkomt is het logisch dat
er in Nijmegen wat weinig arbeidsongeschikten zijn.
Per leeftijdsklasse bekeken is het aandeel arbeidson‐
geschikten in Nijmegen gemiddeld, soms zelfs wat
aan de hoge kant.

Illustratie 11: verloop uitkeringen WWB < 65 als percentage van
de bevolking van 15‐64 jaar, Nederland en Nijmegen
Bron: CBS (algemene bijstandsuitkeringen)

Tweederde van de bijstandsontvangers is alleenwo‐
nend. Vooral oudere vrouwen (55+) en jongere
mannen (tot 35) vormen grote groepen binnen het
WWB‐bestand. Ook 1‐oudergezinnen zijn, zeker
relatief, sterk vertegenwoordigd onder de bijstands‐
gerechtigden.
Ongeveer de helft van de Nijmeegse WWB‐ers is
(gedeeltelijk) vrijgesteld van arbeidsplicht. Vooral
onder de 55‐plussers is de mate van vrijstelling
hoog: meer dan 80% van hen heeft geen arbeids‐
plicht.
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Illustratie 14: ontwikkeling aantal WW‐uitkeringen, Nijmegen
en Nederland
Bron: CBS

13.000 huishoudens maken gebruik van
inkomensafhankelijke maatregelen

Illustratie 13: percentage arbeidsongeschikten per leeftijdsklasse,
Nijmegen en Nederland, 31‐12‐2010
Bron: Atlas Sociale Verzekeringen en CBS

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in
Nijmegen gebruik maken van inkomensafhankelijke
maatregelen. Voorbeelden daarvan zijn de bijzonde‐
re bijstand, de collectieve aanvullende ziektekosten‐
verzekering of het Schoolfonds.

WW‐uitkeringen fluctueren met conjunctuur
Het aantal mensen met een WW‐uitkering (kortdu‐
rend werkloos) beweegt mee met de conjunctuur.
Op 1 januari 2011 waren er in Nijmegen ruim 3.100
mensen met een WW‐uitkering, dat is 2,6% van de
totale bevolking 15‐64. Door de jaren heen schom‐
melt het percentage WW‐uitkeringen tussen de 1,5%
en 3,5%, afhankelijk van de economische omstan‐
digheden. Het WW‐percentage ligt in Nijmegen
meestal iets boven het landelijk gemiddelde. In
vergelijking met andere steden is het WW‐
percentage gemiddeld.
De daling in het WW‐percentage die landelijk in
2010 en 2011 te zien is deed zich in Nijmegen niet
voor.

Illustratie 15: aantal huishoudens dat gebruik maakt van inko‐
mensafhankelijke maatregelen, 2010
Bron: bestanden afdeling Werk en Inkomen

In totaal maakten in 2010 13.000 huishoudens ge‐
bruik van deze regelingen, de helft van hen zelfs
van meer dan één regeling.

Overlap WWB en inkomensafhankelijke
maatregelen
Tussen gebruikers van WWB en van inkomensaan‐
vullende maatregelen is vanzelfsprekend een grote
samenhang: van alle mensen met een WWB‐
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uitkering maakt 85% gebruik van één of meer inko‐
mensafhankelijke maatregelen.
Lang niet alle gebruikers van inkomensafhankelijke
maatregelen hebben echter een WWB‐uitkering. Dat
geldt voor slecht 40%. De overige 60% van de ge‐
bruikers van inkomensafhankelijke maatregelen
heeft een laag inkomen uit een andere bron: AOW,
WAO, of werk.

Bronnen






CBS: Statline, Regionaal Inkomensonderzoek
(RIO)
www.uwv.nl
Gemeente Nijmegen, Directie Inwoners:
div. registraties
Gemeente Nijmegen, afd. O&S:
Stadspeilingen 1998‐2011
Monitor Werk en Inkomen, 2012
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I.WERKFUNCTIE VAN DE STAD
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Nijmegen heeft een economie met twee gezichten. Er is een groot en stabiel onderwijs‐gezondheidszorgcluster dat
zorgt voor banengroei, soms zelfs tegen de conjunctuur in. De marktsector is veel gevoeliger voor de stemming
van de markt. Nijmegen wordt vaak al vroeg geraakt door een neergang in de wereldeconomie (m.n. micro‐
elektronica). In de krimpperiode 2008‐2010 gingen in de stad 4.000 banen verloren in de marktsector. De groei in
de zorgsector kon niet voorkomen dat het totaal aantal banen met 2.000 terugliep tussen 2008 en 2010.
Van april 2010 tot april 2011 groeit het aantal banen weer flink. In hetzelfde jaar verbetert het rapportcijfer voor
het Nijmeegse ondernemingsklimaat tot een 6,6. Ook blijft het ondernemerschap onder de Nijmegaren sterk groei‐
en. Hoewel de bedrijventerreinuitgifte in 2010 en 2011 sterk terugloopt, zien we dat de kantoren‐, winkel‐ en be‐
drijfsruimtemarkt enigszins verbeteren.
Vanaf de het midden van 2011 keldert het toekomstvertrouwen van regionale ondernemers. Ramingen laten voor
de eerstkomende jaren een bescheiden banengroei voorzien, die ‐naar verwachting‐ niet kan voorkomen dat de
werkloosheid in de komende jaren op een hoger niveau ligt.

landbouw

Werkstad Nijmegen

industrie

Nijmegen telde april 2011 99.060 banen bij 11.665
vestigingen van bedrijven en instellingen in de stad.
Daarmee overtreft het aantal banen de omvang van
de beroepsbevolking van de stad (79.000).
Wat betreft beschikbaarheid van banen van werk‐
nemers ten opzichte van de eigen beroepsbevolking
(werkfunctie), komt Nijmegen op de twaafde plek
van de 25 grootste gemeenten. Gemeenten als Eind‐
hoven (2), Zwolle (3), Arnhem (7) en Den Bosch (6)
scoren hierin beter. Nijmegen is in beroepsbevol‐
kingsomvang de 10e stad van Nederland. De werk‐
functie is dus iets aan de bescheiden kant, maar wel
redelijk in lijn met de verwachting.

commerciële

Sectoraal komt de specialisatie van de stad in on‐
derwijs‐gezondheidszorg goed naar voren in de
derde plek in de niet‐commerciële diensten (48%
van de banen, net na Den Haag en Leiden met beide
49%. De industrie is veel kleiner (13%), maar verge‐
leken met andere steden toch nog wel wel tamelijk
goed vertegenwoordigd (plek 9). In de commerciële
diensten is de positie van de stad ronduit zeer be‐
scheiden (laatste plaats van de 25 100.000+ gemeen‐
ten). Normaal zou hier rond 50% van de banen
verwacht worden, in Nijmegen is dat slechts 39%.
Dit is ook één van de achtergronden van de relatief
kleine kantoorsector in Nijmegen.

diensten
niet‐comm.
diensten
totaal

Illustratie 1: positie van Nijmegen t.o.v. de 25 grootste gemeen‐
ten als het gaat om: a. banen van werknemers per sector en b. de
werkfunctie in totaal (banen/lokale beroepsbevolking), peildatum
ultimo 2010
Bron: CBS

Van de Nijmeegse banen wordt ongeveer de helft
bezet door mensen van buiten de stad, vooral uit de
direct omliggende gemeenten. Omgekeerd zien we
de laatste jaren ook dat de “Nijmeegse” banen
steeds vaker buiten de stad terechtkomen. Inmid‐
dels wordt vrijwel alleen nog bedrijventerrein (me‐
de) namens Nijmegen op het grondgebied van Wij‐
chen uitgegeven. Het Wijchens deel van Bijsterhui‐
zen omvat inmiddels 3.350 banen (het Nijmeegs deel
1.000).

Wat betreft de groei van het aantal banen (bron:
LISA) tussen 2007 en 2011 staat Nijmegen met +1,7%
op de 18e plaats van de G25 (+3,7% is G25 gemid‐
delde). De hele Nijmeegse banengroei is tussen april
2010 en april 2011 gerealiseerd. In dat jaar was de
stad nummer zes in de top 25 van de Nederlandse
steden.
Ook in de ontwikkeling van banen van werknemers
(CBS) tussen 2008 en 2010 bevindt de stad zich op
een vergelijkbare 19e plek van de 25 100.000+ steden
Gegevens na 2010 zijn bij het CBS nog niet beschik‐
baar.
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II.RECENTE WERKGELEGENHEIDS‐

2007

2009

2010

2011

280

270

270

260

220

industrie/nuts

13.370

13.190

11.890

11.100

11.390

Mooie groei 2010‐2011 na 2 jaar krimp

bouw

3.110

3.220

3.300

3.250

3.280

In de slechte jaren 2008‐2010 heeft het grote aandeel
werkgelegenheid in het zorg‐onderwijscluster ge‐
zorgd voor enig tegenwicht tegen het grote banen‐
verlies in de marktsector (‐4.000). Niettemin verloor
de stad in die periode 2.000 banen. Na april 2009
herstelt de marktsector enigszins (+500 banen,
waaronder +300 in de sterk gekrompen industrie).
De sterkste relatieve groei zat in de horeca (+200
banen, +4,7%).
Binnen het cluster overheid, onderwijs en gezond‐
heidszorg laat de overheid na 2010 een krimp zien.
Onderwijs en vooral de gezondheidszorg laten de
laatste 10 jaar een stabiele groei zien van 2‐2½% per
jaar. Door het samenvallen van enig herstel in de
marktsector en de (nog?) voortgaande groei in on‐
derwijs en gezondheidszorg, is 2010 met een groei
van 1.650 banen (+1,7%) één van de betere jaren in
de laatste tien jaar. Alleen 2006 en 2007 lieten een
hogere banengroei zien.
Ondanks enig herstel in de marktsector in het laatste
jaar, is er gemiddeld over de laatste tien jaar sprake
van een gemiddelde krimp van 0,4% jaarlijks. Door‐
dat de overheid, onderwijs en gezondheidszorg wél
groeien (gemiddeld 2,4% jaarlijks 2002‐2011), ver‐
schuift het accent in de lokale werkgelegenheid. De
marktsector had in 2002 nog bijna 60% van de ba‐
nen, in 2011 54%).

groothandel

3.880

3.920

3.590

3.370

3.420

vervoer

5.630

5.720

5.620

5.600

5.590

detailhandel

9.030

9.120

9.010

8.810

8.920

ONTWIKKELING

landbouw

2008

horeca

4.180

4.350

4.340

4.330

4.530

zak. & fin. dv

12.950

13.620

13.240

12.530

12.550

overheid

4.580

4.680

4.720

5.000

4.680

onderwijs

11.530

11.620

12.080

12.230

12.440

gez. zorg

25.590

26.160

26.860

27.390

28.570

ov. diensten

3.300

3.480

3.500

3.570

3.470

totaal

97.410

99.350

98.410

97.420

99.060

Illustratie 3: banenontwikkeling Nijmegen naar sector
Bron: PWE‐Gelderland

Illustratie 2: banenontwikkeling Nijmegen jaar‐op‐jaar, totaal en
verdeeld naar marktsector en gepremieerde en gesubsidieerde
sector
Bron: PWE‐Gelderland

Het laatste jaar laat een zeer hoge groei zien. Verge‐
leken met 25 100.000+ gemeenten neemt Nijmegen
in het laatst gemeten statistische jaar 2010‐2011
(ondanks de beperkte gronduitgifte op eigen grond‐
gebied) de zesde plaats in wat betreft groei (LI‐
SA/PWE‐data).
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III.BEDRIJFSONTWIKKELING
MARKTSECTOR

Extreme conjunctuurgolf en zorgen over de
toekomst
Door de grote non‐profitsector is de Nijmeegse
stadseconomie als geheel relatief weinig conjunc‐
tuurgevoelig. Bínnen de profitsector is dat beeld net
andersom: de omzet‐ en exportprestatie van de
Nijmeegse marktsector laat traditioneel juist grotere
schommelingen zien dan in Nederland als geheel.
Regionaal (gebied Kamer van Koophandel) zien we
in de conjunctuurenquete Nederland (COEN) dat de
recessie er flink inhakt na het derde kwartaal 2008.
Regionaal zijn de effecten grosso modo wat kleiner

dan landelijk, maar niettemin indrukwekkend. Het
omzetherstel is regionaal na half 2010 ook wat gun‐
stiger. Over de hele meetperiode scoort “onze”
kamerrregio in 10 van de 13 kwartalen beter dan
landelijk.
Het herstel van het vertrouwen in de toekomst is
duidelijk brozer dan het omzetbeeld. In slechts twee
van de dertien kwartalen die in beeld zijn, was het
aantal bedrijven dat hogere investeringen meldde
groter dan het aantal bedrijven dat een krimp van
investeringen rapporteerde. In de laatste halfjaar
van 2011 zakt het vertrouwen dat de ondernemers
hebben in het economisch klimaat van de komende
tijd, weer weg.

Illustratie 4: uitkomsten Conjunctuurenquête Nederland (CO‐
EN) voor Kamergebied Centraal Gelderland en Nederland
Bron: CBS e.a.. Saldi van het percentage positieve en negatieve
antwoorden
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Grote groei ondernemerschap
Het aantal Nijmeegse ingeschrevenen in het Han‐
delsregister is de afgelopen jaren enorm gestegen en
ligt in 2012 inmiddels om en nabij de 14.000. Dat is
het dubbele van de 7.000 bedrijven waarmee de stad
deze eeuw begon. Daarbij speelt sterk mee dat in
2010 de inschrijvingsplicht is uitgebreid (o.m. vrije
beroepen, non‐profitdiensten). In dat jaar is de groei
dan ook zeer sterk. Toch zien we ook in de overige
jaren (ook na 2010) dat de groei van het onderne‐
merschap onder de Nijmeegse bevolking fors is. In
de figuur is zichtbaar dat het aantal starters sinds de
economische dip rond 2003 enorm is gegroeid.

IV.RUIMTE VOOR BEDRIJVEN
Ruimer aanbod aan bedrijventerrein;
bedrijfsruimten, kantorenmarkt en
winkelmarkt stabiel.
De Nijmeegse bedrijfsruimte‐ en kantorenmarkt zijn
na 2001 behoorlijk uit balans geraakt. Waar eerst
sprake was van (te) krappe situaties (in de kanto‐
renmarkt bijvoorbeeld minder dan 1,5 maal de
normale jaarvraag als aanbod), slaat het beeld com‐
pleet om naar zeer ruime markten rond 2005.
In de bedrijventerreinenmarkt zien we aanbodpie‐
ken optreden bij het beschikbaar maken van nieuw
terstond uitgeefbaar terrein in 2002/2003 en
2010/2011. Daarna wordt dat aanbod opgenomen
door de markt. Dat laatste gaat in 2007 en 2008 erg
hard, waardoor de markt snel verkrapt. Na 2009
zwakt de vraag flink af en ontstaat in combinatie
met het op de markt komen van nieuw aanbod, een
veel ruimere markt.
In bedrijfsruimten en kantoren verruimt de markt
zeer sterk tussen 2001 en 2005. Het aanbod is vijf à
zes maal zo groot als de gemiddelde vraag in de vijf
jaar daarvoor. Daarna worden de bedrijfsruimte en
kantorenmarkt minder ruim. Uiteindelijk is begin
2011 het aanbod goed voor 3 maal de gemiddelde
marktopname in de periode 2006‐2010.

Illustratie 5: Nijmeegse ingeschrevenen in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel (excl. Zakelijk beheer) en starters
Bron: Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland

Nijmegen kende in 2011 1.426 starters. Dat zijn 8,8
startende ondernemingen per 1.000 inwoners, wat
minder dan Arnhem (10,3), maar flink boven het
regionaal gemiddelde (7,7).
Daarnaast werden er in Nijmegen 406 nevenvesti‐
gingen opgericht, het hoogste aantal van de gemeen‐
ten in de Stadsregio.
Nijmegen was na Arnhem (880) de tweede gemeen‐
te in de regio wat betreft het aantal opheffingen
(806). Ook in de totale aanwas (starters plus oprich‐
tingen minus opheffingen) zitten de beide steden
dicht bij elkaar met ruim duizend nieuwe onderne‐
mingen in 2011.
Wat betreft de activiteiten waarin gestart wordt
staat regionaal de branche “Gezondheid en welzijn”
stevig aan kop. In deze branche vinden we wel veel
vrouwelijke starters die aan de slag gaan in de
thuiszorg of als verpleegkundige. Op nummer twee
de “economische dienstverlening”. Vooral organisa‐
tieadviesbureaus zijn geliefd. De branche “cultuur
en recreatie” vinden we terug op plaats 3. In deze
branche zitten veel starters in de kunstsector (beeld‐
houwers, acteurs, kunstschilders ed.). Daarnaast zijn
schoonheidssalons, nagelstudio’s, kappers, web‐
winkels en klussenbedrijven populair.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012

In de kantorenmarkt is sinds de oplevering van 52
Degrees zeer weinig nieuwbouw gerealiseerd. Bij
een redelijk constante marktopname heeft dat geleid
tot een normalisering van het aanbod. In het jaar‐
rapport 2011 typeert Dynamis Sprekende Cijfers
Nijmegen als een relatief krappe markt in vergelij‐
king met veel andere regio’s.
De winkelmarkt wordt gevolgd via de leegstand.
Dat is niet zonder problemen, omdat winkels uit‐
drukken in vierkante meters een grove generalise‐
ring is (100 m2 in de Broerstraat is totaal iets anders
dan elders). Ook zien we nogal eens dat niet te huur
of te koop aangeboden (voormalige) winkelruimte
onterecht in de statistieken voorkomen. Met deze
slag om de arm, zien we dat de leegstand tussen
2007 en 2009 duidelijk op een hoger niveau is geko‐
men. Na 2009 neemt de leegstand geleidelijk weer
wat af, zowel binnen als buiten het centrum. In
vergelijking met andere steden tussen 100.000 en
175.000 inwoners ligt het leegstandspercentage van
de Nijmegen op de achtste plaats (van 13). In het
centrale winkelgebied liggen we op plaats 7 van de
13. Beide ongeveer gemiddelde scores, derhalve.
De daling sinds 2009 zit vooral in het uit de markt
verdwijnen van enkele zeer grote oppervlakken (500
of 1.000 m2 of meer), m.n. door sloop of functiever‐
andering. In de groep winkelruimten van 100‐500 m2
zit een duidelijke toename van de leegstand. In de
kleinste winkels (kleiner dan 100 m2) is de leegstand
stabiel tot licht dalend.
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Illustratie 6: ontwikkeling van vraag en aanbod naar vastgoedca‐
tegorie: bedrijventerreinenaanbod betreft terstond uitgeefbaar
aanbod (gereed om een bouwvergunning te verlenen); bedrijfs‐
ruimte betreft de regio Zuidwaal; bedrijventerreinen, kantoren en
winkels betreffen Nijmegen
Bron: KAN‐vastgoedrapportages, IBIS; Locatus Retail Verken‐
ner, bewerkt door O&S

In illustratie 7 is nogmaals te zien dat de bedrijfs‐
ruimte‐ en de kantorenmarkt verruimen tot
2005/2006 en daarna stabiliseren op een wat lager
niveau van rond de drie jaar normale uitgifte. De
bedrijventerreinenmarkt kent enerzijds een sterk
conjunctuurgevoelige vraag, maar de pieken in de
verruiming worden ook veroorzaakt doordat het
beschikbaar komen van grond voor uitgifte schoks‐
gewijs gaat, met grote oppervlakken ineens.

Illustratie 7: aanbod op 1 januari uitgedrukt in jaren normale
afzet (marktratio) per vastgoedcategorie (gemiddelde vraag laatste
5 jaar)
Bron: De Vastgoedrapportages, IBIS; bewerkt door O&S
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V.ONDERNEMINGSKLIMAAT
Waardering ondernemersklimaat: voldoende
en flink verbeterd
Sinds 1999 is op een aantal momenten het Nijmeegse
ondernemingsklimaat gewaardeerd. Nijmegen
startte deze reeks met een 6,2 op een teleurstellende
27e plaats onder de GSB‐gemeenten van dat mo‐
ment. Bij de tweede meting in 2001/2002 was die
waardering wezenlijk gestegen tot een 6,7, plaats
acht onder de G31. In 2004 was de stad weer terug
bij af met een 6,2 (landelijk gemiddelde 6,5; 28e
plaats van de 32). In het voorjaar van 2006 hebben
1.100 ondernemers weer hun oordeel kunnen geven
in de lokale bedrijvenpeiling. Met een 6,1 bleef ook
toen de score voor het Nijmeegse ondernemingskli‐
maat aan de magere kant. In 2007 en 2008 herstelt de
score zich tot 6,3. In 2010 komt de waardering flink
hoger uit op 6,6. Vrijwel even hoog als de gunstige
score van 2001. Wel blijft Nijmegen nog steeds een
fractie achter ten opzichte van het gemiddelde totaal
oordeel over het ondernemingsklimaat in de G31‐
gemeenten (6,8). Als we het gemiddelde van de
deelaspecten nemen (i.p.v. het totaaloordeel), dan is
het beeld overigens gunstiger.

baarheid van de stad (van 5,8 naar 6,1) verbeterd.
Ondanks verbeteringen op een aantal punten, klinkt
ook de recessie door in de resultaten van 2010. Nij‐
meegse bedrijven en instellingen zijn op het gebied
van huisvesting veel minder veranderingsgeneigd
dan in 2006. Destijds gaf 22% aan veranderingen in
de huisvestingssituatie te verwachten, en bovendien
ook al concrete stappen te hebben ondernomen. Nu
is dat aandeel gezakt naar 8% van de vestigingen.
Bijna de helft van vestigingen met concrete plannen
prefereert Nijmegen. Daarbij valt op dat de centraal
gelegen kantorenlocaties (stadscentrum, singels,
stationsomgeving) én qua bedrijventerrein de ont‐
wikkellocaties bij de nieuwe Stadsbrug (Nijmegen
West), het meest aantrekkelijk worden gevonden.

Illustratie 8: rapportcijfer Nijmeegs ondernemingsklimaat 1999‐
2010
Bron: Benchmarks Gemeentelijk Ondernemingsklimaat i.o.v. het
Ministerie van EZ en Bedrijvenpeilingen van de afdeling O&S,
gemeente Nijmegen

Binnen het thema ondernemersklimaat zijn veertien
onderliggende aspecten onderscheiden. Een duide‐
lijk positieve trend in de waardering zien we ten
aanzien van de kwaliteit van de bedrijfsomgeving
(in 2010 rapportcijfer 7,1), het imago van de stad
Nijmegen (6,9) en het woon‐ en leefklimaat (6,8).
Daarnaast zijn t.o.v. 2008 de oordelen over dienst‐
verlening door de gemeente Nijmegen (van 5,6 naar
6,3 in 2010), criminaliteit en veiligheid (van 6,1 naar
6,6), de lokale lasten (van 5,2 naar 5,6) en de bereik‐
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eerder omslaan in krimp. Dit betekent in econo‐
misch opzicht een kans voor de stad (beschikbaar‐
heid van personeel) maar ook een opdracht (werk
bieden voor deze mensen).

VI.TOEKOMSTVERWACHTINGEN
Matige banengroei tot 2015, hogere
werkloosheid
Voor de komende vier jaar verwacht het Bureau
Economisch Onderzoek van de provincie Gelder‐
land op basis van de decemberraming 2011 van het
CPB, een flinke beroepsbevolkingsgroei in Nijme‐
gen. Ook het aantal banen groeit, vooral door voort‐
gaande groei in de gezondheidszorg. In totaliteit is
de banengroei onvoldoende om de groei van het
arbeidsaanbod te absorberen. De werkloosheid in
Nijmegen loopt –net als elders‐ naar verwachting
op.
2007
Landbouw
Industrie

2011

2015

Over banengroei op de lange termijn is weinig ze‐
kerheid. Wel houden de verwachtingen rekening
met een verdere groei van de gezondheidszorg‐
sector van 29% van de Nijmeegse banen nu tot wel‐
licht ca. 40% in 2040.

ontw
11‐15

300

200

200

0%

12.300

10.600

9.900

‐7%

Bouwnijverheid

2.900

3.000

3.000

0%

Handel

12.600

12.100

12.100

0%

Vervoer en opslag

3.000

2.800

2.700

‐4%

Horeca

4.000

4.300

4.300

0%

Informatie en communicatie

2.300

2.600

2.600

0%

Financiële dienstverlening

1.900

1.100

1.000

‐9%

Zakelijke diensten

14.000

13.900

14.400

4%

Overheid

15.700

16.800

15.800

‐6%

Gezondheids‐ en welzijnszorg

25.300

28.300

31.300

11%

Cultuur, sport en recreatie

2.100

2.100

2.100

0%

Overige dienstverlening

1.100

1.200

1.200

0%

Alle economische activiteiten

97.400

99.100

100.700

2%

Illustratie 9: banengroei Nijmegen 2007‐2011 en verwachting tot
2015
Bron: BEO Prv. Gelderland, 16 februari 2012 (basis
Decemberraming 2011 CPB

Illustratie 11: ontwikkeling beroepsbevolking Nijmegen en
Nederland 2004‐2040 in het Transatlantic Market scenario
(TM); indexcijfer 2004=100
Bron: Hedenmorgen, BEO, Prv. Gelderland
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PWE‐Gelderland
Bureau Economisch Onderzoek van de Provincie
Gelderland:
Provinciale Economische Verkenning 2012‐2015
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Illustratie 10: beroepsbevolking, banen en werkloosheid in Nijme‐
gen, 1998‐2011 en verwachting tot 2015 (indexcijfers 1998=100)
Bron: BEO Prv. Gelderland, 16 februari 2012 (basis
Decemberraming 2011 CPB

Op lange termijn bezien (tot 2040) blijft de Nijmeeg‐
se beroepsbevolking nog lang groeien. In Nederland
als geheel zal die groei veel geringer zijn en ook

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012

7

Gezondheid en zorg
De gezondheids‐ en geluksbeleving bij Nijmegenaren lijkt in de afgelopen jaren weinig veranderd. Nog steeds
voelt een ruime meerderheid zich goed gezond en gelukkig. Wel zijn er verschillen binnen de bevolking, met name
naar sociaalmaatschappelijke positie. Het aandeel Nijmegenaren dat naar eigen zeggen zelfredzaam genoemd
kan worden ligt boven de 85%. Het aandeel voor wie dat zeker niet geldt is 2 tot 4%, bij de 75‐plussers 11 tot
14%.
Belangrijke gezondheidsthema’s, veelal in relatie tot meervoudige problematiek, zijn de omvang van het aantal
cliënten met psychische problematiek, de multiprobleemhuishoudens, de straat‐ en jeugdprostitutie en het aantal
huishoudens dat een beroep doet op schuldsanering. Ook overgewicht is een thema van betekenis. Een positief
punt is dat minder Nijmegenaren dan in 2009 gezondheidsklachten ervaren als gevolg van slechte luchtkwaliteit.
M.b.t. de gezondheid van jongeren zijn de aantallen aanmeldingen in de jeugdzorg en de toename van cannabis‐
verslaving aandachtspunten. Ook het aandeel jonge kinderen (0‐12 jaar) met problemen op psychisch en sociaal
vlak is aanzienlijk, met name in gezinnen met een lagere sociaaleconomische status. Positief is de in 2011 gecon‐
stateerde afname van het alcohol‐ en drugsgebruik onder 13‐ tot 16‐jarigen.

Beschikbare bronnen
De gezondheid en leefstijl van Nijmegenaren kun‐
nen we voor een deel beschrijven aan de hand van
recente gegevens uit de Veiligheidsmonitor 20111.
Maar voor veel thema’s rondom gezondheid en
levensstijl moeten we een beroep doen op enquête‐
onderzoek uit eerdere jaren (het in 2007 door de
GGD verrichte E‐MOVO onderzoek onder 13‐16‐
jarigen en de in 2008 en 2009 eveneens door de GGD
uitgevoerde volwassenen‐ en kindermonitor. Recent
zijn bovendien de ouderenmonitor 2010 en het regi‐
onaal gezondheidsprofiel 2011 verschenen. Daar‐
naast kunnen we gebruik maken van registratiege‐
gevens en (jaar)verslagen van instellingen, maar
deze geven veelal geen overzichtelijk en volledig
beeld. Binnenkort komen de bevindingen beschik‐
baar van het E‐MOVO‐onderzoek van 2011. In deze
monitor hebben we, vooruitlopend op de rapporta‐
ge van dit onderzoek, al wel gebruik kunnen maken
van eerste tabelgegevens2.
Verder wordt in 2012 een gecombineerde monitor
onder volwassenen en ouderen uitgevoerd, waarvan
de resultaten in 2013 beschikbaar komen.
In dit hoofdstuk beschouwen we de gezondheid van
de gehele bevolking, jong, middelbaar en oud. Voor
wat betreft de jongeren en ouderen komen de be‐
vindingen ook terug in de afzonderlijke hoofdstuk‐
ken “jeugd” en “ouderen”. In deze hoofdstukken
vindt verdere uitdieping van de thema’s voor deze
groepen plaats.

I.HOE GEZOND VOELEN
NIJMEGENAREN ZICH?
Weinig verandering in welbevinden tussen
2009 en 2011
Een grote meerderheid van de Nijmegenaren voelt
zich gezond:




In 2011 beoordeelt 83% van de volwassenen de
eigen gezondheid als ‘(zeer) goed’. 17% is min‐
der positief: 11% zegt ‘gaat wel’, 6% oordeelt
‘matig’ of ‘slecht’. In 2009 was dit laatste cijfer
9%.
Sterke gelijkenis vertoont het antwoordpatroon
bij de vraag of men zich de afgelopen 3 maanden
lichamelijk goed gezond voelde. Dit gold voor
78%. Zo’n 10% antwoordde neutraal, en nog
eens 10% ontkennend.

Met inachtneming van de verschillen in enquêteer‐
wijze lijken deze patronen sterk op het beeld van
twee jaar geleden.
Eveneens een ruime meerderheid van de volwassen
Nijmegenaren voelde zich in de laatste drie maan‐
den meestal gelukkig (74%). Voor een kwart was dit
dus niet het geval: 17% reageerde neutraal, 7% nega‐
tief. In vergelijking met twee jaar geleden hebben
met name meer mensen een neutraal antwoord op
de betreffende vraag gegeven.
Het landelijk cijfer van de ervaren gezondheid lijkt
op dat van Nijmegen. In 2010 beoordeelde 80% van
de Nederlandse bevolking de eigen gezondheid als
goed of zeer goed (tegen 83% voor Nijmegen in
2011).

Samenhang welbevinden met leeftijd
1

De enquête voor de Veiligheidsmonitor 2011 is uitgebreid met
enkele vragenblokken waaronder gezondheid die voorheen
in de Stadspeiling waren opgenomen. Een andere verande‐
ring is dat de leeftijdsgrens met drie jaar is verlaagd tot 15
jaar.

2

Alleen voor Nijmegen; voor de andere Gelderse steden zijn
deze nog niet beschikbaar.
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Met het stijgen van de leeftijd komen er meer ge‐
zondheidsproblemen.
Van de volwassen Nijmegenaren vindt ( in 2011) 6%
de eigen gezondheid ‘matig’ of ‘slecht’. Dat aandeel
loopt op van 1 tot 4 % bij de 18‐49‐jarigen tot 12% bij
de groep 65‐74 jaar en 19% bij de 75‐plussers.
Over de totale groep 65+ is in vergelijking met het
resultaat van twee jaar geleden het aandeel met een
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naar eigen zeggen slechte gezondheid gedaald van
circa 7 naar 2%. Dit laatste percentage komt nage‐
noeg overeen met de bevindingen in de ouderen‐
monitor 2010 (3%). Wel is daar het percentage 65‐
plussers dat een matige gezondheid zegt te hebben
groter (27%).
Zoals aangegeven is specifiek gevraagd naar de
lichamelijke gesteldheid. Van de 18‐34‐jarigen voel‐
de 88% zich in de afgelopen 3 maanden meestal
lichamelijk goed gezond. In de leeftijdsklassen
daarboven nemen de percentages af tot 52% voor de
75‐plussers. Een vijfde van deze laatste groep rea‐
geerde negatief op deze vraag. Relatief groot (bijna
een kwart) is ook het aandeel 75‐plussers dat een
neutraal antwoord gaf. Ook bij deze vraag is in
vergelijking met 2 jaar geleden m.n. in de oudere
leeftijdsgroepen sprake van een daling van het
aandeel dat zich de laatste drie maanden lichamelijk
niet altijd gezond voelde.

dit te maken hebben met de gewijzigde uitvoering
van het veldwerk.
In de ouderenmonitor 2010 is specifiek gevraagd
naar de psychische gezondheid. Ongeveer 18% van
de geënquêteerde Nijmeegse 65‐plussers is op basis
daarvan te beschouwen als psychisch niet gezond3.
Voor de GGD‐regio als geheel geldt nagenoeg het‐
zelfde percentage, dat overigens lager ligt dan 5 jaar
geleden.
Voor de gezondheidsbeleving onder de jeugd kun‐
nen we teruggrijpen op de E‐MOVO‐onderzoeken.
Zo beoordeelde vier jaar geleden 79% van de jonge‐
ren van 13 tot 16 jaar de eigen gezondheid als ‘(heel)
goed’ en 3% als ‘niet zo best/slecht’ (18% ‘gaat wel’).
Dit beeld was vergelijkbaar met dat in andere Gel‐
derse steden. De antwoorden van de in 2011 geën‐
quêteerde 13‐ tot 16‐jarigen laten een lichte verbete‐
ring zien: 81% ervaart de gezondheid als ‘(heel)
goed’, 16% als ‘matig’ en opnieuw 3% als ‘niet zo
best’ of ‘slecht’. Dat laatste percentage strookt met
het aandeel 15‐ tot 17‐jarigen in de Veiligheidsmoni‐
tor uit 2011. Ook daarin noemt 3% de eigen gezond‐
heid matig of slecht4.

Samenhang welbevinden met sociaal‐
maatschappelijke positie en herkomst
Behalve met leeftijd hangt het lichamelijke en gees‐
telijke welbevinden ook sterk samen met sociaaleco‐
nomische status (opleiding, inkomen). De in 2011
gehouden enquête wijst dit opnieuw uit. Bij de 18‐
plussers met een opleiding vmbo of lager is het
aandeel met een volgens henzelf goede of zeer goe‐
de gezondheid 67%. Bij de rest van de populatie is
dit meer dan 85%. Ook heeft bij de laagst opgeleiden
een kleiner deel (60%) zich de laatste drie maanden
gelukkig gevoeld dan bij degenen met een middel‐
bare of hogere opleiding (75% of meer).
Illustratie 1: welbevinden in de afgelopen 3 maanden, naar
leeftijdsklasse
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, O&S

Het minder aantreffen van zich ongezond voelende
mensen, m.n. ouderen, zal voor een deel samenhan‐
gen met de enquêtemethodiek. Twee jaar geleden
werden de betreffende vragen gesteld in een mon‐
delinge enquête, ditmaal in een enquête via internet.
Voor wat betreft ouderen laat de ouderenmonitor
van de GGD overigens zien dat er ook sprake is van
werkelijke daling van het aantal ouderen dat zich
ongezond voelt. M.a.w. het lijkt niet alleen een me‐
thodisch effect te zijn.

Deze bevindingen sporen met de resultaten van het
GGD‐onderzoek onder 19‐64‐jarigen uit 2008. Dat
liet zien dat Nijmegenaren met een lage opleiding
vaker psychisch ongezond zijn en veel vaker chroni‐
sche aandoeningen hebben (hoge bloeddruk, ver‐
hoogd cholesterol, ernstige rugaandoening, ge‐
wrichtsslijtage van de heup of knie, ernstige aan‐
doening aan nek of schouder en diabetes mellitus).5
Een waarschijnlijke samenhang is ook die met leef‐

3

Deze bevinding is het resultaat van de antwoorden op de
vragen in een gevalideerde vragenset (MHI‐5), waaruit de
psychische gezondheid is afgeleid.

Ook bij de geluksbeleving zijn er verschillen naar
leeftijd. Van de 15‐34‐jarigen voelde 77 tot 81% zich
in de afgelopen drie maanden meestal gelukkig en
van de 35‐ tot 75‐jarigen 70 tot 75%; bij de
75‐plussers gold dat voor 54%. Bij alle leeftijdsgroe‐
pen was het aandeel personen dat er tussenin zat
(niet gelukkig, niet ongelukkig) met zo’n 15 tot 25%
aanzienlijk groter dan in 2009. Ook op dit punt kan

4

Indicatief cijfer. Het aantal respondenten van 15 tot 17 jaar is
beperkt.

5

Bij de samenhangen tussen gezondheid enerzijds en leeftijd en
opleiding anderzijds is er nadrukkelijk ook sprake van een
gezamenlijk en versterkend effect: binnen de lager opgelei‐
den is de groep ouderen veel groter (30% is 65+) dan bij de
middelbaar en hoger opgeleiden (circa 10%).
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stijl. Veel leefstijlaspecten zijn bij lager opgeleiden
minder goed, vooral roken en ongezond eten. Dit
werkt negatief door op gezondheid en gezond‐
heidsgevoel.

Illustratie 3: gezondheidsbeleving naar herkomst
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, O&S

Contact met huisarts en specialist

Illustratie 2: gezondheidsbeleving naar opleidingsniveau
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, O&S

Naar herkomst zijn er op basis van de enquête ook
verschillen in ervaren gezondheid waar te nemen,
maar minder dan naar opleiding. Zo is onder de
bevolking van niet‐westerse herkomst het aandeel
dat vindt dat het een goede gezondheid heeft zo’n
6% lager dan gemiddeld. Dit verschil komt terecht
bij de groep die een neutraal antwoord geeft (‘gaat
wel’), niet bij de groep die zich niet gezond voelt,
want die is even groot als bij de autochtone en wes‐
ters‐allochtone bevolking.
Bij de vraag of men zich de laatste die maanden
gelukkig voelde zijn de verschillen iets groter. Ge‐
middeld was dit voor 74% van de Nijmeegse bevol‐
king van 18 jaar en ouder het geval, bij de inwoners
van niet‐westerse herkomst was dit 62%. Factoren
die eerder in dit hoofdstuk en ook in de Stadsmoni‐
tor van 2009 al werden genoemd als verklaring voor
deze verschillen zijn het opleidingsniveau (relatief
meer lager opgeleiden) en de leefstijl (bijvoorbeeld
het gegeven dat Turkse mannen relatief veel roken).
De samenhangen tussen gezondheid enerzijds en
opleiding (en in mindere mate herkomst) anderzijds
weerspiegelen zich ook enigszins in de verschillen
naar gebieden binnen de stad. Zo varieert het aan‐
deel mensen dat zich matig of slecht gezond voelt
van 2 tot 5% in Centrum, Oost en Noord tot 7 à 8%
in de stadsdelen met wijken met een lager sociaal‐
maatschappelijk profiel, zoals Dukenburg en
Nieuw‐West. In deze gebieden geeft ook zo’n 12 tot
13% zich de laatste maanden niet altijd lichamelijk
goed gezond te hebben gevoeld. Als het gaat om
geluksbeleving (‘In de afgelopen 3 maanden voelde
ik me meestal gelukkig’) zijn de verschillen beperk‐
ter.
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In de enquête van 2011 zijn geen vragen gesteld over
contacten met huisarts en specialist. Veranderingen
over de afgelopen twee jaar in dit opzicht zijn dus
niet in beeld te brengen. We beperken ons tot de
voornaamste bevindingen van twee jaar geleden.
In 2009 was het aandeel volwassen Nijmegenaren
dat de laatste drie maanden vanwege eigen gezond‐
heidsklachten contact zocht met de huisarts 45%.
Dat was toen een stabiel cijfer, net als landelijk.
Voorts is toen gewezen op de sterke samenhang
tussen het gebruik van medische voorzieningen met
opleiding en inkomen. Verder was 30% in de voor‐
gaande 12 maanden behandeld door een specialist
en/of opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hierbij
leek wel sprake van een lichte stijging.

Gezondheidsklachten ten gevolge van
geluidsoverlast en luchtkwaliteit
In vergelijking met 2009 ervaren iets minder Nij‐
meegse huishoudens gezondheidsklachten, waarvan
ze denken dat die veroorzaakt worden door een
slechte luchtkwaliteit. Daarentegen geven iets meer
mensen aan gezondheidsklachten als gevolg van
geluidsoverlast te ondervinden. In beide gevallen
gaat het om kleine veranderingen.
In deze paragraaf gaat het om de relatie met het
gezondheidsthema. In het hoofdstuk Milieu komen
luchtkwaliteit en geluid uitgebreider aan de orde.
Vier procent van de volwassen Nijmegenaren geeft
aan dat 1 of meer personen in het huishouden ge‐
zondheidsklachten hebben, waarvan ze denken dat
die het gevolg zijn van geluidsoverlast in de buurt.
Twee jaar geleden was dat 3%. Het gaat in de mees‐
te gevallen om slapeloosheid. Ook nervositeit en
stress zijn genoemd.
Opvallend is dat het cijfer voor Nijmegen‐Centrum
(5%) niet uitsteekt boven de andere delen van de
stad. Twee jaar geleden was dat nog wel het geval.
Zo hebben nu Dukenburg en Nieuw‐West een ver‐
gelijkbare score. Op zich hebben de bewoners in
Centrum nog steeds sterk bovengemiddeld te ma‐
ken met geluidsoverlast als gevolg van de uitgaans‐
functie van het centrum en het verkeer (zie ook het
hoofdstuk Milieu), maar de mate waarin dit leidt tot
gezondheidsklachten was al beperkt en is nog iets
teruggelopen.
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II.HOE GEZOND LEVEN
NIJMEGENAREN?
Alcohol, roken en softdrugs
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Algehele gezondheid regio Nijmegen
In het recent verschenen regionale gezondheidspro‐
fiel worden de uitkomsten van de
(GGD)onderzoeken van de afgelopen vier jaar in
samenhang geanalyseerd. Een van de eerste conclu‐
sies is dat de volksgezondheid in de regio Nijmegen
vooruit gaat. De ontwikkeling van de gezondheid is
op veel (leefstijl)terreinen gunstig. Scoorde de regio
Nijmegen vier jaar geleden iets slechter op algemene
levensverwachting en sterfte dan het Nederlandse
gemiddelde, nu is de levensverwachting van de
inwoners in de regio met 80,1 jaar gelijk aan het
landelijke gemiddelde. Ook wat betreft het verwach‐
te aantal gezonde levensjaren en sterfte wijkt de
regio Nijmegen niet meer af van de landelijke cijfers.
Wel zijn er grote verschillen in gezondheid tussen
hoger en lager opgeleiden.

Nijmegen

Minder dan 2% procent van de volwassen Nijmege‐
naren geeft aan dat 1 of meer personen in het huis‐
houden gezondheidsklachten hebben, waarvan ze
denken dat die het gevolg zijn van een mati‐
ge/slechte luchtkwaliteit. Het gaat in de meeste
gevallen om problemen met de luchtwegen. Ook het
last hebben van een allergie is vaker genoemd. In
2009 gaf ruim 3% gezondheidsklachten aan in relatie
tot stankoverlast. Oost en Midden zijn de stadsdelen
van waaruit de minste klachten komen.

Het drugsgebruik onder de Nijmeegse 13‐16‐jarigen
was in 2007, aansluitend bij het landelijke beeld, vrij
stabiel (12% soft‐ en 3% harddrugsgebruikers). De
eerste E‐MOVO‐cijfers wijzen op een afname gedu‐
rende de laatste 4 jaar (naar 8% soft‐ en 2% hard‐
drugsgebruikers). In de leeftijdscategorie 19‐64 jaar
gaf in 2008 6% aan in de voorgaande vier weken
softdrugs gebruikt te hebben en 2% harddrugs.
In paragraaf IX, Gezondheid en zorg jeugd, komen
(problematisch) alcohol‐ en drugsgebruik onder
jongeren verder ter sprake.
Nijmegen

Illustratie 4: percentage dat gezondheidsklachten ervaart ten
gevolge van geluidsoverlast en een matige/slechte luchtkwaliteit
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, O&S

Het percentage 13‐16‐jarigen dat alcohol gebruikt
vertoonde in 2007 een daling. Wel was er relatief
vaak sprake van overmatig alcoholgebruik.
In het E‐MOVO‐onderzoek 2011 wordt de daling
voortgezet. Zowel de ondervraagde leerlingen uit de
2e klas als de 4e klas zijn minder gaan drinken. Niet‐
temin is het alcoholgebruik onder 16‐jarigen nog
steeds hoog. Landelijk was er in 2007 ook sprake
van een afname van alcoholgebruik en roken onder
jongeren. Of dit nog steeds zo is moet nog blijken uit
de verdere analyse van de onderzoeksresultaten.
In 2007 was ook het aandeel jongeren in Nijmegen
dat rookte (8% dagelijks en nog eens 7% niet‐
dagelijks) licht afgenomen. In 2011 blijken deze
percentages niet verder gedaald te zijn.
De GGD‐volwassenenmonitor van 2008 liet zien dat
van de 19‐64‐jarigen 15% dagelijks alcohol nuttigt,
maar ook dat 1 op de 3 personen te veel en/of te
vaak drinkt. Het aandeel rokers onder de
19‐64‐jarigen lag in 2008 op 25%. Net als landelijk
was dit sinds 2003 met een paar procent afgenomen.
Het Nederlands percentage is thans 27.

2007

2011
in laatste 4 weken aange‐
schoten of dronken geweest
in laatste 4 weken softdrugs
gebruikt
rookt dagelijks
in laatste 4 weken harddrugs
gebruikt

Illustratie 5: genotmiddelengebruik bij 13‐16‐jarigen
Bron: E‐MOVO 2007/2008 en eerste bevindingen enquête 2011

Bewegen en voeding
De kindermonitor 2009 laat zien dat bijna alle 4‐ tot
12‐jarigen in Nijmegen (98%) dagelijks ontbijt, maar
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dat 20 tot 30% minder dan 6 dagen per week groen‐
ten en fruit eet. Voorts is het zo dat 28% van de
kinderen minder dan 7 uur per week beweegt
(sport, buiten spelen, lopen of fietsen naar school).
Het aandeel Nijmeegse 13‐16‐jarigen dat minder dan
7 uur per week beweegt was tussen 2003 en 2007
afgenomen van meer dan 30% tot 23%. De eerste
bevindingen uit het E‐MOVO‐onderzoek 2011 laten
zien dat dit percentage de laatste vier jaar weer
terug is gestegen naar het niveau van 2003 (33%).
Door de veranderde vraagstelling is evenwel niet
vast te stellen in hoeverre dit een verslechtering is.
Het percentage dat lid is van een sportclub is nage‐
noeg hetzelfde gebleven (67% tegen 68% vier jaar
geleden). Dat laatste blijkt ook uit de stadspeiling
2011. Op basis van de antwoorden van ouders onder
de respondenten valt op te maken dat driekwart van
de Nijmeegse jeugd (4‐17 jaar) aan sport doet en
twee derde lid is van een sportvereniging. Verder
duiden de stadspeilingsgegevens over sportdeelna‐
me onder de jeugd op een afname van het aandeel
sportende kinderen in aandachtsgebieden.

digen overgewicht vastgesteld. Bij 11,2% was dit
(matig) overgewicht en bij 2,9% obesitas (ernstig
overgewicht). Een uitsplitsing naar leeftijdsgroep
laat zien dat het percentage overgewicht toeneemt
met de leeftijd van 9,5% bij de 5‐jarigen naar 17,6%
bij de 13/14‐jarigen.
In illustratie 6 is het overgewicht over de laatste
schooljaren weergegeven. Daarin is te zien dat het
percentage overgewicht enigszins fluctueert over de
jaren. De cijfers van het laatste schooljaar lijken iets
te dalen, maar de verschillen zijn nog te klein en
wisselend om echt te kunnen spreken van een da‐
lende trend.
Deze cijfers liggen in de buurt van de landelijk
gemeten percentages voor de 2‐20 jarigen.
Het percentage overgewicht in de gemeente Nijme‐
gen ligt (net als vorig jaar) een procent hoger dan
voor de regio als geheel.

In 2007 was er ook wat vooruitgang in de voedings‐
gewoonten van jongeren, hoewel er ook nog veel te
winnen was: een meerderheid van de jongeren
haalde de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit
niet en bijna een kwart ontbeet minder dan 5 keer
per week. Op basis van de eerste cijfers uit 2011 lijkt
er de laatste jaren een lichte verbetering te zijn in het
ontbijtgedrag en het eten van groente, terwijl het
eten van fruit juist wat minder is geworden.
Van de 19‐ tot 64‐jarige Nijmegenaren gaf in de
Volwassenenmonitor 2008 78% aan dat ze minstens
5 dagen per week tenminste 30 minuten matig in‐
tensief bewegen.
Uit de Stadspeiling 2011 komt naar voren dat het
aandeel volwassenen dat aan sport doet de laatste
paar jaar opnieuw licht is toegenomen. Zeven op de
tien volwassenen doet aan sport. Een groot deel
daarvan – zes op de tien volwassenen ‐ sport weke‐
lijks. Net als voor de jongeren, geldt ook voor de
volwassenen dat het verschil in sportdeelname
tussen aandachts‐ en niet‐aandachtsgebieden iets
groter is geworden.
Een andere overeenkomst tussen volwassenen en
jongeren, op basis van de onderzoeken van 3‐4 jaar
geleden, en voor wat betreft de jongeren bevestigd
door de E‐MOVO‐gegevens uit 2011, is dat een
meerderheid te weinig groente en fruit eet. Vooral
bij mannen, jongvolwassenen en lager opgeleiden
komt het veel voor dat ze te weinig groente en fruit
eten.

Overgewicht
Beweging en zeker ook voeding hangen samen met
overgewicht. Het aandeel jongeren in Nijmegen met
overgewicht bevindt zich al lange tijd op een zelfde
niveau.
In het schooljaar 2010‐2011 is bij 14,1% van de jeug‐
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Illustratie 6: overgewicht schooljeugd schooljaar 2003‐2011
Bron: GGD Regio Nijmegen

Ook bij volwassen Nijmegenaren was in 2008 het
aandeel met overgewicht stabiel (circa 27% overge‐
wicht, 10% obesitas). Het aandeel met obesitas lag in
Nederland toen een paar procent hoger dan in Nij‐
megen (11% van de volwassenen in Nederland
tegenover ruim 9% in Nijmegen). Voor overgewicht
is het verschil groter (36% van de volwassen in
Nederland tegenover 27% in Nijmegen). Dit verschil
zal onder meer met het hoge aandeel hoogopgelei‐
den en jongvolwassenen in Nijmegen te maken
hebben. Onder hoogopgeleiden en jongeren is het
aandeel met (ernstig) overgewicht lager.
In het door de GGD regio Nijmegen uitgebrachte
gezondheidsprofiel 2011 liggen de percentages
overgewicht op vergelijkbare niveaus (Nijmegen
37%, regio 41%). Het Sociaal Cultureel Planbureau6
noemt voor de Nederlandse bevolking als geheel
zelf een percentage van 50 als het aandeel dat over‐
gewicht heeft en 10% dat ernstig overgewicht (obesi‐

6

De Sociale Staat van Nederland 2011
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tas) heeft. Niettemin wordt er hierbij geen toename
geconstateerd.

Vaker ongezond gedrag bij lager opgeleiden
Hierboven is beschreven dat er op een aantal punten
m.b.t. een gezonde leefstijl van jongeren vooruit‐
gang is geboekt, op andere niet. Maar tegelijk con‐
stateert de GGD dat veel jongeren nog ver verwij‐
derd zijn van de normen voor gezond gedrag. Van
belang in dit verband is de constatering dat diverse
vormen van ongezond gedrag vaker voorkomen bij
vmbo‐leerlingen dan bij leerlingen op de havo en
het vwo: overmatig alcoholgebruik, roken, canna‐
bisgebruik, niet ontbijten en weinig sporten en be‐
wegen.
Ook bij volwassenen zien we de invloed van oplei‐
ding (volwassenenmonitor 2008). Op bijna alle door
de GGD onderzochte gezondheids‐ en leefstijlfacto‐
ren bij de 19‐64‐jarigen scoorden de lager opgeleiden
(veel) slechter dan de hoger opgeleiden.

III.ZELFREDZAAMHEID
Een belangrijk uitgangspunt in het Wmo‐beleid
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) vanaf 2012
is het bevorderen van zelfredzaamheid. In hoeverre
vinden Nijmegenaren zich op dit moment zelfred‐
zaam? In de tweejaarlijkse bevolkingsenquête zijn
hierover diverse vragen opgenomen. In het hoofd‐
stuk over sociale omgeving komen thema’s als con‐
tact met familie en buren, participatie en vrijwilli‐
gerswerk aan de orde. In dit hoofdstuk gaat het om
vragen die min of meer gerelateerd zijn aan ge‐
zondheid en zorg.
Hierover is een viertal stellingen voorgelegd:


Een zeer grote meerderheid (92%) geeft aan
goed voor zichzelf te kunnen zorgen. 2% vindt
van niet, 5% zit daartussenin.



83% is het eens met de stelling ‘Ik kan alles
goed aan’. 4% vindt van niet, 11% geeft een
neutraal antwoord.



86% vindt dat ze goed voor zichzelf op kunnen
komen. Nog geen 3% kan dat niet.



83% krijgt hulp en steun van de mensen met
wie ze omgaan. Ook nu is het een kleine 3%
die aangeeft die hulp niet te krijgen.

Illustratie 7: indicatoren zelfredzaamheid totale bevolking
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, O&S

Twee jaar geleden waren de patronen in grote lijnen
het zelfde, zij het dat het beeld nu iets minder gun‐
stig is. Het aandeel positieve antwoorden ligt iets
lager en verder was bij elk van de vier vragen het
aandeel mensen met een neutraal antwoord groter.
Met name geldt dat voor het laatstgenoemde item
(steun omgeving). Ook nu geldt dat de enquêteme‐
thode een deel van de verklaring is.
Uitsplitsing naar leeftijdsgroepen laat zien dat alleen
in de groep 75+ het aandeel dat niet voor zichzelf
kan zorgen en alles niet goed aan kan beduidend
groter is (11 tot 14% tegen 2 tot 4% gemiddeld). Bij
de twee andere vragen (voor zichzelf opkomen en
steun omgeving) zijn de verschillen kleiner.
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De ouderenmonitor 2010 laat zien dat er bij zelfred‐
zamen nog wel degelijk sprake kan zijn van een‐
zaamheid. Onder de Nijmeegse 65+ers is in vergelij‐
king met het aandeel dat zich niet redzaam voelt het
aandeel dat aangeeft eenzaam te zijn aanzienlijk
hoger (36% matig en zo’n 8% ernstig of zeer ernstig).
Net als bij het gezondheidsthema is bij de vragen
over zelfredzaamheid te zien dat er een zekere mate
van samenhang is met opleidingsniveau en her‐
komst. Bij de lager opgeleiden en niet‐westers al‐
lochtone Nijmegenaren zijn de scores iets minder
gunstig. Dat betekent dat voor deze groepen het
totaalbeeld positief is, maar dat hierbinnen meer
dan gemiddeld mensen in een kwetsbare situatie te
vinden zijn.

Illustratie 8: indicatoren zelfredzaamheid bevolking 75+
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, O&S

IV.ZORG
Inleiding
Op het gebied van zorg zijn grote veranderingen
aan de gang. Op de eerste plaats geldt dit voor het
Wmo‐beleid. In het najaar van 2011 is door de ge‐
meenteraad het beleidsplan Wmo vastgesteld. Hier‐
in worden de plannen ontvouwd voor een ver‐
nieuwde aanpak van de regeling. Belangrijk onder‐
deel van het Wmo‐beleidsplan vormen de sociale
wijkteams: generalisten uit de diverse zorginstellin‐
gen pakken onder regie van de gemeente de zorg in
een wijk op, d.w.z. actieve ondersteuning van de
kwetsbaarste groepen en stimuleren zelfredzaam‐
heid bij de minder kwetsbare. Gestart zal worden
met enkele wijkpilots. De uitwerking daarvan krijgt
de komende periode (voorjaar 2012) gestalte.
Ter onderbouwing van het beleid zijn onder meer
sociale wijkprofielen nodig: cijfers en kwalitatieve
informatie waarmee de zorgbehoefte in een wijk in
beeld wordt gebracht. O&S is bezig met de ontwik‐
keling hiervan, in samenwerking met de GGD en de
instellingen. Verder zal O&S een bijdrage leveren
aan het opzetten van de beleidsinformatie.
Een andere beleidsopgave voor het komend jaar is
het voorbereiden van de decentralisatie van de
AWBZ (per 1 januari 2013) en van de Jeugdzorg (een
jaar later). Ook hierbij is aandacht nodig voor de
opbouw van registraties en van beleids‐ en mana‐
gementinformatie en vervolgens voor de monitoring
van het beleid.
In deze paragraaf over zorg besteden we aandacht
aan de bevindingen rondom het zorgbeleid van de
afgelopen jaren, m.n. rondom de individuele voor‐
zieningen Wmo (hulp bij het huishouden, woon‐
voorzieningen, rolstoelen, scootmobiels en vervoer)
en ontwikkelingen m.b.t. het thema ouderenzorg. In
de daaropvolgende paragrafen komen eveneens
Wmo‐gerelateerde thema’s aan de orde, zoals gees‐
telijke problemen, diverse vormen van multipro‐
blematiek en jeugd‐ en verslavingszorg.

Omvang en samenstelling populatie
individuele Wmo‐voorzieningen
Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de
uitvoering van de Wmo. De uitgaven en inkomsten
die samenhangen met de individuele Wmo‐
voorzieningen (huishoudelijke hulp, woningaanpas‐
sing, vervoer, rolstoelen) vormen een belangrijk
onderdeel van de gemeentelijke begroting. In 2010
had Nijmegen circa 8.200 cliënten die een verstrek‐
king hebben gekregen voor individuele voorzienin‐
gen. Bij meer dan de helft betreft het personen die
meerdere vormen van hulp kregen. Dat is te zien
wanneer we de aantallen per categorie in ogen‐
schouw nemen7:

7

Betreft positieve indicatiebesluiten. Bron: Wmo‐
verstrekkingenbestand gemeente over afgelopen jaren

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012
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huishoudelijke hulp: 4.500 verstrekkingen
woonvoorzieningen: 3.800 verstrekkingen
rolstoel/scootmobiels: 1.700 verstrekkingen
vervoer: 4.600 verstrekkingen

Twee derde van de cliënten is vrouw, bijna twee
derde is alleenstaand.
Naar herkomst bekeken is 6 tot 7% van niet‐
westerse herkomst. Er is echter geen sprake van
ondervertegenwoordiging. Zo is van de 65‐plussers
een kwart Wmo‐cliënt, zowel bij de autochtone als
de niet‐westerse bevolking. Binnen de Marokkaanse
65‐plussers blijft de deelname wel achter.

Tevredenheid bij Wmo‐cliënten
Jaarlijks vindt er onderzoek plaats onder de Nij‐
meegse Wmo‐cliënten naar de tevredenheid met de
dienstverlening8. Over het algemeen is de tevreden‐
heid zoals die in het laatst verschenen rapport (over
2010) is gemeten groot tot zeer groot. Op een aantal
punten blijft Nijmegen desalniettemin iets achter bij
het landelijk gemiddelde, maar er zijn ook thema’s
waar de stad beter dan gemiddeld op scoort.

Illustratie 9: gemiddelde rapportcijfers gegeven door Wmo‐
cliënten in Nijmegen
Bron: rapport tevredenheid cliënten Wmo Nijmegen, SGBO

In de enquête zijn diverse vragen gesteld over de
aanvraagprocedure. Aspecten daarvan zijn de te‐
vredenheid over de wijze van behandeling van de
aanvraag, over de deskundigheid van de medewer‐
kers, over de informatieverschaffing etc. Op al deze
punten is 75 tot 85% is tevreden tot zeer tevreden. In
de andere gemeenten in Nederland zijn deze per‐
centages nog iets hoger. De wat grotere mate van
ontevredenheid ligt vooral bij de jongere
klantengroepen (<65 jaar) die in de enquête wat
sterker dan gemiddeld vertegenwoordigd zijn.
Een punt van betekenis in dit verband is ook dat de
organisatie van de Wmo‐uitvoering de afgelopen
twee jaar een flinke verandering c.q. stroomlijning
heeft ondergaan. Voorafgaande daaraan waren er
nogal wat onduidelijkheden en waren ook de wacht‐
lijsten lang. Dit heeft waarschijnlijk zijn invloed
gehad op de scores over de verschillende onderde‐
len van de aanvraagprocedure.
8

Het betreft een landelijke benchmark, uitgevoerd door het
SGBO

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012

De tevredenheid met de voorzieningen zelf, d.w.z.
de kwaliteit van en dienstverlening rondom huis‐
houdelijke hulp, woonvoorzieningen, rolstoelen en
scootmobiels en vervoer is vergelijkbaar met elders.
Voor zover er hier negatieve afwijkingen zijn t.o.v.
het landelijk gemiddelde zijn die beperkt tot heel
beperkt. En deels gaat het hierbij om afwijkingen die
ook terug te vinden zijn in andere steden met meer
dan 100.000 inwoners.
Eén van de punten waarop Nijmegen er positief
uitspringt heeft te maken met het uiteindelijke doel
van de Wmo. Meer dan gemiddeld ervaren de
Wmo‐klanten in Nijmegen van het gebruik van de
Wmo‐voorzieningen een positieve invloed op het
zelfstandig kunnen blijven wonen (83%) en aan het
meedoen in de maatschappij (70%).

Vraag naar huishoudelijke hulp
In Nijmegen hebben bijna 5.000 personen een indica‐
tie voor enige vorm van huishoudelijke hulp, van
wie circa 15% een persoonsgebonden budget heeft.
Vooral in de leeftijdscategorie 75+ wordt er veel
gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp.
In 2010 was het gebruik in Nijmegen in alle leeftijds‐
categorieën relatief niettemin lager dan in de grote
steden, en in de leeftijdsklasse 75+ zelfs lager dan
het landelijk gemiddelde.
De laatste jaren zijn de aantallen gebruikers in Nij‐
megen overigens flink gestegen, sterker dan lande‐
lijk, waardoor de verschillen met de landelijke ge‐
bruikerspercentages geringer zijn geworden. Voor
een deel zou er dus sprake kunnen zijn van het
inhalen van achterstand. Er zou daarnaast ook een
demografische verklaring kunnen zijn voor het
toenemen van het cliëntenbestand. Door vergrijzing
van de bevolking ligt het voor de hand een toename
van het beroep op huishoudelijke Wmo‐hulp te
verwachten. Opvallend evenwel is de leeftijdsspeci‐
fieke ontwikkeling. De afgelopen jaren was bij de
70‐plussers de groei kleiner dan op basis van demo‐
grafische ontwikkeling binnen de leeftijdsklasse
verwacht kon worden. Bij de groep 40‐69 jaar was
die juist groter. Dit verschijnsel is ook voor Neder‐
land als geheel te zien.
Al met al is er (nog) geen sluitende verklaring te
geven voor de toename van het aantal cliënten dat
een beroep doet op huishoudelijke hulp.
Eenzelfde ontwikkeling is te zien bij het aantal gele‐
verde uren zorg per persoon. Ook dat is in Nijme‐
gen de laatste jaren toegenomen. Deze trend doet
zich ook landelijk voor, zij het minder dan in Nijme‐
gen. En ook nu geldt dat met deze relatief sterke
stijging het gemiddeld aantal zorguren per persoon
in Nijmegen nog steeds lager is dan gemiddeld in
Nederland.
Een mogelijke verklaring voor de stijging van het
aantal zorguren per cliënt is de werkwijze van de
zorgleveranciers. Een paar jaar geleden kregen
cliënten vaak minder uur hulp dan waar zij volgens
hun indicatie recht op hadden. Nu is dat verschil
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veel kleiner geworden. Maar ook na deze verande‐
ring in werkwijze bleef het aantal uren stijgen. Ook
hier geldt dat (de rest van) de verklaring niet te
geven is.
Beide toenames, d.w.z. van deelname en van ge‐
middeld aantal zorguren, zorgen voor een grote
stijging van het totaal aantal uur geleverde huis‐
houdelijke zorg. Omdat de verklaringen voor de
groei c.q. ontwikkelingen in de afgelopen jaren nog
niet sluitend en volledig zijn is het moeilijk aanna‐
mes voor de toekomst te onderbouwen. De ver‐
wachting is dat het totaal aantal zorguren huishou‐
delijke hulp nog wel zal toenemen, maar niet in het
tempo van de afgelopen jaren. Verdere informatie‐
inwinning en analyse zullen nodig zijn.

Groei zorgvraag ouderen waarschijnlijk
minder groot dan toename aantal ouderen
In een bredere context dan alleen de Wmo is in 2008
door O&S een rapport geschreven over de gevolgen
van de vergrijzing in Nijmegen. Geconstateerd is dat
de grijze druk ‐ dat wil zeggen de verhouding van
de 65‐plussers tot de beroepsbevolking ‐ minder zal
toenemen dan landelijk. De groei van de groep
ouderen ligt tot 2020 in Nijmegen iets onder het
landelijk gemiddelde, de totale bevolkingsgroei in
de stad zal juist bovengemiddeld zijn. De gemeente‐
lijke demografische verkenning uit 2009 voorspelt
tot 2020 een toename van het aantal 60‐ tot 70‐
jarigen met 4.000 en van het aantal 70‐ tot 80‐jarigen
met 3.000.
Omdat ouderen de grootste gebruikers van zorg‐
voorzieningen zijn, zal de toename van het aantal
ouderen in Nijmegen een stuwend effect op de
zorgvraag hebben. Maar er zijn ook ontwikkelingen
die de zorgvraag van ouderen (enigszins) dempen.
De toename van ouderen is de eerste 10 jaar het
sterkst bij ‘jongere’ ouderen (60‐ers), die een veel
beperktere zorgvraag hebben. En het opleidingsni‐
veau, de gezondheidssituatie en het inkomen van de
toekomstige ouderen zal verbeteren, wat over het
algemeen samengaat met een lagere zorgvraag. Dat
zal per saldo leiden tot een groei van de totale zorg‐
vraag, die waarschijnlijk minder groot is dan de
toename van het aantal ouderen.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012

V.PSYCHISCHE GEZONDHEID
Vanuit het beschikbare enquêtemateriaal is het
volgende te zeggen over het psychisch welbevinden.
In par. I bleek al, op basis van de zogenaamde MHI‐
5 schaal, dat 18% van de ouderen in min of meerde‐
re mate psychische gezondheidsproblemen onder‐
vond. Voor de groep 15‐64 is dit percentage 12
(Volwassenenmonitor 2008). Uit dezelfde monitor
kwam naar voren dat 5% van de volwassenen in
Nijmegen een hoog risico op angststoornissen of
depressie loopt en 38% een matig risico. Een andere
bevinding was dat 12% twee jaar of langer slaap‐ of
kalmeringsmiddelen op doktersvoorschrift gebruik‐
te.
De ouderenmonitor 2010 laat zien dat het gebruik
van slaap‐ en kalmeringsmiddelen bij ouderen
waarschijnlijk hoger ligt. T.b.v. deze monitor is
gevraagd naar het gebruik gedurende de laatste
twee weken. Voor de 65‐plussers was dit 16%.
Of er nu duidelijke ontwikkelingen zijn m.b.t. de
psychische gezondheid van volwassen Nijmegena‐
ren is nog moeilijk te zeggen. Landelijk wordt door
het SCP geen toename van de “psychische ziekte‐
last” vastgesteld.
Voor wat betreft de jeugd gaf in het E‐MOVO‐
onderzoek van 2007 zo’n 5% van de 13‐16‐jarigen
aan serieuze psychische en psychosociale problemen
of depressieve gevoelens te hebben. Voor nog eens
zo’n 10 tot 15% geldt dat in lichtere mate. Het E‐
MOVO onderzoek van 2011 levert vergelijkbare
percentages op. Bij meisjes en bij vmbo‐leerlingen
komt psychische problematiek relatief vaker voor.
Behalve enquêteresultaten zijn er registratie‐
gegevens. In de periode 2008‐2010 is het percentage
Nijmegenaren dat cliënt is van de NIM (Nijmeegse
Instelling voor Maatschappelijk werk) niet
veranderd (1,2%). Lindenholt en Nieuw‐West zijn
het meest bovengemiddeld (1,5%). Opvallend is dat
ook in Noord het aandeel NIM‐cliënten
bovengemiddeld is (1,4%).
In dezelfde periode is het aandeel Nijmegenaren dat
cliënt is bij de GGZ Nijmegen (geestelijke gezond‐
heidszorg) toegenomen van 2% naar 2,8%. Dat is een
sterkere stijging dan in de jaren daarvoor. Duken‐
burg is het stadsdeel met het hoogste aandeel (3,7%),
gevolgd door Nieuw‐ en Oud‐West (resp. 3,3 en
3,2%). Noord heeft met afstand het laagste percenta‐
ge (0,9).
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VI.GEMEENTELIJKE AANPAK
MULTIPROBLEEMHUISHOUDENS
In de vorige Stads‐ en Wijkmonitoren constateerden
we dat er signalen waren voor een groeiend aantal
multiprobleemhuishoudens in de aandachtsgebie‐
den. De problemen binnen deze huishoudens om‐
vatten een groot aantal leefgebieden, met daarbin‐
nen veelal een sociaaleconomische component (geen
werk, schulden) en een psychosociale component
(opvoedingsproblemen, probleemrijke kinderen,
relatieproblemen, huiselijk geweld, verstandelijke
beperkingen). Vaak zijn ze al geworteld in voor‐
gaande generaties en steeds vaker gaat het om een‐
oudergezinnen. Hulpverleners vinden de context te
complex en te weerbarstig voor reguliere hulpverle‐
ning. In de aandachtsgebieden, met daarbinnen veel
sociaal‐maatschappelijke achterstand, is het aantal
multiprobleemhuishoudens relatief groter.

Illustratie 10: percentage cliënten onder inwoners van Nijmegen
van GGZ Nijmegen en Nijmeegse Instelling voor Maatschappe‐
lijk werk (NIM) naar stadsdeel
Bron: gegevens van GGZ Nijmegen en NIM

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012

Na een pilot in de wijk Wolfskuil functioneren sinds
eind 2009 in Nijmegen zeven wijkteams ter bestrij‐
ding van overlast en multiproblematiek. In die
wijkteams werken politie, corporaties, NIM (maat‐
schappelijk werk), Tandem (welzijnswerk) en Meld‐
punt Bijzondere Zorg (als adviseur) onder regie van
een gemeentelijke wijkteamregisseur samen. Ook
allerlei andere (hulp)instellingen zijn betrokken. Het
gaat om een actieve aanpak “achter de voordeur”.
Om te kijken of de aanpak in de zeven teams werkt
en doorgezet zou moeten worden heeft O&S in 2011
een evaluatie uitgevoerd. Een analyse is uitgevoerd
op de meer dan 550 tot dan toe uitgevoerde casus‐
sen en een groot aantal professionals is geënquê‐
teerd en geïnterviewd.
De resultaten wijzen op een groot draagvlak voor de
aanpak. De lijnen zijn kort, de samenwerking is
goed en men heeft het idee dat de aanpak werkt.
Sterke punten zijn o.a. de sturing door de wijkteam‐
regisseurs, de gebiedsgewijze aanpak, het werken
met compacte teams en het werken met per casus
verantwoordelijke casusregisseurs en gezinscoaches.
Wel zijn er nog serieuze verbeterpunten, waaronder
de samenwerking met andere ketenaanpakken,
zoals het Veiligheidshuis, en de verduurzaming van
de aanpak (organisatorisch, financieel).
B&W en vervolgens de Raad hebben najaar 2011
besloten om de achter de voordeuraanpak met de
wijkteams voort te zetten en ook toe te passen op de
overige woonwijken in Nijmegen. De aanpak zal
onderdeel gaan uitmaken van de algehele vernieu‐
wing van het Wmo‐beleid. Daarbinnen spelen
nieuw te vormen sociale wijkteams een sleutelrol
voor de zorgaanpak in brede zin (zie eerder deze
paragraaf) en zullen de wijkteams (inmiddels om‐
gedoopt tot “regieteams multiprobleemhuishou‐
dens”) belast worden met de multidisciplinaire
aanpak van de huishoudens met meervoudige,
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complexe problemen. Het gaat om 6 regieteams9 die
op stadsdeelniveau zullen opereren.
Dat de omvang van multiproblematiek nog steeds
toeneemt valt ook af te leiden uit het stijgend aantal
meldingen bij het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ)
van de GGD. Behalve dat het MBZ betrokken is bij
de wijk‐ c.q. regieteams heeft het ook een eigen
regionale functie in de zorg voor huishoudens met
problemen op meerdere leefgebieden tegelijk. Zo
nam het aantal meldingen in 2010 (775) met 38% toe
ten opzichte van 2009.

Omvang aantal dak‐ en thuislozen voor het
laatst in 2008 geraamd

Samen met een aantal huisartsen, IrisZorg en RIBW
organiseert de GGD sinds oktober 2010 twee in‐
loopspreekuren voor dak‐ en thuislozen, verslaaf‐
den, immigranten en prostituees. Dit project (“Bui‐
tenzorg”) is bedoeld om de huisartsenzorg voor
deze sociaal kwetsbare groepen beter toegankelijk te
maken. Een sociaal‐verpleegkundige van de GGD
zoekt deze mensen op en fungeert als een spin in het
web.
Actuele inventarisatiegegevens over de totale groep
dak‐ en thuislozen zijn thans niet beschikbaar. Bij
het Meldpunt Bijzondere Zorg van de GGD in de
regio Nijmegen, komen jaarlijks circa 30 tot 40 mel‐
dingen binnen waarbij dak‐/thuisloosheid een rol
speelt.

In 2008 is voor het laatste een inventarisatie uitge‐
voerd van de omvang en aard van de dak‐ en thuis‐
lozenproblematiek in Nijmegen en de regio10. Naar
schatting 800 dak‐ en thuislozen, waaronder circa 90
zwerfjongeren in de leeftijdscategorie 18‐25 jaar,
kregen toen hulp van een organisatie voor maat‐
schappelijke opvang. Het totale aantal dak‐ en thuis‐
lozen in het gebied werd geschat op ongeveer 1.100.
Naar schatting 40% van de ruim 800 dak‐ en thuis‐
lozen, die hulp krijgen, is verslaafd. En naar schat‐
ting 20% heeft een psychiatrische stoornis.
Het aantal zwerfjongeren onder de 18 jaar in Nijme‐
gen ligt volgens een raming uit 2006 tussen de 43 en
70.
Een andere categorie betreft de zogenaamde ‘ver‐
kommerden en verloederden’11. Hun problematiek
is zeer gevarieerd en complex. Vaak gaat het om
problemen op meer gebieden. Sommigen hebben
meer behoefte aan materiële ondersteuning, anderen
meer aan geestelijke ondersteuning. Bij velen in deze
groep gaat het om gebrek aan zingeving of dagin‐
vulling, eenzaamheid en financiële problemen. In
toenemende mate gaat het hier om gezinnen (bijv.
woninguitzetting, problematische uitkeringssitua‐
ties).
Het aantal dat in de regio Nijmegen / Rivierenland
in 2008 bekend was bedroeg bijna 400. De werkelijke
aantallen zijn veel hoger. Uitgaande van het lande‐
lijke kengetal van 0,7% van de bevolking, waren er
toen in het zorggebied in totaal waarschijnlijk ruim
3.500 verkommerden en verloederden.

9

Binnen de regieteams blijven dezelfde partners deelnemen
behalve het MBZ. Het MBZ blijft wel betrokken als een van
de instellingen waaraan casusuitvoering wordt uitbesteed.

10

Met de regio bedoelen we Nijmegen en Rivierenland, het
maatschappelijke opvang gebied waarvoor Nijmegen als
centrumgemeente fungeert.

11

Personen die zelfstandig wonen, maar vanwege verschillende
problemen een beroep doen op opvangorganisaties én in een
situatie van dakloosheid dreigen te geraken.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012
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VII.KETENAANPAK JEUGD‐ EN

VIII.AANVRAGEN VOOR

STRAATPROSTITUTIE

SCHULDHULPVERLENING

Eind 2010 is Nijmegen gestart met een pilot voor een
ketenaanpak straat‐ en jeugdprostitutie. Aanleiding
vormden onderzoeken m.b.t. de tippelzone en de
jeugdprostitutie en loverboyproblematiek binnen
Nijmegen. Doel van de aanpak was om vrouwen uit
de prostitutie te krijgen. Gemeente en zorginstellin‐
gen zouden daarbij nauw moeten samenwerken
volgens afgesproken protocollen.
Eind 2010 waren er nog veel onduidelijkheden
rondom de inrichting van de keten, maar toch is
besloten op dat moment een start te maken met de
aanpak van concrete casussen. Er werden een regie‐
team en een casuïstiekoverleg ingesteld, met deel‐
name van IrisZorg, het Meldpunt Bijzondere Zorg
(ondergebracht binnen de GGD), het Maatschappe‐
lijk werk en de gemeente. De eerste periode werd
daarbij gezien als een pilotperiode. Over de maan‐
den januari tot en met april 2011 is door O&S een
evaluatie uitgevoerd, m.n. op basis van verslagen en
dossiers van de beide overleggen.

Financiële problematiek is vaak een onderdeel van
meervoudige problematiek binnen huishoudens. In
2009 leek het aantal mensen dat in de financiële
problemen komt, door de economische crisis toe te
nemen. Het aantal aanvragen voor schuldhulpver‐
lening door Nijmegenaren steeg in de eerste helft
van 2009 tot boven de 100 per maand.
Bij in 2008 verricht onderzoek van de GGD onder
19‐64‐jarige Nijmegenaren gaf 11% aan risicovolle of
problematische schulden te hebben. Een deel van
deze mensen (3% van alle respondenten) gaf aan dat
men die schuld niet zonder hulp kon oplossen. Dit
onderzoek is kort na het begin van de kredietcrisis
uitgevoerd.

De analyse van de casusbehandelingen in de perio‐
de januari‐april 2011 wijst uit dat de individuele
problematiek heel complex is en het organiseren van
een doeltreffende ketenaanpak moeizaam gaat. Bij
een groot deel van de 25 casussen bleek het niet
mogelijk flinke vorderingen te maken. Knelpunten
waren onder meer de onduidelijkheid over de regie,
de veelheid aan benodigde afstemmingen, het ge‐
ringe overzicht over de doelgroep en de te beperkte
betrokkenheid van de politie. Ter nuancering geldt
wel dat de onderzochte uitvoeringsperiode van vier
maanden, waarin resultaten bereikt moesten wor‐
den, kort was.

Voor wat betreft de laatste jaren geeft de manage‐
mentinformatie vanuit het bureau Schulpverlening
van de gemeente aan dat het aantal aanvragen sta‐
biel is gebleven en in 2011 zelfs iets is teruggelopen.
In 2012 vindt weer een bevolkingsonderzoek van de
GGD plaats. Daarmee kan het schuldenbeeld vanuit
de bevolking zelf worden geactualiseerd.

De resultaten van de evaluatie zijn meegenomen bij
de bijstelling van de aanpak. Najaar 2011 is door het
gemeentebestuur besloten om de aanpak neer te
leggen bij het Meldpunt Bijzondere Zorg. Het Meld‐
punt heeft de opdracht om de aanpak vanuit de
eigen organisatie vorm te geven en daarbij samen te
werken met betrokken instellingen.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012

12

Gezondheid en zorg

IX.GEZONDHEID EN ZORG JEUGD
Probleemjongeren in beeld
Voor de gezondheidssituatie van jongeren zijn we in
eerste instantie aangewezen op de gemeentelijke
jeugdmonitor van 2008 en het E‐MOVO‐onderzoek
2007/2008. Zoals in de inleiding aangegeven komen
binnen enkele maanden de resultaten van het E‐
MOVO‐onderzoek 2011 beschikbaar, maar hebben
we voor deze rapportage al wel gebruik kunnen
maken van eerste tabelgegevens. In de voorgaande
paragrafen zijn verschillende van deze cijfers al
toegepast.
In de vorige Stads‐ en Wijkmonitor stond als sa‐
menvattende constatering uit E‐MOVO en Jeugd‐
monitor dat het aandeel “probleemrijke” jongeren ‐
jongeren die met hun gedrag voor zwaardere over‐
last zorgen en/of zwaardere psychische problemen
hebben ‐ was afgenomen van circa 15% in 2003 naar
circa 10% in 2007/2008. Tegelijk was evenwel te zien
dat er bij instanties meer jongeren met problemen in
beeld kwamen.
Of sinds 2008 er sprake is van toe‐ of afnames zal
nadere analyse op basis van het E‐MOVO onder‐
zoek en andere bronnen moeten uitwijzen.
Hieronder volgen als opmaat een aantal relevante
bevindingen uit enkele bronnen.

Jeugdzorg
Een eerste gegeven betreft het aantal aanmeldingen
voor vrijwillige hulpverlening bij Bureau Jeugdzorg
Gelderland. Volgens de vorige Stads‐ en Wijkmoni‐
tor was het aantal aanmeldingen uit de regio Nijme‐
gen in de jaren 2007 en 2008 gestegen tot circa 1.200.
Als redenen voor de groei werden genoemd: het
steeds meer verdwijnen van het taboe om hulp te
vragen bij opgroei‐ en opvoedproblemen, meer
bekendheid over het aanbod van jeugdzorg door
media‐aandacht hierover en een toename van meer‐
voudige problematiek bij gezinnen. Ook de uitbouw
van lokale zorgstructuren voor kinderen en jongeren
is van invloed. De zorgstructuren (Kijk op Kleintjes,
Zorg Advies Teams) zijn gericht op het in een vroeg
stadium signaleren van problemen en hebben geleid
tot meer aanmeldingen bij Bureau Jeugdzorg. De
gesignaleerde groei van het aantal aanmeldingen bij
Jeugdzorg hoefde dus niet te betekenen dat het
aantal jongeren met problemen is gestegen.
In 2009 en 2010 zien we opnieuw een stijging, zelfs
heel fors tot meer dan 1.650 aanmeldingen in 2009
en 1.750 in 2010. Ook landelijk is er, met name in
2009, een flinke stijging maar niet zo sterk als in de
regio Nijmegen. Deze toename van het aantal aan‐
meldingen wordt door Bureau Jeugdzorg toege‐
schreven aan de wijze van registratie12. Een andere

factor is het aantal zogeheten “zorgmeldingen”. Dat
zijn meldingen van andere professionals die zich
ernstig zorgen maken over een kind, waarbij de
ouders zelf geen hulp (willen) zoeken maar waarbij
dat wel nodig is vanwege de ontwikkelingsbedrei‐
ging van het kind. Deze meldingen worden pas
vanaf 2009 geregistreerd als aanmelding. Het gaat
om tussen de 250 en 300 zorgmeldingen per jaar.
Rekening houdend met deze omstandigheden is het
aantal aanmeldingen bij Jeugdzorg de laatste jaren
stabiel geweest. Wel trad in 2011 een daling op tot
minder dan 1.600. Deze terugloop is mede te verkla‐
ren door het project Jeugdzorg Dichtbij13.
De afgelopen jaren steeg het aantal jeugdigen met
een ondertoezichtstelling (OTS) of onder voogdij.
Dat zien we landelijk, in Gelderland en ook in Nij‐
megen. In 2008 waren er 533 jongeren uit de regio
Nijmegen met een OTS en 70 onder voogdij. Ook in
2009 was er nog een stijging van het aantal jongeren
met OTS (tot 567). In 2010 is dit aantal nagenoeg
gelijk gebleven (574). Het aantal voogdijcliënten is
de laatste jaren stabiel gebleven (net boven 70).
Een andere bron die gegevens oplevert is het Korps
Landelijke Politiediensten Het aantal jeugdige ver‐
dachten (12‐24 jaar) was in de periode 2003‐2007
gestegen van ruim 800 naar bijna 1.100. Tussen 2007
en 2010 is dit aantal weer teruggedaald naar circa
800. Maar daar hoort wel de notie bij dat dit mede of
zelfs grotendeels veroorzaakt kan zijn door de ver‐
anderingen in de registratie. In vergelijking met
andere steden is het percentage jeugdige verdachten
aan de lage kant.

Meer jongeren zoeken hulp vanwege
problematisch cannabisgebruik
IrisZorg brengt jaarlijks het alcohol‐ en drugsge‐
bruik bij Gelderse jongeren en jongvolwassenen in
beeld via de rapportages “Tendens”.
De laatste jaren is er bij IrisZorg een sterke stijging
van het aantal jongeren dat hulp zoekt in verband
met problematisch cannabisgebruik. Tussen 2006 en
2010 is het aantal jongeren dat bij IrisZorg staat
ingeschreven voor cannabisgebruik verdubbeld van
ca. 175 naar 350. Dit komt overeen met landelijke
ontwikkelingen. Enerzijds kan het betekenen dat
meer jonge mensen problemen hebben met canna‐
bisgebruik, anderzijds kan het ook zo zijn dat zij
hun problemen eerder erkennen en hulp zoeken bij

le cijfers. Het gaat om ruim 300 indicaties voor een PGB op
jaarbasis in de afgelopen jaren.
13

Ter voorbereiding op de voorgenomen decentralisatie van de
jeugdzorg naar de gemeenten heeft Nijmegen najaar 2011 een
afspraak gemaakt met de provincie Gelderland voor het uit‐

12

Vanaf half februari 2009 worden de PGB indicaties in het
kader van de AWBZ (grondslag psychiatrische problematiek

voeren van het experiment “Jeugdzorg Dichtbij Nijmegen”.
Dit experiment heeft als doel om ambulante jeugdzorg zon‐

bij het kind) door de verschillende regiokantoren van BJZ

der indicatie in te zetten en jeugdzorg daarmee naadloos te

Gelderland afgehandeld, waar dat tot die tijd gebeurde door

laten aansluiten bij hulp en begeleiding uit de eerste lijn en

een centraal team voor de hele provincie. Tot die tijd waren

wijkgericht te laten werken.

deze aanmeldingen en indicaties niet verwerkt in de regiona‐
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de verslavingszorg.
Bij andere drugs als cocaïne, XTC en speed wordt
geen gewag gemaakt van toenemende aantallen
gebruikers die bij IrisZorg staan ingeschreven. Een
uitzondering hierop is de drug GHB, waarbij tussen
2006 en 2010 een sterke stijging plaats vond, in 2010
volledig voor rekening van meisjes.
Bij de cliënten met problematisch alcoholgebruik14 is
het aandeel jongeren relatief laag, maar wel toene‐
mend, zo bleek al uit de Tendensrapportage van
2008. In de rapportage van 2010 worden de ontwik‐
kelingen niet kwantitatief geduid, maar wijst men
wel op verschijnselen als het hand in hand gaan van
uitgaan en alcohol en het inmiddels als “gewoon” te
beschouwen indrinken voor het ingaan. Ook blijkt
nu weer dat bij het gecombineerd gebruik van mid‐
delen alcohol vaak een basisrol speelt, m.n. alcohol
met cocaïne of cannabis, maar ook alcohol met XTC.
In 2010 is de GGD regio Nijmegen in acht gemeen‐
ten waaronder Nijmegen gestart met het alcoholma‐
tigingsproject “Durf nu”, gericht op jongeren van 11
tot 17 jaar en hun ouders. Ook de scholen en Iris‐
Zorg zijn hierbij betrokken.

Schooluitval
De afgelopen jaren was er een dalende trend in de
schooluitvalcijfers voor het voortgezet onderwijs.
Uit de voorlopige cijfers van het jaar 2010‐2011 blijkt
dat deze trend zich voortzet.
Ook op het ROC, de grootste Nijmeegse MBO‐
instelling, daalde de uitval gedurende het laatste
jaar. Echter, de uitval in Nijmegen is nog steeds veel
hoger dan het landelijk gemiddelde en ook zijn in
andere steden de uitvalpercentages lager.
Op het ROC vallen de Nijmeegse leerlingen sterker
uit dan die uit de regio. Misschien is het relatief
grote aandeel leerlingen met lage startkansen onder
de Nijmeegse leerlingen hier (mede) een verklaring
voor. In het hoofdstuk Onderwijs is hierover nadere
informatie te vinden.

Beeld vanuit ZAT’s15
In de Stads‐ en Wijkmonitor van 2009 zijn gegevens
opgenomen over het functioneren van de Zorg
Advies Teams (ZAT’s) in de voorgaande jaren.
Sindsdien zijn er niet of nauwelijks nieuwe rappor‐
tages beschikbaar gekomen en is het niet goed mo‐
gelijk een duidelijk, actueel beeld te leveren van de
opbrengsten van en ontwikkelingen binnen de
ZAT’s in Nijmegen.

De belangrijkste feiten uit de vorige monitor zijn de
volgende. Voor wat betreft het primair onderwijs in
het schooljaar 2007‐2008 zijn bijna 500 leerlingen
besproken (= 4% van alle leerlingen). De meest
voorkomende problemen waren: cognitieve proble‐
men (42%), sociaal‐emotionele problemen (29%) en
problematische gezinssituaties (23%). Vanuit de
scholen heerste de indruk dat het betrekken van het
ZAT in veel gevallen leidt tot het in meer of mindere
mate oplossen van de problemen.
Op de scholen voor voortgezet onderwijs in Nijme‐
gen en omgeving werden in het schooljaar 2007‐2008
gemiddeld 44 leerlingen in het ZAT besproken, In
de jaren daarvoor lag dat aantal hoger. Redenen
voor de daling waren: te geringe capaciteit van de
betrokken instellingen en het instellen van interne
zorgteams op een aantal scholen (dat het ZAT pas
inschakelt als het er zelf niet uit komt).
In 2009 was het beeld dat de scholen en de ZAT’s in
het algemeen tevreden waren over het functioneren
van de ZAT’s en dat er vooruitgang was geboekt.
Wel werd in de verschillende ZAT‐rapportages een
flink aantal verbeterpunten genoemd, bijvoorbeeld
t.a.v. de afstemming tussen ZAT’s en de interne
zorgstructuren op de scholen, de beschikbare capa‐
citeit en expertise van de partners binnen de ZAT’s,
het signaleren van problemen op de scholen, de
betrokkenheid van de ouders, de registratie van de
casussen en de uitwisseling van ervaringen binnen
de ZAT’s.
Een recenter rapport is ‘Kijk op Kleintjes’ over 2010,
met daarbinnen aandacht voor de ZAT’s 0‐4 jarigen.
Daarin werd de tendens gesignaleerd dat er minder
kinderen besproken worden in de ZAT’s. De verkla‐
ring wordt gezocht in de verbeterde signalering bij
de consultatie en de korte lijnen die zijn ontstaan,
waardoor eerder en sneller verwezen kan worden
naar passende hulp. Inbreng in het ZAT is dan
minder vaak nodig. Overigens is er wel sprake van
stijging als het gaat om het aantal kinderen over wie
om consultatie wordt gevraagd in de consultatiebu‐
reaus.

Bevindingen kindermonitor
In 2009 is door de GGD regio Nijmegen een kinder‐
monitor uitgevoerd. Hieruit komen enkele bevin‐
dingen naar voren die specifiek op kinderen van 0
tot 12 jaar betrekking hebben en deels ook samen‐
hangen met andere bevindingen uit dit hoofdstuk:


14

Het gaat hier om problematisch alcoholgebruik. Eerder in dit
hoofdstuk is op basis van E‐MOVO 2011 al vastgesteld dat
het alcoholgebruik in het algemeen bij jongeren tot 16 jaar de
laatste jaren is gedaald.

15

ZAT staat voor Zorg Advies Team. In een Zorgadviesteam
(ZAT) werken diverse zorgverleners in en om de school sa‐
men om problemen m.b.t. onderwijs te signaleren en op te
lossen.
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De in de enquête ondervraagde ouders beoorde‐
len de algemene gezondheid van hun kind in
overgrote meerderheid (95%) als goed tot zeer
goed. Desalniettemin blijkt dat op het psychi‐
sche en sociale vlak bij een deel van de kinderen
ongunstige uitkomsten te zien zijn. Bij de kinde‐
ren van 4‐12 jaar scoort 17% laag op een schaal
voor de Kwaliteit van Leven. Tevens heeft één
op de tien kinderen een indicatie voor psychoso‐
ciale problemen en bij nog eens 8% zit dit op een
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grensgebied. Deze indicatie voor psychosociale
problemen komt vaker voor bij jongens en bij
kinderen met in gezinnen met een lage sociaal‐
economische status (SES).


Een derde van de kinderen van 4‐12 jaar heeft de
laatste drie maanden voorafgaande aan de en‐
quête te maken gehad met pesten. Voor 4% van
de kinderen geldt dat ze wekelijks gepest wor‐
den.



Drie procent van de ouders geeft aan het moei‐
lijk te hebben met de opvoeding van hun kind
en 10% van de ouders had op het moment van
het invullen van de vragenlijst behoefte aan des‐
kundige hulp of advies. De actuele behoefte aan
deskundige hulp of advies bij de opvoeding is
het grootst bij de ouders van kinderen van 8‐12
jaar. Dit is de leeftijdsgroep waar momenteel de
minste sociale en professionele steun aanwezig
is.
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Het gebruik van kinderopvang blijft groeien, dat van peuterspeelzalen neemt af. Toch doen er evenveel peuters als
vorige jaren mee aan een programma voor taalstimulering: ongeveer een kwart.
In het basisonderwijs vlakt de daling van het aandeel leerlingen met een lage startkans af. Het aandeel leerlingen
met een lage startkans ligt, net als in veel andere steden, boven het Nederlands gemiddelde. Bovendien wonen
kinderen met een lage startkans relatief geconcentreerd in wijken met een zwak sociaal‐economisch profiel.
Van de basisscholieren wonen er steeds meer in Nijmegen‐Noord. In de rest van de stad hebben veel scholen met
krimp te maken. De helft van de Nijmeegse basisscholen heeft in 5 jaar minstens 10% leerlingen verloren.
Opvallend is dat de laatste paar jaar het bezoek aan het speciaal onderwijs, dat jarenlang sterk gestegen is, niet
verder groeit.
Een door de jaren vast positief gegeven is dat de deelname aan havo en vwo onder Nijmeegse leerlingen hoger is
(meer dan 50%) dan in Nederland gemiddeld. Het aantal (HBO)studenten groeit al een aantal jaar flink.
Het aandeel Nijmeegse voortijdig schoolverlaters op het MBO is hoog. De contacten van leerplicht in deze sector
zijn dan ook intensief: van de leer‐ en kwalificatieplichtige MBO‐ers had in 2010‐2011 30% contact met Leer‐
plicht.

I.KINDEROPVANG EN
PEUTERSPEELZALEN

Gebruik kinderdagverblijf verder
toegenomen
Al een aantal jaar stijgt het gebruik van kinderop‐
vang sterk1. Meer dan 3000 Nijmeegse kinderen
bezoeken een kinderdagverblijf, een even grote
groep gaat naar de BSO. Vergeleken met vijf jaar
geleden is het BSO‐gebruik verdubbeld, het gebruik
van het kinderdagverblijf toegenomen met ongeveer
een derde.
2005

2007

2009

2011

kinderdagverblijf (als % 0‐3)

32%

36%

41%

46%

peuterspeelzaal (als % 2‐3)

50%

52%

44%

37%

BSO (als % basisgeneratie)

9%

14%

21%

26%

Illustratie 1: gebruik kinderopvang 2005‐2011
Bron: opgave opvanginstellingen

De groei kent meerdere mogelijke oorzaken: een
groter aanbod, aantrekkelijke financiële regels en
een toenemende behoefte. Of de groei in de nabije
toekomst verder door zal zetten zal mede afhanke‐
lijk zijn van de uitwerking van de veranderingen in
de tegemoetkomingen voor kinderopvang.

Ook in 2011 is bezoek aan peuterspeelzaal
teruggelopen
De stijging van het gebruik van kinderopvang gaat
samen met een grote absolute en relatieve daling
1

Er zijn steeds meer partijen op de markt die kinderopvang
aanbieden. Niet alle aanbieders maken gebruiksgegevens
bekend. De in deze paragraaf genoemde cijfers zijn voorna‐
melijk gebaseerd op gegevens van KION, en geven dus een
ondergrens van gebruik aan. Vergelijking met cijfers van het
CBS, gebaseerd op belastingaangiftes, laat zien dat het aantal
kinderen in KDV’s waarschijnlijk enkele honderden hoger is

van het aantal kinderen dat een peuterspeelzaal
bezoekt. Over het algemeen gaat een kind naar een
van beide voorzieningen, dubbel gebruik komt
weinig voor.
Het totale bereik van peuterspeelzalen en kinder‐
dagverblijven lijkt de laatste 2 jaar op hetzelfde
niveau gebleven: ruim 80% van de 2‐ en 3‐jarigen
gaat naar één van de twee.

7% maakt gebruik van gastouderopvang
Volgens de belastingaangiftes over 2010 maakten
ongeveer 750 Nijmeegse kinderen (op enig moment
in dat jaar) gebruik van dagopvang bij een gastou‐
der. Teruggerekend naar het gebruik op een speci‐
fieke peildatum betekent dat dat ongeveer 7% van
de jonge kinderen naar een gastouder gaat. Het is
niet bekend in welke mate dit bezoek aan gastou‐
ders gecombineerd wordt met bezoek aan kinder‐
dagverblijf of peuterspeelzaal.
In vergelijking tot 2008 en 2009 is het gebruik van
gastouders teruggelopen (toen meer dan 1000 kin‐
deren). In die jaren steeg, als gevolg van belasting‐
maatregelen, het aantal meldingen van gastouder‐
gebruik sterk.

Gebruik verschilt van wijk tot wijk
Tussen Nijmeegse wijken is er een groot verschil in
bezoek van speelzaal en kinderdagverblijf. In soci‐
aal‐economisch sterkere wijken (waar ook meer
tweeverdieners wonen) wordt veel gebruik gemaakt
van kinderdagverbijf, in sociaal‐economisch zwak‐
kere wijken gaan meer kinderen naar de peuter‐
speelzaal. Zo wordt in de meeste wijken in Duken‐
burg en Lindenholt veel gebruik gemaakt van de
peuterspeelzaal: tot soms meer dan de helft van de
peuters. Ook in Hatert en Neerbosch‐Oost is het
gebruik hoog.
In Nijmegen‐Oost, Hees, Hazenkamp, Weezenhof
en Nijmegen‐Noord gaan er juist veel kinderen naar
het kinderdagverblijf.

dan op basis van opgave van de centra lijkt (3400 versus
3100)
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Deelname taalstimulering stabiel
Op enkele kinderdagverblijven en in peuterspeelza‐
len in aandachtsgebieden doen kinderen mee aan
speciale programma’s voor taalstimulering. On‐
danks het teruggelopen gebruik van de peuterspeel‐
zaal ligt het aandeel peuters dat aan zo’n program‐
ma meedoet op hezelfde niveau als een aantal jaar
geleden: rond een kwart.
Vooral in Dukenburg, Lindenholt en Oud‐West en
onder peuters met een Turkse of Marokkaanse ach‐
tergrond zijn er veel kinderen die deelnemen aan
deze programma’s.

II.PRIMAIR ONDERWIJS
Steeds meer krimpende scholen bij een
redelijk stabiel aantal basisscholieren
Het aantal Nijmeegse kinderen dat een basisschool
bezoekt schommelt al een aantal jaar rond de 11.600‐
11.700.
Op wijk‐ en stadsdeelniveau is er echter wel degelijk
sprake van behoorlijke verschuivingen. Zo is het
aantal basisscholieren in elk van de stadsdelen Mid‐
den, Dukenburg en Lindenholt de laatste 5 jaar met
ongeveer 200 kinderen gedaald. Tegelijkertijd nam
de omvang van het aantal basisscholieren in Noord
met 700 kinderen toe.
In totaal zitten er op de 41 Nijmeegse basisscholen
een kleine 12.000 leerlingen, naast Nijmeegse leer‐
lingen is er ook een beperkt aantal leerlingen van
buiten Nijmegen afkomstig.
De demografische schommelingen in wijken hebben
hun weerslag op de ontwikkeling van het aantal
leerlingen op de verschillende scholen. Bovendien
hebben scholen soms ook te maken met een toe‐ of
afname in populariteit. Bij elkaar kan dat voor flinke
wijzigingen in het leerlingaantal zorgen.
Het aantal krimpende scholen neemt steeds toe: van
12 scholen in de periode 2001‐2006, via 18 in de jaren
2003‐2008 naar 21 in de jaren 2006‐2011. Bij 8 scholen
zakte het aantal leerlingen de afgelopen 5 jaar zelfs
meer dan een kwart. Bij deze scholen daalde zowel
het aantal kinderen in het verzorgingsgebied als de
belangstelling onder deze kinderen/ouders voor de
school.
Bij 4 scholen is het aantal leerlingen meer dan een
kwart gestegen. Twee daarvan liggen in het nieuw‐
bouwgebied van de Waalsprong. Bij de andere twee
gaat het om kleine scholen, waar een absoluut ge‐
zien beperkte groei toch een hoog groeipercentage
geeft.
groei 25%+

4

groei 10‐25%

3

stabiel

13

afname 10‐25%

13

afname 25+%

8

Illustratie 2: aantal basisscholen naar toe‐ of afname leerlingaan‐
tal tussen 2006‐2007 en 2011‐2012
Bron: ILT (leerlingtellingen)

Daling aandeel leerlingen met lage startkans
neemt af
Via de “gewichtenregeling” krijgen basisscholen
extra capaciteit om leerlingen met lage startkansen
te begeleiden. Tot het schooljaar 2005‐2006 werd per
leerling de startkans bepaald op basis van etniciteit
en opleidingsniveau van de ouders. Sinds dat
schooljaar is alleen nog het opleidingsniveau rele‐
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vant. Volgens de nieuwe regels heeft een kind min‐
der snel een gewicht, een lage startkans, dan in de
oude definitie. De nieuwe definitie is in de loop van
4 jaar, jaarlijks voor ongeveer een kwart van de
kinderen, ingevoerd.
Al voor de invoering van de nieuwe gewichtenrege‐
ling was een daling zichtbaar in het aandeel leerlin‐
gen met een lage startkans. Na een sterke daling de
afgelopen vier jaar, die samenhangt met de intro‐
ductieperiode van de nieuwe gewichtregeling, vlakt
de afname de laatste 2 jaar af, zeker in Nederland,
maar ook in Nijmegen.

Illustratie 4: aandeel leerling met lage startkansen per basis‐
school, schooljaar 2011‐2012
Bron: ILT (leerlingtellingen)

30% leerlingen bezoekt school verder weg

Illustratie 3: aandeel leerlingen met lage startkansen (gewichts‐
leerlingen), 2004‐2005/2011‐2012
Bron: ILT (leerlingtellingen)

In het schooljaar 2010‐2011 had ongeveer 15% van
de Nijmeegse basisscholieren een lage startkans. Dat
is iets meer dan landelijk: in heel Nederland gold
dat voor ongeveer 13% van de basisscholieren. Het
wat hogere percentage in Nijmegen is een algemeen
stedelijk verschijnsel. Het aandeel leerlingen met
lage slaagkansen ligt in steden van een vergelijkbare
omvang op hetzelfde niveau.
Van de kinderen die in het schooljaar 2010‐2011
instroomden in het basisonderwijs had 11% een lage
startkans.
De leerlingen met lage startkansen zijn niet gelijk‐
matig gespreid over de stad: op 13 basisscholen
heeft meer dan 30% van de kinderen een lage start‐
kans, op 5 daarvan zelfs meer dan de helft van de
kinderen. Ook hier is een terugloop waar te nemen:
drie jaar geleden hadden nog 16 scholen meer dan
30% leerlingen met een lage startkans.

Het is in Nijmegen het streven kinderen in hun
eigen omgeving naar school te laten gaan.
Op dit moment geldt dat ongeveer 30% van de
basisschoolleerlingen een school bezoekt die meer
dan 300 meter verder van huis ligt dan de dichtstbij‐
zijnde basisschool. De afgelopen jaren is er geen
verandering geweest in dit cijfer.
absoluut

relatief

naar dichtstbijzijnd

5.638

50%

max. 300 m verder

2.131

19%

meer dan 300m verder

3.541

31%

Illustratie 5: woon‐schoolafstand basisonderwijs, schooljaar 2011‐
2012
Bron: Leerplichtbestand gemeente Nijmegen

Er is een vaste groep van ongeveer 10 Nijmeegse
basisscholen waar het aandeel “voorbijlopers” veel
hoger is dan dit gemiddelde. Daarbij zijn de volgen‐
de patronen te herkennen:


De 13 scholen met meer dan 30% kinderen met een
lage startkans liggen in aandachtswijken. Op één na
zijn het allemaal brede scholen, scholen waarin
voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg en
welzijn zijn geïntegreerd en die zich niet alleen op
kinderen, maar ook op ouders en buurtbewoners
richten.

Scholen in aandachtsgebieden hebben vaker te
maken met een hoog aandeel voorbijlopers.
Niet in alle wijken/bij alle scholen speelt dit
echter even sterk. Meestal, maar niet altijd,
komt voorbijlopen meer voor bij autochtone
dan allochtone leerlingen.



Hiermee samenhangend hebben scholen met
relatief veel gewichtsleerlingen en leerlingen
van niet‐westerse herkomst vaker een hoog
aandeel voorbijlopers.

Er zijn 19 basisscholen met nauwelijks of geen leer‐
lingen met een lage startkans.



Scholen met een uitgesproken karakter (islami‐
tisch basisonderwijs, montessorionderwijs)
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hebben vaker een hoog percentage voorbijlo‐
pers.

Bij twee daarvan is dat een aardige afspiegeling van
de buurtbevolking. Bij de andere 8 is er sprake van
een oververtegenwoordiging van etnische groepen
(2x meer dan in omgeving, 6x veel meer).

Scholen niet altijd afspiegeling wijk
De verschillen die bestaan in de leerlinggroepen van
de Nijmeegse basissscholen zijn deels een gevolg
van verschillen tussen wijken: in gebieden waar veel
kinderen met lage startkansen wonen zal het aan‐
deel kinderen met een lage startkans op de basis‐
school ook hoger zijn.

Centrale aanmelding voor het basisonderwijs
Sinds voorjaar 2009 draait in Nijmegen een centraal
aanmeldpunt (Schoolwijzer) voor het reguliere
basisonderwijs. Met centrale aanmelding streven de
Nijmeegse schoolbesturen meerdere doelen na: een
betere voorlichting aan ouders, gelijke kansen voor
kinderen om op een voorkeurschool te komen en
een betere afspiegeling tussen wijk en school.

Daarnaast versterkt het voorbijlopen van scholen
deze verschillen, waardoor de leerlingen van scho‐
len niet altijd een afspiegeling zijn van de kinderen
die wonen in de wijk waarin deze scholen staan.

Belangrijk bij centrale aanmelding zijn de plafonds
(het aantal leerlingen dat per school geplaatst kan
worden) en de voorrangsregels. De voorrangsregels
regelen welke kinderen, bij overaanmelding, ge‐
plaatst worden: eerst broertjes en zusjes, dan kinde‐
ren voor wie de school een buurtschool is, en dan
kinderen die bijdragen aan een evenwichtige sa‐
menstelling.

Onder de instroom van nieuwe leerlingen in het
schooljaar 2010‐2011 had 11% van de leerlingen een
lage startkans. Tussen wijken varieert dat aandeel
van 0 tot maximaal 27%. Toch zijn er 6 basisscholen
waar het aandeel kinderen met een lage startkans in
de instroom boven 30% ligt.
Ook naar etnische achtergrond is bij een aantal
scholen de verhouding op school anders dan die in
het gebied eromheen.
In heel Nijmegen heeft 20% van de basisscholieren
een niet‐westerse herkomst. Per school varieert dat
van een paar procent tot meer dan 60%. Illustratie 6
laat zien hoe het aandeel niet‐westerse leerlingen op
een school zich verhoudt tot het aandeel kinderen
met niet‐westerse herkomst dat in het gebied rond
de basisschool woont.

In het schooljaar 2010‐2011 zijn deze regels voor het
eerst toegepast. Uit de evaluatie van de evaringen in
dit eerste jaar blijkt o.a. het volgende:


Zowel ouders als professioneel betrokkenen
vinden het systeem in meerderheid eerlijk.
Wel geeft de helft van de ouders aan het te er‐
varen als een (beperkte) aantasting van hun
keuzevrijheid. Meest genoemd daarbij wordt
de automatische (maar aan te passen) voorin‐
vulling van drie buurtscholen op het aanmeld‐
formulier.



De via Schoolwijzer geplaatste nieuwe in‐
stroom gaat (nog) niet dichter bij huis of meer
gemengd naar school dan de leerlingen uit ho‐
gere klassen.



Voor het gebruik van plafonds en voor de
eerste twee voorrangsregels (broertjes/zusjes
en buurtschool) bestaat een breed draagvlak.



Van alle geplaatste kinderen ging 96% naar de
school van hun eerste voorkeur.

in vergelijking tot cirkel 600 meter

20

totaal

veel meer

2

meer

t/m 20%

niet‐westers onder

gelijk

scholieren

minder

aandeel

ongeveer

rond school

22

21‐40%

5

3

1

9

41‐60%

2

1

4

7

1

2

3

5

7

41

60+%
totaal

2

27

Illustratie 6: aandeel niet‐westerse leerlingen in vergelijking tot
aandeel niet‐westerse kinderen in cirkel 600 meter rond school2,
schooljaar 2011‐2012
Bron: Leerplichtbestand gemeente Nijmegen, Gemeentelijke Basis
Administratie

Sterke relatie tussen opleidingsniveau ouders
en Cito‐score
Gemiddeld scoren de Nijmeegse leerlingen uit
groep 8 rond de 535 op de Cito‐toets. Dit is ongeveer
gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Op 10 van de Nijmeegse basisscholen is meer dan
40% van de leerlingen niet‐westers van herkomst.

2

“meer” betekent dat het aandeel niet‐westers onder de leerlin‐
gen 20 tot 40% hoger is dan onder de kinderen in het omlig‐
gend gebied, “veel meer” dat het aandeel op school meer dan
40% hoger is.
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daar wonen veel kinderen met een lage startkans, en
bovendien halen zowel de kinderen met als zonder
lage startkans daar naar verhouding lage scores.

Illustratie 7: gemiddelde Cito‐scores in Nijmegen en Nederland
Bron: opgave scholen en Cito

De hoogte van de Cito‐scores hangt sterk samen met
opleidingsniveau van de ouders. Leerlingen met een
lage startkans (ouders met een laag opleidingsni‐
veau) halen gemiddeld een Cito‐score tussen 526 en
528, de overige leerlingen een score tussen 536‐538.
In vergelijking tot Nederland, en zeker met de grote
steden, hebben de Nijmeegse leerlingen zonder lage
startkans in 2010 en 2011 iets bovengemiddelde
Cito‐scores gehaald. Dit kan samenhangen met het
hoge opleidingsniveau van de Nijmeegse bevolking/
ouders.
De scores van kinderen met een lage startkans ver‐
tonen geen duidelijk patroon. Absoluut gezien gaat
het ook om niet zo’n grote groep leerlingen waar‐
door er meer schommelingen in de uitslagen zijn.

Illustratie 9: Cito‐score per stadsdeel3, gemiddelde schooljaar
2008‐2009, 2009‐2010, 2010‐2011
Bron: opgave scholen

Ook de lagere score van (niet‐westerse) etnische
groepen in de Cito‐toets hangt vooral met de start‐
kans samen. Niet‐westerse kinderen met een lage
startkans scoren net zo hoog als wester‐
se/autochtone kinderen met een lage startkans. De
totale score voor niet‐westerse kinderen komt laag
uit omdat veel van hen ouders met een lage oplei‐
ding hebben, terwijl dat bij autochtone en westerse
kinderen veel minder het geval is. Daarnaast hebben
allochtone kinderen zonder lage startkans (een
groep waarbinnen nog veel diversiteit voorkomt)
een lagere gemiddelde Cito‐score dan autochtone
kinderen zonder lage startkans.

Illustratie 8: Citoscore naar startkans, Nijmegen grote steden en
Nederland
Bron: Cito en opgave scholen

De variatie in Cito‐scores tussen stadsdelen en wij‐
ken is voor een deel terug te voeren op de grote of
juist beperkte aanwezigheid van leerlingen met een
lage startkans. Oud‐West heeft de laagste Cito‐score:
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Het aantal leerlingen met lage startkansen in Centrum, Oost
en Noord is te klein om een gemiddelde Cito‐score aan te
geven.

5

Onderwijs

onderwijs bezoekt hoog4. Een verklaring hiervoor
zou kunnen zin dat een hoog aandeel SO‐leerlingen
een stedelijk verschijnsel is. Omdat het CBS geen
SO‐cijfers op lokaal niveau publiceert is deze veron‐
derstelling niet te toetsen.
In Nijmegen is, net als in Nederland, het bezoek aan
het speciaal onderwijs in de jaren 2002‐2009 gestaag
toegenomen. Sinds 2009 lijkt er onder Nijmeegse
kinderen echter sprake van een stabilisatie van het
aandeel leerlingen dat naar het SO gaat.

Illustratie 10: Cito‐score naar etnische achtergrond, gemiddelde
2008‐2009, 2009‐2010, 2010‐2011
Bron: opgave scholen

Twee zwakke basisscholen
Maart 2012 zijn er in Nijmegen twee scholen die
door de Onderwijsinspectie als “zwak” beoordeeld
worden. Dat is minder dan enkele jaren geleden
toen 4‐6 scholen deze kwalificatie kregen.
In andere steden is het aantal zwakke scholen
meestal ook beperkt (geen of 1) maar er zijn ook
steden die duidelijk meer zwakke scholen hebben
(Groningen, Den Bosch, Haarlem).

Stijging bezoek speciaal onderwijs ten
einde?
Behalve in het basisonderwijs kunnen kinderen ook
terecht in het speciaal basisonderwijs (SBO, voor
kinderen met leer‐ en opvoedingsmoeilijkheden) of
in het speciaal onderwijs (SO, voor kinderen met een
handicap of zeer ernstige leer‐ of gedragsproble‐
men).
Van de Nijmeegse kinderen in de basisschoolleeftijd
gaat ongeveer 94% naar het reguliere basisonderwijs
en 6% naar het speciaal basisonderwijs of speciaal
onderwijs.

basisschool

absoluut

relatief

11.613

93,7%

SBO

414

3,3%

SO ‐12 jaar

369

3,0%

12.396

100%

totaal

Illustratie 12: kinderen naar SO en SBO als onderdeel van totaal
leerlingen BO/SO/SBO
Bron: Leerplichtbestand gemeente Nijmegen en CBS

Het aantal kinderen op Nijmeegse SO‐scholen is
hoger dan het aantal Nijmeegse kinderen dat naar
het SO gaat: deze scholen worden ook bezocht door
kinderen van buiten Nijmegen.

Ruim 80% ouders tevreden met onderwijs
In de Stadspeilingen wordt om de paar jaar de te‐
vredenheid met het basisonderwijs gemeten. In 2011
is dat voor het eerst via internet gebeurd. Het per‐
centage ouders dat daarbij aangaf tevreden te zijn is
lager dan in voorgaande jaren: 81% versus bijna
90%. Dit is echter vooral het gevolg van de gebruik‐
te methode: via internet geven mensen vaker een
neutraal antwoord. Ook het percentage ontevrede‐
nen is afgenomen. Per saldo lijkt de waardering van
de Nijmeegse ouders niet sterk veranderd.
Wel is het niveau van tevredenheid in aandachtsge‐
bieden duidelijk lager dan in de rest van de stad.

Illustratie 11: percentage Nijmeegse kinderen in basisschoolleef‐
tijd naar schoolsoort, schooljaar 2011‐2012
Bron: Leerplichtbestand gemeente Nijmegen

In aandachtsgebieden is het bezoek aan het SBO
ongeveer 3x zo hoog als in de overige wijken van de
stad, het bezoek aan het SO eens zo hoog.
In vergelijking met Nederland als geheel is vooral
het aandeel Nijmeegse kinderen dat het speciaal
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In de landelijke cijfers zijn de leerlingen van het VSO en de
leerlingen van het SO van 13 jaar en ouder ook inbegrepen.
Daarom zijn in de figuur deze leerlingen ook in het Nijmeeg‐
se cijfer meegerekend. Het aandeel SO‐leerlingen is dan voor
Nijmegen 6%, i.p.v. de 3% uit Illustratie 11.
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III.VOORTGEZET ONDERWIJS
Helft VO‐leerlingen komt uit regio

Illustratie 13: percentage ouders tevreden met basisonderwijs
Bron: Stadspeilingen 1998, 2005 en 2011

Basisonderwijs is bijna volledig een lokale aangele‐
genheid: nagenoeg alle Nijmeegse kinderen gaan
naar een Nijmeegse basisschool en op Nijmeegse
basisscholen zitten meestal slechts incidenteel kin‐
deren van buiten Nijmegen.
Bij het voortgezet onderwijs ligt dat anders. Hoewel
enkele gemeenten rond Nijmegen eigen scholen
voor voortgezet onderwijs hebben komen er veel
leerlingen uit de regio naar Nijmegen. Op de 13
Nijmeegse VO‐scholen zitten in totaal zo’n 14.000
leerlingen. Bijna de helft van hen komt uit de ge‐
meenten rondom de stad.
Omgekeerd is het aantal Nijmeegse leerlingen dat
een school buiten de stad bezoekt laag: ongeveer
400‐500, ongeveer 6% van het totaal aantal VO‐
leerlingen. De helft van hen bezoekt het Notre Dame
in Ubbergen.

Illustratie 14: woonplaats en schoollocatie voorgezet onderwijs,
schooljaar 2011‐2012
Bron: DUO‐ Leerplichtbestand gemeente Nijmegen

Groot deel scholieren naar havo/vwo
Pas in het 3e leerjaar van het voorgezet onderwijs is
het mogelijk een volledig overzicht te geven van het
niveau van onderwijs. Voor die tijd zitten veel leer‐
lingen in combinatie‐/brugklassen.
Ruim de helft van de 3e‐klassers uit Nijmegen volgt
onderwijs op havo/vwo‐niveau. Dat is een hoog
aandeel, vergeleken met de situatie in heel Neder‐
land. Ook in vergelijking met andere grotere steden
is het aandeel havo/vwo hoog.
Deze oververtegenwoordiging van havo‐/vwo‐
scholieren in Nijmegen is al jarenlang zichtbaar.
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Verschillen in onderwijsniveau binnen
Nijmegen
Binnen Nijmegen zijn er behoorlijke verschillen in
onderwijsniveau te zien.
Vooral in het stadsdeel Oud‐West gaan er relatief
veel leerlingen naar de lagere vmbo‐niveaus. Ook in
Zuid en Dukenburg en Lindenholt ligt dit aandeel
ruim boven het gemiddelde. In Midden, Noord en
Oost daarentegen zit 60% tot driekwart van de 3e‐‐
klassers op havo/vwo.

Illustratie 16: aandeel leerlingen in 3e leerjaar naar vmbo‐b/k/g
Bron: CBS/DUO

havo/vwo

13%

vmbo‐t

N‐Oud‐West

rest vmbo

Deze patronen zijn door de jaren heen stabiel. Bin‐
nen Nijmegen is geen sprake van een stijgend aan‐
deel havo/vwo‐ers onder niet‐westerse leerlingen of
onder leerlingen uit stadsdelen met een sociaaleco‐
nomisch ongunstige positie.

PRO

Landelijk wordt sinds een aantal jaar geconstateerd
dat er steeds meer VO‐leerlingen op havo/vwo
zitten, ten koste van de aandelen vmbo‐b/k/g.
Onder de Nijmeegse leerlingen is deze trend niet
zichtbaar, misschien omdat het aandeel daar naar
vmbo ging al laag was. Onder alle leerlingen van
Nijmeegse scholen, dus inclusief kinderen uit de
regio, is de laatste paar jaar wel sprake van een
daling van het aandeel dat naar vmbo‐b/k/g gaat.

VSO/SO/

Illustratie 15: niveau 3e‐klassers, schooljaar 2010‐2011
Bronbestand: DUO en CBS

Van de scholieren met een niet‐westerse achter‐
grond volgt minder dan een derde een opleiding op
havo/vwo‐niveau. Bij autochtone en westerse scho‐
lieren is dat meer dan de helft.

42%

18%

27%

Lindenholt

10%

33%

21%

36%

N‐Centrum

16%

25%

19%

41%

N‐Nieuw‐West

6%

27%

23%

44%

N‐Zuid

5%

33%

18%

44%

Dukenburg

6%

37%

13%

44%

Nijmegen

6%

27%

16%

51%

N‐Midden

6%

24%

11%

59%

N‐Noord

2%

16%

18%

63%

N‐Oost

3%

8%

11%

77%

niet‐westers

11%

42%

16%

31%

autochtoon/ westers

6%

27%

13%

55%

Illustratie 17: niveau 3e‐klassers, schooljaar 2011‐2012
Bron: DUO

Voortgezet speciaal onderwijs
Naast bijna 8.000 Nijmeegse kinderen die het regu‐
liere VO‐onderwijs bezoeken zijn er ook ongeveer
400 kinderen die naar voortgezet speciaal onderwijs
of, als 12+‐er, naar het speciaal onderwijs. De over‐
grote meerderheid van hen bezoekt een school in
Nijmegen of de directe omgeving. Net als bij het
speciaal onderwijs als geheel geldt hier dat de laatst
drie jaar de stijging van het aantal leerlingen is
gestopt.
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IV.MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Bijna kwart MBO‐studenten komt uit
Nijmegen
In Nijmegen zijn twee instellingen voor MBO. Een
heel grote, het ROC, en een kleinere, de Helicon.
Samen hebben ze in het schooljaar 2011‐2012 meer
dan 11.000 MBO‐leerlingen. De afgelopen jaren heeft
het aantal MBO‐studenten steeds geschommeld
tussen 10.000 en 11.000.
Het aandeel Nijmegenaren onder de MBO‐ers is het
afgelopen jaar iets afgenomen en ligt nu op 22%,
ongeveer 2400 mensen.

Meer zorg en welzijn, minder economie
Binnen het Nijmeegse MBO worden vier sectoren
onderscheiden: Zorg en Welzijn, Techniek, Land‐
bouw en Economie.
De laatste jaren is het aantal leerlingen voor Zorg en
Welzijn flink toegenomen. Het aantal studenten bij
Economie is daarentegen teruggelopen.

Illustratie 19: Nijmeegse ROC‐studenten naar leeftijd, schooljaar
2011‐2012
Bron: opgave ROC

Mannen en vrouwen volgen verschillende
richtingen
De sector Landbouw is weinig populair bij de Nij‐
meegse studenten. Vooral veel vrouwen volgen
opleidingen in de sector Zorg en Welzijn, terwijl
mannen het leeuwendeel van studenten in de sector
Techniek uitmaken. Alleen in de sector Economie
zijn mannen en vrouwen beide in vergelijkbare mate
vertegenwoordigd.

Illustratie 18: aantal studenten MBO‐Nijmegen per sector
Bron: opgave ROC/Helicon

Kwart van Nijmeegse 17‐jarigen volgt MBO

Illustratie 20: Nijmeegse MBO‐ers naar sector en geslacht,
schooljaar 2008‐2009
Bron: opgave ROC/Helicon

De meeste MBO‐studenten zijn 17, 18 of 19 jaar oud.
Van de 17‐jarigen in Nijmegen volgt een kwart een
opleiding aan het ROC of Helicon. Bij 18‐ en 19‐
jarigen zakt dit percentage flink, niet zozeer omdat
het aantal MBO‐ers dan daalt, maar vooral omdat er
door de instroom van HO‐studenten een veel grote‐
re bevolking is.
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V.HOGER ONDERWIJS
Aantal (HBO‐)studenten sterk gestegen
Het aantal mensen dat een opleiding volgt aan de
Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) of de Nij‐
meegse vestigingen van de Hogeschool Arnhem
Nijmegen (HAN) stijgt gestaag.
Aan de RUN groeide het aantal studenten tussen
2001/2002 en 2010/2011 van 13.805 naar 18.720, een
toename van ongeveer 40%. Deze toename is verge‐
lijkbaar met de groei van het aantal WO‐studenten
in Nederland als geheel.

Andersom bezien, vanuit de stad, betekent dat dat
8‐12% van de inwoners een opleiding aan de univer‐
siteit of hogeschool volgt. In sommige wijken maken
studenten een aanzienlijk aandeel van de bevolking
uit. Zo is in de wijken Groenewoud, Heijendaal en
Stadscentrum minimaal een kwart van de inwoners
student. In de rest van de wijken in Nijmegen‐Oost
(Hengstdal uitgezonderd) bedraagt het aandeel
studenten minstens 10‐20%.

Het aantal HAN‐studenten is sinds begin van de
eeuw meer dan verdubbeld: van 8.370 studenten in
2001/2002 naar 19.248 in het studiejaar 2010/2011. De
toename bij de HAN is vele malen groter dan de
groei van het totaal aantal HBO‐studenten in Neder‐
land

Illustratie 211: index aantal studenten WO en HBO, Nijmegen
en Nederland, 2001‐2002=100
Bron: opgave onderwijsinstellingen en CBS

Vooral RUN‐studenten wonen in Nijmegen
Het is lastig om een precies overzicht te geven van
de aantallen studenten die in Nijmegen wonen. In
de administraties van RUN en HAN zijn wel woon‐
adressen vastgelegd, maar een deel van de in Nij‐
megen wonende studenten geeft om pragmatische
redenen het adres van hun ouders op. In het GBA is
niet te zien of en waar Nijmegenaren studeren. In de
jaarlijkse studentenenquêtes van RUN en HAN
wordt wel gevraagd naar woonplaats, maar niet
naar wijk of stadsdeel.
Van de RUN‐studenten woont een de helft (volgens
administratie RUN) tot driekwart (studentenenquê‐
te) in Nijmegen. Onder de studenten van de HAN
woont een kwart (administratie) tot 35% (studenten‐
enquête) in Nijmegen.
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VI.VERZUIM EN VOORTIJDIG
SCHOOLVERLATEN

Leer‐ en kwalificatieplicht
Iedereen tussen de 5 en 16 jaar oud is leerplichtig en
moet 5 dagen per week onderwijs volgen. De 16‐ en
17‐jarigen zijn “kwalificatieplichtig”. Dat wil zeggen
dat zij verplicht zijn onderwijs te volgen, eventueel
in deeltijd, tot zij een “startkwalificatie” (diploma op
havo/vwo‐ of MBO‐2‐niveau) hebben behaald. Voor
mensen van 18 tot en met 23 geldt dit niet meer als
een plicht, maar probeert de overheid wel zeer sterk
te stimuleren dat dit minimale opleidingsniveau
gehaald wordt.

Veel leerplichtcontacten bij 16‐17‐jarigen en
MBO
Zoals gezegd heeft gemiddeld ongeveer 8% van de
5‐17‐jarigen in 2010/2011 contact gehad met Leer‐
plicht. Onder 16‐ en 17 jarigen is dit percentage veel
hoger. Hiermee samenhangend is het MBO het
onderwijstype waarmee relatief de meeste contacten
met Leerplicht zijn.

Steeds meer meldingen bij Leerplicht
Het aantal meldingen dat bij Bureau Leerplicht
wordt gedaan neemt al jarenlang toe. In het school‐
jaar 2010/2011 waren er zo’n 1.900 meldingen uit
Nijmegen, die betrekking hadden op in totaal 1.600
Nijmeegse kinderen: 1.100 leerplichtigen en 500
kwalificatieplichtigen.
Dit betekent dat ongeveer 8% van de Nijmeegse
kinderen tussen 5 en 17 contact heeft gehad met
Leerplicht.
In 5 jaar tijd zijn deze cijfers met meer dan 50%
toegenomen, vooral bij het basisonderwijs en het
MBO.

Illustratie 23: percentage leerlingen waarmee contact is, school‐
jaar 2010/2011
Bron: administratie Bureau Leerplicht

De mate waarin leerlingen uit aandachtsgebieden
(10%) en met een niet‐westerse achtergrond (13%)
contact hebben met Leerplicht is hoog. Zeker in
vergelijking tot kinderen uit niet‐aandachtsgebieden
(6%) en autochtone kinderen (6%).

Voortijdig schoolverlaten

Illustratie 22: aantal cliënten Bureau Leerplicht
Bron: bestanden jaarverslag Bureau Leerplicht

De meldingsbereidheid van scholen en de werkwij‐
ze van Bureau Leerplicht zijn belangrijke factoren
ter verklaring van het aantal meldingen dat binnen‐
komt. Een stijging van het aantal meldingen hoeft
dus niet het gevolg te zijn van een stijging van het
verzuim.
Ongeveer de helft van de meldingen 2010/2011 gaat
over afwezigheid op de ingeschreven school (spijbe‐
len, te laat komen). Een stijgend aandeel meldingen,
in 2010/2011 31%, betreft absoluut verzuim, waarbij
kinderen niet zijn ingeschreven op een school. Het
gaat daarbij vooral om 5‐jarigen en 16‐ en 17‐jarigen.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012

Wanneer een leerling zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaat, is er sprake van voortijdig
schoolverlaten (VSV). Het opsporen van voortijdig
schoolverlaters gebeurt al een aantal jaar door een
landelijke vergelijking van ingeschreven en geslaag‐
de leerlingen op alle scholen in Nederland (Centrale
Financiën Instellingen): een jongere die op 1 oktober
niet ingeschreven is bij een school, dat een jaar eer‐
der wel was en in tussentijd geen diploma heeft
gehaald telt daarbij als schoolverlater.

Uitval voortgezet onderwijs gedaald
Volgens de voorlopige cijfers over het schooljaar
2010‐2011 waren er 88 Nijmeegse VO‐leerlingen die
voortijdig hun school verlieten. Dat is 1,2% van het
totaal aantal leerlingen in deze sector.
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Onderwijs

ʹ05‐ʹ06

ʹ07‐ʹ08

ʹ09‐10

ʹ05‐ʹ06

ʹ10‐ʹ11

ʹ07‐ʹ08

ʹ09‐10

aantal Nijmegen

169

115

114

88

ʹ10‐ʹ11
voorlopig

voorlopig
aantal Nijmegen

357

384

329

308

7,2%

Nederland

1,8%

1,5%

1,0%

1,0%

Nederland

9,3%

8,0%

7,5%

Nijmegen

2,3%

1,5%

1,5%

1,2%

Apeldoorn

9,5%

8,9%

8,8%

8,1%

Apeldoorn

2,2%

1,5%

1,2%

1,3%

Enschede

11,4%

10,6%

8,3%

9,3%

Breda

2,2%

1,9%

1,4%

1,3%

Den Bosch

12,9%

12,2%

10,7%

9,5%

Groningen

1,8%

1,2%

1,3%

1,3%

Groningen

10,6%

10,2%

10,9%

10,2%

Den Bosch

2,1%

1,5%

1,5%

1,4%

Breda

13,3%

12,4%

10,3%

10,9%

Leiden

1,9%

2,1%

1,6%

1,4%

Leiden

14,5%

13,7%

13,2%

11,0%

13,1%

11,8%

11,0%

11,3%

Arnhem

2,4%

1,6%

1,7%

1,5%

Arnhem

Enschede

2,1%

1,5%

1,4%

1,6%

Haarlem

14,7%

12,1%

11,5%

11,4%

Haarlem

2,8%

2,1%

1,7%

1,9%

Maastricht

12,6%

12,3%

11,9%

11,6%

Maastricht

3,0%

1,9%

2,8%

2,4%

Nijmegen

13,1%

13,8%

12,4%

12,0%

Illustratie 24: voortijdig schoolverlaten op VO, naar woonplaats
leerling als percentage van het totaal aantal VO‐leerlingen
Bron: VSV‐Verkenner

Daarmee komt het VSV‐percentage weer in de buurt
van het Nederlands gemiddelde en is het vergeleken
met andere steden relatief gunstig.

Uitval Nijmegenaren in MBO hoog
Jaarlijks vallen ongeveer 300‐400 Nijmegenaren die
een MBO‐opleiding volgen zonder startkwalificatie
uit. Dat is 12% tot 14% van het totale aantal Nij‐
meegse leerlingen op MBO‐scholen.
Het voorlopige VSV‐percentage voor 2010/2011 voor
Nijmegen bedraagt 12,0%, en is gedaald in vergelij‐
king tot vorige jaren. Het cijfer ligt nog steeds veel
boven het landelijk gemiddelde, dat in 2010/2011
7,2% bedroeg. Ook in de meeste andere steden ligt
de uitval in het MBO boven het landelijk gemiddel‐
de.
De positie van Nijmegen vergeleken met andere
steden en Nederland is nog steeds niet goed, zelfs
wat slechter dan vorig jaar: daar zijn de uitvalper‐
centages lager/sneller gedaald.
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Illustratie 25: voortijdig schoolverlaten MBO‐ers naar woon‐
plaats, als percentage van het totaal aantal MBO‐studenten uit
de woonplaats
Bron: VSV‐Verkenner

De uitval op het ROC, de grootste Nijmeegse MBO‐
instelling, is volgens de voorlopige cijfers voor
2010/2011 ook verder gedaald, tot 8,8%. Nog steeds
is het zo dat op het ROC de Nijmeegse leerlingen het
slechter doen, vaker uitvallen dan die uit de regio.
Misschien is het relatief grote aandeel leerlingen met
lage startkansen onder de Nijmeegse leerlingen hier
(mede) een verklaring voor.

Bronnen









Onderwijsmonitor 2009/2010, O&S
Basismateriaal Onderwijsmonitor 2012, O&S
(bestanden Bureau Leerplicht, databestanden
onderwijsinstellingen)
Terugblik en resultaat, diverse jaargangen, Cito
site VSV‐verkenner OCW/CFI
Stadspeiling 1998, 2003, 2009, 2011 O&S
Studentenenquêtes HAN en RU
Evaluatie Anti‐segregatiebeleid, O&S 2011
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Cultuur
Het percentage volwassen Nijmegenaren, dat wel eens of vaker naar de gesubsidieerde podia gaat, is licht toege‐
nomen, ondanks een daling van het aantal voorstellingen en ook van de zaalbezetting. Blijkbaar blijft men in
tijden van economische crisis culturele voorstellingen bezoeken, maar wel wat minder vaak dan enkele jaren
geleden. Voor het eerst sinds jaren is het bereik van de bibliotheek weer iets gestegen. Ook de amateurkunstbeoe‐
fening zit in de lift. De verschillen in cultuurdeelname naar opleidingsniveau zijn niet veel veranderd. Er is veel
waardering voor de culturele evenementen in de stad. Het aantal actieve cultuurproducenten in Nijmegen wordt
geschat op tussen de 1.100 en 1.800.

I.WAT DOET DE NIJMEGENAAR AAN
CULTUUR?
Aandeel volwassenen dat culturele
voorstellingen bezoekt iets toegenomen
Bijna twee derde van de volwassen Nijmegenaren
(64%) heeft in het voorgaande jaar in Nijmegen één
of meer culturele voorstellingen bezocht (exclusief
film). In 2009 gold dat voor 61%.
Het percentage bezoekers van filmvoorstellingen in
Nijmegen is gelijk gebleven (66%). Het aantal film‐
bezoeken per Nijmegenaar lag in 2010 op 2,5. Dat is
hoger dan het aantal filmbezoeken per Nederlander
in dat jaar (1,7). Door LUX, dat met VillaLUX erbij 8
filmzalen heeft, telt Nijmegen relatief veel bioscoop‐
zalen1 (5e op de ranglijst van de 50 grootste steden in
Nederland). Maar omdat de zalen in LUX niet zo
groot zijn, is het aantal bioscoopstoelen per 1.000
inwoners in Nijmegen niet zo hoog (20e op de rang‐
lijst van de 50 grootste steden).
Het aandeel volwassen Nijmegenaren dat in het
voorgaande jaar in Nijmegen één of meer musea
bezocht daalde van 41 naar 34%. De verschillen door
de jaren heen in het museumbezoek hebben sterk te
maken met welke speciale tentoonstellingen Muse‐
um Het Valkhof biedt.

(27%), cabaret/kleinkunst (21%), toneel (20%) en
klassieke muziek (16%). Uiteraard heeft dit ook met
het aanbod te maken.
Twee derde van de volwassen Nijmegenaren zou
wel vaker naar voorstellingen willen gaan. Een
gebrek aan tijd en de kosten zijn de belangrijkste
belemmeringen om dat niet te doen. In vergelijking
met 2007 zijn de kosten wat vaker als bezoekbe‐
lemmering genoemd (28% tegenover 21% in 2007).
Hierbij hoort wel de nuancering dat de kosten naar
verhouding vaak als bezoekbelemmering genoemd
worden door personen die al frequent naar voorstel‐
lingen gaan.
Het aanbod ‐ te weinig passend aanbod of te weinig
aanbod in het algemeen ‐ wordt weinig als bezoek‐
belemmering genoemd (door 8%).
Het aandeel Nijmegenaren, dat in Nijmegen een
bepaald cultuuraanbod mist, steeg licht van 15% in
2007 naar 18% in 2011. Maar dat is nog duidelijk
onder de het in 2002 gemeten percentage (26%).
Vooral mensen, die al vaak naar culturele voorstel‐
lingen en podia gaan, missen zaken in het cultuur‐
aanbod. Het gaat om uiteenlopende, specifieke
wensen. Geen van de aanbodwensen is door veel
respondenten genoemd.

Toename amateurkunstbeoefening

Illustratie 1: percentage volwassen Nijmegenaren dat in het
voorgaande jaar in Nijmegen een bezoek bracht aan één of meer ...
Bron: Stadspeiling, O&S

In 2009 gaf 36% aan in de vrije tijd kunstzinnige
activiteiten te beoefenen. In 2011 is dat percentage
gestegen naar 44%. De meest populaire activiteiten
zijn muziek maken (een muziekinstrument bespelen
en/of zingen), ‘tekenen, schilderen, grafisch werk’ en
‘fotografie, film, video’. In vergelijking met 2009 zijn
er meer mensen bezig met muziek maken, fotogra‐
fie/ film/video en websites ontwerpen. Ook het
percentage volwassenen dat deel uitmaakt van een
creatief gezelschap (koor, band, fotoclub, dansgroep,
enzovoorts) is toegenomen, van 8 naar 11%. Een op
de tien volwassenen heeft in het voorgaande jaar
voorstellingen of optredens gegeven of meegewerkt
aan een expositie.

Genres die door relatief veel volwassenen Nijmege‐
naren in Nijmegen worden bezocht zijn: popmuziek
1

Zalen in de filmhuizen, zoals LUX, plus zalen in de commerci‐
ële bioscopen.
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Illustratie 2: amateurkunstbeoefening
Bron: Stadspeiling, O&S

In vergelijking met 2009 zijn er ook meer volwasse‐
nen die in de vrije tijd les in een kunstzinnige activi‐
teit volgen (12% tegenover 7,5% in 2009). Het per‐
centage volwassenen dat les volgt bij de Lindenberg
is ongeveer gelijk gebleven (1,6%), maar er zijn meer
mensen les gaan volgen op andere plekken en bij
kunstdocenten die als zelfstandigen werken. Ge‐
noemd worden onder meer wijkcentra, studenten‐
verenigingen, hobbycentra/‐werkplaatsen, dans‐
scholen, koren, de SWON en diverse instellingen
buiten Nijmegen.

Illustratie 3: cultuurdeelname hoogopgeleiden in 2007/2009 en
2011
Bron: Stadspeiling, O&S

Ook het percentage Nijmeegse jongeren dat les volgt
bij de Lindenberg is tamelijk stabiel (rond de 6%).
Uit de Jeugdmonitor 2007/2008 weten we dat in
totaal 36% van de 10‐11‐jarigen en 22% van de 12‐17‐
jarigen les in een kunstzinnige activiteit volgt.

Verschillen in cultuurdeelname naar
opleidingsniveau niet veel veranderd
Uit eerdere Stadspeilingen en landelijke onderzoe‐
ken weten we dat het opleidingsniveau een sterk
bepalende factor voor cultuurdeelname is. Afhanke‐
lijk van de vorm van cultuurdeelname zijn ook
kenmerken als leeftijd, geslacht, etniciteit, inkomen
en het type huishouden van invloed. Daarnaast
blijkt ook de nabijheid van het aanbod een rol te
spelen.
Illustraties 3 en 4 geven een beeld van de ontwikke‐
lingen in de cultuurdeelname bij laag‐ en middel‐
baar opgeleiden en bij hoogopgeleiden.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012
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II.HOE GAAT HET MET HET
CULTUREEL AANBOD?
Daling aantal voorstellingen in
gesubsidieerde podia, maar bereik nog steeds
hoog
Na een periode van stijging van het totale aantal
voorstellingenbezoeken in de gesubsidieerde podia
(Keizer Karel Podia, Doornroosje, LUX en Linden‐
berg Theater), is dat aantal teruggelopen van 523.000
in 2007 naar 463.000 in 2010. Dat is inclusief de ruim
200.000 bezoeken aan filmvoorstellingen in LUX.
Het totale aantal filmbezoeken in Nijmegen ‐ in de
twee commerciële bioscopen en in LUX tezamen ‐
lag in 2010 op 401.000. Meer dan de helft van die
bezoeken (203.000) vond in LUX plaats.

Illustratie 4: cultuurdeelname laag‐ en middelbaar opgeleiden in
2007/2009 en 2011
Bron: Stadspeiling, O&S

De illustraties laten zien dat de verschillen in cul‐
tuurdeelname tussen hoogopgeleiden en laag‐ en
middelbaar opgeleiden niet veel groter of kleiner
geworden zijn. Bij beide groepen zien we een groei
van de deelname aan amateurkunstbeoefening, een
lichte groei van het percentage bibliotheekbezoekers
en een daling van het museumbezoek. Bij hoogopge‐
leiden is het percentage bezoekers van gesubsidi‐
eerde podia licht gestegen, bij laag‐ en middelbaar
opgeleiden is dat licht gedaald. Voor het percentage
bezoekers van filmvoorstellingen geldt het tegen‐
overgestelde: licht gestegen bij laag‐ en middelbaar
opgeleiden en licht gedaald bij hoogopgeleiden.

Illustratie 5: aantal voorstellingenbezoeken in gesubsidieerde
podia
Bron: gegevens van podia

De belangrijkste reden voor de daling van het totale
aantal voorstellingenbezoeken in de gesubsidieerde
podia is de terugloop van het aantal muziek‐ en
theatervoorstellingen bij alle podia (zie illustratie 5).
Verder is de gemiddelde zaalbezetting voor de
muziek‐ en theatervoorstellingen wat afgenomen.

Cultuuraanbod in Nijmegen relatief groot
Helaas zijn er geen actuele cijfers over de cultuur‐
deelname in andere steden, die we goed met de
Nijmeegse cijfers kunnen vergelijken. Uit oudere
cijfers bleek dat er in Nijmegen sprake was van een
relatief hoge cultuurdeelname. Verklaringen daar‐
voor zijn het hoge aandeel hoogopgeleiden in de
Nijmeegse bevolking en ook het relatief grote voor‐
stellingenaanbod. Op de ranglijst van het cultuur‐
aanbod voor de 50 grootste steden in Nederland
staat Nijmegen nog steeds hoog (6e plaats).

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012
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Hoge waardering voor aanbod podia
In 2007 voerden O&S en de gesubsidieerde podia
voor de tweede keer publieksonderzoeken bij die
podia uit. Voor alle podia gold dat een meerderheid
van de bezoekers tevreden was over de kwaliteit
van het aanbod. Hooguit een paar procent was er
ontevreden over. Hetzelfde gold voor de diversiteit
van het aanbod. In vergelijking met 2002 was het
oordeel over het aanbod, de accommodaties en de
service positiever geworden.
In 2011 zijn de publieksonderzoeken voor de derde
keer uitgevoerd. De uitkomsten zullen in de loop
van 2012 bekend gemaakt worden.

Gunstige cijfers voor bibliotheek, trend van
dalend bereik doorbroken

Illustratie 6: aantal muziek‐ en theatervoorstellingen in gesubsi‐
dieerde podia
Bron: gegevens van podia

De daling van het aantal voorstellingen in de gesub‐
sidieerde podia heeft niet geleid tot een kleiner
bereik onder Nijmegenaren. Dat bereik is zelfs wat
toegenomen. In het voorgaande jaar bezocht 73%
van de volwassen Nijmegenaren één of meer gesub‐
sidieerde podia. Bij de vorige meting in 2007 gold
dat voor 67%.

Uit gegevens van de bibliotheek blijkt dat het aantal
leden in Nijmegen is gestegen van tussen de 40.000
en 41.000 in 2008 en 2009 naar bijna 43.000 in 2010.
Zowel het aantal jeugdleden als het aantal volwas‐
sen leden is in 2010 hoger dan in 2008.
2008

2009

2010

leden t/m 17 jr

17.640

16.916

19.020

leden 18+

22.991

23.322

23.809

leden totaal

40.631

40.238

42.829

uitleningen

1.395.350

1.374.906

1.341.316

459.968

518.924

520.141

431.898

450.438

456.108

891.866

969.362

976.249

bezoeken centrum

De stijging van het bereik geldt ook voor de afzon‐
derlijke podia, zoals blijkt uit illustratie 7 (voor
Merleyn is geen cijfer voor 2007 beschikbaar).

bezoeken overige
vestigingen
bezoeken totaal

Illustratie 8: gegevens over gebruik bibliotheek
Bron: jaarverslagen bibliotheek

Landelijk schommelt het aantal leden de laatste
jaren rond de 4 miljoen. Zowel voor Nijmegen als
voor Nederland geldt dat circa een kwart van de
bevolking lid van de bibliotheek is.

Illustratie 7: percentage volwassen Nijmegenaren dat in voor‐
gaande jaar een of meer voorstellingen bezocht in ...
Bron: Stadspeilingen, O&S
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Het aantal leden is geen optimale graadmeter voor
het bereik van de bibliotheek, omdat niet alle leden
gebruik maken van hun lidmaatschap. Zo weten we
uit de Jeugdmonitor 2007/2008 dat een deel van de
Nijmeegse middelbare scholieren geen gebruik
maakte van hun gratis bibliotheeklidmaatschap.
Daarom vragen we in de Stadspeiling aan de Nij‐
megenaren of ze de bibliotheek bezoeken. Het aan‐
deel volwassenen, dat in het voorgaande jaar de
bibliotheek bezocht heeft, blijkt te zijn gestegen van
38% in 2009 naar 41% in 2011. Daarmee is een al
jaren durende trend van een daling van het bereik
van de bibliotheek doorbroken. Illustratie 9 laat zien
dat het stijgende bereik toegeschreven kan worden
aan de leeftijdscategorie van 45 jaar en ouder. Bij de
jongvolwassenen is het bereik nog iets gedaald,
maar de daling is wel aan het afvlakken. Bij de 25‐
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44‐jarigen is de daling van het bereik tot stilstand
gekomen.

per jaar per inwoner ligt voor de steden op 4,8. Het
aantal varieert van 3,9 (Amersfoort en Breda) tot 5,9
(Nijmegen).
Omdat er in steden verschillende regelingen bestaan
voor het automatisch lid zijn van de bibliotheek
(bijvoorbeeld via de schoolpas) geeft een vergelij‐
king van het aantal leden per stad geen goed beeld
van verschillen in het bibliotheekbereik tussen de
steden.

Aantal bezoekers museum Het Valkhof
schommelt

Illustratie 9: percentage bibliotheekbezoekers naar leeftijd
Bron: Stadspeilingen, O&S

Aansluitend bij de voorgaande gegevens (meer
leden, een hoger bereik) steeg het aantal biblio‐
theekbezoeken in de stad in de periode 2008‐2010
naar circa 975.000 bezoeken in één jaar tijd.

Door de jaren heen schommelt het jaarlijks aantal
bezoekers van museum Het Valkhof sterk. Dit heeft
vooral te maken met de populariteit van de speciale
tentoonstellingen. In 2005 kwamen er 91.000 bezoe‐
kers op de gebroeders Van Limburg‐tentoonstelling
af en eind 2006, begin 2007 zorgde de Herculaneum‐
tentoonstelling met ruim 121.000 bezoekers voor een
nieuw bezoekersrecord.
De speciale tentoonstellingen trekken veel bezoekers
van buiten de stad en regio.

De toename van het aantal leden heeft niet geleid tot
een stijging van het aantal uitleningen. Het aantal
uitleningen in 2010 (1.341.316) was 4% lager dan in
2008. Landelijk was die daling echter groter (‐11%).

Opvallende verschillen tussen steden m.b.t.
bibliotheek
Eind 2010 heeft O&S voor 17 steden met tussen de
115.000 en 215.000 inwoners gegevens over de bibli‐
otheek verzameld. Het gemiddelde aantal vestigin‐
gen per 100.000 inwoners ligt voor deze steden op
4,0. Het aantal varieert van 1,6 (Almere) tot 7,4
(Nijmegen). Het gemiddeld aantal openingsuren per
week per 10.000 inwoners ligt voor de steden op
10,7. Het aantal varieert van 6,5 (Almere) tot 17,1
(Nijmegen). Het gemiddelde aantal uitleningen per
jaar per inwoner ligt voor de steden tussen de 8 en
de 9. Het aantal varieert van 6,5 (Maastricht) tot 10,8
(Apeldoorn). Nijmegen zit in de buurt van het ge‐
middelde.
Er bestaat geen duidelijk verband tussen het aantal
vestigingen en openingsuren enerzijds en het aantal
uitleningen anderzijds. Relatief gezien heeft Apel‐
doorn minder vestigingen dan gemiddeld en het
aantal openingsuren is er gemiddeld; het aantal
uitleningen per inwoner is er bovengemiddeld.
Almere scoort onderaan als het gaat om aantal ves‐
tigingen en openingsuren; het gemiddeld aantal
uitleningen per inwoner is er even hoog als in Nij‐
megen, waar het aantal bibliotheekvestigingen en
openingsuren het hoogst is.
Het grote aantal vestigingen in Nijmegen vertaalt
zich niet in een relatief hoog aantal uitleningen,
maar wel in een hoog aantal bezoeken aan de biblio‐
theek. Het gemiddelde aantal bibliotheekbezoeken
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Illustratie 10: aantal bezoeken Museum Het Valkhof
Bron: jaarverslagen, gegevens Museum Het Valkhof

Groei in Gebroeders van Limburg‐festival
In 2011 trok het Gebroeders van Limburg‐festival
een recordaantal bezoekers (naar schatting 75.000).
Sinds 2007 is het aantal bezoekers meer dan verdub‐
beld.
De Vierdaagsefeesten blijven veel publiek trekken
(naar schatting 1.360.000 in 2011).
Ook de popconcerten in het Goffertpark zijn grote
publiekstrekkers. Het aantal concerten blijkt sterk
afhankelijk van de tourplannen van de grote acts die
minimaal 40.000 bezoekers kunnen trekken. Het ene
jaar is er meer aanbod dan het andere. In 2011 bleef
het rustig op de Goffertweide.
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Andere culturele evenementen die veel bezoekers
trekken zijn: de Music Meeting (16.000 in 2011), het
festival voor de korte film Go Short in LUX, het
Romeinenfestival (eens in de twee jaar), de Dag van
het Levenslied (jaarlijks circa 15.000), het UITfestival
(6.500 in 2010), het Wintertuinfestival (ruim 4.000
bezoekers in 2010) en Oranjepop.

van hun woonadres van voorstellingen kunnen
genieten. Gesteld kan worden: het culturele aanbod
in een stad is groot omdat er veel mensen wonen die
daar gebruik van willen maken. Maar het verband
loopt ook andersom: steden met veel cultuur trek‐
ken bepaalde mensen aan en zorgen ervoor dat
afgestudeerden in de stad willen blijven wonen.

In de ranglijst van het aantal culturele evenementen
per 100.000 inwoners voor de 50 grootste steden in
Nederland staat Nijmegen op de 12e plaats.

Steden, die een groot en gevarieerd cultuuraanbod
hebben, zijn over het algemeen ook populaire woon‐
steden. Door de krimpende bevolking zal er meer
concurrentie tussen woonlocaties en dus ook tussen
steden ontstaan. Dat maakt het belang van cultuur
mogelijk nog groter dan het nu is. Ook steden met
veel zichtbare historie worden aantrekkelijk gevon‐
den.

Veel waardering voor culturele evenementen
Aan de leden van het Nijmeegse stadspanel is ge‐
vraagd naar wat men in de afgelopen jaren hét
culturele hoogtepunt in de stad vond. Bovenaan
staan vier culturele evenementen die in de open
lucht plaatsvonden. De Vierdaagsefeesten staan
bovenaan, gevolgd door de Music Meeting, het
Gebroeders van Limburgfestival en de concerten in
het Goffertpark.

Met het aantrekken van hoogopgeleide, creatieve en
economisch kansrijke mensen is er nog niet automa‐
tisch werk voor deze mensen. Echter: volgens de
onderzoekers volgt werk steeds vaker wonen in
plaats van dat mensen gaan wonen waar er werk is.

Uit metingen in het kader van de Evenementenmo‐
nitor kwam naar voren dat de bezoekers hoge rap‐
portcijfers voor de evenementen geven: een 7,8 voor
het Gebroeders van Limburg festival in 2009 en
Rockin’ Park in 2008 en een 8,1 voor de Music Mee‐
ting in 2009 en de Vierdaagsefeesten in 2007.

Nederlanders niet goed bekend met cultureel
aanbod in Nijmegen
Aan de leden van het Nijmeegse stadspanel is ge‐
vraagd wat men bijzonder vindt aan het cultuur‐
aanbod en cultuurklimaat in Nijmegen. “Bijzonder”
is in de vraagstelling toegelicht als: waarin Nijme‐
gen zich onderscheidt van andere steden van verge‐
lijkbare omvang. De aanwezigheid van LUX, de
grote popconcerten in het Goffertpark en het rijke
verleden van de stad zijn het meest genoemd. Ook
poppodium Doornroosje en Museum Het Valkhof
worden door relatief veel panelleden als onder‐
scheidend gezien. Een interessante vraag is dan hoe
Nederlanders over het Nijmeegse cultuuraanbod
denken. Uit onderzoek van LAgroup naar het toeris‐
tisch imago van steden blijkt dat Nederlanders in
het algemeen geen hoge verwachtingen hebben van
het cultuuraanbod in Nijmegen. Ze verwachten
bijvoorbeeld weinig van Nijmegen als het gaat om
poppodia en filmhuizen. Nederlanders, die Nijme‐
gen wel eens bezoeken, hebben een positiever beeld
van het cultuuraanbod in de stad. Bij de vraag waar
ze aan denken bij de stad Nijmegen noemen ze
onder meer aan het cultureel aanbod en museum
Het Valkhof.

Onderzoekers wijzen op belang van cultuur
voor “kennissteden”
Onderzoekers van het CPB en Atlas voor gemeenten
hebben de afgelopen jaren gewezen op het belang
van het cultuuraanbod voor het vasthouden en
aantrekken van hoogopgeleide, creatieve en econo‐
misch kansrijke mensen. Zij willen op korte afstand
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III.HOE GAAT HET MET DE
CULTUURPRODUCTIE?
Meer dan 1.000 Nijmeegse
cultuurproducenten in beeld
Via het in 2010 verrichte onderzoek “Cultuurstroom
Nijmegen” zijn ruim 1.000 Nijmeegse cultuurprodu‐
centen getraceerd. Ruim de helft van die producen‐
ten heeft zich geregistreerd via de website Cultuur‐
stroom Nijmegen. De rest is opgespoord met behulp
van databases, waarin cultuurproducenten opge‐
nomen zijn. Van de ruim 1.000 cultuurproducenten
behoort 60% tot de individuele cultuurproducenten;
40% bestaat uit culturele organisaties. Het gaat
voornamelijk om personen en groepen die daar
beroepsmatig mee bezig zijn.
De inventarisatie is niet volledig. Er zijn cultuurpro‐
ducenten bekend die zich niet geregistreerd hebben
en die ook niet in de databases voorkomen. Het
totale aantal actieve cultuurproducenten in Nijme‐
gen wordt geschat op tussen de 1.100 en 1.800.

Bronnen















Stadspeilingen 2003, 2007, 2009, 2011, O&S
Publieksonderzoeken gesubsidieerde podia
2007, O&S
Metingen in kader van Evenementenmonitor,
O&S
Meningspeiling t.b.v. Cultuurvisie; meting
Nijmeegs stadspanel, O&S, 2011
Gegevens van gesubsidieerde podia
Jaarverslagen Bibliotheek Gelderland Zuid
Jaarverslagen Museum het Valkhof
Websites van bibliotheken in grote steden
Atlas voor gemeenten 2011, Stichting Atlas voor
gemeenten, Utrecht, 2011
Inventarisatie kunst & cultuuraanbieders Nij‐
megen, Buys Culturele Profielen, juli 2010
State of Art; Een onderzoek naar de stand van
zaken in de professionele beeldende kunst en
vormgeving in de gemeente Nijmegen, ARRD,
Nijmegen, 2010
Jaarverslag 2010, NVB en NVF
Statline, CBS

De individuele cultuurproducenten zijn vooral actief
in de sectoren Vormgeving en Bouwkunst (29%,
onder wie veel grafische ontwerpers), Beeldende
Kunst (29%) en Podiumkunsten (26%). Van de cul‐
tuur producerende organisaties is 63% actief in de
sector podiumkunsten.
Een ruime meerderheid van de cultuurproducenten
richt zich veel of voornamelijk op Nijmegen en de
regio.
Eerder in dit hoofdstuk hebben we al gezien dat er
naast de meer professionele cultuurproducenten
veel amateurkunstenaars in de stad wonen: 44% van
de volwassen Nijmegenaren is in de vrije tijd met
kunstzinnige activiteiten bezig.
In de afgelopen jaren heeft de gemeente gewerkt aan
het realiseren van nieuwe ateliers voor kunstenaars
op de wachtlijst bij Stichting SLAK, die de ateliers in
Nijmegen beheert.
In twee jaar tijd zijn 98 ateliers gerealiseerd, vooral
tijdelijke, maar er zijn ook ateliers verdwenen. De
daadwerkelijke groei bedraagt 42. In totaal zijn er nu
168 ateliers (april 2011), waarvan de helft tijdelijk.
De wachtlijst bij SLAK is wat kleiner geworden (117
kunstenaars op 1 april 2011). Omdat er vooral tijde‐
lijke atelierruimtes bijgekomen zijn, blijft het atelier‐
aanbod kwetsbaar.
Voor nieuwe kunstenaars is het nog steeds niet
gemakkelijk om goede werkruimtes te vinden, on‐
der meer vanwege de geringe doorstroming in de
permanente ateliers.
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Onder de volwassenen Nijmegenaren groeit de sportdeelname nog steeds, bij de jongeren is de groei tot stilstand
gekomen. In de aandachtsgebieden sporten minder volwassenen dan in de niet‐aandachtsgebieden. Dat was al zo,
maar het verschil is groter geworden.
Een grote groep volwassenen sport buiten verenigingen en sportscholen, al dan niet in ‘lichtere’ sportverbanden.
Jongeren sporten vooral bij verenigingen. Volwassenen zijn meer gaan hardlopen, fietsen en wandelen en – voor
het eerst sinds jaren – minder gaan fitnessen. Zowel bij jongeren als volwassenen is het aandeel sportclubleden
stabiel.
Het blijft goed gaan met de Nijmeegse (hard)loopevenementen. Met de Nijmeegse topsportclubs gaat het wisse‐
lend.

I.SPORTDEELNAME BIJ
VOLWASSENEN

Sportdeelname opnieuw toegenomen
Het aandeel volwassenen dat aan sport doet is op‐
nieuw licht toegenomen. Zeven op de tien volwas‐
senen doet aan sport. Een groot deel daarvan – zes
op de tien volwassenen ‐ sport wekelijks.

2005

2007

2009

2011

veldvoetbal

4%

5%

6%

5%

tennis

7%

7%

6%

7%

zwemmen

8%

8%

8%

6%

wandelen

10%

8%

10%

13%

11%

12%

13%

18%

hardlopen

10%

15%

15%

20%

fitness

21%

25%

27%

23%

fietsen, wielrennen,
mountainbiken

Illustratie 2: meest beoefende sporten door volwassen Nijmegena‐
ren
Bron: Stadspeiling, O&S

In aandachtsgebieden is het percentage volwassenen
dat aan sport doet lager (58%) dan in de niet aan‐
dachtsgebieden (77%). Het verschil tussen de wel‐
en niet‐aandachtsgebieden is groter dan bij de voor‐
gaande metingen in 2009 en 2007. Dat geldt ook
voor verschillen in sportdeelname naar inkomen.
Van de mensen die aangeven een hoog inkomen te
hebben doet nu 90% aan sport; van de mensen die
zich tot de lage inkomensgroep rekenen 60%.
Illustratie 1: sportdeelname bij volwassen Nijmegenaren
Bron: Stadspeiling, O&S

De stijging van de sportdeelname heeft vooral te
maken met de toename van het aantal volwassenen
dat hardloopt, wandelt en fietst (inclusief wielren‐
nen en mountainbiken). Voor het eerst sinds vele
jaren zien we een daling van het aantal volwassenen
dat aan fitness doet (27% in 2009 en 23% in 2011) en
dat bij commerciële sportcentra sport (26% in 2009
en 20% in 2011). Het percentage volwassenen dat lid
is van een sportverenigingen is gelijk gebleven
(23%).

Veel volwassenen sporten buiten
verenigingen en commerciële sportscholen
Bijna de helft van de volwassen Nijmegenaren (46%)
beoefent sport buiten verenigingen en commerciële
sportscholen1. Het kan gaan om individueel of sa‐
men met anderen ongeorganiseerd sporten, maar
het kan ook gaan om sporten in andere, ‘lichtere’
verbanden. Denk bijvoorbeeld aan hardloopclubjes
of groepen die een sportzaal huren.

Aandeel volwassen sporters in Nijmegen in
buurt van landelijk gemiddelde
Volgens cijfers van het Mulier Instituut uit 2008
deed 65% van de volwassenen Nederlanders bene‐
den de 81 jaar minimaal 12 keer per jaar aan sport.
In Nijmegen lag dat percentage in 2009 op 66%. In
2011 is dit percentage gestegen naar 68%. Vanwege

1

Dat is inclusief de mensen die daarnaast ook nog bij een
vereniging en/of een sportschool sporten.
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verschillen in de onderzoeksmethodiek is de verge‐
lijking met de landelijke cijfers niet helemaal zuiver.

Nijmeegse cijfers over bewegen en
overgewicht relatief gunstig
Dat er in het algemeen een verband is tussen sport
en bewegen en de lichamelijke en geestelijke ge‐
zondheid van mensen hoeven we niet meer aan te
tonen. Nagegaan is of er lokale gegevens zijn die
aansluiten bij deze samenhang. Op basis van de
Volwassenenmonitor 2008/2009 van de GGD kun‐
nen we Nijmegen met vier andere steden (Arnhem,
Apeldoorn, Ede en Enschede) vergelijken als het
gaat om a. sport en bewegen en b. overgewicht en
gezondheidsbeleving. Van de volwassenen in Nij‐
megen (19‐64 jaar) geeft een relatief groot deel aan
voldoende te bewegen (minstens vijf dagen van de
week, tenminste 30 minuten per dag matig intensief
bewegen): 78%, tegenover 71‐77% in de vier andere
steden. Verder is het percentage volwassenen dat lid
is van een sportclub in Nijmegen het hoogst van de
vijf steden. Tegelijk zien we dat in Nijmegen het
aandeel volwassenen met overgewicht het laagste is
(37% tegenover 40‐47% in de vier andere steden).
Hierbij hoort wel de aantekening dat ook andere
factoren van invloed zijn op gewicht, bijvoorbeeld
het voedingsgedrag.
In Arnhem is het percentage volwassenen dat vol‐
doende beweegt het laagst van de vijf steden (71%).
Daar geeft ook een wat groter deel aan zich matig of
slecht gezond te voelen (13% tegenover 10‐11% in de
andere steden).

Illustratie 4: aandeel volwassenen (19‐64 jaar) met overge‐
wicht/ernstig overgewicht
Bron: Volwassenenmonitor 2008/2009, GGD Regio Nijmegen

In een recent uitgevoerd onderzoek onder volwas‐
senen in Gelderland (18‐64 jaar) naar sporten en
bewegen, waaraan Nijmegen deelgenomen heeft, is
gevraagd naar de belangrijkste redenen om te spor‐
ten. Het meest aangekruist door de Nijmeegse vol‐
wassenen werden redenen die met gezondheid te
maken hebben: ‘lichaamsbeweging/gezondheid’ en
‘opbouw van conditie, kracht en lenigheid’, gevolgd
door ‘uitlaatklep voor dagelijks leven/ontspanning’.
Opvallend is de meest genoemde reden om niet te
sporten: ‘ik heb voldoende lichaamsbeweging’.
Andere veel genoemde redenen voor niet sporten
zijn: ‘heb ik helemaal geen tijd voor vanwege werk
en/of gezin’ en ‘andere vrijetijdsbezigheden vind ik
leuker’.

Illustratie 3: aandeel volwassenen dat aangeeft te voldoen aan de
beweegnorm (minstens 5 dagen van de week tenminste 30 minu‐
ten per dag matig intensief bewegen)
Bron: Volwassenmonitor 2008/2009, GGD Regio Nijmegen
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II.SPORTDEELNAME BIJ JONGEREN
Sportdeelname bij jeugd stabiel
Het aandeel Nijmeegse jongeren dat sport is in
vergelijking met 2009 ongeveer gelijk gebleven.
Driekwart van de Nijmeegse jeugd (4‐17 jaar) doet
aan sport en twee derde is lid van een sportvereni‐
ging.

dan in Ede en Arnhem. Echter, als we kijken naar
het percentage middelbare scholieren dat voldoende
beweegt (minimaal 7 uur per week), is het beeld wat
anders: in Nijmegen en Arnhem ligt dit percentage
op 77%, in Apeldoorn en Enschede wat hoger (80‐
81%) en in Ede wat lager (75%). Het percentage
middelbare scholieren dat de eigen gezondheid
matig en slecht vindt verschilt weinig tussen de
steden (3 of 4%).

Illustratie 5: sportdeelname bij Nijmeegse jeugd (4‐17 jaar)
Bron: Stadspeiling, O&S

Over de populariteit van verschillende soorten
sporten bij de Nijmeegse jeugd hebben we geen
actuele cijfers. Gegevens uit 2008 laten zien dat
voetbal, danssport, hockey, vecht‐ en verdedigings‐
sporten, tennis en paardensport bij de Nijmeegse
jongeren de meest beoefende sporten in vereni‐
gingsverband zijn.
We hebben nog geen nieuwe gegevens over de
ontwikkeling van de sportdeelname bij deelgroepen
jongeren en bij jongeren in aandachtsgebieden. In de
loop van 2012 kunnen we hier meer over zeggen2.

Aandeel sportclubleden onder Nijmeegse
jongeren in buurt van landelijk gemiddelde
Volgens cijfers van het Mulier Instituut uit 2008 is
circa twee derde van de jongeren lid van een sport‐
club. In Nijmegen lag dat percentage in 2009 op
64%, en in 2011 op 65%. Vanwege verschillen in de
onderzoeksmethodiek is de vergelijking met de
landelijke cijfers niet helemaal zuiver.

Nijmeegse jeugd scoort gemiddeld als het
gaat voldoende beweging hebben
Op basis van het E‐MOVO‐onderzoek van de GGD
in 2007/2008 (onderzoek onder scholieren in het
voortgezet onderwijs) kunnen we Nijmegen met
vier andere steden vergelijken als het gaat om a.
sport en bewegen en b. gezondheidsbeleving: Arn‐
hem, Apeldoorn, Ede en Enschede.
In Nijmegen, Apeldoorn en Enschede zijn meer
middelbare scholieren lid van een sportvereniging
2

In 2012 zal de rapportage van E‐MOVO 2011/2012 verschijnen.
E‐MOVO is een monitoronderzoek van de GGD over de ge‐

Illustratie 6: percentage jongeren dat minimaal 7 uur per week
beweegt (volgens ouders voor de 4‐12‐jarigen)
Bron: E‐MOVO 2007/2008, Kindermonitor 2009/2010, GGD
Regio Nijmegen

In de periode 2003‐2007 nam in Nijmegen het aan‐
deel te weinig bewegende middelbare scholieren af.
Op een paar scholen, waar de toename in bewegen
erg groot was, draaide een naschools sportpro‐
gramma.
Het dagelijks bewegen, zoals het fietsen naar school,
levert verhoudingsgewijs de grootste bijdrage aan
het beweegpatroon van de leerlingen, gevolgd door
het sporten. Van de Nijmeegse middelbare scholie‐
ren gaat 89% op de fiets of lopend naar school.
Ook interessant is de stedenvergelijking op basis
van de Kindermonitor 2009/2010 van de GGD (on‐
derzoek over 0‐12‐jarigen dat is uitgevoerd bij de
ouders). Het aandeel sportclubleden onder de kin‐
deren is in Nijmegen het hoogst, maar kijken we
naar het percentage basisscholieren met voldoende
beweging dan is er niet veel verschil tussen Nijme‐
gen (72%), Arnhem (70%), Apeldoorn (72%) en Ede
(75%) (niet uitgevoerd in Enschede). Ook verschillen
de steden weinig als het gaat om het percentage met
overwicht (12‐13% in Nijmegen, Arnhem en Apel‐
doorn) en het percentage met een matige of slechte
gezondheid (5% in Nijmegen, Arnhem en Apel‐
doorn). Alleen Ede, waar het aandeel dat voldoende
beweegt het hoogst is, scoort op deze punten iets
gunstiger.

zondheid en leefstijl van middelbare scholieren.
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Bij de kinderen levert het buiten spelen naar ver‐
houding de grootste bijdrage aan het beweegpa‐
troon, gevolgd door sporten bij een club of vereni‐
ging, schoolgym en het fietsen of lopen naar school.

Enkele verschillen m.b.t. sporten en bewegen
naar achtergrondkenmerken
De GGD‐onderzoeken laten zien dat de jongens
meer bewegen dan de meisjes. Uit de Jeugdmonitor
(laatste meting: 2007/2008) weten we dat met name
meisjes van buitenlandse herkomst weinig aan sport
doen. Verder bewegen havo/vwo‐leerlingen meer
dan VMBO‐leerlingen.
Bij de basisscholieren zijn geen significante verschil‐
len naar sociaal economische status (SES) gemeten;
kinderen uit gezinnen met een lage SES zijn minder
vaak lid van een sportclub, maar spelen vaker bui‐
ten. Bij gezinnen, waarin men grote moeite heeft met
financieel rondkomen, ligt het percentage 0‐12‐
kinderen dat geen lid van een sportvereniging dui‐
delijk hoger dan gemiddeld.

III.HOE GAAT HET MET HET
SPORTAANBOD?
Geen nieuwe gegevens
Behalve de hierboven geschetste gegevens over het
bereik van sportclubs en commerciële sportscholen,
hebben we geen nieuwe onderzoeksgegevens over
het sportaanbod. Daarom schetsen we hieronder
kort het beeld uit 2009.
De lokale sportverenigingsmonitor 2009 liet zien dat
er in Nijmegen veel ambitieuze sportclubs zijn die
graag willen groeien en/of beter willen gaan preste‐
ren. De behoefte aan vrijwilligers bleek onvermin‐
derd groot: een derde van de clubs gaf aan onvol‐
doende vrijwilligers te hebben en in totaal twee
derde van de clubs was op zoek naar extra vrijwilli‐
gers (vooral bestuurders‐ en commissieleden, trai‐
ners en mensen voor bar‐ en kantinediensten). Zor‐
gen waren we over de gevolgen voor de clubs van
de economische crisis, vooral over de terugloop van
sponsorinkomsten.
In vergelijking met 2005 was er meer tevredenheid
over de gemeentelijke sportaccommodaties.
De Jeugdmonitor 2007/2008 liet zien dat veel kinde‐
ren deelnamen aan naschoolse sportactiviteiten op
basisscholen (circa de helft van de kinderen op
brede scholen) en dat ze veelal tevreden waren over
die activiteiten. Verder bleek dat het bereik van
sport‐ en speelplekken was toegenomen naar 89%
bij de 10‐11‐jarigen en 63% bij de 12‐17‐jarigen.
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IV.HOE GAAT HET MET DE TOPSPORT
EN DE SPORTEVENEMENTEN?
Drie populaire loopevenementen
Zowel voor de Marikenloop als voor de Zevenheu‐
velenloop geldt dat de belangstelling voor deelname
grotere is dan het maximale aantal dat zich kan
inschrijven (10.000 voor Marikenloop en 30.000 voor
Zevenheuvelenloop). Het aantal deelnemers aan de
Zevenheuvelenloop is al jarenlang hoog, bij de Ma‐
rikenloop zit het aantal deelneemsters al jaren fors
in de lift.
Uit onderzoek onder de deelneemsters van de Mari‐
kenloop in opdracht van de organisatie kwam een
hoge waardering voor het evenement naar voren
(8,6). De belangrijkste redenen om deel te nemen
zijn de sfeer en entourage. Ruim 55% van de deel‐
neemsters geeft dit aan. De waardering voor dit
aspect is een 8,9. Daarnaast zijn de deelname van of
het aanbevelen door een vriendin, kennis, collega of
familielid en het positieve imago veelgenoemde
redenen voor het inschrijven.

evenementen, enkele nationale titeltoernooien judo
(finaleronde Nationale JudoLeague en het NK < 20
jaar) en het internationale atletiekevenement Nijme‐
gen Global Athletics.

Bronnen











Stadspeilingen 2005, 2007, 2009, 2011, O&S
Jeugdmonitor2007/2008,O&S
Sportverenigingsmonitor 2009, O&S
E‐MOVO 2007/2008, rapporten voor ste‐
den, o.a. GGD Regio Nijmegen
Volwassenenmonitor 2008/2009, rapporten
voor steden, o.a. GGD Regio Nijmegen
Kindermonitor 2009/2010, rapporten voor
steden, o.a. GGD Regio Nijmegen
Gelderse Sportmonitor 2011, Gelderse
Sport Federatie (GSF) en Spectrum CMO
Gelderland
Website van Mulier Instituut (sociaal‐
wetenschappelijk sportonderzoek)
Websites Vierdaagse, Zevenheuvelenloop,
Marikenloop en diverse sportclubs

Ook de Vierdaagse, met 41.316 deelnemers in 2011,
is onverminderd populair.

Wisselende prestaties van topsportclubs
Voetbalclub NEC eindigde in 2011 op de 11e plaats.
Bijzonder was dat spits Vleminckx topscorer van de
eredivisie werd.
Basketbalclub Magixx draaide in 2011/2012 een goed
seizoen, na onzekerheid of de club zou kunnen
deelnemen aan de competitie door het afhaken van
haar hoofdsponsor. Omdat de sporthal in Linden‐
holt niet voldoet aan de eisen van de club, worden
de thuiswedstrijden van Magixx gespeeld in de
nieuwe sporthal Arcus te Wijchen.
Vanwege financiële problemen speelt ijshockeyclub
Nijmegen Devils in seizoen 2011/2012 eerste divisie
in plaats van in de hoogste klasse. In 2010 werd de
club nog landskampioen in de eredivisie.
Bij drie Nijmeegse hockeyverenigingen (Union,
Nijmegen en QZ) speelt Dames 1 op hoog niveau
(overgangsklasse); bij twee daarvan (Union en Nij‐
megen) zit ook Heren 1 in de overgangsklasse.
Verder heeft Top Judo Nijmegen de afgelopen jaren
diverse kampioenen en kampioensteams voortge‐
bracht.
Nu er een streep is gezet door de plannen voor het
Topsport‐ en Innovatiepark (TIP) moeten er andere
oplossingen bedacht worden voor de behoefte van
topsportclubs aan nieuwe accommodaties.
Belangrijke topsportevenementen, die jaarlijks in de
stad plaatsvinden, zijn de eerder genoemde loop‐
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De laatste jaren staat de woningmarkt in het teken van de economische crisis. De verkoop van nieuwbouw en
bestaande woningen liep in Nijmegen, net als in heel Nederland, flink terug. Door onzekerheden over werk en
inkomen, financierbaarheid van de wenswoning en verkoopbaarheid van de eigen woning, is veel vraag in de
koopmarkt veranderd van manifest in latent. Sinds 2004 bestond al druk op de afzet van nieuwbouwkoopprojec‐
ten. In 2009 en 2010 heeft een flinke marktcorrectie plaatsgevonden, vooral in de etagekoop, na het overaanbod
van de jaren daarvoor.
Er bestaat nog steeds een grote druk op de huurmarkt. Nijmegen heeft relatief veel betaalbare woningen. Het
aantal aangeboden woningen blijft behoorlijk op peil. De vraag naar vrijkomende betaalbare woningen is echter
nog steeds groter dan het aanbod. Dit vertaalt zich in nog steeds lage slaagkansen.

I.HOE ZIET DE NIJMEEGSE
WONINGVOORRAAD ERUIT?

71.500 woningen
Op 31 december 2011 telde Nijmegen 71.500 (zelf‐
standige) woningen. Tegen de 60% van de voorraad
bestaat uit laagbouwwoningen, waaronder wat
meer koop‐ dan huurwoningen. De etagewoningen
zijn voor driekwart huurwoningen. De etagekoop
vormt een kleine, maar wel snel gegroeide categorie
(+63% tussen 2000 en 2011, van 5.000 naar 8.000
stuks).

Omvang nieuwbouw varieert sterk
In de jaren ’60, ’70 en ’80 kende Nijmegen, net als
veel andere gemeenten in Nederland, een gestage en
omvangrijke opleveringstroom van nieuwbouwwo‐
ningen. Die productie viel in de jaren ’90, en vooral
in het begin van de 21ste eeuw, sterk terug. Die lage
woningbouwcijfers hadden o.a. te maken met de
ontwikkelingen in de Waalsprong. Perikelen rond
de MER en bouwstop zorgen voor een schoksgewij‐
ze bouw in dit gebied: wel veel nieuwbouw in 2005
en 2006, niet in de jaren dooromheen. Ondanks de
ontwikkeling van de Waalsprong, is ook de nieuw‐
bouw in “oud Nijmegen” met 65% van het stadsto‐
taal sinds 1998 nog fors te noemen. Daarbij valt op
dat de nieuwbouwstroom ten Zuiden van de Waal
veel constanter is (400‐500 per jaar). Doordat in “oud
Nijmegen” tegenover elke zes toegevoegde wonin‐
gen één gesloopte woning staat, is het effect op de
woningvoorraad wat beperkter.

Illustratie 1: opbouw woningvoorraad Nijmegen en Nederland
Bron: WOZ‐bestand 2011 en WoOn 2009 (VROM)

In vergelijking tot de totale Nederlandse voorraad
en zeker ook vergeleken met de omliggende ge‐
meenten, staan er in Nijmegen weinig laagbouw‐ en
koopwoningen. Vergelijken we met de 100.000+
steden, dan is het aantal koopwoningen een fractie
lager dan gemiddeld, maar domineert in Nijmegen
de laagbouwwoning veel sterker dan gangbaar in
grotere steden. Dit wordt veroorzaakt door een naar
verhouding hoog aandeel laagbouwwoningen in de
sociale huursector (22% van de voorraad tegen 13%
gemiddeld in de 100.000+ steden).
Behalve woningen zijn er in Nijmegen ook ruim
5.000 wooneenheden, woonruimtes waarbij keuken
en/of sanitaire voorzieningen gedeeld worden. Het
gaat daarbij vooral om studentenhuisvesting. Het
aantal wooneenheden groeit sinds 2002 met 14%
(650 stuks). Een behoorlijke groei, maar wel nog
steeds veel lager dan de groei van het aantal stude‐
renden in de stad: WO‐studenten sinds 2002 +5.000
(+36%), HBO‐studenten + >10.000 (+130%).
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Illustratie 2: gemiddelde jaarlijkse uitbreiding woningvoorraad
Bron: statistische gegevens O&S

Woningen en hun bewoners
Hoewel laagbouwwoningen ook wel eengezinswo‐
ningen genoemd worden, is het zeker niet zo dat
deze woningen alleen maar door gezinnen bewoond
worden. Meer dan de helft van de laagbouwwonin‐
gen wordt bewoond door twee‐ of eenpersoons‐
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huishoudens, vaak huishoudens die daar nog wo‐
nen nadat hun kinderen het huis verlaten hebben.
Andersom is het wel zo dat bijna alle huishoudens
met kinderen in laagbouwwoningen wonen.
De etagesector is vooral het domein van de 1‐ en 2‐
persoonshuishoudens

Groenewoud en Hazenkamp) tot meer dan 70%
(Hatert en Meijhorst).

Illustratie 3: huishoudenstype per woningcategorie
Bron: GBA en WOZ 2011, bewerking O&S

Per stadsdeel een andere woningvoorraad
De samenstelling van de woningvoorraad is per
wijk verschillend. Dicht bij en in het centrum is
sprake van veel etagewoningen, verder van het
centrum af wordt het aandeel laagbouwwoningen
veel groter. Ook is de samenstelling van de woning‐
voorraad afhankelijk van de periode waarin de
woningen werden gebouwd. In perioden van hoge
woningnood en wanneer de bevolking minder aan
wonen kon besteden, werden er relatief veel corpo‐
ratiewoningen gebouwd (Hatert, Dukenburg). In
betere tijden werden er juist veel koopwoningen
gebouwd (delen van Lindenholt, Waalsprong).
laagbouw

etage

Illustratie 5: aandeel corporatiewoningen binnen zelfstandige
woningvoorraad, 2011
Bron: opgave corporaties aan O&S

Veel betaalbare woningen
Zoals ook in Illustratie te zien is vormen huurwo‐
ningen de meerderheid van de woningvoorraad. De
woningcorporaties zijn de grootste verhuurders in
Nijmegen. Meer dan 96% van de woningen die zij
verhuren heeft een huur onder de liberalisatiegrens
(€652 in 2011). We spreken hier van goedkope wo‐
ningen, die ‐met huurtoeslag‐ bereikbaar zijn voor
huishoudens met lagere inkomens.

onbekend

huur

koop

huur

koop

Nijmegen

24%

33%

31%

11%

1%

N‐Centrum

9%

3%

57%

29%

2%

N‐Oost

13%

31%

31%

24%

1%

N‐Oud‐West

40%

23%

24%

12%

1%

N‐Nieuw‐West

18%

34%

39%

9%

0%

N‐Midden

19%

39%

31%

10%

1%

N‐Zuid

35%

30%

29%

6%

0%

Dukenburg

28%

30%

38%

3%

1%

Lindenholt

31%

53%

14%

2%

0%

N‐Noord

26%

66%

5%

2%

1%

Illustratie 4: opbouw woningvoorraad per stadsdeel
Bron: WOZ‐bestand 2011

Op wijkniveau bekeken kunnen de verschillen nog
sprekender zijn. Het aandeel corporatie‐
huurwoningen onder de zelfstandige woningen
varieert van minder dan 15% (o.a. Hunnerberg,
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Illustratie 6: ontwikkeling corporatiebezit, naar huurprijsklasse,
2002‐2011
Bron: Stadsgetallen

Het aandeel van de sociale en bereikbare woningen
binnen de totale Nijmeegse voorraad neemt wel

2

Woningmarkt

langzaam af. Sinds 2002 is de totale voorraad zelf‐
standige woningen met 8% toegenomen en het
aantal corporatiewoningen vrijwel gelijk gebleven (‐
1%). Het aantal goedkopere corporatiewoningen is
nog wat sterker gedaald (‐4%).

II.WONINGMARKT IN CRISISTIJD

raad x1000

40%

aandeel koop‐
woningen

De laatste jaren staat de woningmarkt in het teken
van (krediet)crisis en recessie. Zowel in de nieuw‐
bouwsector als bij de bestaande woningen laat die
zijn sporen na.

in huurmarkt
% vrije
huurmarkt

25%

% corporatie

75%

45%

woningen

woningen

Illustratie 8: op de markt gebrachte woningnieuwbouw en feitelij‐
ke particuliere verkoop binnen die projecten
Bron: registratie Bureau Bouwrecht en beleid, bewerking O&S
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Van de woningvoorraad in Nijmegen in 2010 bestaat
volgens het CBS 58% uit huurwoningen en 44% uit
corporatiebezit. In vergelijking met andere steden
zijn dit tamelijk hoge aandelen. Binnen de 25 steden
van 100.000 of meer inwoners neemt Nijmegen de
vijfde plaats in wat betreft aandeel huurmarkt en de
vierde plaats qua percentage corporatiebezit. In
spiegelbeeld is de koopmarkt in Nijmegen met 40%
klein (plaats 22 van de 25). Ook het aandeel van de
commerciële verhuurders binnen de huurmarkt is
met 25% aan de bescheiden kant.

Nieuwbouwsector heeft het moeilijk
Illustratie 7: woningvoorraad van Nijmegen, omvang, structuur
en positie binnen de 25 100.000+ gemeenten, 2010
Bron: CBS, bewerking O&S

In de laatste 10 jaar is het aantal koopwoningen met
een kwart gegroeid, van ongeveer 24.000 naar rond
30.000. De helft van deze groei is gerealiseerd in
Nijmegen‐Noord.

Tevreden bewoners
De Nijmegenaren geven in 2011 de stad Nijmegen
als woon‐ en leefgemeente een 7,5; in 1998 was dat
nog een 7,2. Over de directe woonomgevingen is het
oordeel met 7,4 vergelijkbaar. Het oordeel over de
eigen woning is tot 2009 beschikbaar. De 7,7 was
toen iets gunstiger dan in de voorgaande Stadspei‐
lingen toen het cijfer meestal rond de 7,5 lag.

De verkoopresultaten in de nieuwbouwsector lopen
eigenlijk al sinds 2005 terug. Dat vertaalde zich niet
in een vermindering van het aantal woningen dat in
verkoop werd gebracht. We zien zelfs dat dat aantal
tussen 2006 en 2008 flink oploopt. In 2009 en 2010
volgt een felle correctie. Het aantal nieuw in de
verkoop gebrachte woningen loopt met tweederde
terug tot ongeveer het niveau van de werkelijke
verkoop. Het overaanbod wat in de jaren daarvoor
tot stand is gekomen wordt snel afgebouwd doordat
projecten teruggetrokken worden of afgezet buiten
de particuliere markt. In 2011 normaliseert de markt
enigszins. Er komt weer nieuw aanbod bij, maar nog
steeds bij een zeer laag opnameniveau.
Ook vóór de kredietcrisis waren er al tekenen die
duiden op een moeilijker afzet van nieuwbouwwo‐
ningen. De termijnen die nodig waren om een pro‐
ject te verkopen namen toe. Vooral etagewoningen
deden het slecht. De verkoop verliep moeizaam
door een soms slechte prijs‐kwaliteitverhouding in
de aangeboden woningen. In 2009 betreft meer dan
de helft van de woningen die door aanbieders uit de
particuliere verkoop zijn gehaald, gestapelde wo‐
ningbouw.
Tegelijk met het teruglopen van de particuliere
verkoop, wordt de rol van beleggers en corporaties
in de afzet van nieuwbouw groter. De huursector
was tot 2008 goed voor eenderde van de nieuw‐
bouw. In 2009 en 2010 stijgt dat via 54 naar 72%, met
name door de groei in de particuliere huursector
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(bron: SysWov.datawonen.nl). Landelijk signaleert
DTZ Zadelhoff een groeiende rol van institutionele
en particuliere beleggers in de afzet van nieuw‐
bouwwoningen voor de verhuur1.
Ook in Nijmegen worden (al is het nog mondjes‐
maat) sinds lang weer beleggerswoningen gebouwd.

Verkoop bestaande woningen daalt met 1/3
Ook bij de bestaande woningen is het aantal verko‐
pen flink teruggelopen. In Nijmegen werden er in
2011 1/3 minder woningen verkocht dan in 2007 en
bijna 40% minder dan in het topjaar 2005

Illustratie 10: bestaande koopwoningen, index van het aantal
verkopen en de prijsindex, 1995‐2011, Nijmegen en de 100.000+
gemeenten
Bron: CBS/Kadaster

Ten opzichte van de 25 100.000+ gemeenten is de het
prijsniveau in Nijmegen na de top wat sterker ge‐
daald (Nijmegen ‐12,5% en G25 ‐10% vanaf het
topniveau). Ook is de terugloop in het aantal verko‐
pen tussen 2005 en 2009 wat sterker dan elders. Na
2009 lopen Nederland en Nijmegen geheel in de pas
wat betreft het aantal woningverkopen.

Illustratie 9: bestaande koopwoningen in Nijmegen, aantallen
verkopen en prijsindexcijfer, (2005=100)
Bron: CBS/Kadaster

De prijzen lijken ook in de recessiejaren nog behoor‐
lijk op niveau te blijven. Zoomen we in op de laatste
vijf jaar, per kwartaal en met een gedetailleerdere
schaal, dan is ook in de bestaande woningmarkt de
heftigheid van de recessie goed zichtbaar in de
prijzen. Ten opzichte van de top in het eerste kwar‐
taal 2008 is eind 2011 het prijsniveau in Nijmegen
met ca. 12,5% gedaald2.

Illustratie 11: ontwikkeling aantal woningverkopen en prijzen
(index, 2005=100);, bestaande koopwoningen in Nijmegen 2007‐
2011 per kwartaal
Bron: CBS/Kadaster

1

Zekerheid gezocht, de Nederlandse markt voor woningbeleg‐
gingen; DTZ Zadelhoff, oktober 2011.

2

Deze prijsindexcijfers van CBS en Kadaster wijken af van
prijsontwikkeling die de NVM publiceert.
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III.KRAPTE OP DE WONINGMARKT
De woningmarkt in Nijmegen wordt al jarenlang
gekenmerkt door spanning: er is meer vraag naar
woningen dan er aanbod is. Door de kredietcrisis is
de spanning wel van karakter veranderd, maar niet
echt minder geworden. Het minder worden van de
mutaties op de koopmarkt ging samen blijvend lage
kansen op de huurmarkt.

Huurmarkt: dynamiek blijft op peil,
slaagkansen blijven laag
In Nijmegen verhuren de corporaties per jaar zo’n
1.800‐2.000 vrijkomende woningen aan nieuwe
bewoners. In 2011 blijft deze dynamiek met 1.945
aangeboden woningen goed op peil. Het aantal
huishoudens dat blijk geeft van belangstelling voor
deze woningen, door te reageren via het aanbod‐
model (in werking sinds 2002), is veel groter: de
laatste 5 jaar constant op ongeveer 15.000. Van deze
woningzoekenden komt tegen de 60% uit Nijmegen.
Al een jaar of 10 schommelen de slaagkansen op de
Nijmeegse huurmarkt tussen de 0,12∙ en 0,15.
In 2005 was er een klein piekje, veroorzaakt door
een grote oplevering van nieuwbouwhuurwoningen
(400).



De kredietcrisis werkt op meerdere manieren
door. Het teruglopen van het aantal mutaties
op de koopmarkt had invloed op de verhuizin‐
gen op de huurmarkt. De stroom van huurders
die overstapt naar de koopmarkt, die overigens
ook eerder niet erg groot was, is nog kleiner
geworden zijn.
Maar ook binnen de huurmarkt kan de wens te
verhuizen naar een mooiere/duurdere/andere
woningen door (een deel van) de woningzoe‐
kenden tijdelijk geparkeerd zijn. Minder door‐
stroming betekent ook minder aan te bieden
woningen.

Na 2009 trekt het aanbod weer aan (+7,5%), bij een
stabiel (hoog) aantal reagerenden, konden hierdoor
de weliswaar lage slaagkansen licht verbeteren.

Kansen starters en doorstromers lopen uiteen
De slaagkansen voor starters worden vooral bepaald
door het aantal verhuisketens. Slaagkansen van
doorstromers zijn daarnaast ook afhankelijk van de
lengte van de verhuisketens.
In 2002 zijn er wijzigingen in de toewijzingsregels
doorgevoerd (voor doorstromers telde niet meer
inschrijftijd maar woonduur als volgordecriterium)
om doorstroming te bevorderen. Daardoor zijn in
een krapper wordende markt de kansen van door‐
stromers beter op peil gebleven (rond 12%).
De slaagkansen van starters worden ook gedrukt
door hun actieve zoekgedrag, men reageert vaak en
dat drukt de slaagkans. Uiteindelijk gaan ca. 40%
van de vrijkomende woningen naar starters. De
laatste paar jaar loopt dit percentage wat op (tot 45%
in 2011) waardoor we ‐weliswaar op een laag ni‐
veau‐ enige verbetering zien in de slaagkansen van
starters: van 8 naar 10%.

Ontwikkeling woningbehoefte op langere
termijn

Illustratie 12: slaagkansen voor huurwoningen
Bron: MVS, bewerking O&S

Tussen 2005 en 2009 zakten de slaagkansen terug.
Vooral de daling van het aantal te verhuren wonin‐
gen met 27% is daar de reden voor. Dat er zo weinig
woningen in verhuur kwamen heeft meerdere oor‐
zaken:


In 2008 en 2009 zijn relatief grote herstructure‐
ringsprojecten opgepakt. Bewoners uit deze
projecten moeten verhuizen. De woningen die
zij achterlaten worden gesloopt, waardoor de
doorstroming stopt.



Woningcorporaties verkopen jaarlijks rond de
200 huurwoningen, die daardoor niet meer
kunnen wisselen als huurwoning
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In 2010 is door ABF een woningmarktverkenning
voor Nijmegen voor de middellange termijn uitge‐
voerd. Deze publicatie is vertaald in de Woning‐
marktverkenning Nijmegen 2010‐2020. In Illustratie
13 zijn de belangrijkste conclusies samengevat.
Opvang van de uitbreidingsbehoefte van 8.000
woningen , vervanging van 1.000 te slopen wonin‐
gen en een gedeeltelijke inloop van het huidige
tekort van 3,4%, leidt tot een gewenst programma
van 9.000‐11.000 woningen tot 2020.
Ruim de helft van de uitbreidingsbehoefte bestaat
uit goedkope woningen, m.n. in de huursector.
Vergeleken met 2006 is de behoefte in de etagehuur
met 11 procentpunten gestegen tot 37% en in de
etagekoop met 8 procentpunten gedaald tot 7%. Die
laatste categorie kenmerkte zich in de achter ons
liggende periode al door trage afzet en planherzie‐
ningen. Ook vergeleken met het bouwprogramma
constateert de Woningmarktverkenning 2010‐2020
hier het grootste planoverschot.
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Naar woonmilieu gaan de voorkeuren naar de uiter‐
sten op de stedelijke woningmarkt. De grootste
vraag (9.000) richt zich op de hoge dichtheden en
functiemenging in het centraal stedelijk wonen en
het milieu “stadsbuurt” (bijvoorbeeld Benedenstad,
Bottendaal en Altrade in de bestaande stad). Minder
groot, maar toch een wezenlijke uitbreidingsbehoef‐
te (ca. 3.000) richt zich op het ontspannen wonen in
het “groenstedelijk” woonmilieu (bijvoorbeeld
Weezenhof, Hees, Oosterhout). De tussenliggende
woonmilieus “stedelijk compact” en “stedelijk
grondgebonden” kennen veel minder uitbreidings‐
vraag (500). Het aandeel in de uitbreidingsvraag van
deze woonmilieus is (zeer) veel kleiner dan hun
aandeel in de bestaande woningvoorraad en in de
plancapaciteit.
uitbreidingsbehoefte 2010‐2020

8.000

vervanging sloop

1.000

eventuele gedeeltelijke inloop tekort

2.000

nieuwbouwopgave 2010‐2020

9.000 ‐11.000

Illustratie 13: voorgenomen nieuwbouwproductie
Bron: Woningmarktverkenning Nijmegen 2010‐2020

IV.AANDACHTSGROEPEN
Lage inkomens en betaalbare woningen
De lage inkomensgroepen zijn een belangrijke doel‐
groep van het woonbeleid. In het Nijmeegse woon‐
beleid onderscheiden we twee groepen: de “doel‐
groep” (inkomens 22.000‐29.000 afhankelijk van het
type huishouden) en de “doelgroep+” met een in‐
komen daarboven, tot 34.085.
Nijmegen kent in principe veel lage inkomens. In‐
clusief studenten kent de stad het op één na hoogste
aandeel lage inkomens van de 25 100.000+ gemeen‐
ten (55%, na Groningen met 62%). Exclusief studen‐
ten is het stukken beter (49% lage inkomens), maar
nog steeds op de zevende plaats van de 25 wat
betreft percentage lage inkomens (RIO 2009).
De Nijmeegse corporaties hebben samen ongeveer
27.000 goedkopere huurwoningen in beheer (huur
onder €555 per maand de “2e aftoppingsgrens”; tot
aan de liberalisatiegrens van €652 zijn het 28.500
woningen). In principe zijn er voldoende bereikbare
huurwoningen om de doelgroep te kunnen huisves‐
ten . In de praktijk is de koppeling tussen de doel‐
groep en de bereikbare woningvoorraad niet perfect.
Ongeveer 82% van de doelgroep lage inkomens
woonde in 2009 in een goedkopere huurwoning tot
de liberalisatiegrens. De overige 18% spreiden zich
over de dure huur en de koopwoningen in verschil‐
lende prijsklassen.
Ca. 40% van de huurwoningen onder de liberalisa‐
tiegrens wordt bewoond door huishoudens die niet
tot de doelgroep lage inkomens behoren. Het gaat
daarbij vooral om huishoudens uit de doelgroep+.
Qua inkomen is deze groep onvoldoende in staat
een woning te kopen. Zij blijven daardoor aangewe‐
zen op de huurmarkt.
Omdat er, naast de bestaande doelgroep en doel‐
groep+‐huishoudens, ook een grote groep starters
met lage inkomens is die een woning uit de betaal‐
bare voorraad zoekt, is er op deze deelmarkt sprake
van een gespannen situatie.

Slaagkansen doelgroep, doelgroep+ en
minima
Bij de woonruimteverdeling in de Stadsregio en
Nijmegen gelden geen regels voor de relatie tussen
inkomenshoogte en huurniveau. Woningzoekenden
bepalen zelf of zij op een goedkope of dure woning
willen reageren.
Drukken draagkrachtigere woningzoekenden de
doelgroep of de minima daardoor “uit de markt”?
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wordt de 30% gebruikt voor de huisvesting van
bijzondere doelgroepen, bemiddeling in het kader
van leefbaarheid en bedrijfsdoeleinden van corpora‐
ties.

Illustratie 14: slaagkansen minima, doelgroep en hogere inko‐
menscategorieën, en totaalgemiddelde; 2007 geïnterpoleerd (geen
data)
Bron: MVS, bewerking O&S

Van de nieuwverhuurde bereikbare woningen gaat
tweederde naar doelgroephuishoudens. De rest gaat
vooral naar de “doelgroep+”, een categorie die wel
een wat hoger inkomen heeft, maar nog niet zo hoog
dat zij zich makkelijk iets op de koopmarkt kunnen
veroorloven.
Het hoofdbeeld van lage slaagkansen op de Nij‐
meegse huurmarkt gaat zowel op voor de minima,
de doelgroep als de doelgroep+. Grosso modo zijn
de verschillen klein (+2 procentpunt hogere slaag‐
kans voor doelgroep+).
Opvallend is de piek in slaagkansen van de hoogste
inkomenscategorie. Dit wordt veroorzaakt door een
sterke terugloop in het aantal reagerenden uit deze
groep. Om te voldoen aan Europese regelgeving
hebben de corporaties in 2011 een heel groot deel
van hun aanbod gelabeld met een maximum inko‐
men van €33.614. Hierdoor hebben veel minder
mensen met een hoger inkomen gereageerd. Door‐
dat deze regel in het algemeen niet geldt voor
(stadsvernieuwings‐)urgenten en andere groepen
die met voorrang een woning krijgen, blijft (“boven
de deelstreep”) het aantal toewijzingen binnen deze
groep nog wel redelijk op peil. Door het gedaalde
aantal reagerenden (“onder de deelstreep”), stijgt
daardoor de slaagkans.

Lokaal maatwerk
Het Woonruimteverdelingbeleid biedt corporaties
de mogelijkheid 30% van het aanbod te verhuren via
“lokaal maatwerk” Ze kunnen deze woningen bui‐
ten de regels van het aanbodmodel verhuren.
Met de corporaties zijn in de afgelopen jaren afspra‐
ken gemaakt dat ze die ruimte onder meer inzetten
om in rijkere wijken lagere inkomens toe te wijzen
om zo inkomenssegregatie tegen te gaan. Daarnaast
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De “ongedeelde stad” is een belangrijk beleidsthema
in het Nijmeegse (woon)beleid. Alle delen van de
stad moeten toegankelijk zijn voor de verschillende
bevolkingsgroepen binnen Nijmegen: jong en oud,
arm en rijk, autochtoon en allochtoon.
In de praktijk lijkt de spreiding van de woningvoor‐
raad binnen Nijmegen echter bij te dragen aan de
tweedeling: de goedkopere/sociale voorraad komt
geconcentreerd in bepaalde wijken en stadsdelen
voor. Tien wijken kennen meer dan de helft corpora‐
tiebezit in hun woningvoorraad. Samen herbergen
die wijken 50% van het corporatiebezit in de stad
terwijl ze slechts eenderde van de totale woning‐
voorraad herbergen.
De inzet van lokaal maatwerk om in het kader van
de ongedeelde stad inkomenssegregatie tegen te
gaan, levert amper resultaat op. In 2011 zijn slechts
19 woningen in rijkere wijken gelabeld voor lagere
inkomens. Oorzaak is dat in de rijkere wijken weinig
huurwoningen staan, die ook weinig muteren.
Veel meer dan woonruimteverdeling draagt her‐
structurering bij aan een ongedeelde stad en een
betere differentiatie van de woningvoorraad. De
laatste jaren zijn er flink wat projecten op dit gebied
uitgevoerd of gestart.
Wijk

locatie

sloop

herbouw

Hatert

C. vd Lindenstr e.o.

2006‐2008

2009 en later

Kleverburgstr. e.o.

2006‐2008

2009 en later

Willemskwartier West

2006‐2008

2007 en later

Wiilemskwartier Oost

2009‐2012

2009‐2014

Nijeveld

Biezen

Rijn/Lekstraat

2008

2009 en later

Biezen

Kanaalstraat/Waterstraat

2011

2012‐2013

Altrade

Singendonckstr e.o.

2008

2009

2011

2013 en verder

Wolfskuil Nachtegaalplein e.o.
Hatert

Circusterrein

nvt

2013

Malvert

Maisonettes

2013

2013 en verder

Illustratie 15: herstructureringsprojecten vanaf ca. 2005
Bron: opgaven Bouwen en Wonen

De herstructurering kan ook een positief effect heb‐
ben op de omringende wijk. Zo is naar de ervaring
van makelaars het imago van Willemskwartier door
de sloop en nieuwbouw verbeterd. In de wijkmoni‐
toren van de laatste jaren is een voortgaande boven‐
gemiddelde verbetering van de bewonerswaarde‐
ringen te zien in die wijken waar herstructurering
heeft plaatsgevonden (Wolfskuil, Biezen, Nije Veld
en Hatert).
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Vitale deelmarkten: studentenhuisvesting en
zorgwoningen
Binnen de woningmarkt zijn er twee nichemarkten
die tegen de recessietrend in groeien. Dat betreft de
studentenhuisvesting en de zorgwoningen, waar‐
onder die voor ouderen. In het onderstaande wordt
beide deelmarkten getypeerd.

Studentenhuisvesting breidt uit
De Radbouduniversiteit en de HAN zorgen er voor
dat er in Nijmegen een groot aantal studenten
woont. Deze studenten wonen vooral bij de Stich‐
ting Studenten Huisvesting Nijmegen of in verka‐
merd verhuurde particuliere panden.
De SSHN beheert bijna 5.300 eenheden. Daarvan
zijn er ruim 1.300 zelfstandig, met eigen sanitair en
keuken. De rest (4.000) heeft gemeenschappelijke
voorzieningen.
Tussen 2004 en 2011 heeft de SSHN haar bezit met
1.160 eenheden uitgebreid (+25%). Toch houdt deze
forse uitbreiding op het eerste gezicht geen gelijke
tred met de groei van het aantal studenten. Het
aantal HBO‐studenten groeide in dezelfde periode
met 92% (9.200) en het aantal WO‐studenten met
16% (+2.600). In totaal is dit een groei met 45%,
ofwel bijna 12.000 studerenden aan Nijmeegse hoger
onderwijsinstellingen.
Of dit tempoverschil leidt ongewenste schaarste‐
effecten is niet met zekerheid te zeggen. Het aandeel
uitwonende studenten vertoont in de studentenen‐
quêtes grote verschillen tussen WO (80%) en HBO
(46%).
Binnen die gegevens is met een slag om de arm de
laatste jaren wel een trend naar iets meer thuiswo‐
nen zichtbaar. Ook zien we wel dat de groep die
aangeeft wel op kamers in Nijmegen te willen, maar
dat niet kan realiseren doordat er (nog) niets be‐
schikbaar is, met de jaren langzaam oploopt (8% in
2007 naar 11% in 2011). Daartegenover staat weer
dat de wachttijden voor studentenhuisvesting in
Nijmegen vergeleken met zes andere studiesteden
relatief kort zijn3.
Omdat de aantallen studenten in Nijmegen al jaren‐
lang flink stijgen, moet er nog steeds woonruimte
voor deze groep bijkomen. Landelijk wordt tot 2025
bovendien een voortgaande stijging van studenten‐
aantallen verwacht (ca. +25%)4. Ook lokaal houdt
men rekening met een doorgroei van het aantal
studenten aan het Nijmeegse HBO/WO. Daarbij zal
het aandeel thuiswonende HAN‐studenten afnemen
en is er over de hele linie vraag naar betere en zelf‐
standiger woonruimte. Ook op wat langere termijn
blijft studentenhuisvesting dus een gevraagde cate‐
gorie woonruimte.

3

KENCES, Feiten en trends 2010

4

Min. Van OC en W, Referentieraming 2011
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Voor de komende jaren heeft de SSHN een aantal
projecten in uitvoering (Sperwerstraat) of voorbe‐
reiding (Stationsplein, Mariënbosch en Hermester‐
rein). De verwachting is dat de SSHN de komende
jaren zal doorgroeien met 1.000 eenheden naar 6.300.
Naast het SSHN‐bezit is er in Nijmegen nog een
substantieel aantal particuliere panden die verka‐
merd verhuurd worden. Zo zijn er 1550 geregi‐
streerde kamerverhuurbedrijven in de stad. Naar
schatting zijn er nog eens minstens 500 minder
geformaliseerde situaties.

Wonen en zorg
Traditioneel woonden ouderen met een zorgbehoef‐
te maar ook andere mensen met een functiebeper‐
king vooral in tehuizen en instellingen. Sinds 2002
werkt de gemeente aan een stadsbreed beleid van
“woonservicegebieden”. Doel is dat ouderen en
mensen met een functiebeperking zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen wonen. Tehuiszorg wordt daar‐
voor vervangen door zorg aan huis, geleverd in
gewone woningen of in speciaal daarvoor gebouw‐
de huizen. Deze trend wordt “extramuralisering”
genoemd.
Het aantal bewoners van tehuizen en instellingen is
hierdoor de laatste tien jaar (tegen de demografische
trend in van +18% 55‐plussers) met 13% afgenomen
van ongeveer 3.000 naar 2.500.
Na een aantal jaren met beperkte nieuwbouw voor
ouderen of andere zorgbehoevende bewoners is in
2009 een flinke productie voor deze doelgroep gere‐
aliseerd. Tussen 2005 en 2009 zijn er ongeveer 150
ouderenwoningen opgeleverd. In 2009 zijn er meer
dan 300 woningen voor ouderen opgeleverd (Nieuw
Malderborgh, Cort vd Lindenstraat en Lentius‐
straat). In 2010 en 2011 zijn in totaal 340 woningen
met zorg opgeleverd (Honinghoeve, Rosa de Lima,
Hatert en Ubbergseveldweg.

Bronnen












Monitors Trends in Bouwen en Wonen, O&S
Stadsgetallen, O&S
Enserve: cijfers MVS diverse jaren
CBS: Kadaster, RIO
Gemeente Nijmegen afd. Bouwen en Wonen:
Woningmarktverkenning Nijmegen 2010‐2020;
maart 2011
ABF research:
Kernrapportage WoON 2009 Stadsregio Arn‐
hem Nijmegen en
Woonverkenning Stadsregio Arnhem Nijme‐
gen, kwantitatieve en kwalitatieve indicatie,
september 2010
KENCES Feiten en trends 2010
Min. Van OC en W, Referentieraming 2011
Stadspeiling/Veiligheidsmonitor 2011, O&S
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Sociale omgeving, integratie en maatschappelijke
cohesie
Al vele jaren is het sociaal klimaat in Nijmegen redelijk stabiel. Over het algemeen zijn de burgers gehecht aan de
buurt waar ze wonen en is de onderlinge cohesie op peil. Wel blijven er verschillen bestaan tussen de stadsdelen
en in een aantal opzichten nemen die zelfs toe. Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet is gestegen en nog
steeds zegt een grote groep mensen over voldoende contacten te beschikken en zelfredzaam te zijn. Alhoewel de
perceptie van jongerenoverlast niet gestegen is, blijft het wel om een hardnekkig probleem in bepaalde delen van
de stad gaan. Met betrekking tot de multiculturele samenleving hebben we dit keer de focus gelegd op het moge‐
lijk voorkomen van spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Maar gebleken is dat er wel irritaties
over en weer zijn, maar nauwelijks spanningen.

I.SOCIAAL KLIMAAT (ALGEMEEN)
Nog steeds sterke gehechtheid aan de buurt
Van alle mensen die in Nijmegen wonen is 60%
gehecht aan de eigen buurt. Tijdens de vorige me‐
tingen van de Stadspeiling bleek dat de verschillen‐
de stadsdelen qua gehechtheid naar elkaar toetrok‐
ken. Nu zijn de onderlinge verschillen (weer) iets
groter. In Nijmegen‐Oost blijkt bijna 80% gehecht te
zijn aan de buurt waar men woont, in Nijmegen‐
Oud‐West is dat minder dan 50%.

Sociaal klimaat redelijk stabiel
Aan de hand van een viertal stellingen is per stads‐
deel een gemiddelde score voor sociaal klimaat
berekend. De stellingen zijn:


Mensen in mijn buurt gaan op prettige wijze met
elkaar om. Hier antwoordt 62% met ‘ja’ op.



Ik voel me thuis bij de mensen in mijn buurt. Hier
zegt 52% ‘ja’.



De mensen in mijn buurt kennen elkaar. Hier zegt
42% het mee eens te zijn.



Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorig‐
heid. Hier blijkt 34% het mee eens te zijn.

Weliswaar zijn vooral de scores op de laatste twee
stellingen niet zo hoog, maar dat hoeft niet zonder
meer als negatief beoordeeld te worden. Relatief
veel respondenten blijken namelijk niet zo zeer met
‘nee’ op de stellingen te antwoorden, als wel neu‐
traal.
Net als bij vorige metingen blijkt in de stadsdelen
Nijmegen‐Oost, Nijmegen‐Noord en Nijmegen‐
Midden het sociaal klimaat het hoogst te zijn. In
Nijmegen‐Centrum is het sociaal klimaat duidelijk
het laagst.

Illustratie 1: percentage bewoners dat gehecht is aan eigen buurt
Bron: Veiligheidsmonitor 2011

Wanneer we kijken naar de aandachtsgebieden in
Nijmegen, zien we dat de gehechtheid aan de buurt
op Dukenburg na overal onder de 50% zit.
Slechts 4% van de Nijmegenaren vindt het verve‐
lend om in de eigen buurt te wonen. Grote verschil‐
len tussen de stadsdelen zijn er niet. Wel is het zo
dat in de aandachtsgebieden gemiddeld 7 à 8% van
de bewoners aangeeft het vervelend te vinden al‐
daar te wonen.
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stedelijk gemiddelde, met andere woorden is de
sociale cohesie aldaar nog redelijk op peil. In de
aandachtsgebieden in Nieuw‐West, Dukenburg en
Lindenholt is de afstand ten opzichte van het
stedelijk gemiddelde vrij fors.

Beoordeling ontwikkeling van de eigen
woonbuurt
Van alle inwoners van Nijmegen is 16% van mening
dat de eigen woonbuurt er de afgelopen periode op
vooruit is gegaan, maar vindt ook 15% dat er sprake
is van achteruitgang. Opvallend is dat in Nijmegen‐
Oud‐West 25% van de bewoners vindt dat de eigen
woonbuurt vooruit is gegaan.
In heel Nijmegen zijn overigens meer mensen (ruim
40%) van mening dat de gemeente te weinig aan‐
dacht heeft voor de problemen in de eigen woon‐
buurt dan mensen (ruim 20%) die vinden dat de
gemeente voldoende aandacht daarvoor heeft.
Illustratie 2: waardering sociaal klimaat
Bron: Veiligheidsmonitor 2011

De lage score van Nijmegen‐Centrum blijkt ook bij
een aanvullende indicator. Op de vraag of men veel
contacten met andere buurtbewoners heeft,
antwoordt gemiddeld in Nijmegen 29% met ‘ja’.
Maar in Nijmegen‐Centrum is dat slechts 12%. In
Nijmegen‐Noord daarentegen heeft 43% veel
contacten met andere buurtbewoners.

Het is moeilijk om hier een verklaring voor te vin‐
den. We hebben namelijk geen relatie gevonden
tussen dit oordeel enerzijds en de perceptie van
(feitelijke) problemen anderzijds.

Overigens vindt 35% van de Nijmegenaren
dergelijke contacten met buurtbewoners belangrijk,
maar vindt 27% dat die contacten niet belangrijk
zijn. Er zijn geen substantiële verschillen tussen de
stadsdelen.

Lagere scores aandachtsgebieden
Wanneer we de de antwoorden op de vier stellingen
in de aandachtsgebieden bekijken, zien we dat deze
daar opvallend lager zijn dan gemiddeld in de stad.


Mensen in mijn buurt gaan op prettige wijze met
elkaar om. Gemiddeld is 62% het hier mee eens,
in de aandachtsgebieden is dat 48%.



Ik voel me thuis bij de mensen in mijn buurt.
Gemiddeld is 52% het hier mee eens, in de
aandachtsgebieden 40%.



De mensen in mijn buurt kennen elkaar.
Gemiddeld is 42% het hier mee eens, in de
aandachtsgebieden 33%.



Ik woon in een gezellige buurt met veel
saamhorigheid. Gemiddeld is 34% het hier mee
eens, in de aandachtsgebieden 27%.

Tussen de aandachtsgebieden onderling zijn er wel
duidelijke verschillen. De oude stadswijken en
Hatert zitten nog relatief dicht in de buurt van het
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II.MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
De meeste mensen hebben voldoende
contacten
Het sociale netwerk van mensen bestaat niet alleen
uit contacten in de woonbuurt. In de Stadspeiling is
aan de respondenten gevraagd in welke mate zij
contact hebben met vrienden/vriendinnen, niet‐
thuiswonende familieleden en/of naaste buren.
Het blijkt dat 86% van de Nijmegenaren minimaal
maandelijks contact heeft met vrien‐
den/vriendinnen, 80% met niet‐thuiswonende fami‐
lieleden en 64% met naaste buren.
77% heeft zonder meer voldoende contacten, zegt
men. Van de overige personen zegt 15% op zich wel
voldoende contacten te hebben, maar toch behoefte
te hebben aan meer; terwijl 7% aangeeft duidelijk te
weinig contacten te hebben. Binnen deze categorie
bevindt zich een relatief grote groep bewoners van
niet‐westerse herkomst, die zonder naaste familie in
Nijmegen woont.
Binnen de aandachtsgebieden valt op dat in Nieuw‐
West en Lindenholt een aanzienlijke groep (circa een
kwart) van de bewoners zelden of nooit contact
heeft met familieleden.

De meeste mensen zijn zelfredzaam
Aan de hand van een viertal bevindingen is de
zelfredzaamheid van Nijmeegse burgers bepaald.


92% zegt goed voor zichzelf te kunnen zorgen.



86% geeft aan goed voor zichzelf te kunnen
opkomen.



83% zegt alles (nog) goed aan te kunnen.



83% geeft aan over voldoende hulp en steun te
beschikken, indien daar behoefte aan is.

Pas vanaf relatief hoge leeftijd – boven de zeventig
jaar – nemen deze percentages af en is er dan (dus)
sprake van een groter wordende groep die behoefte
aan steun heeft.

Stijging aantal vrijwilligers
In 2009 gaf 30% van de Nijmegenaren aan vrijwilli‐
gerswerk te doen. Nu is dat 39%. De vijf meest ge‐
noemde activiteiten die vrijwilligers doen, zijn:


voor clubs en stichtingen (anders dan sport‐
verenigingen of bewonersorganisaties);



voor sportclubs;



in verband met familie‐ en burenhulp;



in verband met hulp aan ouderen;
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op school (van de kinderen).

De helft van alle vrijwilligers is minimaal eens per
week gedurende een aantal uren met de werkzaam‐
heden bezig.
Het relatief hoge aantal vrijwilligers past in het
beeld zoals dat onlangs door het Sociaal Cultureel
Planbureau (in De sociale staat van Nederland) is ont‐
wikkeld. In Europees verband blijkt ons land zich te
onderscheiden door middel van een hoge graad aan
vrijwilligerswerk en een hoge maatschappelijke
betrokkenheid door middel van lidmaatschappen en
deelname aan maatschappelijke activiteiten.
In Nijmegen zijn er wel relatief grote verschillen
tussen de delen van de stad. In de niet‐
aandachtsgebieden bedraagt het percentage vrijwil‐
ligers steeds 45 à 50, in de aandachtsgebieden is het
minder dan 35.

Participatie op wijkniveau
In welke mate komen de gesignaleerde ontwikke‐
lingen qua maatschappelijke participatie (ook) tot
uiting met betrekking tot activiteiten in de eigen
leefomgeving?
Van alle Nijmegenaren beschouwt 71% zich als
medeverantwoordelijk voor het wel en wee van de
eigen wijk/buurt.
37% zegt ook daadwerkelijk te hebben deelgenomen
aan activiteiten in de eigen leefomgeving. De hoog‐
ste percentages zijn we tegengekomen in Nijmegen‐
Noord (61) en Nijmegen‐Oost (45).
Op de vraag of mensen zich actief hebben ingezet
voor het verbeteren van de eigen leefomgeving (in
de buurt), antwoordt 17% met ‘ja’. In Nijmegen‐
Midden gaat het om 22% en in Nijmegen‐Noord om
27%.
11% van de inwoners in Nijmegen zegt minimaal
eens per maand in een wijkcentrum te komen.

Zeer ruime acceptatie homoseksualiteit
Meer nog dan in 2009 ‐ toen de acceptatie van ho‐
moseksualiteit in Nijmegen al zeer hoog bleek te zijn
‐ staan de burgers van Nijmegen open voor seksuele
diversiteit.


Dat homo’s en lesbiennes hun eigen leven
moeten kunnen leiden wordt door 96% be‐
aamd.



Dat homo’s en lesbiennes met personen van
het eigen geslacht mogen trouwen vindt 93%
een goede zaak.



Wanneer mannen of vrouwen elkaar in de
openbaarheid zoenen, vindt 20% dit een pro‐
bleem (waar men zich aan stoort).
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Net als in 2009 is de acceptatie van homoseksualiteit
het geringst bij de burgers van niet‐westerse her‐
komst. Van deze mensen vindt 79% dat homo’s en
lesbiennes hun eigen leven moeten kunnen leiden,
maar vindt 7% dat dit niet acceptabel is. Van deze
mensen vindt 67% dat homo’s en lesbiennes met
personen van het eigen geslacht mogen trouwen,
maar is 16% van mening dat dit niet geoorloofd is.

Nog steeds hardnekkige overlast jongeren
Gemiddeld ervaart 13% van de Nijmeegse burgers
vaak en 36% soms overlast van jongeren. Dat is
relatief veel, maar wel redelijk stabiel gedurende een
aantal jaren. Probleem is dat de perceptie van jonge‐
renoverlast vooral in de aandachtsgebieden hard‐
nekkig is.
Aandachtsgebied(en)

vaak

soms

Hatert

24%

32%

Nieuw‐West

20%

36%

Lindenholt

17%

38%

Dukenburg

14%

38%

Oude stadswijken

12%

40%

Nijmegen gemiddeld

13%

36%

III.INTEGRATIE OF SPANNINGEN OP
HET GEBIED VAN DE
MULTICULTURELE SAMENLEVING?

Nieuwe accenten
Enerzijds als gevolg van reële verbeteringen in de
positie van niet‐westerse burgers (in Nederland),
anderzijds door nieuw kabinetsbeleid zijn nieuwe
accenten gelegd op het gebied van de multiculturele
samenleving. De bedoeling is dat doelgroepenbeleid
niet meer gevoerd wordt en de aanduiding ‘alloch‐
toon’ verdwijnt. Het kabinet staat mainstreaming
voor, dat wil zeggen dat verschillen tussen mensen
vooral in de vorm van maatwerk binnen regulier
beleid aan de orde komen. In Nijmegen betekent dat
bijvoorbeeld dat in 2012 het nu nog specifieke beleid
voor Antilliaanse, Marokkaanse en Somalische
risicojongeren wordt afgebouwd.
Andere belangrijke ontwikkelingen zijn:



Landelijk een toenemende aandacht voor de
groeiende groep arbeidsmigranten uit landen
als Bulgarije, Polen en Roemenië. Vooral in de
grote steden ontstaan door deze groei nieuwe
integratieproblemen in dezelfde wijken waar
eerder spanningen bestonden als gevolg van
concentraties personen met een niet‐westerse
achtergrond. In Nijmegen is het aantal migran‐
ten uit Midden‐Europese landen in de afgelo‐
pen jaren flink gegroeid, maar vooralsnog is
onzeker of dit tot (nieuwe) problemen zal lei‐
den.



Uit landelijk onderzoek (UvA, NICIS Instituut)
blijkt een gestage positieve ontwikkeling van
de tweede generatie Turkse en Marokkaanse
Nederlanders. Voor zover zich integratiepro‐
blemen voordoen, zijn die tegen de heersende
opinie in eerder bij Turkse dan bij Marokkaan‐
se Nederlanders te vinden. Het betreft dan
vooral een (groeiende) kloof op sociaal‐
cultureel gebied.



Voor zover er maatschappelijke problemen
zijn, zijn die uiterst divers over de verschillen‐
de herkomstgroepen verdeeld. Zo bleek afge‐
lopen jaar uit een in Nijmegen verricht onder‐
zoek naar de positie van Afrikaanse Nijmege‐
naren, dat die positie heel verschillend is qua
specifiek land van herkomst. Vooral de positie
van Somalische Nijmegenaren blijkt erg
kwetsbaar te zijn.

Illustratie 3: percentage dat jongerenoverlast ervaart
Bron: Veiligheidsmonitor 2011

Meer aandacht voor mogelijke spanningen
In eerdere versies van de stadsmonitor kwam steeds
aan de orde dat aan de oppervlakte in Nijmegen niet
of nauwelijks sprake is van (grote) spanningen op
het gebied van de multiculturele samenleving.
Maar, zo werd daar wel steeds aan toegevoegd: de
verschillende bevolkingsgroepen leven eerder naast
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en soms tegenover elkaar dan dat er sprake is van
integratie.
In deze versie kijken we iets nadrukkelijker dan
voorheen naar mogelijke spanningen op buurtni‐
veau.

Ruimtelijke concentratie van
bevolkingsgroepen
Wanneer we in Nijmegen dertien wijken met de
hoogste percentages niet‐westerse migranten nemen
en vervolgens kijken welk percentage van de ver‐
schillende herkomstgroepen in deze wijken woont,
zien we het volgende patroon:

1996

2006

2009

2011

Marokkaans

72%

78%

77%

76%

Turks

70%

72%

70%

69%

Surinaams

68%

61%

59%

59%

Antilliaans

64%

61%

62%

59%

Overig niet‐westers

58%

55%

60%

58%

Westers allochtoon

46%

40%

41%

39%

Autochtoon

42%

37%

35%

35%

Illustratie 4: verdeling herkomstgroepen over de 13 wijken met
hoogste percentages niet‐westerse migranten
Bron: Stadsgetallen

Er is dus als het ware een driedeling. Autochtone
Nijmegenaren en Nijmegenaren van westers alloch‐
tone herkomst wonen het minst geconcentreerd in
de dertien onderscheiden wijken. Nijmegenaren van
Turkse en Marokkaanse herkomst het meest, terwijl
de overige onderscheiden migrantengemeenschap‐
pen tussen deze twee uitersten in zitten.
De dertien aangeduide wijken zijn:

Illustratie 5: verdeling herkomstgroepen over de 13 wijken met
hoogste percentages niet‐westerse migranten, naar wijk
Bron: Stadsgetallen

Overigens valt op dat de Nijmegenaren van Turkse
en Marokkaanse herkomst bovenop hun zojuist al
genoemde ruimtelijke concentratie het vaakst wo‐
nen in de zeven wijken met de hoogste concentratie
allochtonen. Van alle Nijmegenaren van Marok‐
kaanse herkomst woont maar liefst de helft in een
van deze wijken, van alle Nijmegenaren van Turkse
herkomst betreft het 43%.

Verschillende waarderingen
Al geruime tijd vragen we periodiek in de Stadspei‐
ling in welke mate burgers positieve en/of negatieve
kanten onderscheiden als het gaat om de bevol‐
kingssamenstelling van hun wijk en speciaal daarbij
de aanwezigheid van als allochtone groepen aange‐
duide burgers.
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De perceptie van grote verscheidenheid qua etni‐
sche herkomst.
Gemiddeld vindt 19% van de Nijmeegse bur‐
gers dat er sprake is van grote etnische diversi‐
teit in de eigen wijk. Daarnaast is 34% van me‐
ning dat er wel sprake is van etnische diversi‐
teit in de eigen wijk, maar dat deze niet groot
is.
In de aandachtsgebieden vindt ongeveer het
dubbele ‐ dat wil zeggen 35% of meer ‐ dat er
sprake is van grote etnische diversiteit.
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Nee, er zijn geen positieve kanten aan de aanwezig‐
heid van etnische groepen (in mijn wijk).
Deze mening wordt door 23% van de Nij‐
meegse burgers gedeeld. In de aandachtsge‐
bieden “oude stadswijken” is dit percentage
nagenoeg hetzelfde. In de andere vier clusters
van aandachtsgebieden (aandachtsgebieden in
Nieuw‐West, Dukenburg en Lindenholt en
aandachtsgebied Hatert) vindt ruim 30% dat er
geen positieve kanten zijn aan de aanwezig‐
heid van etnische groepen in de wijk.
Ja, er zijn positieve kanten aan de aanwezigheid
van etnische groepen (in mijn wijk).
Hier antwoordt 54% van de Nijmeegse burgers
met ‘ja’. In de aandachtsgebieden “oude
stadswijken” is dit percentage zelfs 55%. In de
andere clusters van aandachtsgebieden is het
daarentegen een stuk minder: Nieuw‐West
43%, Hatert 45%, Dukenburg 38% en Linden‐
holt 44%.
Ja, er zijn negatieve kanten verbonden aan de aan‐
wezigheid van etnische groepen (in mijn wijk).
Gemiddeld vindt 32% van de Nijmeegse bur‐
gers dit. Ook hier scoren de aandachtsgebie‐
den “oude stadswijken” hetzelfde, terwijl in de
andere clusters van aandachtsgebieden (weer)
40% of meer van de bewoners van mening zijn
dat er negatieve kanten verbonden zijn aan de
aanwezigheid van etnische groepen in de wijk.
Als mensen spreken over positieve kanten die
aan de aanwezigheid van verschillende etni‐
sche groepen verbonden zijn, heeft men het
vooral over zaken als: dat het interessant is om
nieuwe culturen te leren kennen, dat verschil‐
len leerzaam zijn e.d. Wanneer negatieve kan‐
ten in het geding zijn, springen vooral twee
zaken eruit: enerzijds dat die andere gemeen‐
schappen zich terugtrekken, de Nederlandse
taal niet beheersen en dus niet benaderbaar
zijn; anderzijds de overlast van allochtone jon‐
geren.
Ja, ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling
in mijn wijk.
Dit vindt 61% van de Nijmegenaren. 14% geeft
aan ontevreden te zijn. In de aandachtsgebie‐
den verschillen deze cijfers:

Aandachtsgebied(en)

tevreden

ontevreden

Lindenholt

49%

23%

Oude stadswijken

47%

22%

Dukenburg

43%

28%

Nieuw‐West

42%

23%

Hatert

41%

27%

Nijmegen gemiddeld

61%

14%

Illustratie 6: percentage dat tevreden is over de samenstelling van
de bevolking in de wijk
Bron: Veiligheidsmonitor 2011



Het samenleven tussen autochtonen en allochtonen
in mijn wijk gaat niet goed.
In Nijmegen vindt 7% dit. In drie clusters van
aandachtsgebieden ‐ Nieuw‐West, Hatert en
Lindenholt ‐ gaat het substantieel om hogere
percentages; respectievelijk 10, 14 en 11%.
Overigens zegt 51% van de Nijmegenaren dat
dit samenleven wel goed gaat. Vooral in de
aandachtsgebieden in Nieuw‐West zijn veel
minder mensen (39%) die mening toegedaan.



De laatste tijd ben ik negatiever gaan denken over
de relatie tussen autochtonen en allochtonen.
‘Ja’, zegt 13% van de Nijmegenaren. Nee, ik
ben juist negatiever hierover gaan denken,
zegt ook 13%.
Over de hele linie valt dus op dat de beelden
met betrekking tot de aanwezigheid van etni‐
sche groepen in de wijk, in de aandachtsge‐
bieden op aanmerkelijk meer weerstand tegen
die aanwezigheid wijzen dan gemiddeld in de
stad.

Maar zijn het ook spanningen?
Als zodanig zijn sommige uitspraken helder. Een
behoorlijke groep mensen verbindt negatieve gevoe‐
lens aan de aanwezigheid van verschillende etnische
gemeenschappen in de eigen wijk. Gemiddeld zegt
bijna een kwart dat er geen positieve kanten aan die
verscheidenheid zitten en vindt bijna een derde dat
negatieve kanten daarbij overheersen. Toch duidt
dat niet zonder meer op spanningen. En wel om
twee redenen.
Op de eerste plaats blijkt na doorvragen dat het bij
de perceptie van negatieve kanten vooral gaat om
twee zaken: de veronderstelde beslotenheid van
allochtone gemeenschappen en de overlast van
jongeren. De aangeduide beslotenheid hoeft men
niet alleen als negatief te zien, maar kan bijvoor‐
beeld ook opgevat worden als een uitnodiging om
(meer) met elkaar kennis te maken, om (meer) voor
elkaar open te staan. Jongerenoverlast is inderdaad
een serieus probleem, maar valt niet alleen te relate‐
ren aan interetnische conflicten.
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Op de tweede plaats valt op dat ondanks alles ruim
60% wel tevreden is over de bevolkingssamenstel‐
ling van de eigen wijk en vindt maar 7% dat autoch‐
tonen en allochtonen niet goed met elkaar samenle‐
ven in de eigen wijk. Ook in wijken waar dit percen‐
tage hoger is, is het nooit meer dan 14%. Dat bete‐
kent dat voor zover het gaat om feitelijk gedrag, het
samenleven van de verschillende bevolkingsgroe‐
pen ruimschoots als positief wordt gewaardeerd.

In de aandachtsgebieden is deze verhouding iets
anders. Daar worden de meeste spanningen die tot
uitbarsting komen gerelateerd aan jongerenoverlast
(31%), gevolgd door buren (28%), allochtonen (21%)
en overig (20%).

Bronnen




Stadspeiling 2011
Veiligheidsmonitor 2011
Stadsgetallen

Expliciet gevraagd naar ergernissen en
spanningen...
Zijn er wel eens situaties waarin u zich ergert aan andere
bevolkingsgroepen in de wijk? In Nijmegen beant‐
woordt 31% van de burgers deze vraag met ‘ja’. In
de aandachtsgebieden zegt 36% dit en in de rest van
de stad 28%.
Overigens verschillen de ergernissen niet tussen de
verschillende bevolkingsgroepen. Mensen van niet‐
westerse herkomst ergeren zich in dezelfde mate als
autochtone burgers soms aan andere bevolkings‐
groepen in de wijk.
Maar ergernissen zijn nog geen spanningen. 12%
van de Nijmeegse burgers is van mening dat erger‐
nissen ook daadwerkelijk gerelateerd kunnen wor‐
den aan spanningen (tussen bevolkingsgroepen). In
de aandachtsgebieden is dit 17%, in de rest van de
stad 8%.
Om welk soort spanningen gaat het dan?

1



In 35% van de gevallen blijkt het te gaan om
burenruzies.1



In 27% van de gevallen om jongerenoverlast.
Bij een kwart van de gepercipieerde samen‐
hang tussen jongerenoverlast en spanning is
expliciet gewezen op de aanwezigheid van
jongeren van Marokkaanse herkomst.



In 19% van de gevallen is expliciet verwezen
naar allochtonen. Twee van de drie keren naar
spanningen tussen allochtonen en autochto‐
nen. Genoemd zijn vooral spanningen met Ma‐
rokkanen, soms ook met Antillianen of Moluk‐
kers (in Hatert). Een van de drie keren gaat het
om spanningen tussen allochtonen onderling.
Meestal tussen Antillianen en Marokkanen
(bijvoorbeeld in Nije Veld), soms tussen Ma‐
rokkanen en Molukkers (in Hatert).



Ook in 19% van de gevallen gaat het om overi‐
ge zaken. Daarvan zijn de belangrijkste: alco‐
hol‐ en druggebruik, overlast van kinderen, es‐
calaties als gevolg van inbraak, gedrag van
studenten.

Let wel: in 35% van de gevallen die door 12% van de Nijmeeg‐
se bevolking genoemd zijn.
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Na een daling van de onveiligheidsgevoelens onder Nijmegenaren in de periode 2001‐2009 is er nu sprake van een
lichte toename. Ook de trend, dat steeds minder Nijmegenaren onveiligheid als een met voorrang aan te pakken
stads‐ en buurtprobleem noemden, is doorbroken. Onveiligheid staat weer meer op het netvlies van de Nijmege‐
naren. Mogelijke verklaringen voor de lichte toename van de onveiligheidsgevoelens zijn het gestegen aantal
woninginbraken en de gewapende overvallen in de stad. De flinke stijging van het aantal gewapende overvallen
vanaf 2009 is veel in de publiciteit geweest. In 2011 lag het aantal overvallen weer wat lager dan in 2010, het
aantal straatroven nam nog sterker af. Het professionele karakter van een deel van de overvallers gekoppeld aan
hun jongere leeftijd kan worden opgevat als een ernstig signaal.
Het aantal diefstallen uit auto’s nam in 2011 sterk af.
In vergelijking met steden van vergelijkbare omvang is het slachtofferschap en de onveiligheidsbeleving in Nij‐
megen vrij gemiddeld. Wel werden in het voorgaande jaar relatief veel Nijmegenaren slachtoffer van woningin‐
braak en relatief weinig Nijmegenaren van diefstal uit de auto. Verder is het aantal verdachten in de categorie
jeugdige veelplegers ten opzichte van die steden vrij gemiddeld, maar is het aantal verdachten in de categorie
“harde kern jongeren” relatief hoog.
Nijmegenaren blijven om aandacht voor jongerenoverlast vragen, maar wel wat minder nadrukkelijk dan enkele
jaren geleden. Jongerenoverlast blijft één van de meest genoemde redenen voor onveiligheidsgevoelens in de
woonbuurt. Het aantal geregistreerde incidenten jeugdoverlast lag in 2011 een stuk lager dan in 2010.
Opvallend is de forse stijging van het aantal geregistreerde incidenten drugsoverlast, die in het stadscentrum
plaatsvonden.

Vooraf
In dit hoofdstuk schetsen we in grote lijnen de ont‐
wikkelingen op het gebied van de veiligheid in de
stad. In de loop van 2012 verschijnt een meer uitge‐
breide rapportage over de veiligheid in Nijmegen,
met daarin aandacht voor deelgebieden, diverse
veiligheidsthema’s en een uitgebreide stedenverge‐
lijking (editie 2012 van de Nijmeegse veiligheids‐
monitor).

I.VERMOGENSDELICTEN
Toename aangiftes woninginbraak, afname
aangiftes diefstal uit auto
De aangiftecijfers voor vermogensdelicten voor de
laatste drie jaar laten enkele opvallende ontwikke‐
lingen zien. Het aantal aangiftes van woninginbra‐
ken was in 2011 duidelijk hoger (1.283) dan in 2009
en 2010 (1.031 resp. 999). Voor inbraak in schuren en
garages zien we hetzelfde beeld. Voor diefstal uit de
auto zien we een tegenovergestelde ontwikkeling:
het aantal aangiftes hiervan lag in 2011 (1.573) fors
lager dan in de jaren daarvoor (1.808 in 2009 en
2.138 in 2010). Ook zien we een afname van aangif‐
tes van autodiefstal (inclusief diefstal van motoren).
Het aantal aangiftes van fietsendiefstal daalde in
2010 en nam in 2011 weer toe, maar niet naar het
niveau van 2009.
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2009

2010

2011

winkeldiefstal

567

495

515

bedrijfsinbraak

436

335

393

zakkenrollerij

470

433

470

diefstal uit auto

1.808

2.138

1.573

diefstal van auto

440

478

373

diefstal van fiets

3.513

2.380

2.901

schuurinbraak

276

204

345

woninginbraak

1.031

999

1.283

Illustratie 1: aangiftes vermogensdelicten in 2009, 2010 en 2011
Bron: politiecijfers

Cijfers slachtofferschap vermogensdelicten
geven hetzelfde beeld als registratiecijfers
De cijfers over de mate waarin Nijmegenaren in het
voorgaande jaar slachtoffer werden van vermo‐
gensdelicten sluiten aan bij de aangiftecijfers. In
2011 gaven meer personen aan dat ze slachtoffer van
woninginbraak werden dan in 2009. Voor diefstal
uit auto’s en fietsendiefstal zien we het tegenoverge‐
stelde beeld.

1
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Illustratie 2: percentage Nijmegenaren dat in het voorgaande jaar
slachtoffer werd van ...
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, O&S, CBS

Illustratie 3: stedenvergelijking slachtofferschap vermogensdelic‐
ten; percentage dat in voorgaande jaar slachtoffer werd van ...
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, O&S, CBS

Indrukken m.b.t. vermogensdelicten in buurt
niet veel veranderd
In het bevolkingsonderzoek (Veiligheidsmonitor)
wordt aan Nijmegenaren gevraagd naar indrukken
ten aanzien van vermogensdelicten in de woon‐
buurt. Deze indrukken worden vertaald in een
score. Hoe lager de score, hoe minder men de in‐
druk heeft dat vermogensdelicten in de buurt vaak
of soms voorkomen. De score is ongeveer gelijk
gebleven: 3,5 in 2009 en 3,6 in 2011.

Stedenvergelijking: meer slachtoffers van
woningbraak en minder slachtoffers van
diefstal uit de auto
In vergelijking met vier steden van vergelijkbare
omvang1 werden in Nijmegen relatief veel inwoners
in het voorgaande jaar slachtoffer van (poging tot)
woninginbraak: 4,9% tegenover 4,0% gemiddeld
voor de vijf steden. Het aantal slachtoffers van dief‐
stal uit de auto daarentegen was in Nijmegen rela‐
tief laag: 2,6% tegenover 3,5% gemiddeld voor de
vijf steden. Verder was het aantal slachtoffers van
fietsendiefstal in Nijmegen iets hoger. Voor de ande‐
re vermogensdelicten (diefstal van auto, zakkenrol‐
lerij en overige diefstal) waren de verschillen tussen
de steden in slachtofferschap klein.

1

Een vijfde stad van vergelijkbare omvang (Groningen) heeft
niet aan de Veiligheidsmonitor deelgenomen.
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II.GEWELD
Afname van overvallen en straatroof in 2011
na enkele jaren met veel overvallen

nieuwe constatering.
In Nijmegen‐Noord en Nijmegen‐Oost is het aantal
aangiften van geweldsdelicten relatief laag.

Vanaf begin 2009 nam het aantal gewapende over‐
vallen in Nijmegen, net als in andere steden in het
land, flink toe. De piek lag in 2010 (56). In 2011
daalde het aantal naar 41, ongeveer het niveau van
2009. Ook bij straatroof zien we in 2011 een afname
(70 aangiftes tegenover jaarlijks rond de 100 in de
jaren daarvoor).
De aantallen aangiftes van bedreiging en mishande‐
ling in 2011 liggen in de buurt van de aantallen in
2009; in 2010 lagen de aantallen lager.
2009

2010

2011

overval

43

56

41

straatroof

99

104

70

bedreiging

364

321

351

zedenmisdrijf

61

54

54

mishandeling

727

599

674

Illustratie 4: aangiftes geweldsdelicten in 2009, 2010 en 2011
Bron: politiecijfers

Naar aanleiding van de toename van het aantal
overvallen vanaf begin 2009 is voorjaar 2011 een
onderzoek verricht naar overvallen en overvallers in
Nijmegen. De meest voorkomende soorten overval‐
len zijn overvallen op horecagelegenheden (met
name snackbars), winkels (onder meer supermark‐
ten) en woningen. Bij veel overvallen wordt ge‐
dreigd met een wapen, bij een beperkt deel wordt
excessief geweld gebruikt. Een behoorlijk deel van
de overvallen lijkt redelijk tot goed voorbereid. De
professionaliteit van de overvallers is vermoedelijk
één van de oorzaken waarom zaken niet door de
politie worden opgelost. Naar schatting twee derde
van de overvallers is jonger dan 25 jaar, één op de
zeven is minderjarig en meer dan de helft is van
niet‐westerse afkomst. Het professionele karakter
van een deel van de overvallers gekoppeld aan hun
jongere leeftijd kan worden opgevat als een ernstig
signaal. Bij de onderzochte overvallers spelen er
allerlei problemen. De meest problematische leef‐
domeinen zijn het gezin, opleiding, financiën en
vrije tijd en vrienden. Ook zijn er overvallers met
psychische stoornissen. De uiteenlopende proble‐
men bij de overvallers lijken bij de instanties onvol‐
doende bekend.

Relatief veel geweldsdelicten in
stadscentrum
In Nijmegen‐Centrum is het aantal aangiften van
geweldsdelicten gerelateerd aan de omvang van de
bevolking veel hoger dan in de andere stadsdelen
(3,5 per 100 inwoners). Dit heeft te maken met de
uitgaansfunctie van het stadscentrum en is geen
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Illustratie 5: aantal aangiften van agressie per 100 inwoners in
2010, naar stadsdeel
Bron: door O&S bewerkte politiegegevens

Cijfers slachtofferschap geweldsdelicten
geven ongeveer hetzelfde beeld als
registratiecijfers
De Veiligheidsmonitor laat een daling zien van het
percentage slachtoffers van diefstal met geweld. Die
daling sluit aan bij de afname van het aantal aangif‐
tes van straatroof en overvallen. Verder is het beeld
voor het slachtofferschap van geweldsdelicten tame‐
lijk stabiel.

Illustratie 6: percentage Nijmegenaren dat in het voorgaande jaar
slachtoffer werd van ...
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, O&S, CBS

Indrukken t.a.v. geweldsdelicten en
bedreiging in woonbuurt weinig veranderd
In het bevolkingsonderzoek (Veiligheidsmonitor)
wordt aan Nijmegenaren gevraagd naar indrukken

3

Veiligheid

ten aanzien van geweldsdelicten en bedreiging in de
woonbuurt. Deze indrukken worden vertaald in een
score. Hoe lager de score, hoe minder men de in‐
druk heeft dat gewelddelicten en bedreiging in de
buurt vaak of soms voorkomen. De score is onge‐
veer gelijk gebleven: 1,4 in 2009 en 1,5 in 2011.

Stedenvergelijking: aantal slachtoffers van
geweldsdelicten in de buurt van het
gemiddelde
In vergelijking met vier steden van vergelijkbare
omvang werd een gemiddeld percentage inwoners
van Nijmegen in het voorgaande jaar slachtoffer van
geweldsdelicten (6,2% tegenover gemiddeld 6,4%
voor de vijf steden).

III.VERNIELING EN OVERLAST
Afname geregistreerde jeugdoverlast,
toename geregistreerde drugsoverlast in het
stadscentrum
In 2011 lag het aantal door de politie geregistreerde
incidenten jeugdoverlast (962) een stuk lager dan in
2010 (1.347).
De meeste overlast gerelateerd aan drugs vindt
plaats in het stadscentrum. Daar steeg het aantal
geregistreerde incidenten drugsoverlast van 82 in
2010 naar 186 in 2011. De verklaring daarvoor is dat
er in het begin van de zomer 2011 sprake was van
forse drugsoverlast in het centrum (Kronenburger‐
park, Joris Ivensplein). Als reactie hierop is politie
meer gaan verbaliseren en zijn bewoners meer gaan
melden.
Het aantal geregistreerde incidenten vernie‐
ling/vandalisme is vrij stabiel.
2010

2011

horecaoverlast

332

362

drugsoverlast

220

310

overlast buren

488

444

jeugdoverlast

1.347

962

vernieling, vandalisme

2.082

2.020

Illustratie 8: geregistreerde overlast in 2010 en 2011
Bron: politiecijfers
Illustratie 7: stedenvergelijking slachtofferschap geweldsdelicten;
percentage dat in voorgaande jaar slachtoffer werd van gewelds‐
delicten
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, O&S, CBS

Cijfers slachtofferschap vernieling geven
hetzelfde beeld als registratiecijfers
De Veiligheidsmonitor laat een vrij stabiel beeld
zien van het percentage slachtoffers van vernieling.
Ongeveer 10% van de Nijmegenaren werd in het
voorgaande jaar slachtoffer van beschadiging van de
auto, en 7% van een ander soort vernieling, net als
in 2009.

Illustratie 9: percentage Nijmegenaren dat in het voorgaande jaar
slachtoffer werd van ...
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, O&S, CBS

Indrukken t.a.v. overlast door specifieke
groepen in de buurt weinig veranderd
In het bevolkingsonderzoek (Veiligheidsmonitor)
wordt aan Nijmegenaren gevraagd naar indrukken
ten aanzien van vormen van overlast door specifieke
groepen in de woonbuurt. Illustratie 10 laat zien dat
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deze indrukken sinds 2009 niet veel veranderd zijn.
De eerder genoemde daling van de door de politie
geregistreerde jeugdoverlast sluit niet aan bij het
stabiele beeld voor de door Nijmegenaren in hun
woonbuurt ervaren jongerenoverlast. Al jarenlang
heeft ongeveer 1 op de 8 Nijmegenaren de indruk
dat in de woonbuurt vaak jongerenoverlast voor‐
komt.

onveiligheidsgevoelens, naast donkere, slecht ver‐
lichte plaatsen. Ook ‘drugsdealers en/of drugsver‐
slaafden’ is een veel genoemde reden voor onveilig‐
heidsgevoelens, vooral bij bewoners in het stadscen‐
trum.

Stedenvergelijking: aantal slachtoffers van
vandalisme in de buurt van het gemiddelde
In vergelijking met vier steden van vergelijkbare
omvang werd een gemiddeld percentage inwoners
van Nijmegen in het voorgaande jaar slachtoffer van
beschadiging van de auto of andere vormen van
vernieling (15,6% tegenover gemiddeld 16,2% voor
de vijf steden).

Illustratie 10: percentage inwoners dat vindt dat overlast in de
buurt vaak voorkomt, naar soorten overlast
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, O&S, CBS

Van de bewoners in Nijmegen‐Centrum geeft 20%
aan dat ze de indruk hebben dat drugsoverlast in
hun woonbuurt vaak voorkomt, tegenover 6,6%
gemiddeld voor heel Nijmegen. Eerder is aangege‐
ven dat de geregistreerde drugsoverlast in het
stadscentrum in 2011 fors is toegenomen.

Illustratie 11: stedenvergelijking slachtofferschap vandalisme;
percentage dat in voorgaande jaar slachtoffer werd van beschadi‐
ging van de auto of andere vormen van vernieling
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, O&S, CBS

Burgers blijven aandacht vragen voor
jongerenoverlast, maar minder nadrukkelijk
dan in 2009
Enkele jaren geleden gaven Nijmegenaren de aan‐
pak van jongerenoverlast een hoge prioriteit. Het
was de tijd waarin jongeren in enkele wijken (Meij‐
horst en Neerbosch‐Oost) voor ernstige overlast
zorgden. Maar het aantal Nijmegenaren dat jonge‐
renoverlast als een met voorrang aan te pakken
stads‐ en buurtprobleem ziet is afgenomen. Wel zien
Nijmegenaren overlast door groepen jongeren dui‐
delijk vaker als het belangrijkste overlast‐ en crimi‐
naliteitsprobleem dan overlast door andere groepen
(omwonenden, drugsdealers/‐verslaafden, zwer‐
vers/daklozen). Aan de andere kant zijn er drie
zaken die vaker dan jongerenoverlast als het belang‐
rijkste overlast‐ en criminaliteitsprobleem in de
woonbuurt worden genoemd: te hard rijden, par‐
keeroverlast en hondenpoep.
De angst voor groepen jongeren op straat is nog
steeds één van de meest genoemde redenen voor
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IV.VERDACHTEN
Circa 350 veelplegers onder de in 2010
opgepakte verdachten

Arnhem

Breda

Enschede

Groningen

Haarlem

Nijmegen

In de vijf steden van vergelijkbare omvang was het
aantal verdachten in 2010 naar verhouding lager
dan in Nijmegen. In 2010 werden 160 op de 10.000
Nijmegenaren van 12 jaar en ouder verdacht van
een misdrijf. Alleen in Arnhem was dit aantal gro‐
ter, in de vier andere steden was het lager (zie illu‐
stratie 12).

verdachten 12+

176

141

136

154

146

160

minderjarige veelpl. 12‐17 jr

25

10

8

17

13

10

aantal op
10.000 inwoners

ongvolw. veelpl. 18‐24 jr

16

19

9

11

13

15

meerderjarige veelpl. 25+

31

20

27

34

22

28

harde kern jongeren 12‐24 jr

22

16

14

4

28

23

Illustratie 12: aantal verdachten, veelplegers en harde kern
jongeren voor zes steden van vergelijkbare omvang
Bron: KLPD (G31‐gemeentetabellen), 2011

Als we kijken naar het aantal jeugdige veelplegers
onder de verdachten, dan zien we een ander beeld.
Het aantal jeugdige veelplegers (12‐17 jaar) in Nij‐
megen was laag en het aantal het jongvolwassen en
meerderjarige veelplegers in Nijmegen was vrij
gemiddeld.
In totaal gaat het om 353 veelplegers: 44 personen in
de leeftijdscategorie 12‐14‐jaar en 309 personen van
25 jaar en ouder.
Het aantal harde kern jongeren (12‐24 jaar en ouder)
is wel weer aan de hoge kant (23 op de 10.000; in
totaal 76 jongeren). Alleen in Haarlem was dit aantal
hoger. Een harde kern jongere is een persoon die in
het peiljaar (2010) twee zware misdrijven heeft
gepleegd en bovendien in de jaren daarvoor drie
antecedenten heeft opgelopen of die in het peiljaar
ten minste drie zware misdrijven heeft gepleegd.

Illustratie 13: percentage verdachten onder de Nijmegenaren van
12 jaar en ouder in 2010, naar etniciteit
Bron: door RISBO bewerkte KLPD‐cijfers over verdachten

Bij de 12‐14‐jarigen is er een relatief hoog aandeel
verdachten onder met name Marokkanen (11,6%) en
Antillianen (7,5%). Als gekeken wordt naar een
periode van 5 jaar, springen de Marokkaanse jon‐
gens er het meest negatief uit: 43% van de Marok‐
kaanse jongens van 12‐24‐jaar werd in die periode
verdacht van 1 of meer delicten, tegenover circa een
kwart van de Antilliaanse, Surinaamse en Turkse
jongens en 11% van de autochtone jongens. Verder
valt op dat 10% van de Marokkaanse, Surinaamse en
Antilliaanse meisjes in die periode verdacht werd
van 1 of meer delicten, tegenover 3% van de autoch‐
tone meisjes.
Onder jongeren die onderwijs volgen op een laag
niveau is het aandeel verdachten duidelijk groter.
Verder worden werkzoekenden en personen met
een uitkering vaker verdacht van delicten dan niet‐
werkzoekenden en personen zonder uitkering. Dat
geldt zowel voor autochtonen als voor groepen van
buitenlandse herkomst.

Interessant in dit verband is de daling van het aantal
Nijmegenaren, die de indruk hebben dat jeugdcri‐
minaliteit vaak in de woonbuurt voorkomt (7,2% in
2009 en 4,9% in 2011).

Relatief hoog aandeel verdachten onder
bepaalde groepen
Onder enkele groepen Nijmegenaren van buiten‐
landse afkomst is het percentage verdachten relatief
groot. Dat geldt met name voor de Antilliaanse en
Marokkaanse Nijmegenaren (zie illustratie 13). Ook
onder de Afrikaanse Nijmegenaren (exclusief Ma‐
rokkanen) is het aantal verdachten bovengemiddeld
(circa 5%).
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V.ONVEILIGHEIDSGEVOELENS
Lichte toename onveiligheidsgevoelens in de
woonbuurt
Er is een einde gekomen aan een langere periode
van afname van onveiligheidsgevoelens onder de
Nijmegenaren (daling sinds 2001); in vergelijking
met 2009 voelt een wat groter deel van de Nijmege‐
naren zich in het algemeen en in de woonbuurt vaak of
soms onveilig (zie illustratie 14).

Illustratie 15: rapportcijfer voor veiligheid in woonbuurt, naar
deelgebieden
Bron: Veiligheidsmonitor2011, O&S, CBS
Illustratie 14: onveiligheidsbeleving; voelt zich ...
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, O&S, CBS

De belangrijkste redenen voor de onveiligheidsge‐
voelens in de woonbuurt zijn donkere/slecht verlich‐
te plaatsen, groepen jongeren op straat, mensen die
men vanwege hun gedrag niet vertrouwt, stil‐
le/afgelegen plaatsen en drugsdealers en/of drugs‐
verslaafden.
Aansluitend bij de iets minder gunstige veiligheids‐
beleving is het rapportcijfer dat Nijmegenaren geven
voor de veiligheid in hun woonbuurt gedaald van
6,9 in 2009 naar 6,7 in 2011. In de aandachtsgebieden
ligt dit rapportcijfer lager (variërend van 6,0 tot 6,6)
dan in de niet‐aandachtsgebieden (7,1). Het cijfer is
het laagst in de aandachtsgebieden in Nijmegen‐
Nieuw‐West en de aandachtsgebieden in Duken‐
burg.

Onveiligheid staat weer meer op het netvlies
van Nijmegenaren
In een lange reeks van jaren tot 2009 noemden
steeds minder Nijmegenaren ‘criminaliteit, onvei‐
ligheid’ als een met voorrang aan te pakken stads‐
probleem (daling van 61% in 1993 naar 12% in 2009).
Maar deze trend is nu doorbroken. In 2011 ziet 16%
‘criminaliteit, onveiligheid’ als een met voorrang
aan te pakken stadsprobleem.
Hetzelfde zien we bij de buurtproblemen: in 2001
noemde 21% ‘criminaliteit, onveiligheid’ als het
belangrijkste buurtprobleem. Dat percentage daalde
naar 10% in 2009, om vervolgens te stijgen naar 13%
in 2011. Alleen verkeersoverlast is nog iets vaker
dan ‘criminaliteit, onveiligheid’ als met voorrang
aan te pakken buurtprobleem genoemd. Ook jonge‐
renoverlast is veel genoemd, maar minder vaak dan
in 2009.
Deze keer is aan Nijmegenaren ook gevraagd of ze
wel eens wakker liggen van buurtproblemen. Dege‐
nen die dat doen hebben vooral de volgende buurt‐
problemen genoemd: lawaai, criminali‐
teit/onveiligheid, druk verkeer, jongerenoverlast en
drugsoverlast.

Stedenvergelijking: onveiligheidsbeleving
op een gemiddeld niveau
In vergelijking met drie steden van vergelijkbare
omvang2 voelt een gemiddeld percentage inwoners
van Nijmegen zich in de woonbuurt vaak of soms

2

Voor Enschede is in het databestand met de Veiligheidsmoni‐
torresultaten niet opgenomen hoe vaak men zich in de
woonbuurt niet veilig voelt.
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onveilig (18,8% tegenover gemiddeld 18,1% voor de
vier steden).

Illustratie 16: stedenvergelijking slachtofferschap vandalisme;
percentage dat in voorgaande jaar slachtoffer werd van beschadi‐
ging van de auto of andere vormen van vernieling
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, O&S, CBS

Ook het rapportcijfer voor de veiligheid in de
woonbuurt is in Nijmegen gemiddeld (6,7 en ook 6,7
gemiddeld voor de vijf steden: 6,6 in Arnhem, 6,7 in
Enschede en 6,8 in Breda en Haarlem).

Bronnen









Veiligheidsmonitor 2009, 2011, O&S,CBS
Stadspeilingen, O&S
Politiecijfers (geregistreerde aangiften en inci‐
denten)
CBS (Statline)
De G31‐gemeentetabellen, KLPD
Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in
Nijmegen 2011; De positie op de terreinen van
onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit
(meting 2), Risbo, Erasmus Universiteit Rotter‐
dam, 2011
Wapenfeiten; Een onderzoek naar overvallen en
overvallers in Nijmegen, Bureau Beke en O&S,
2011
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Fysieke leefomgeving
Nijmegen is volgens veel Nijmegenaren een mooie en groene stad. Tweederde vindt Nijmegen bovendien een scho‐
ne stad. Ook van buitenaf is er een gunstige indruk. Al enkele jaren oordelen bezoekers positief over de inrichting
en netheid van de binnenstad. Ongeveer zeven op de tien inwoners vinden de eigen buurt schoon. Nog steeds is dat
naar verhouding meer het geval in Nijmegen‐Oost en Nijmegen‐Noord en naar verhouding minder in Oud‐West.
Er zijn meer meldingen van burgers over de openbare ruimte gedaan dan in de afgelopen jaren. Dat kan te maken
hebben met een grotere verantwoordelijkheid voor de eigen woonomgeving, want de mate waarin fysieke verloe‐
dering wordt ervaren in de stad is afgenomen. Het gevoel dat er vernielingen plaatsvinden in de buurt is nauwe‐
lijks veranderd. Maar in Lindenholt en Dukenburg is dit gevoel afgenomen. Nijmegenaren blijven over het alge‐
meen tevreden over verschillende basisvoorzieningen in hun buurt. Landelijk gezien is dit in veel opzichten een
gemiddeld beeld. Het oordeel over het onderhoud van wegen, paden en pleintjes in de buurt is in Nijmegen echter
wat minder gunstig dan in veel andere steden. Zeven op de tien Nijmegenaren zijn tevreden over de groenvoorzie‐
ningen in de buurt. Deze tevredenheid blijft in Oud‐West lager dan elders in de stad.

I.BEELDKWALITEIT VAN DE STAD
Nijmegenaren vinden stad mooi en groen
Evenals in vorige peilingen blijft Nijmegen in de
ogen van veel Nijmegenaren nog steeds een mooie
stad en een stad met veel groen. Hoewel het aantal
Nijmegenaren dat de stad in 2011 mooi vindt (85%)
wat lager ligt dan in 2009 (87%) blijft het aantal vrij
hoog. Ook aan het groene karakter van de stad is
weinig veranderd. In 2009 was ongeveer driekwart
van de Nijmegenaren (76%) van mening dat Nijme‐
gen een stad is met veel groen. In 2011 is dat niet
veel anders (77%). Bijna driekwart (72%) vindt ver‐
der dat Nijmegen een aantrekkelijke binnenstad
heeft (in 2009 was dat 75%). Het redelijk positieve
beeld over de stad komt ook tot uitdrukking in het
rapportcijfer dat Nijmegenaren al enkele jaren en
ook in 2011 geven over de stad als woon‐ en leefge‐
meente. In 2011 is dat evenveel als in 2009, namelijk
een 7,5.

Meerderheid Nijmegenaren vindt stad
schoon
Uit verschillende peilingen die gehouden zijn blijkt
dat een meerderheid van de Nijmegenaren de stad
al enkele jaren schoon vindt. Bijna tien jaar geleden
was dat nog nauwelijks de helft. Nadien is de groep
die Nijmegen schoon vindt gegroeid. Hoewel deze
groep in 2011 wat kleiner is dan in 2009 vormen
degenen die Nijmegen een schone stad vinden nog
steeds een duidelijke meerderheid.
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Illustratie 1: percentage Nijmegenaren dat Nijmegen een
schone stad vindt
Bron: Stadspeiling 2003‐2011, O&S

Bezoekers blijven positief over inrichting en
netheid binnenstad
Bezoekers aan de binnenstad (Nijmegenaren en niet‐
Nijmegenaren) worden elke twee jaar via passanten‐
enquêtes ondervraagd. Evenals uit vorige passan‐
tenonderzoeken naar voren komt, blijven zij in 2010
gunstig oordelen over de inrichting en de netheid
van de binnenstad. De waardering voor de inrich‐
ting van de binnenstad is in 2010 (6,7) weinig veran‐
derd ten opzichte van 2008 (6,8). In Arnhem geven
de binnenstadsbezoekers in passantenonderzoeken
hiervoor de laatste jaren een wat hogere waardering
dan bezoekers aan de Nijmeegse binnenstad.
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II.OORDEEL EN ONTWIKKELING
BUURT

Zeven op de tien Nijmegenaren vinden hun
buurt schoon
Ongeveer zeven op de tien Nijmegenaren (69%)
zeggen in 2011 dat zij hun buurt (heel) schoon vin‐
den. In 2009 waren dat er acht op de tien (80%). In
2011 is het aandeel dat geen antwoord weet te geven
wat hoger dan in 2009. Waarschijnlijk heeft dit te
maken met een andere manier van onderzoek in
20111.

Illustratie 2: waardering inrichting binnenstad in Nijmegen en
Arnhem
Bron: Stadscentrummonitor 2010, O&S

Het oordeel van de bezoekers over de netheid van
de binnenstad in Nijmegen verschilt niet veel van
hun oordeel over de inrichting ervan. Door de jaren
heen wordt hiervoor een ruime voldoende gegeven.
In 2010 ligt de waardering voor de netheid wat lager
dan in 2008 en zakt hiermee terug naar het niveau
van 2002 en 2004. Het oordeel over de netheid van
de Nijmeegse binnenstad blijft de laatste tien jaren
over het algemeen wat gunstiger dan in Arnhem.

Illustratie 4: hoe schoon vindt men eigen buurt?
Bron: Stadspeiling 2003, 2005, 2007, Veiligheidsmonitor 2011

Mening over schone buurt tussen stadsdelen
verandert weinig
Hoewel er in 2011 sprake is van een trendbreuk in
het onderzoek, blijft het beeld over de mate waarin
men de buurt schoon vindt tussen de stadsdelen
grotendeels hetzelfde. In Nijmegen‐Noord en Nij‐
megen‐Oost vindt men al jaren de eigen buurt scho‐
ner dan in de andere stadsdelen. In 2009 was het
aandeel bewoners dat de buurt schoon vindt ge‐
groeid ten opzichte van 2007. Dat was naar verhou‐
ding het meest het geval in Oud‐West. Maar evenals
in vorige peilingen naar voren komt, blijft het oor‐
deel over een schone buurt in Oud‐West onder het
gemiddelde beeld hiervan in de stad.

Illustratie 3: waardering netheid binnenstad in Nijmegen en
Arnhem
Bron: Stadscentrummonitor 2010, O&S

1

De vragen over de buurt zijn in de jaren voor 2011 via monde‐
linge enquêtes afgenomen. Vanaf 2011 is dat via internet ge‐
beurd. In mondelinge enquêtes is men meer geneigd sociaal
wenselijke antwoorden te geven dan in internet‐enquêtes. In
internet‐enquêtes bestaat daarentegen de neiging meer neu‐
traal te antwoorden.
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zeer veel

veel

weinig

zeer
weinig

weet niet/
geen
mening

2003

3%

18%

63%

12%

4%

2005

2%

14%

63%

18%

3%

2007

2%

14%

69%

13%

3%

2009

1%

12%

66%

18%

3%

2011

1%

11%

58%

18%

12%

Illustratie 6: percentage dat vindt dat (zeer) of (zeer) weinig
wordt vernield in eigen buurt
Bron: Stadspeiling 2003, 2005, 2007, 2009, Veiligheidsmonitor
2011

Al in eerdere peilingen kwam naar voren dat bewo‐
ners in Nijmegen‐Centrum naar verhouding meer
vernielingen ervaren in hun buurt dan in andere
stadsdelen. In 2011 is dat niet anders en zijn deze
gevoelens zelfs in tegenstelling tot in veel andere
stadsdelen toegenomen. Enkele jaren geleden vond
men in Dukenburg maar vooral in Lindenholt dat er
in de eigen buurt naar verhouding veel vernielingen
plaatsvinden. Maar deze gevoelens zijn in 2011 ten
opzichte van 2009 sterker dan elders verminderd3.
Het ervaren gevoel van vernielingen in de buurt is
in Oud‐West constant gebleven.

Illustratie 5: percentage dat buurt schoon vindt per stadsdeel
Bron: Stadspeiling 2007, 2009, Veiligheidsmonitor 2011

Meer gevoelens van vernielingen in
Centrum, minder in Lindenholt en
Dukenburg
Het oordeel over vernielingen in de buurt is over het
geheel gezien in 2011 vrijwel niet veranderd ten
opzichte van 2009. De groep die zegt dat in haar
buurt (zeer) veel wordt vernield is in 2011 bijna even
groot als de groep die dat in 2009 kenbaar heeft
gemaakt. En de groep die vindt dat er zeer weinig
vernielingen in de buurt plaatsvinden is onveran‐
derd gebleven. Het aandeel Nijmegenaren dat vindt
dat er weinig vernield wordt in hun buurt is in 2011
gedaald in vergelijking met 2009. Maar deze daling
heeft waarschijnlijk te maken met de andere manier
van ondervraging in 2011 (internet‐enquête) dan in
2009 (mondelinge enquête)2.

3

In Lindenholt is begin 2010 een pilot gestart voor het integraal
beheer van de openbare ruimte. Hierbij is aan DAR als
hoofdaannemer de opdracht gegeven om groen, grijs en rei‐

2

In internet‐enquêtes bestaat in vergelijking met mondelinge
enquêtes meer de neiging om een neutraal antwoord te ge‐

niging in Lindenholt meer op elkaar af te stemmen, zodat
verbeteringen waarneembaar zijn van het beeld in de buurt.

ven. De groep die in 2011 zegt niet te weten of er vernielin‐

Over het algemeen is bekend dat wanneer alles er netter bij

gen zijn in haar buurt of hierover geen mening heeft, is dan

ligt, de kans op vernielingen en het dumpen van afval min‐

ook vier keer zo groot als in vorige metingen.

der groot is.
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blijkt uit een evaluatie die in 2011 is gehouden van
de Bel‐ en herstellijn.

Illustratie 7: percentage dat vindt dat er (zeer) veel wordt ver‐
nield in eigen buurt per stadsdeel
Bron: Stadspeiling 2007, 2009, Veiligheidsmonitor 2011

Meldingen straatonderhoud blijven hoog
Sinds 1996 bestaat er in Nijmegen de mogelijkheid
een centraal meldpunt te bellen om meldingen of
gebreken in de openbare ruimte door te geven, bij
Nijmegenaren meer bekend als de Bel‐ en herstel‐
lijn4. In 2010 bedroeg het aantal meldingen ruim
13.800. Dat was bijna 12% meer dan in 2009 (toen
waren dat er bijna 12.400). Deze toename is vooral
toe te schrijven aan de toename van de meldingen
over straatonderhoud en groen.
Al jaren hebben veel meldingen van burgers betrek‐
king op het onderhoud van de straat (in 2010 gaat
het om ongeveer 50% van alle meldingen). Deze
meldingen blijven in 2010 hoog en zijn zelfs in 2010
ten opzichte van 2009 gestegen met ongeveer 10%.
Bij straatonderhoud gaat het om o.a. meldingen over
straatreiniging, straatmeubilair, bestrating, verlich‐
ting en gladheidsbestrijding. Ook meldingen over
het groen, wrakken en illegale stort worden gedaan,
maar in mindere mate. Bijna alle meldingen die men
doorgeeft hebben betrekking op de eigen buurt, zo

Illustratie 8: aantal meldingen van Nijmegenaren naar soort in
2007‐2010
Bron: Bel‐ en herstellijn 2007‐2010, gemeente Nijmegen

Nijmegen‐Oost en Dukenburg zijn al vele jaren
stadsdelen waar naar verhouding veel meldingen
worden gedaan over straatonderhoud.
De meldingen over straatonderhoud zijn in de mees‐
te stadsdelen toegenomen, maar vooral in Oud‐West
waar deze meldingen bijna zijn verdubbeld5. In 2010
is ook sprake van een toename van het aantal mel‐
dingen over groen(onderhoud). Een storm in juli
2010 is waarschijnlijk mede de oorzaak hiervan
geweest.

5
4

Vanaf 1 januari 2011 vindt de intake van klachten niet meer

Een toename van meldingen in een bepaald stadsdeel betekent
niet dat de fysieke omgeving in het betreffende stadsdeel

plaats via de Bel‐ en herstellijn maar via het KlantenContact‐

slechter is geworden. De toename kan ook te maken hebben

Centrum (KCC), het algemene nummer voor contact met de

met een grotere verantwoordelijkheid voor de eigen woon‐

gemeente. Burgers kunnen klachten ook via internet doorge‐

omgeving (men let meer en beter op) of een grotere mel‐

ven. Bij de meldingen gaat het hier om alle meldingen van

dingsbereidheid van bewoners. Bij de meldingen in illustra‐

burgers die afgehandeld zijn door Stadsbeheer en bureau

tie 8 gaat het om alle meldingen van burgers die afgehandeld

Toezicht.

zijn door Stadsbeheer en bureau Toezicht.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012

4

Fysieke leefomgeving

onderhoud straat
2007

2008

2009

2010

Nijmegen

6.133

6.515

6.268

6.878

N‐Noord

368

332

377

459

Lindenholt

627

618

515

498

N‐Nieuw‐West

494

592

563

570

N‐Midden

702

779

736

750

N‐Zuid

803

786

779

789

N‐Centrum

544

629

752

852

N‐Oud‐West

454

387

431

857

Dukenburg

1.081

1.094

1.048

999

N‐Oost

1.060

1.298

1.067

1.104

Illustratie 9: meldingen onderhoud straat per stadsdeel
Bron: Bel‐ en herstellijn 2007‐2010

groen (onderhoud)
2007

2008

2009

2010

2.629

2.376

2.290

2.736

N‐Oud‐West

138

208

125

144

N‐Centrum

95

73

127

162

N‐Noord

113

113

135

167

N‐Nieuw‐West

190

198

176

215

N‐Midden

259

238

232

311

N‐Oost

386

349

322

348

N‐Zuid

389

331

309

356

Lindenholt

362

313

307

394

Dukenburg

697

553

557

639

Nijmegen

Uit eerdere peilingen kwam reeds naar voren dat de
mate van ervaren verloedering in Oud‐West, Du‐
kenburg en Lindenholt wat minder gunstig was dan
in andere stadsdelen. Bestudering van de Nijmeegse
cijfers in 2011 laat zien dat hierin weinig is veran‐
derd. Ook uit het rapportcijfer voor de woonomge‐
ving blijkt dat Oud‐West (6,9), Dukenburg (7,0) en
Lindenholt (7,1) wat lager scoren dan gemiddeld
(7,3).

Inzet om buurt te verbeteren verandert niet
Het aantal Nijmegenaren dat zegt het afgelopen jaar
actief te zijn geweest om de eigen buurt te verbete‐
ren is vrijwel niet veranderd. In 2009 gaf 17% van de
Nijmeegse bevolking dat te kennen. In 2011 is dat
16%. In Nijmegen‐Noord en Nijmegen‐Midden is de
inzet wat hoger dan gemiddeld. In Centrum en
Oud‐West is dat wat lager dan gemiddeld. De actie‐
ve inzet voor de buurt is in Nijmegen niet veel an‐
ders dan in de meeste andere kennissteden. Ook
daar schommelt de deelname van de bevolking
meestal tussen de 15 en 18%.

Illustratie 10: meldingen groen (onderhoud) per stadsdeel
Bron: Bel‐ en herstellijn 2007‐2010

Ervaren gevoel van fysieke verloedering in
buurt neemt over het algemeen af
Via landelijk onderzoek wordt van verschillende
steden de mate van verloedering in de buurt bijge‐
houden6. In 2009 had Nijmegen een score van 4,0 op
de schaal van ervaren verloedering. In 2011 neemt
de mate van verloedering af en zakt deze naar 3,7.
Deze score wijkt niet veel af van de score in veel
andere kennisssteden en in vergelijking met sommi‐
ge steden zoals Arnhem (4,2) , Haarlem (4,2) en
Tilburg (4,0) scoort Nijmegen zelfs wat gunstiger.

6

Via de Veiligheidsmonitor wordt in verschillende steden de
mate van fysieke verloedering nagegaan. Het gaat hier om
een score op een schaal over verloedering in de buurt. Deze
schaal is samengesteld uit vragen over bekladding, vernie‐
ling, rommel en hondenpoep in de buurt. Hoe hoger de sco‐
re, hoe meer verloedering in de buurt wordt ervaren.
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III.WAARDERING VOORZIENINGEN IN
BUURT

Nijmegenaren blijven tevreden over
basisvoorzieningen in hun buurt
In vorige peilingen kwam naar voren dat Nijmege‐
naren over een aantal basisvoorzieningen in hun
buurt in hoge mate tevreden zijn. Ook in 2011 is dat
het geval. Ruim acht op de tien Nijmegenaren ma‐
ken kenbaar tevreden te zijn over de winkels (84%)
en het openbaar vervoer (83%) in hun buurt. Ruim
zeven op de tien (72%) zeggen content te zijn met de
basisscholen in hun buurt. Eveneens 72% laat weten
dat de buurt goed verlicht is7. Wat dit laatste betreft
wijkt Nijmegen niet veel af van de situatie in veel
andere steden. In de meeste steden zegt eveneens
circa 70 tot 75% van de bevolking in 2011 dat het
buiten goed verlicht is. Het aantal Nijmegenaren dat
vindt dat het onderhoud van wegen, paden en
pleintjes in hun buurt goed is, is minder. Zes op de
tien (60%) maken in 2011 kenbaar dat dit goed ge‐
beurt8. Vergelijking met andere steden laat zien dat
Nijmegen wat dit betreft tot de steden behoort die
wat minder gunstig scoren.

Zeven op de tien Nijmegenaren tevreden
over groenvoorzieningen in hun buurt
Ongeveer zeven op de tien Nijmegenaren (69%)
zeggen in 2011 tevreden te zijn over de groenvoor‐
zieningen in hun buurt. Een veel beperkter aantal
(12%) zegt hierover ontevreden te zijn. De rest (19%)
is noch tevreden, noch ontevreden. Het gaat hier om
een algemeen oordeel over het groen en niet om
specifieke aspecten van het groen. De tevredenheid
is, zoals ook in vorige peilingen naar voren is geko‐
men, naar verhouding het laagst in Oud‐West en
Centrum.

7

Illustratie 11: percentage tevredenen over groenvoorzieningen in
buurt per stadsdeel
Bron: Veiligheidsmonitor 2011

Tweederde vindt dat perken, plantsoenen en
parken in buurt goed worden onderhouden
Zowel in 2009 (67%) als in 2011 (65%) maakt onge‐
veer tweederde van de Nijmegenaren kenbaar dat
de perken, plantsoenen en parken in hun buurt goed
worden onderhouden. In Nijmegen‐Centrum vindt
men dat naar verhouding het meest. In Lindenholt,
Dukenburg en Oud‐West vindt men dit naar ver‐
houding het minst.

In eerdere stadspeilingen is de vraag gesteld in hoeverre men
tevreden is over de straatverlichting in de buurt. De laatste
jaren gaf steeds ongeveer 85% in deze peilingen (mondelinge
enquête) te kennen hierover tevreden te zijn. In 2011 is in de
Veiligheidsmonitor gevraagd in hoeverre men het eens is dat
het buiten goed verlicht is. Vanwege de andere methodiek in
de Veiligheidsmonitor (internet‐enquête) bestaat de neiging
meer neutraal te antwoorden.

8

Voorheen werd in de Nijmeegse stadspeilingen de vraag
gesteld in hoeverre men tevreden is over het onderhoud van
wegen en fietspaden in de buurt. Ook toen was de tevreden‐
heid hierover (56%) minder dan die over andere voorzienin‐
gen in de buurt.
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len. In Oud‐West en Nieuw‐West is dat naar ver‐
houding wat minder gunstig.

Illustratie 12: percentage per stadsdeel dat vindt dat perken,
plantsoenen en parken in de buurt goed worden onderhouden
Bron: Veiligheidsmonitor 2011

In tegenstelling tot de tevredenheid over groenvoor‐
zieningen in de buurt, is bij het onderhoud van
perken, plantsoenen en parken in Centrum, Duken‐
burg en Lindenholt een ander beeld te zien9. In
Centrum is men van alle stadsdelen het meest te‐
vreden over het onderhoud hiervan. In Dukenburg
en Lindenholt, evenals in Oud‐West is men dat naar
verhouding veel minder.
Nijmegen neemt landelijk gezien een middenpostie
in waar het gaat om het oordeel over het onderhoud
van perken, plantsoenen en parken in de buurt.
Sommige steden (Arnhem, Enschede, Haarlem)
scoren wat lager en andere (Leiden, Eindhoven, Den
Bosch, Zwolle) wat hoger.

Oordeel over jongerenvoorzieningen in buurt
verbetert licht
Het oordeel over voorzieningen voor jongeren in de
buurt is in 2011 ten opzichte van 2009 iets verbeterd.
In 2009 vond 19% van de bevolking dat er goede
voorzieningen zijn voor jongeren in de buurt. In
2011 is dat 22%. In Centrum is het oordeel hierover
naar verhouding gunstiger dan in andere stadsde‐

9

Illustratie 13: percentage per stadsdeel dat vindt dat er goede
voorzieningen zijn voor jongeren in buurt
Bron: Veiligheidsmonitor 2011

Nijmegen laat een gemiddeld beeld zien waar het
gaat om het oordeel over voorzieningen van jonge‐
ren in de buurt. In veel andere steden vindt tussen
18 en 20% van de bevolking dat er goede voorzie‐
ningen zijn voor jongeren in de buurt. Alleen in
enkele steden als Eindhoven, Den Bosch en Zwolle
ligt dit percentage iets hoger dan in Nijmegen.

Oordeel over speelplekken in buurt voor
kinderen vrijwel ongewijzigd
In 2009 zei 57% van de Nijmeegse bevolking dat er
goede speelplekken in hun buurt zijn voor kinderen.
In 2011 is dat nauwelijks anders (56%). In Nijmegen‐
Noord is het oordeel hierover naar verhouding het
gunstigst. In Centrum is dit oordeel naar verhou‐
ding het meest ongunstig.

Bij de vraag naar de tevredenheid over groenvoorzieningen in
de buurt gaat het in de beleving van burgers om diverse as‐
pecten van het groen zoals hoeveelheid, kwaliteit, variatie,
nabijheid, maar ook om onderhoud. Bij de vraag naar het
onderhoud van perken, plantsoenen en parken wordt de na‐
druk gelegd op het onderhoudsaspect.
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Illustratie 14: percentage per stadsdeel dat vindt dat er goede
speelplekken in de buurt zijn voor kinderen
Bron: Veiligheidsmonitor 2011

Landelijk gezien neemt Nijmegen een middenpositie
in wat betreft het oordeel over speelplekken in de
buurt. In een aantal steden (Haarlem, Arnhem,
Leiden, Tilburg) is het oordeel wat minder gunstig.
In andere steden (Zwolle, Den Bosch) oordeelt men
daarentegen gunstiger.

Bronnen






Stadspeiling 2003, 2005, 2007, 2009
Veiligheidsmonitor 2009, 2011
Stadscentrummonitor 2010
Meldingen Bel‐ en herstellijn 2010
Beleidsplan IBOR 2012 (Plan van aanpak)
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De gemeente Nijmegen streeft ernaar om in 2045 een energieneutrale stad te zijn door jaarlijks tenminste 2% op
het fossiele energieverbruik te besparen. Hoewel deze besparing nog niet gehaald is, zijn de stappen hiertoe wel
gedeeltelijk gezet. Het totale elektriciteitsverbruik is in 2011 in vergelijking met 2010 licht gedaald met 0,33%.
Ook het gasverbruik is in deze periode gedaald met 0,87%. Bemoedigend is verder dat het gasverbruik onder par‐
ticulieren (huishoudens) in 2011 ten opzichte van 2008 relatief sterk is verminderd met 5%. Het totale stedelijke
energieverbruik is in 2011 met 0,52% licht afgenomen ten opzichte van 2008.
De afvalproductie van Nijmegenaren is in vergelijking met die van burgers in enkele andere steden niet hoog of
laag. In 2010 is minder restafval ingezameld dan de jaren ervoor. Het hergebruikspercentage is daarnaast geste‐
gen naar 62% en Nijmegen ligt wat dit betreft duidelijk voor op het beeld in andere steden en het landelijke
streefcijfer van 60%. De aparte inzameling van plastic afval heeft vermoedelijk aan beide ontwikkelingen bijge‐
dragen. Verder wordt er minder ingeleverd bij de decentrale inzamelsystemen.
De ervaren geluidsoverlast in de buurt blijft een punt van aandacht. Deze overlast is van 46% in 2009 toegenomen
naar 53% in 2011. In alle stadsdelen neemt deze toe, maar vooral in Noord. De overlast wordt echter minder dan
voorheen veroorzaakt door het wegverkeer, maar in sterkere mate door brommers/scooters, jongeren, evenemen‐
ten en bouwwerkzaamheden. Het aantal gezondheidsklachten als gevolg van geluidsoverlast in de buurt is licht
gestegen.
In tegenstelling tot de geluidssituatie is de ervaren stankoverlast in de buurt in 2011 afgenomen in vergelijking
met 2009. Dat is vooral het geval in Lindenholt, het stadsdeel waar bewoners van oudsher meer stankoverlast
zeggen te hebben dan elders in de stad. Maatregelen van enkele grote bedrijven in de nabijheid van Lindenholt om
de geurreductie te realiseren hebben waarschijnlijk hieraan bijgedragen. Een positieve ontwikkeling is verder dat
het totaal aantal gezondheidsklachten als gevolg van stankoverlast is afgenomen.
Evenals bij de ervaren geluidsoverlast wordt ook de ervaren stankoverlast minder dan voorheen veroorzaakt
door het wegverkeer. Nu zijn het steeds meer hondenpoep, barbecue en open vuren die de overlast veroorzaken.
De milieukwaliteit in West laat een gunstige ontwikkeling zien. Berekeningen en metingen wijzen op een verbete‐
ring van de luchtkwaliteit en bedrijven hebben maatregelen genomen om de milieukwaliteit van het gebied zo
min mogelijk te schaden. Aandacht blijft evenwel nodig voor een groep ernstig geurgehinderden die er nog is.

I.DUURZAAMHEID EN ENERGIE
Duurzaamheid
Nijmegen wil een duurzame stad zijn en stimuleert
bewoners, instellingen en bedrijven om duurzaam te
wonen, te werken en te leven. De strategie is hierbij
gericht op vijf pijlers:


een energieneutrale stad: forse energiebesparing
van de gebouwde omgeving in combinatie met
energietransitie van fossiele brandstoffen naar
(lokale) duurzame energiebronnen.



klimaatneutrale organisatie: energiebesparing
eigen gebouwen (2% per jaar) en openbare ver‐
lichting (1,5% per jaar), 100% duurzame inkoop
in 2015, verduurzaming gemeentelijke wagen‐
park (100% groen gas in 2015).



duurzame economie: duurzame bedrijventerrei‐
nen, groene economie en werkgelegenheid



duurzame mobiliteit: duurzame logistiek, ener‐
gietransitie in mobiliteit, meer en beter openbaar
vervoer



duurzame stedelijke ontwikkeling: duurzame
ruimtelijke ontwikkeling, klimaatbestendige
stad, duurzaamheid in nieuwbouwplannen.
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Energiebesparing
In 2045 wil Nijmegen een energieneutrale stad zijn.
Om dat te bereiken wil het gemeentebestuur mini‐
maal 2% per jaar besparen op energie in de stad. De
afgelopen jaren is ingezet op energiebesparing in de
eigen organisatie, zijn afspraken gemaakt met wo‐
ningcorporaties over energiebesparing en is een
pakket opgezet om energiebesparing bij particuliere
woningeigenaren te stimuleren.
Waar mogelijk worden bedrijven via hun milieuver‐
gunning verplicht energiebesparende maatregelen
te treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.
Een voorbeeld hievan is het verplicht afdekken van
koelingen door supermarkten. Daarnaast werken in
het Nijmeegse Energieconvenant bedrijven en instel‐
lingen samen aan extra energiebesparing.

Lichte daling elektriciteitsverbruik
Het totale elektriciteitsverbruik in Nijmegen in 2011
is ten opzichte van 2010 licht gedaald met 0,33%.
Onder particulieren (huishoudens), die bijna een
kwart van het totale verbruik voor hun rekening
nemen, is het verbruik in deze periode licht geste‐
gen met 0,94%. Het zakelijk verbruik nam in deze
periode af met 0,72%.
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Particulier

Zakelijk

Totaal

2008

182.456.239

613.995.433

796.451.672

2009

184.705.092

594.359.488

779.064.580

2010

184.126.831

596.541.155

780.667.986

2011

185.856.659

592.252.989

778.109.648

Illustratie 1: elektriciteitsverbruik in kWh in 2008‐2011
Bron: Energie in Beeld 2011

Voor goed inzicht in het verbruik dient de ontwik‐
keling hiervan over een langere periode gevolgd te
worden1.
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energie‐
technologie doen zich voor. Bovendien worden
steeds meer burgers zich bewust van de mogelijk‐
heden om op energie te besparen. Het gebruik van
spaarlampen en energiezuinige apparaten neemt
toe, evenals de toepassing van dimtechnieken bij
openbare verlichting. Over een iets langere tijd
bezien (periode 2008 ‐2011) is het elektricteitsver‐
bruik gedaald met 2,3%.

Totale energieverbruik2 daalt licht
Het totale stedelijke energieverbruik is in 2008‐2011
licht gedaald met 0,5%. Het totale energieverbruik
onder particulieren (huishoudens) is in deze periode
afgenomen met bijna 4%. Deze daling is vooral toe
te schrijven aan de dalende trend van het gasver‐
bruik onder huishoudens. Het energieverbruik
onder Nijmeegse bedrijven is in 2011 in vergelijking
met 2008 gestegen met 1,5%. In 2011 is het energie‐
verbruik van Nijmeegse bedrijven echter licht ge‐
daald met 0,6% ten opzichte van 2010.
Particulier

Zakelijk

Totaal MJ

2008

3.873.599.265

6.332.100.372

10.205.699.638

2009

3.786.171.060

6.296.687.184

10.082.858.244

2010

3.756.489.557

6.469.560.302

10.226.049.859

2011

3.772.867.710

6.429.541.044

10.152.408.754

Illustratie 3: energieverbruik in MJ in 2008‐2011
Bron: Energie in Beeld 2011

Gasverbruik wisselvallig, maar daalt bij
particulieren
Het totale gasverbruik in Nijmegen vertoont de
afgelopen jaren een wisselvallig beeld. In 2009 was
het verbruik gedaald in vergelijking met 2008, ter‐
wijl in 2010 sprake is geweest van een stijging ten
opzichte van 2009. In 2011 is weer sprake van een
daling met 0,87% in vergelijking met 2010. Particu‐
lieren nemen ruim 40% van het totale gasverbruik
voor hun rekening. Ook voor het gasverbruik geldt
dat de ontwikkeling hierin eigenlijk gedurende een
langere periode gevolgd moet worden om inzicht te
krijgen in het verbruik.
Particulier

Zakelijk

Totaal

2008

91.463.088

117.194.109

208.657.197

2009

88.747.021

118.197.129

206.944.150

2010

87.962.268

122.889.171

210.851.439

2011

86.829.222

122.190.227

209.019.449

Illustratie 2: gasverbruik in m3 in 2008‐2011
Bron: Energie in Beeld 2011

Hoewel het totale gasverbruik in de periode 2008‐
2011 licht is toegenomen met 0,17% is het verbruik
bij particulieren in deze periode gedaald met 5%. De
laatste jaren zijn steeds meer woningen geïsoleerd
en voorzien van betere en zuinigere HR‐ketels.
Daarnaast raakt de toepassing van alternatieve
energiebronnen (o.a. zonnepanelen) steeds meer in
zwang, mede door de subsidiemogelijkheden die
hiervoor bestaan.
2
1

Het verbruik van elektra en gas kan in joule (J) worden uitge‐

In de cijfers van Energie in Beeld is het energieverbruik van

drukt. De joule is een algemene eenheid van energie om het

NXP niet verwerkt. Hierdoor valt met name het elektrici‐

totale energieverbruik uit te rekenen op basis van elektra en

teitsverbruik veel lager uit dan normaal het geval zou zijn.

gas. Een megajoule (MJ) is 1 miljoen joule.
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II.HUISHOUDELIJK AFVAL

ook ruim 20 kg minder of ruimschoots minder dan
in steden als Wageningen, Rotterdam en Eindhoven.

Minder afval bij decentrale inzamelsystemen
afgegeven
Van 2006 tot en met 2008 werd jaarlijks in totaal
circa 81 ton huishoudelijk afval ingezameld. Dat
beeld veranderde voor het eerst in 2009. Vanaf dat
jaar werd voor het eerst aanmerkelijk minder inge‐
zameld dan de jaren ervoor. De ingezamelde hoe‐
veelheid daalde bijvoorbeeld van 81, 4 ton in 2008
naar 77,6 ton in 2009 (een daling van bijna 5%). In
2010 (77,3 ton) zette de daling door maar in wat
mindere mate3.
Het grootste deel van het huishoudelijk afval wordt
opgehaald. Al jarenlang is dat bijna tweederde van
de totale hoeveelheid die wordt ingezameld. Ook in
2010 is dat beeld niet veranderd. De rest wordt
gebracht naar het centrale depot (Milieustraat) of
naar decentrale brengsystemen zoals glascontainers,
de Chemokar, batterijboxen en textielcontainers van
de DAR. Opvallend was de daling van de ingeza‐
melde hoeveelheden bij de decentrale brengsyste‐
men in 2009 in vergelijking met 2008 (12% minder).
In 2010 was er ook sprake van een daling ten op‐
zichte van 2009, maar deze was toen wat minder
sterk (6%). Dit komt grotendeels doordat na 2009 de
tijdelijke containers voor het inleveren van plastic
afval zijn vervangen door het ophalen hiervan.

Illustratie 5: kg huishoudelijk afval per inwoner in 2009 in enkele
steden
Bron: CBS

Hergebruikspercentage groeit licht
Het hergebruikspercentage van huishoudelijk afval
is voor een stad als Nijmegen al jaren bijzonder
hoog. Ongeveer 60% van het afval wordt gebruikt
voor een andere bestemming, terwijl dit landelijk
varieert tussen 48% en 53%4. In 2010 is het herge‐
bruikspercentage in vergelijking met 2009 zelfs weer
wat gestegen. De aparte inzameling van het plastic
afval sinds maart 2010 zal hieraan hebben bijgedra‐
gen.

Illustratie 4: ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk afval naar
inzamelsysteem in tonnen 2006‐2010
Bron: DAR‐Milieudiensten N.V. 2006‐2010

Hoeveelheid afval per inwoner niet extreem
hoog of laag
De hoeveelheid afval die in Nijmegen per inwoner
wordt ingeleverd is in vergelijking met enkele ande‐
re kennissteden niet extreem hoog, maar ook niet
extreem laag. In 2009 werd per inwoner in Nijmegen
479 kg afval ingeleverd. Dat was ruim 20 kg meer
dan in steden als Utrecht, Delft en Groningen, maar

4

Volgens de Afvalbrief van staatssecretaris Atsma aan de
Tweede kamer (25 augustus 2011) schommelt recycling van
huishoudelijk afval al jaren tussen de 48% en 53%, terwijl er

3

Sinds maart 2010 wordt plastic afval gratis apart opgehaald.

een doelstelling is van 60%. De bedoeling is dit percentage in

Naar schatting wordt gemiddeld ongeveer 20 tot 24 kg plas‐

2015 te verhogen naar 65%. Daarmee is Nijmegen al op de

tic afval per huishouden per jaar ingezameld.

goede weg.
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Begin 2011 is de prijs per groene vuilniszak ver‐
hoogt van €0,50 naar €0,71. De bedoeling hiervan is
dat huishoudens minder afval via de groene zak
inleveren en meer meewerken aan afvalscheiding,
waardoor o.a. hergebruik bevorderd wordt. Herge‐
bruik van afvalstoffen of materialen (bijvoorbeeld
plastic) is goedkoper en bespaart energie in vergelij‐
king met productie op basis van nieuwe grondstof‐
fen.
Tegelijkertijd wil de gemeente het scheidingsgedrag
vergemakkelijken door het serviceniveau voor bur‐
gers te verbeteren.

Illustratie 6: percentage hergebruik huishoudelijk afval
Bron: DAR‐Milieudiensten N.V. 2006‐2010

Vuilniszak duurder om aparte inlevering
voor hergebruik te bevorderen
De inzameling van het huishoudelijk restafval via de
groene vuilniszak is in 2010 met ongeveer 6% afge‐
nomen ten opzichte van 2009. Vermoedelijk heeft de
aparte inzameling van plastic afval sinds maart 2010
hierbij een rol gespeeld. Ook de inzameling van oud
papier en oud karton is sinds 2009 wat minder ge‐
worden. Het gft‐afval is op ongeveer hetzelfde ni‐
veau gebleven. In 2010 is het afval voor overig her‐
gebruik toegenomen met 12% ten opzichte van 2009.

Illustratie 7: ingezamelde hoeveelheid afval naar afvalfractie in
tonnen 2006‐2010
Bron: DAR‐Milieudiensten N.V. 2006‐2010
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geluidsoverlast te ondervinden van de horeca, ter‐
wijl dat gemiddeld 12% is.

III.GELUIDSHINDER
Meer woningen gesaneerd en meer acties om
geluidsvoorschriften te handhaven
Het aantal woningen dat gesaneerd is, is verder
gestegen. In 2010 waren dat er ongeveer twee keer
zoveel als in 2009. In de periode 2007‐2010 ging het
in 60% van de gesaneerde woningen om gevelisola‐
tie.

Gesaneerd met gevelisolatie

2007

2008

2009

2010

35

10

8

41

Gesaneerd zonder gevelisolatie

10

18

20

14

Totaal gesaneerd

45

28

28

55

Illustratie 8: aantal gesaneerde woningen 2007‐2010
Bron: Milieujaarverslag 2010

Ook het aantal acties waarbij de gemeente betrokken
is geweest om ervoor te zorgen dat geluidsvoor‐
schriften en wettelijke geluidsnormen worden nage‐
leefd is in 2010 toegenomen ten opzichte van 2009 .
2007

2008

2009

2010

Handhaving APV vergunningen

24

22

13

27

Handhaving Vierdaagsefeesten

1

1

1

1

Handhaving Milieuvergunningen Wm

5

9

8

7

Totaal

30

32

22

35

Illustratie 9: handhavingsacties van gemeente op het gebied van
geluidnormering in 2007‐2010
Bron: Milieujaarverslag 2010

Ervaren geluidsoverlast neemt toe5
De geluidsoverlast die bewoners ondervinden is in
2011 ten opzichte van 2009 toegenomen. In 2009 zei
46% van de ondervraagden dat men (zelf of iemand
anders) thuis overlast ondervindt van geluid. In
2011 is dat inmiddels 53%. De toename van de over‐
last is vooral het geval in Nijmegen‐Noord, Oud‐
West en Dukenburg. De ervaren geluidshinder in
Centrum blijft aan de hoge kant. Deze hangt vooral
samen met overlast veroorzaakt door de horeca. In
Centrum maakt 57% van de bewoners kenbaar

5

Gegevens over de milieubeleving van Nijmegenaren (o.a. over
geluidsoverlast en stankoverlast zijn in vroegere peilingen
om de vier jaar verzameld via het milieubelevingsonderzoek.
Dit gebeurde op basis van een adressensteekproef. Het laats‐
te milieubelevingsonderzoek was in 2005. In 2009 zijn de ge‐
gevens verzameld via de Stadspeiling (mondelinge enquête‐
ring) waarvoor een personensteekproef is getrokken. In 2011
zijn de gegevens verkregen via de Veiligheidsmonitor (inter‐
netenquêtering), waarvoor eveneens een personensteekproef
is getrokken. Vanaf 2009 worden de resultaten over de mili‐
eubeleving dan ook niet meer uitgedrukt in termen van

Illustratie 10: ervaren geluidshinder per stadsdeel in 2009‐ 2011
(in procenten)
Bron:Stadspeiling 2009, Veiligheidsmonitor 2011

Overlast van brommers en scooters neemt
toe, evenals van jongeren en evenementen
Hoewel de overlast door wegverkeer (auto, bussen
en vrachtwagens) en buren wat afneemt, blijven
wegverkeer en buren evenals in 2009 de meest ge‐
noemde bronnen van geluidshinder in de buurt. De
ervaren overlast van brommers en scooters is in
vergelijking met andere hinderbronnen in 2011 ten
opzichte van 2009 het meest toegenomen. Dit is
vooral het geval geweest in Nieuw‐West en Oud‐
West. In deze stadsdelen had 30 tot 35% van de
bewoners met geluidshinder meer overlast van
scooters en brommers, terwijl dat gemiddeld 20% is.
Ook de overlast veroorzaakt door jongeren en eve‐
nementen of feesten is gestegen. De laatste overlast
wordt in 2011 evenals in 2009 naar verhouding het
meest ondervonden in Nijmegen‐Centrum en Nij‐
megen‐Midden. In Nijmegen‐Centrum vinden jaar‐
lijks diverse festiviteiten plaats (o.a. kermis, Vier‐
daagsefeesten, festivals) en Nijmegen‐Midden ligt in
de buurt van het Goffertpark, waar jaarlijks enkele
muziekconcerten worden gehouden.

adressen, maar in termen van personen. Vanwege de andere
methodiek in 2011 dan in 2009 zijn de resultaten van beide
peiljaren daarnaast niet helemaal vergelijkbaar.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012

5

Milieu

Illustratie 11: bronnen ervaren geluidsoverlast (in % van
degenen die geluidshinder ervaren)
Bron: Stadspeiling 2009, Veiligheidsmonitor 2011

Ervaren overlast door wegverkeer niet overal
duidelijk verminderd
De ervaren overlast door het wegverkeer is in 2011
in sommige stadsdelen duidelijk verminderd in
vergelijking met 2009. Dat geldt bijvoorbeeld voor
Nijmegen‐Noord en Nijmegen‐Zuid. In andere
stadsdelen (Oud‐West, Nijmegen‐Midden en Nij‐
megen‐Oost) is deze maar weinig of vrijwel niet
veranderd. De afname doet zich het meest voor in
Nijmegen‐Zuid. Dit stadsdeel behoorde in 2009 nog
tot een van de stadsdelen waar naar verhouding
veel geluidshinder door wegverkeer werd ervaren.

Illustratie 12: ervaren geluidsoverlast door wegverkeer per
stadsdeel (in % van degenen die geluidshinder ondervinden)
Bron: Stadspeiling 2009, Veiligheidsmonitor 2011

Gezondheidsklachten n.a.v. geluidsoverlast
nemen licht toe
In 2009 gaf 3% van de Nijmeegse bevolking te ken‐
nen gezondheidsklachten te hebben als gevolg van
geluidsoverlast die men in de buurt ervaart. Dat was
6,4% van degenen die aangeven geluidsoverlast te
ondervinden in de buurt. In 2011 maakt 3,8% van de
bevolking kenbaar gezondheidsklachten te hebben
als gevolg van geluidsoverlast in de buurt. Dat is
7,2% van degenen die zeggen geluidsoverlast te
ondervinden in de buurt. Grote verschillen naar
woongebied zijn er niet gevonden. De meest ge‐
noemde gezondheidsklachten, zowel in 2009 als in
2011, zijn slapeloosheid en nervositeit of stress.
Degenen met geluidsoverlast in de buurt en een
matige of slechte gezondheid geven in 2011 sterker
aan gezondheidsklachten te hebben als gevolg van
geluidsoverlast dan degenen die zeggen een goede
gezondheid te hebben.
Van degenen met geluidsoverlast in de buurt en een
matige of slechte gezondheid zegt ongeveer 19% dat
men gezondheidsklachten heeft als gevolg van
geluidsoverlast in de buurt. Bij degenen met een
goede gezondheid is dat 6%.
In 2009 was de samenhang tussen de algemene
gezondheidsbeleving en gezondheidsklachten als
gevolg van geluidsoverlast in de buurt veel minder
aanwezig.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012
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IV.LUCHTKWALITEIT
Geen overschrijding fijn stof, wel van
stikstofdioxide
Een belangrijke bron van luchtvervuiling is verkeer.
Daarom is er in Nijmegen aandacht voor o.a. scho‐
nere brandstoffen en een betere doorstroming van
verkeer. Schonere brandstoffen zorgen voor minder
uitstoot van schadelijke stoffen. Een betere door‐
stroming zorgt voor minder stilstaand verkeer en
daardoor voor minder uitstoot van schadelijke stof‐
fen. In Nijmegen zijn geen overschrijdingen te ver‐
wachten van benzeen, koolmonoxide, zwaveldioxi‐
de en lood. Ook de norm voor fijn stof (PM10) wordt
in Nijmegen niet meer overschreden. Volgens bere‐
keningen van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu is er in Nijmegen (situatie 2010) alleen sprake
van overschrijding van stikstofdioxide (NO2). Maar
dat is een landelijk beeld (Monitoringstool 2011) .
Wegen waar de norm voor NO2 wordt overschre‐
den zijn:










Prins Mauritssingel
Canisiussingel/Oranjesingel
Nassausingel
Tunnelweg
St. Annastraat
Graafseweg
Groenestraat
Neerbosscheweg
Smetiusstraat/Bloemerstraat.

Langs de overige wegen in Nijmegen zijn er geen
overschrijdingen voor NO2. Door scheepvaart op de
Waal zijn er ook overschrijdingen. Deze bevinden
zich binnen de rivierbedding en niet op de oevers.
Omdat pas in 2015 aan de normen voldaan dient te
worden, gaat het bij de overschrijdingen in 2010
overigens nog niet om formele overschrijdingen.

Ervaren stankoverlast neemt af, vooral in
Lindenholt

Illustratie 13: ervaren stankoverlast per stadsdeel in 2009‐2011
(in %)
Bron: Stadspeiling 2009, Veiligheidsmonitor 2011

Hondenpoep en barbecue/open vuren
veroorzaken meer stankoverlast dan
wegverkeer
In vergelijking met de situatie in 2009 is niet meer
het wegverkeer de meest genoemde bron van stank‐
overlast in de buurt, maar hondenpoep en barbecue
of open vuren van buren. Verder wordt ook meer
stankoverlast ondervonden van rioleringen en van
gft‐containers.

De overlast die bewoners ondervinden van stank of
vieze lucht in hun buurt is in 2011 minder dan in
2009. Deze afname is in bijna alle stadsdelen te zien,
maar vooral in Lindenholt. In Lindenholt en Oud‐
West ervaart men van oudsher meer stankoverlast
dan elders in de stad zo bleek uit eerdere milieupei‐
lingen, o.a. vanwege de nabijheid van bedrijven en
industrie. De laatste jaren is de ervaren stankover‐
last ook in deze stadsdelen afgenomen. Dit heeft
vermoedelijk te maken met de sluiting van de pels‐
dierfokkerijen in de buurt van Lindenholt en de
realisering van een forse geurreductie bij enkele
grotere bedrijven in West en Lindenholt (verplaat‐
sing bouillonfabriek Heinz, schonere bedrijfsproces‐
sen bij Nijmeegsche IJzergieterij en ARN, aanslui‐
ting biofilter bij meer bedrijfsonderdelen van het
Slachthuis).

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012
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Illustratie 15: ervaren stankoverlast door wegverkeer per stads‐
deel (in percentage van degenen die stankoverlast ondervinden)
Bron: Stadspeiling 2009, Veiligheidsmonitor 2011

Gezondheidsklachten door luchtkwaliteit in
buurt nemen af
Ilustratie 14: bronnen stankoverlast 2009‐2011 (in percentage
van degenen die stankoverlast ondervinden)
Bron: Stadspeiling 2009, Veiligheidsmonitor 2011

Stankoverlast door wegverkeer daalt fors in
dukenburg, centrum en nijmegen‐oost
De ervaren stankoverlast veroorzaakt door wegver‐
keer is in de meeste stadsdelen verminderd, behalve
in Lindenholt en in Nieuw‐West (stabiel gebleven).
Een forse daling van stankoverlast die door wegver‐
keer wordt ondervonden doet zich voor in Duken‐
burg, Nijmegen‐Centrum en Nijmegen‐Oost. De
afname van de stankoverlast door het wegverkeer
zal in het algemeen te maken hebben met het ge‐
bruik van schonere brandstoffen van stadsbussen en
een betere doorstroming van verkeer door toepas‐
sing van Dynamisch Verkeersmanagement, een
middel om de afwikkeling van het verkeer te regule‐
ren, bijvoorbeeld via verkeerslichten (minder stil‐
staand verkeer brengt minder schadelijke stoffen
met zich mee). Voor Centrum geldt bovendien dat
de binnenstad service gegroeid is (minder vracht‐
wagens) en dat een aantal fietskoeriers pakketten
op een duurzame manier de binnenstad inbrengen.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012

In 2009 maakte 3,4% van de Nijmeegse bevolking
kenbaar gezondheidsklachten te hebben als gevolg
van de luchtkwaliteit in de buurt. Dat was 15,9%
van degenen die aangegeven hadden stankoverlast
in de buurt te ondervinden. In 2011 geeft 1,7% van
de Nijmegenaren te kennen gezondheidsklachten te
hebben als gevolg van de luchtkwaliteit in hun
buurt. Dat is 9,8% van degenen die zeggen stank‐
overlast in hun buurt te ervaren. De gezondheids‐
klachten als gevolg van de luchtkwaliteit zijn dus
niet alleen onder Nijmegenaren verminderd, maar
ook onder de groep die stankoverlast in de buurt
ervaart.
Zowel in 2009 als in 2011 zijn problemen met de
luchtwegen (ademhalingsstoornissen) en in wat
mindere mate allergieën de meest genoemde ge‐
zondheidsklachten als gevolg van de luchtkwaliteit
in de buurt. In 2009 kwam naar voren dat bewoners
in Oud‐ en Nieuw‐West in lichte mate wat meer dan
in andere stadsdelen zeggen gezondheidsklachten te
hebben.
Degenen met stankoverlast in de buurt en een mati‐
ge of slechte gezondheid geven in 2011 sterker aan
gezondheidsklachten te hebben als gevolg van de
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luchtkwaliteit in de buurt dan degenen die zeggen
een goede gezondheid te hebben. Van degenen met
stankoverlast in de buurt en een matige of slechte
gezondheid zegt ongeveer 25% dat men gezond‐
heidsklachten heeft als gevolg van de luchtkwaliteit
in de buurt. Bij degenen met een goede gezondheid
is dat minder, namelijk 7%. Ook in 2009 hadden
Nijmegenaren met een slechte of matige gezondheid
naar verhouding meer gezondheidsklachten als
gevolg van de luchtkwaliteit in de buurt dan dege‐
nen met een goede gezondheid. Van degenen met
stankoverlast en een matige of slechte gezondheid
zei in 2009 ongeveer 16% gezondheidsklachten te
hebben als gevolg van de luchtkwaliteit in de buurt
en van degenen met een goede gezondheid was dat
5%.

Luchtkwaliteit in West verbeterd, maar geur
blijft aandachtspunt
Het gebied Nijmegen‐West/Weurt is van oudsher
kwetsbaar vanwege de gecombineerde aanwezig‐
heid van functies als wonen, werken en (industriële)
bedrijvigheid. De ontwikkeling van het Waalfront
en de komst van de tweede stadsbrug kunnen er
bovendien voor zorgen dat de milieukwaliteit in het
gebied extra onder druk komt te staan. Daarom
worden onderzoeken en metingen gedaan om de
ontwikkeling van de milieukwaliteit in het gebied te
volgen. Hieruit blijkt dat de luchtkwaliteit in Nijme‐
gen‐West/Weurt is verbeterd. En ondanks de aan‐
houdende verkeersbewegingen in het gebied laat de
concentratie fijn stof (PM10) en stikstofdioxide
(NO2) een dalende trend zien. Uit korte jaarlijkse
peilingen bij bedrijven (Review Nijmegen‐West)
blijkt dat deze steeds meer meedoen aan diverse
initiatieven (o.a. vervoersmanagement, gebruik van
schonere bandstoffen, met name schonere diesels en
CO2‐footprints) om te werken aan verbetering van
de milieukwaliteit in het gebied.
Niet alleen uit eigen peilingen (zie illustratie 14)
maar ook uit ander onderzoek (TLO, 2010) blijkt dat
bewoners minder geuroverlast ervaren. Het percen‐
tage ernstig geurgehinderden (met name in Water‐
kwartier) ligt echter nog op een niveau dat hoger
ligt dan de beoogde 3%.
Geur blijft dan ook nog aandachtspunt in de bele‐
ving van de bewoners in West.

Vergunningplichtige en meldingplichtige
bedrijven blijven sinds activiteitenbesluit
min of meer stabiel
Bedrijfsactiviteiten dienen te voldoen aan milieu‐
voorschriften in het kader van de Wet milieubeheer.
De regels zijn neergelegd in het Activiteitenbesluit,
dat sinds 2008 is ingevoerd. Behalve dat aan deze
regels voldaan moet worden, kan ook een milieu‐
vergunning nodig zijn. Door middel van vergun‐
ningverlening en handhaving proberen gemeenten
ervoor te zorgen dat het milieu in de stad zo min
mogelijk wordt geschaad door bedrijfsactiviteiten.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012

Sinds de invoering van het Activiteitenbesluit in
2008 is het aantal vergunning‐ en meldingplichtige
bedrijven min of meer stabiel gebleven.

Vergunningplichtige bedrijven
AmvB‐meldingplichtige bedrijven

2007

2008

2009

2010

180

87

81

78

2.359 1.313 1.308 1.338

AmvB‐niet meldingplichtige bedrijven
Totaal bedrijven Wet milieubeheer

1.005 1.038 1.036
2.539 2.405 2.427 2.452

Illustratie 16: aantal vergunningen in kader van Wet milieube‐
heer 2007‐2010
Bron: Milieujaarverslag 2010

Aantal risicobedrijven blijft hetzelfde
Het totaal aantal risicobedrijven in Nijmegen blijft al
enkele jaren hetzelfde (35). Dat geldt ook voor het
aantal bedrijven dat valt onder het Besluit Risico
Zware Ongevallen (BRZO‐bedrijven). Deze bedrij‐
ven vormen een speciale groep, omdat zij vanwege
de opslag van gevaarlijke stoffen naar verhouding
een groot veiligheidsrisico hebben (ontploffingsge‐
vaar, vrijkomen van gassen).
De BRZO‐bedrijven zijn gevestigd op de industrie‐
terreinen in Westkanaaldijk, Winkelsteeg en Noord‐
en Oostkanaalhaven. Eén bedrijf valt onder het
bevoegd gezag van de provincie. De overige drie
onder dat van Nijmegen Jaarlijks houdt de gemeente
Nijmegen onder deze bedrijven een inspectieronde.
2007

2008

2009

2010

BRZO‐bedrijven (opslag gevaarlijke stoffen)

5

4

4

4

Bedrijven met ammoniak koelinstallatie

3

3

3

3

LPG‐tankstations

11

11

11

11

Verkooppunten consumentenvuurwerk

13

13

13

13

Overige bedrijven met extern risico

4

4

4

4

Totaal aantal risicobedrijven

36

35

35

35

Illustratie 17: aantal risicobedrijven in Nijmegen 2007‐2010
Bron: Milieujaarverslag 2010

Bronnen
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Verkeer en vervoer
Op de belangrijke invalswegen naar en van de stad blijft het druk en de verwachting is dat de autostromen op
deze wegen de komende jaren blijven groeien. De externe bereikbaarheid van de stad met de auto wordt nog
steeds ongunstig beoordeeld, zowel door Nijmegenaren als bezoekers. En hoewel hierin een lichte verbetering
optreedt, blijft verkeer voor de Nijmegenaar nog steeds het belangrijkste probleem in de stad. Positief is en blijft
de afnemende trend van het aantal verkeersongevallen ondanks de drukkere wegen. Nieuwe ontwikkelingen om
de bereikbaarheid van de stad en de doorstroom te verbeteren (transferium in Ressen, HOV, SLIM Prijzen) ervaren burgers als positief of werpen nu al hun vruchten af.
Er is een groeiende aandacht voor fietsstallingsmogelijkheden in de stad, zowel onder Nijmegenaren als onder
bezoekers aan de binnenstad. In het woon-werkverkeer gaan evenals twee jaar geleden nog steeds ongeveer zes op
de tien werkende Nijmegenaren met de fiets naar hun werk in Nijmegen en stabiliseert het autogebruik. Bij bezoeken aan het stadscentrum gebruiken Nijmegenaren steeds meer de fiets en bij bezoeken aan het stadscentrum
op de zaterdag is het autogebruik afgenomen. Op buurtniveau is verkeer voor Nijmegenaren het belangrijkste
probleem en behoort parkeren ook tot de top vijf van problemen in de buurt . De tevredenheid over het parkeren in
de buurt is afgenomen, maar dat geldt in ongeveer dezelfde mate ook voor de ontevredenheid hierover. In Nijmegen-Oost is de tevredenheid over het parkeren in de buurt het meest gedaald. De tevredenheid over het openbaar
vervoer in de buurt is in de meeste stadsdelen weliswaar wat afgenomen, maar blijft over het algemeen vrij hoog.

I.VERKEER NAAR EN VAN DE STAD
Externe bereikbaarheid vooral voor auto een
probleem volgens Nijmegenaren
De externe bereikbaarheid van de stad is volgens
Nijmegenaren vooral een probleem voor de auto en
niet voor andere vervoerswijzen om de stad binnen
te komen. In hun oordeel over het gemak om de
stad binnen te komen geven Nijmegenaren zowel in
2009 als in 2011 voor de fiets en het openbaar vervoer een ruime voldoende. Dat geldt niet voor de
auto.
2009

2011

Externe bereikbaarheid stad
fiets

7,7

7,8

trein

7,5

7,3

bus

7,2

7,1

auto

5,7

5,9

Illustratie 1: oordeel externe bereikbaarheid stad
Bron: Stadspeiling 2009, 2011, O&S

Aantal vervoersbewegingen met auto op
belangrijke invalswegen blijft hoog
Het aantal vervoersbewegingen met de auto op de
belangrijkste invalswegen aan de noord-, zuid-,
west- en oostzijde van de stad blijft aan de hoge
kant. De grootste bewegingen doen zich al jaren
voor aan de noordzijde van de stad over de Waalbrug (ongeveer 60.000 vervoersbewegingen per
etmaal) gevolgd door de Neerbosscheweg (ruim
45.000 bewegingen met de auto per etmaal).

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012

Illustratie 2: vervoersbewegingen met de auto per etmaal op de
belangrijkste invalswegen in stad.
Bron: gemeente Nijmegen, verkeerstellingen 2007-2010

Toekomstige groei autoverkeer vooral ten
noorden en (zuid)westen van de stad
Het autoverkeer naar en van Nijmegen zal de komende jaren groeien. Volgens prognoses van de
Stadsregio Arnhem-Nijmegen zal de groei van het
aantal personenverplaatsingen per auto per dag van
2010 tot 2020 met name plaatsvinden op wegen
waar op dit moment al de meeste bewegingen
plaatsvinden, namelijk aan de noordzijde (richting
Arnhem), de westelijke (richting Beuningen) en
zuidwestelijke kant (richting Wijchen) van de stad.
Hoewel er diverse ontwikkelingen zijn om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren (verbreding
A50, nieuwe stadsbrug , HOV-plannen, SLIMPrijzen, Dynamisch Verkeersmanagement) zal de
verwachte toename van de autostromen naar en van
de stad er voor zorgen dat de bereikbaarheidsproblematiek vooralsnog een belangrijk aandachtspunt
blijft voor de stad.
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II.VERKEER IN DE STAD
Ook interne bereikbaarheid vooral voor auto
een probleem volgens Nijmegenaren
Evenals voor de externe bereikbaarheid van de stad
vinden Nijmegenaren dat ook de auto voor de interne bereikbaarheid een probleem is. Het oordeel
van Nijmegenaren over de bereikbaarheid van bestemmingen binnen de stad met de fiets of het
openbaar vervoer is veel gunstiger. Zowel in 2009
als in 2011 geven zij voor de bereikbaarheid van
bestemmingen binnen de stad met de auto geen
voldoende.

Illustratie 3: prognoses personenverplaatsingen per auto van
2010 tot 2020
Bron: Regionaal Verkeersmodel Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Pendelaars maken ook deel uit van het
verkeer van en naar de stad
Dagelijks verplaatsen zich personen in de stad die
buiten Nijmegen wonen en in Nijmegen werken
(inkomende pendel). Daarnaast zijn er nietNijmegenaren die elders werken maar via Nijmegen
naar hun werkbestemming gaan (doorgaande pendel). De inkomende pendel in 2010 bedroeg ruim
50.000.1 Deze werkenden in de stad komen vanuit
alle richtingen de stad binnen. Relatief groot is het
aandeel van de inkomende pendel uit Wijchen,
Beuningen, Arnhem, Heumen, Groesbeek, Lingewaard, Overbetuwe, Druten, Ubbergen, Cuijk,
Mook en Middelaar, Millingen en Duitsland. Van de
doorgaande pendel is weinig bekend over herkomst
en bestemming.
Naast de inkomende en doorgaande pendel van
niet-Nijmegenaren zijn er ook Nijmegenaren die
elders werken (uitgaande pendel). Van de Nijmegenaren die 12 uur of meer werken (ongeveer 74.000
personen) werkt bijna 30% buiten de stad. Het gaat
hier om ongeveer 22.000 personen, die op vaste
werkdagen heen en weer reizen tussen Nijmegen en
hun werkplek buiten de stad. In 2011 is aan deze
uitgaande pendel niet gevraagd hoe ze naar hun
werk gaan, maar uit vorige peilingen bleek dat
ongeveer tweederde met de auto naar het werk gaat,
in tegenstelling tot de werkende Nijmegenaren in
Nijmegen. Onder deze laatste groep is het aandeel
automobilisten veel lager .

1

Van de personen die buiten Nijmegen wonen en in Nijmegen
werken (inkomende pendel) of elders werken maar via Nijmegen naar hun werkplek gaan (doorgaande pendel) zijn
geen gegevens bekend over hun vervoerswijze. Maar het

2009

2011

fiets

7,6

7,6

bus

7,2

7,1

auto

5,9

5,8

Interne bereikbaarheid stad

Illustratie 4: oordeel interne bereikbaarheid stad
Bron: Stadspeiling 2009, 2011, O&S

Nijmegenaren blijven aandacht vragen voor
verkeer
Verkeer staat bij Nijmegenaren nog steeds boven
aan het lijstje van problemen in de stad waaraan de
gemeente wat zou moeten doen. Dit is al enkele
jaren het geval, maar in 2011 komt dit nog sterker
naar voren dan voorheen. Het gaat hier om zaken
als de bereikbaarheid van de stad, de doorstroming
in de stad, files, verkeersinfrastructuur (wegen/busbanen/drempels/fietspaden), verkeersveiligheid en verkeersdrukte. In 2007 en 2009 noemde
ongeveer 35% van de bevolking het verkeer als
eerste probleem in de stad om aan te pakken. In
2011 is dat bijna 40%. En hoewel parkeren in vergelijking met voorgaande jaren in 2011 wat minder
wordt genoemd, blijft het naast verkeer en veiligheid bij de top drie van problemen op het prioriteitenlijstje staan van de Nijmeegse bevolking waar het
gaat om de aanpak van belangrijke problemen in de
stad. Vanaf 2011 maken Nijmegenaren bovendien
sterker dan voorheen kenbaar dat fietsvoorzieningen (fietsenstallingen in centrum, fietspaden in de
stad) meer aandacht mogen hebben bij de aanpak
van belangrijke problemen in de stad. In 2009
noemde 5% van de Nijmegenaren fietsvoorzieningen om als eerste aan te pakken. In 2011 is dat 10%.
Meer aandacht, maar in wat mindere mate, wordt
ook gevraagd voor het openbaar vervoer. En in het
oordeel of Nijmegen een verkeersveilige stad is, is
nauwelijks iets veranderd. Want evenals in 2009
(46%) vindt ook in 2011 nog steeds niet de helft van
de Nijmegenaren (47%) dat Nijmegen een verkeersveilige stad is.

vermoeden bestaat dat het bij een groot deel van de inkomende pendel gaat om werkenden die met de auto naar
Nijmegen komen.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012
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Drukte op Nijmeegse wegen blijft
aanhouden

Nog steeds minder ongelukken met
letselschade en minder verkeersslachtoffers

Het blijft al jaren druk op de Nijmeegse wegen. Dat
kan worden afgeleid uit het totaal aantal vervoersbewegingen in de stad. De verkeersdrukte geeft een
beeld van de mate waarin het verkeer kan doorstromen, bijvoorbeeld bij files als gevolg van opstoppingen in de stad. Daarnaast is het druktebeeld
van belang voor de leefbaarheid in de stad.

Ondanks de aanhoudende verkeersdrukte, is er een
afnemende trend te zien in het aantal geregistreerde
verkeersongevallen (letselongevallen) en verkeersslachtoffers2. Het aantal letselongevallen neemt de
laatste jaren duidelijk af. Dat is ook in andere steden
te zien, maar in absolute zin is het aantal verkeersongevallen in Arnhem en Nijmegen in 2011 minder
dan in enkele andere steden.

Uit de verkeerstellingen die jaarlijks worden gehouden op bepaalde punten in de stad, komt naar voren
dat de verkeersintensiteit op belangrijke hoofdwegen en straten in Nijmegen op een hoog niveau
blijft. In 2009 ging het op deze wegen in totaal om
bijna 375.000 vervoersbewegingen van auto’s, bussen, vrachtwagens en (brom)fietsen per etmaal. In
2010 was dit wat minder (373.000) maar wel meer
dan de jaren ervoor. De tellingen worden bijgehouden op hoofdwegen naar en van het centrum en op
de overgangen van het Maas-Waalkanaal. Op de
overgangen van het Maas-Waalkanaal is het aantal
vervoersbewegingen in 2010 ten opzichte van 2009
gedaald van bijna 159.000 naar bijna 155.000 per
etmaal. Maar op de hoofdwegen naar en van het
centrum is het aantal bewegingen toegenomen van
bijna 222.000 in 2009 naar bijna 224.500 in 2010. Deze
toename is vooral toe te schrijven aan het grotere
aantal vervoersbewegingen op de Generaal Gavinweg (Waalbrug), met name met de (brom)fiets.

Illustratie 6: aantal verkeersongevallen in 2006-2009 in absolute
zin in Nijmegen en enkele andere steden
Bron: CBS

Illustratie 5: gemiddeld aantal vervoersbewegingen naar voertuig
per etmaal naar en van centrum
Bron: gemeente Nijmegen, verkeerstellingen 2004-2010

Cijfers over de bereikbaarheid van banen vanuit
Nijmegen in en buiten de spits wijzen erop dat
Nijmegen een middenpositie tussen de kennissteden
inneemt als het gaat om verkeersdrukte en files
tijdens de spits (Atlas voor gemeenten 2011).

Behalve gegevens over verkeersongevallen worden
ook gegevens over verkeersslachtoffers bijgehouden. Ook hierin is landelijk een dalende trend te
zien. Maar in vergelijking met enkele andere gemeenten zijn er in Nijmegen de laatste jaren per
100.000 inwoners veel minder verkeersslachtoffers
gevallen. In 2009 lag dit aantal voor Nijmegen op
104. In andere steden als Haarlem, Groningen en
Enschede was dat aanmerkelijk meer.

2

Gegevens ter vergelijking van verkeersongevallen en verkeersslachtoffers tussen steden zijn alleen beschikbaar tot en
met 2009. In Nijmegen was het aantal letselongevallen in
2010 verder gedaald naar 94.
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2%
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Illustratie 8: vervoerswijze van Nijmegenaren die in Nijmegen
werken
Bron: Stadspeiling 2005, 2007, 2009, 2011, O&S

Het vervoermiddelgebruik van Nijmegenaren die in
Nijmegen werken komt in grote lijnen overeen met
het vervoermiddelgebruik van Haarlemmers die in
Haarlem werken (Omnibusonderzoek Haarlem
2010). Ook in Haarlem gaan bijna zes op de tien
(59%) met de (brom) fiets naar hun werk in Haarlem
en gebruikt bijna een kwart (23%) de auto. Het aandeel van degenen die te voet naar hun werk gaan, is
in Haarlem (10%) wat hoger dan in Nijmegen. Het
gebruik van het openbaar vervoer (3%) en het aandeel van de groep die op andere wijze naar het werk
gaat (4%) liggen op ongeveer hetzelfde niveau als in
Nijmegen.

Illustratie 7: Aantal verkeersslachtoffers in 2006-2009 per
100.000 inwoners in Nijmegen en enkele steden.
Bron: CBS

Autogebruik in woon-werkverkeer 3
stabiliseert
In 2009 was het fietsgebruik onder Nijmegenaren in
het woon-werkverkeer fors gestegen en het autogebruik sterk gedaald in vergelijking met voorgaande
jaren. Zes op de tien Nijmegenaren die in Nijmegen
werkten gingen toen met de fiets naar het werk.
Hierin is weinig veranderd. Nog steeds gaan er
ongeveer zes op de tien met hun fiets naar het werk.
En evenals in 2009 gebruiken ook in 2011 een op de
vier Nijmegenaren die in Nijmegen werken de auto
om naar hun werk te gaan. Verder is er in 2011 een
wat grotere groep dan voorheen (anders) die meerijdt met anderen (carpooling) of wordt opgehaald
en thuis weer wordt afgezet.

3

Degenen die met hun auto naar het werk gaan in
Nijmegen, doen dat gemiddeld 3,6 dagen in de
week. Gemiddeld komt men 1,5 keer in de week in
een file terecht als men naar het werk rijdt. Als men
terug komt van het werk komt men gemiddeld 1,7
keer in de file terecht.

Fietsgebruik uit Midden en Oost blijft hoog,
maar neemt vanuit Zuid toe
Evenals in voorgaande jaren laat het vervoermiddelgebruik per stadsdeel in het woon-werkverkeer
een wisselend beeld zien. Toch blijven enkele patronen zichtbaar. Bewoners in Nijmegen-Centrum gaan
bijvoorbeeld nog steeds meer dan anderen veel te
voet naar het werk, waarschijnlijk omdat naar verhouding veel Centrum-bewoners in of in de nabijheid van Nijmegen-Centrum werken. Van oudsher
wordt er veel gefietst vanuit Nijmegen-Midden en
Nijmegen-Oost naar het werk. Dat beeld is in 2011
weer te zien. Maar opvallend is dat men nu vanuit
Nijmegen-Zuid meer fietst naar het werk dan voorheen en zelfs meer dan elders het geval is. Niet
minder dan drie op de vier werkenden uit Nijmegen-Zuid gaan in 2011 met de fiets naar hun werk in
Nijmegen. Vanuit Dukenburg, Lindenholt en Nijmegen-Noord wordt van oudsher naar verhouding
veel de auto gebruikt om naar het werk te gaan. Uit
vorige peilingen bleek ook dat zij een grotere woonwerkafstand afleggen dan gemiddeld het geval is. In
2011 gebruiken werkenden uit Lindenholt en Nijmegen-Noord meer de auto en minder de fiets dan
in 2009 om naar hun werk in Nijmegen te gaan.

Het gaat hier in 2011 om ruim 45.000 Nijmegenaren die 12 uur
of meer werken en naar een vaste werkplek in Nijmegen
gaan.
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III.VERKEER IN RELATIE TOT
KNOOPPUNTEN IN STAD
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Illustratie 9: vervoerswijze woon-werk per stadsdeel
Bron: Stadspeiling , 2005, 2007, 2009, 2011, O&S

III-A

Stadscentrum

Oordeel over autobereikbaarheid centrum en
parkeren in centrum nog altijd niet gunstig
Het oordeel van bezoekers aan het stadscentrum
(het gaat hier om Nijmegenaren en nietNijmegenaren) over de bereikbaarheid van de binnenstad per auto en het parkeren in de binnenstad
verbetert weliswaar licht, maar blijft ongunstig. In
2006 lag het oordeel duidelijk lager dan in andere
jaren, waarschijnlijk vanwege het opbreken van de
Hertogstraat in dat jaar. Daarna is het oordeel over
de autobereikbaarheid van de binnenstad licht verbeterd. Over de fietsenstallingen in de binnenstad is
men in 2010 in vergelijking met voorgaande jaren
duidelijk minder tevreden. Het oordeel hierover
krijgt in 2010 voor het eerst sinds jaren een onvoldoende. Ook in Arnhem geven bezoekers aan de
binnenstad al vele jaren geen voldoende voor de
autobereikbaarheid van de binnenstad. Het rapportcijfer hiervoor in Arnhem is in 2010 (5,4) ten opzichte van 2008 (5,9) zelfs ongunstiger geworden en ligt
hiermee onder het niveau van Nijmegen. En hoewel
men in Arnhem in 2010 ongunstiger oordeelt over
diverse aspecten van de binnenstad dan in 2008, is
men in 2010 positiever dan in Nijmegen over de
bereikbaarheid per fiets (8,1) en het openbaar vervoer van de binnenstad (7,6), de fietsenstallingen
(7,5) en de parkeerplaatsen (5,9) .
Traditioneel heeft de binnenstadsbezoeker naar
verhouding niet zo’n gunstig oordeel over de parkeertarieven in Nijmegen. In Arnhem is dat niet
anders.
2010

N-Midden

anders

2008

N-Nieuw-West

ov

2006
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auto
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N-Oost
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5,4

5,7

5,9

parkeerplaatsen

5,7

5,5

5,2

5,3

5,4

parkeertarief

4,4

4,1

4

4,2

4,2

Illustratie 10: oordeel stadscentrumbezoekers over enkele verkeersaspecten van de binnenstad in rapportcijfers
Bron: Stadscentrummonitor 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, O&S

Meer bezoek aan binnenstad vanuit regio
leidt tot hoger aandeel autogebruik
Het aandeel Nijmegenaren in het totale bezoek aan
de Nijmeegse binnenstad blijft al enkele jaren op
ongeveer hetzelfde niveau. In 2010 is het aandeel
bezoekers vanuit de regio toegenomen ten opzichte
van 2008. Waarschijnlijk is het autogebruik in deze
periode mede hierdoor gestegen. Het aandeel bezoekers aan de binnenstad vanuit de rest van Neder-
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land is in 2010 daarentegen afgenomen in vergelijking met 2008. Hierdoor is waarschijnlijk het gebruik van het openbaar vervoer gedaald.
2002
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2008

2010

Nijmegen

60%

63%

57%

58%

58%
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22%
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25%
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17%

14%

17%

20%
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1%

1%
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Illustratie 11: herkomst bezoekers binnenstad in procenten
Bron: Stadscentrummonitor 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, O&S
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openbaar vervoer
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17%

23%

17%
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Illustratie 13 : vervoerswijze binnenstadsbezoek op doordeweekse
dagen in 2005, 2007 en 2009
Bron: Stadspeiling 2007, 2009, 2011, O&S

Illustratie 12: vervoerswijze binnenstadsbezoek in procenten
Bron: Stadscentrummonitor 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, O&S

Nijmegenaren bezoeken binnenstad steeds
meer met de fiets
Behalve gegevens over het binnenstadsbezoek van
Nijmegenaren en niet-Nijmegenaren via passantenenquêtes4, is er ook via de Stadspeilingen5 specifieke
informatie bekend over Nijmegenaren die de binnenstad bezoeken. Hieruit blijkt dat Nijmegenaren
al jaren veel met de fiets of te voet de binnenstad
bezoeken. Dat geldt voor verschillende winkeldagen: door de week, op zaterdag, op koopavond en
op koopzondag. Op een doordeweekse dag is het
aandeel van de voetgangers in het bezoek aan de
binnenstad zelfs hoger dan het aandeel met de auto.
Dat is al een aantal jaren en ook in 2011 het geval.

4

Illustratie 14: vervoerswijze binnenstadsbezoek op zaterdag in
2007, 2009, 2011
Bron: Stadspeiling 2007, 2009, 2011, O&S

De resultaten van de passantenenquête worden gebruikt voor
de Stadscentrummonitor. In deze enquête worden Nijmegenaren en niet-Nijmegenaren ondervraagd, bijvoorbeeld waar
ze vandaan komen en hoe ze naar de binnenstad gaan. In de
Stadspeiling is alleen bij Nijmegenaren geïnformeerd hoe en
hoe vaak ze naar de binnenstad gaan.

5

Het gaat hier om een bezoek aan het stadscentrum om te
winkelen of voor een voorziening (bank, bibliotheek, bioscoop, etc.). Naar het centrum gaan voor het werk of een bezoek aan vrienden/familie valt hier niet onder. De vervoerswijze is uitgedrukt in % van het aantal bezoeken per week.
Het totale percentage is telkens meer dan 100%, omdat men

Illustratie 15: vervoerswijze binnenstadsbezoek op koopavond in
2007, 2009, 2011
Bron: Stadspeiling 2007, 2009, 2011, O&S

twee vervoermiddelen/vervoerswijzen mocht noemen als
deze ook regelmatig gebruikt worden.
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Illustratie 17: vervoerswijze binnenstadsbezoek op doordeweekse
dagen per stadsdeel in 2011 (in procenten van het aantal doordeweekse bezoeken per week)
Bron: Stadspeiling 2011, O&S

te voet

anders

aantal

bezoeken

Niet alleen door de week, maar ook op de zaterdag
is het autogebruik vanuit verder weg gelegen
stadsdelen als Dukenburg en Lindenholt zoals uit
eerdere peilingen is gebleken naar verhouding hoog.
Dat geldt ook voor Nijmegen-Noord. Maar vanuit
Lindenholt is dit in 2011 aanmerkelijk hoger dan
door de week. Voor een bezoek aan de binnenstad
op de zaterdag wordt nog steeds veel gefietst vanuit
Nijmegen-Oost en Nijmegen-Midden. En evenals in
2009 blijft het ov-gebruik op de zaterdag vanuit
Dukenburg relatief hoog.
vervoer

In vergelijking met 2009 is het stadscentrumbezoek
in 2011 vanuit alle stadsdelen door de week toegenomen, maar vooral vanuit Dukenburg In 2009
werden door de week vanuit Dukenburg 13.200
bezoeken per week afgelegd aan de Nijmeegse
binnenstad. In 2011 is dat inmiddels gegroeid naar
ongeveer 23.700 per week. Van oudsher worden
vanuit Nijmegen-Oost de meeste bezoeken afgelegd
aan de Nijmeegse binnenstad. Evenals uit vorige
peilingen bleek, gaan bewoners uit Nijmegen- Oost
en Nijmegen-Midden ook in 2011 voornamelijk met
de fiets naar de binnenstad. Dat geldt nu ook in
sterkere mate voor bewoners uit Nijmegen-Zuid
door de week (in 2009 ging 50% met de fiets naar de
binnenstad, in 2011 inmiddels 76%). Ook vanuit
Lindenholt wordt er in 2011 door de week wat meer
gefietst naar de binnenstad dan in 2009 (in 2009 was
dat 33%, in 2011 inmiddels 45%). Het autogebruik
vanuit Dukenburg, Lindenholt en Nijmegen-Noord
voor een bezoek door de week aan de binnenstad
blijft in 2011 evenals in 2009 naar verhouding hoog.
Het ov-gebruik voor een bezoek door de week aan
de binnenstad blijft evenals in 2009 relatief hoog
vanuit Dukenburg, Nijmegen-Zuid, NijmegenNieuw-West en Lindenholt.

62%

5%

openbaar

In 2011 worden door Nijmegenaren door de week
ruim 203.000 bezoeken per week afgelegd aan de
binnenstad om te winkelen of een voorziening te
bezoeken. Dat is aanmerkelijk meer dan in 2009 het
geval was (toen bijna 166.000). Op de zaterdag is het
aantal bezoeken eveneens toegenomen, maar in wat
mindere mate: van ongeveer 50.000 in 2009 naar
bijna 55.000 in 2011. Op de koopavond is het aantal
bezoeken weinig veranderd. In 2009 waren dat er
ruim 16.000 en in 2011 is dat ongeveer 16.500. Ook
de koopzondag blijft in bezoekersaantallen op ongeveer hetzelfde niveau. In 2009 waren dat er bijna
15.000 en in 2011 zijn dat er 14.800.

19%

N-Oost

fiets

Meer bezoeken van Nijmegenaren aan
binnenstad door de week

Nijmegen

auto

Illustratie 16: vervoerswijze binnenstadsbezoek op koopzondag in
2007, 2009, 2011
Bron: Stadspeiling 2007, 2009, 2011 O&S

openbaar

En evenals in 2009 gaan bewoners uit NijmegenOost en Nijmegen-Oud-West (stadsdelen die niet
ver van Centrum liggen) na bewoners uit Centrum
het meest te voet naar de binnenstad.
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Illustratie 18: vervoerswijze binnenstadsbezoek op zaterdag per
stadsdeel in 2011 (in procenten van het aantal bezoeken op
zaterdag per week)
Bron: Stadspeiling 2011, O&S
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Nijmegenaren blijven aandacht vragen voor
verkeer
Verkeer staat bij Nijmegenaren nog steeds boven
aan het lijstje van problemen in de stad waaraan de
gemeente wat zou moeten doen. Dit is al enkele
jaren het geval, maar in 2011 komt dit nog sterker
naar voren dan voorheen. Het gaat hier om zaken
als de bereikbaarheid van de stad, de doorstroming
in de stad, files, verkeersinfrastructuur (wegen/busbanen/drempels/fietspaden), verkeersveiligheid en verkeersdrukte. In 2007 en 2009 noemde
ongeveer 35% van de bevolking verkeer als eerste
probleem in de stad om aan te pakken. In 2011 is dat
bijna 40%. En hoewel parkeren in vergelijking met
voorgaande jaren in 2011 wat minder wordt genoemd, blijft het naast verkeer en veiligheid bij de
top drie op het prioriteitenlijstje staan van de Nijmeegse bevolking waar het gaat om de aanpak van
belangrijke problemen in de stad. Vanaf 2011 maken
Nijmegenaren bovendien sterker dan voorheen
kenbaar dat fietsvoorzieningen (fietsenstallingen in
centrum, fietspaden in de stad) meer aandacht mogen hebben bij de aanpak van belangrijke probelemen in de stad. In 2009 noemde 5% van de Nijmegenaren fietsvoorzieningen om als eerste aan te
pakken. In 2011 is dat 10%. Meer aandacht, maar in
wat mindere mate, wordt ook gevraagdvoor het
openbaar vervoer.

III-B

Werkgebieden

Oordeel autobereikbaarheid werklocaties
wordt iets gunstiger
Naast het stadscentrum als grote trekpleister voor
bezoekers hebben ook de grotere werklocaties te
maken met parkeer- en bereikbaarheidsproblemen,
zo blijkt uit de Monitor Vestigingsklimaat 2010. Als
het gaat om problemen die met voorrang aangepakt
mogen worden door de gemeente noemen de bedrijven vooral verkeersproblemen (met name parkeer- en bereikbaarheidsproblemen). Toch vinden
zij dat het oordeel over de bereikbaarheid van de
eigen locatie per auto over het algemeen iets gunstiger is geworden7. Voor de bereikbaarheid van de
eigen vestiging per auto geven zij gemiddeld een 7,2
in 2010, hetgeen wat hoger ligt dan in 2006. Ook
bedrijven in de binnenstadskern die in 2006 niet zo
positief waren over de autobereikbaarheid van hun
vestiging geven in 2010 een hogere waardering. Op
de meeste locaties vinden de bedrijven dat de situatie ongewijzigd is of dat er een verbetering is, met
uitzondering van de bedrijven in Bijsterhuizen. Toch
blijft het oordeel in Bijsterhuizen over de autobereikbaarheid in 2010 relatief gunstig.

7

Illustratie 19: rapportcijfer voor autobereikbaarheid per werklocatie
Bron: Monitor Vestigingsklimaat 2010, O&S

Oordeel over parkeergemak voor klanten
wisselend per werklocatie
Het oordeel over het parkeergemak voor klanten
verschilt per werklocatie. In Bijsterhuizen is men
hierover in 2010 het meest positief en, zoals te verwachten was, in het Singelgebied en de Binnenstadskern het minst positief. Bedrijven in het Singelgebied, Stadsdeelcentrum Dukenburg, de Grift en
Brabantse Poort vinden dat het parkeergemak voor
hun klanten in 2010 achteruit is gegaan ten opzichte
van 2006. Op de overige werklocaties ziet men grotendeels vooruitgang.

Veel bedrijven hebben vaak eigen parkeerplaatsen bij hun
vestiging of hebben in de loop der jaren parkeerplaatsen erbij
laten maken.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012

8

Verkeer en vervoer

IV.VERKEER IN DE BUURT
Verkeer en parkeren in buurt baren
Nijmegenaar nog steeds zorgen
Hoewel Nijmegenaren in 2011 in vergelijking met
voorgaande jaren minder problemen in de buurt
noemen die als eerste aangepakt mogen worden,
blijft verkeer in de buurt (verkeersveiligheid, verkeersoverlast) de Nijmegenaar zorgen baren. In 2011
staat verkeer zelfs op plaats één van het prioriteitenlijstje van problemen in de buurt waar de gemeente
iets aan mag doen. Ongeveer 14% van de Nijmegenaren noemt in 2011 verkeer als buurtprobleem dat
met voorrang mag worden aangepakt. In 2009 was
dat ongeveer 18%, en stond verkeer hiermee nog op
plaats twee, na schoonhouden buurt. Evenals in
2009 wordt verkeer in 2011 vooral in NijmegenNoord (24%) naar verhouding veel genoemd als
probleem in de buurt dat als eerste mag worden
aangepakt.
Ook parkeren wordt in 2011 (8%) weliswaar in
mindere mate genoemd als probleem in de buurt
dan in 2009 (13%), maar blijft in de top vijf staan van
problemen in de buurt die met voorrang mogen
worden aangepakt. De mate waarin parkeren in
2011 wordt genoemd als buurtprobleem verschilt
niet veel per stadsdeel.

Tevredenheid over openbaar vervoer blijft
hoog en groeit in Dukenburg en Noord

Illustratie 20: rapportcijfer voor parkeergemak klanten per werklocatie
Bron: Monitor Vestigingsklimaat 2010, O&S

Hoewel de tevredenheid van Nijmegenaren over het
openbaar vervoer in hun buurt in 2011 iets is afgenomen ten opzichte van 2009, blijft deze al jaren op
een vrij hoog niveau8. In Oud-West is de tevredenheid meer dan elders gedaald. Zoals ook uit vorige
peilingen naar voren is gekomen, is de tevredenheid
in Centrum doorgaans vrij hoog. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat veel bussen hier komen en het
centraal station in de buurt is. In Dukenburg is de
tevredenheid over het openbaar vervoer in de buurt
het meest gegroeid. Ook hier komen veel bussen bij
het stadsdeelcentrum Dukenburg en is er een NSstation in de nabijheid van het winkelcentrum. In
2009 bleek dat de tevredenheid onder bewoners in
Noord meer gegroeid was dan in andere stadsdelen.
In 2011 is de tevredenheid eveneens wat groter
geworden. De toename van de bevolking in Noord
heeft geleid tot een grotere vervoersvraag. En doordat steeds meer mensen in de loop der jaren gebruik
zijn gaan maken van het aanbod van het openbaar
vervoer kunnen ook steeds meer mensen hun waardering hierover uitspreken.

8

In vergelijking met andere steden scoort Nijmegen vrij gunstig
waar het gaat om de tevredenheid over het openbaar vervoer
in de buurt. Met een score van 8,1 laat Nijmegen veel steden
achter zich, zoals Arnhem (7,9), Apeldoorn (7,1), Den Bosch
(7,3), Enschede (7,5), Haarlem (7,6), Leiden (7,4) en Maastricht (7,5). Bron: King 2011.
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2003

2005

2007

2009

2011

N-Oud-West

3,3

2,9

3,0

2,8

5,0

N-Centrum

3,6

3,3

3,5

3,4

4,9

2005

2007

2009

2011

N-Centrum

91%

93%

94%

92%

N-Zuid

76%

87%

90%

88%

Dukenburg

79%

80%

82%

86%

N-Nieuw-West

3,1

2,7

2,7

2,8

4,5

2,8

2,8

2,5

2,7

4,3

N-Nieuw-West

84%

88%

87%

85%

Dukenburg

N-Midden

86%

83%

92%

84%

Nijmegen

2,8

2,6

2,6

2,6

4,1

Nijmegen

80%

82%

86%

83%

Lindenholt

2,7

2,4

2,4

2,5

4,0

Lindenholt

75%

86%

81%

83%

N-Zuid

2,6

2,3

2,4

2,5

3,9

N-Oost

81%

80%

85%

80%

N-Midden

2,8

2,7

2,6

2,4

3,9

N-Oud-West

78%

83%

89%

78%

N-Oost

2,7

2,5

2,7

2,4

3,6

N-Noord

56%

50%

67%

69%

N-Noord

2,2

2,5

2,4

1,9

3,3

Illustratie 21: tevredenheid openbaar vervoer in procenten per
stadsdeel
Bron: Stadspeiling 2005, 2007, 2009, Veiligheidsmonitor 2011,
O&S

Illustratie 22: score verkeersoverlast in buurt
Bron: Stadspeiling , 2003, 2005, 2007, 2009, Veiligheidsmonitor
2011, O&S

Verkeersoverlast hoog in Centrum en West

Parkeeroverlast in buurt stijgt, vooral in
Nieuw-West en Dukenburg

De verkeersoverlast in de buurt wordt uitgedrukt in
een schaalscore voor verkeersoverlast9. In 2011 is de
score hiervan weliswaar gestegen, maar zoals ook in
vorige peilingen naar voren is gekomen, blijft de
verkeersoverlast in Centrum naar verhouding hoog.
Ook in Oud-West en Nieuw-West is deze overlast
traditioneel wat hoger dan in andere stadsdelen. Dat
geldt enigszins ook voor Dukenburg. In 2011 is
hierin weinig veranderd.
Van oudsher blijft de overlastscore om begrijpelijke
redenen in Centrum relatief hoog. In de meeste
stadsdelen is de score iets meer of iets minder geworden. De overlast wordt in Noord evenals in 2009
lager dan elders ervaren, terwijl naar verhouding
veel bewoners in dit stadsdeel vinden dat verkeer de
eerste aanpakprioriteit in de buurt moet zijn. Waarschijnlijk heeft deze aanpakprioriteit in Noord niet
zozeer te maken met zaken waar het in de score om
gaat, maar meer met de verkeersinfrastructuur in dit
stadsdeel waar nog steeds gebouwd wordt en straten worden aangelegd (verbindingen om van Noord
naar de stad te komen; drukte op weg naar de stad;
aanleg nieuwe wegen, fietspaden, stoplichten, bebording, drempels, etc.).

9

De verkeersoverlast wordt gemeten aan de hand van een score
op de schaal van ervaren overlast door verkeer. In deze
schaal worden gegevens verwerkt over het voorkomen van

Over het geheel gezien is de parkeeroverlast in de
buurt in 2011 ten opzichte van 2009 toegenomen. In
2009 zei de helft van de Nijmegenaren parkeeroverlast in de buurt te ervaren. In 2011 is dat inmiddels
56%. De parkeeroverlast is in bijna alle stadsdelen
toegenomen, behalve in Centrum. Maar de ervaren
parkeeroverlast in Centrum ligt al jaren wat hoger
dan elders in de stad. Ook in Nijmegen-Oost, Lindenholt en Nijmegen-Midden is deze overlast normaal wat hoger dan gemiddeld. In Dukenburg en
Nieuw-West is de parkeeroverlast naar verhouding
het meest gestegen.
2003

2005

2007

2009

2011

N-Centrum

66%

68%

62%

66%

65%

Lindenholt

51%

49%

50%

59%

63%

N-Oost

56%

58%

61%

56%

61%

N-Midden

53%

54%

52%

54%

60%

Nijmegen

49%

49%

48%

50%

56%

N-Oud-West

52%

48%

46%

53%

55%

N-Noord

45%

43%

46%

49%

52%

N-Nieuw-West

40%

41%

35%

40%

52%

Dukenburg

42%

40%

38%

39%

50%

N-Zuid

35%

39%

36%

42%

47%

Illustratie 23: parkeeroverlast in buurt per stadsdeel (percentage
dat de indruk heeft dat parkeeroverlast vaak of soms voorkomt)
Bron: Stadspeiling, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, O&S

o.a. geluidsoverlast door verkeer in de buurt, te hard rijden
en agressief verkeersgedrag. Hoe hoger de score, hoe sterker
de verkeersoverlast wordt ervaren. In 2011 is de schaal van
verkeersoverlast deels op basis van andere variabelen samengesteld dan voorheen is gebeurd. De spreiding van de
verkeersoverlast per stadsdeel blijft niettemin in 2011 ongeveer hetzelfde als in 2009.
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In 2011 is deze nog verder gezakt. Het ongunstige
oordeel heeft hier o.a. te maken met het feit dat
bezoekers in Centrum vaak na 18.00 uur op bepaalde plaatsen gratis kunnen parkeren, waardoor
Centrum-bewoners vaak niet in hun straat of directe
omgeving hun wagen kwijt kunnen. NijmegenNoord is het enige stadsdeel waar de tevredenheid
over de parkeergelegenheid in de buurt niet is
veranderd. In dit stadsdeel is ook de
ontevredenheid (niet opgenomen in illustratie) het
sterkst afgenomen met 15% in 2011 ten opzichte van
2009, terwijl dit gemiddeld 7% is geweest.

Illustratie 24: parkeeroverlast in buurt per stadsdeel in 2011
Bron: Stadspeiling 2011, O&S

Tevredenheid over parkeergelegenheid in
buurt neemt af, maar ontevredenheid ook10
Het percentage Nijmegenaren dat tevreden is over
de parkeergelegenheid in de buurt is in 2011 in
vergelijking met 2009 gedaald van 62% naar 56%.
Maar hieruit is niet direct af te leiden dat men ook
ontevredener is geworden, want het aandeel ontevredenen is eveneens gedaald van 32% in 2009 naar
25% in 2011. In vrijwel alle stadsdelen is de tevredenheid gedaald, maar met name in Nijmegen-Oost.
In 2009 was de tevredenheid hierover in dit stadsdeel nog sterk gegroeid ten opzichte van vorige
jaren. Waarschijnlijk kwam dit mede door uitbreiding van het vergunningengebied voor bewoners
(bijv. Schildersbuurt). Mede hierdoor hebben bewoners in andere buurten nadien (bijv. Componistenbuurt) steeds meer overlast ondervonden van automobilisten die er parkeren om naar hun werk te
gaan of te winkelen in de buurt. Recentelijk is ook in
grote delen van deze buurten het parkeren gereguleerd.

2003

2005

2007

2009

2011

N-Nieuw-West

69%

67%

72%

69%

68%

N-Zuid

72%

68%

72%

67%

64%

N-Midden

66%

63%

66%

66%

62%

Dukenburg

72%

70%

69%

69%

60%

Nijmegen

64%

61%

61%

62%

56%

N-Noord

59%

64%

57%

55%

55%

N-Oud-West

62%

66%

63%

61%

55%

N-Oost

59%

55%

50%

64%

51%

Lindenholt

64%

59%

52%

57%

49%

N-Centrum

37%

30%

41%

33%

27%

Illustratie 25: tevredenheid parkeergelegenheid in buurt per
stadsdeel
Bron: Stadspeiling 2003, 2005, 2007, 2009, Veiligheidsmonitor
2011, O&S

Overigens scoort Nijmegen wat betreft het oordeel
over de parkeergelegenheid in de buurt vrij gunstig
ten opzichte van enkele andere steden. In studies
waarin steden worden vergeleken krijgt de stad
hiervoor een 6,7, terwijl steden als Arnhem (6,6),
Apeldoorn (5,5), Den Bosch (6,4), Enschede (6,6),
Haarlem (6,4), Leiden (6,1) en Maasstricht (6,5) lager
scoren (Bron: King 2011).

Al jaren is de tevredenheid over de parkeergelegenheid in de buurt in Centrum naar verhouding laag.

10

In 2009 is de vraag over het oordeel naar de parkeergelegenheid in de buurt gesteld in de Stadspeiling (mondelinge enquête). In 2011 is de vraag gesteld in de Veiligheidsmonitor
(internet-enquête). Omdat men in internet-enquêtes geneigd
is eerder neutrale antwoorden te geven, komt de verhouding
tussen het aantal tevredenen en het aantal ontevredenen anders te liggen.
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V.NIEUWE ONTWIKKELINGEN
Nieuwe stadsbrug moet leiden tot betere
spreiding van verkeer in stad

Illustratie 26: tevredenheid parkeergelegenheid in buurt per
stadsdeel in 2011
Bron: Stadspeiling 2011, O&S

De nieuwe verkeersbrug die Nijmegen-West en
Nijmegen-Noord zal verbinden, wordt waarschijnlijk in 2014 opgeleverd. Deze nieuwe brug (ook
bekend als De Oversteek) moet een groot deel van
het binnenkomend verkeer via het huidige Industrieplein omleiden naar andere plekken in de stad
en zorgen voor een betere spreiding van het verkeer
in de stad. De verwachting is dat het totale verkeersvolume op korte termijn niet drastisch verandert, maar dat het verkeer op bepaalde plekken in
de stad drukker wordt en op andere plekken minder
druk. Voorlopige berekeningen wijzen uit dat het
rond het Industrieplein ongeveer twee keer zo druk
zal worden. De verwerkingscapaciteit rond het
Industrieplein wordt uitgebreid en het plein zal van
meer verkeerslichten worden voorzien. Door de
komst van De Oversteek zal verder de drukte op de
Neerbosscheweg en Energieweg naar schatting met
ongeveer 10% stijgen. Daar tegenover staat dat het
naar verwachting de eerste jaren wat minder druk
zal worden op de Waalbrug, het Keizer Karelplein
en de singels.

P&R-Waalsprinter wordt vooral gebruikt om
file te vermijden en vanwege parkeertarief
Sinds september 2007 is er een parkeervoorziening
in Ressen (P&R-Waalsprinter) die gebruikt kan
worden als overstappunt voor automobilisten die
via de Waalbrug verder met de bus naar de stad
willen reizen. Tegen een relatief laag tarief (€ 2,50
per dag per auto) kunnen ze hun auto op het terrein
parkeren en vervolgens overstappen op de bus naar
hun plaats van bestemming. Uit een enquête in 2011
onder gebruikers van het P&R-terrein in Ressen
blijkt dat het terrein over het algemeen gunstig
wordt beoordeeld. Gemiddeld krijgt het terrein van
de gebruikers een 7,5 als rapportcijfer. Het gaat
hierbij om zaken als bijvoorbeeld informatie over
vertrektijden van de bus, het gemak om via de
snelweg op het terrein te komen, instructie voor
gebruik van het terrein en het gevoel dat de auto
veilig geparkeerd staat. Reizigers maken in de enquête kenbaar dat zij het terrein vooral gebruiken
om de file te vermijden en omdat het parkeren
goedkoper is dan in de stad. Zeker acht op de tien
(81%) gebruikers van het terrein zeggen verder dat
zij anderen zouden stimuleren om gebruik te maken
van het terrein, als ze hiertoe de kans krijgen.

Project SLIM Prijzen leidt tot minder
spitsritten over Waalbrug
Van september 2009 tot en met mei 2010 konden
automobilisten die regelmatig over de Waalbrug
rijden meedoen aan het proefproject SLIM Prijzen.
Telkens wanneer zij in de ochtend- of avondspits de
Waalbrug richting Nijmegen meden, kregen zij een
beloning van € 4,-. De opgebouwde beloning is elke
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maand (tot een maximum van € 150,- per maand)
aan de deelnemers uitgekeerd. De proef heeft ertoe
geleid dat het aantal spitsritten onder de deelnemers
met 45% is afgenomen , terwijl de capaciteit tijdens
de proefperiode juist beperkt was vanwege de
grootschalige werkzaamheden. De dagelijkse files
zijn daarna grotendeels verdwenen. De resultaten
van SLIM Pijzen Waalbrug zijn voor het ministerie
van Verkeer en Waterstaat aanleiding geweest om in
augustus 2011 een SLIM Prijzen RegioRing te starten
voor automobilisten die regelmatig op de A12, A15,
A50. A73 en A325 rijden. De ruim 14.000 deelnemers
aan het project zorgen nu voor ongeveer 3.000
spitsmijdingen per dag.








Veiligheidsmonitor 2011
Meningspeiling HOV 2010/2011, O&S 2011
Evaluatie P&R Waalsprinter, O&S 2011
Waar staat je gemeente, King 2011
Monitor vestigingsklimaat 2010, O&S 2010
Omnibusonderzoek Haarlem 2010

Nijmegenaren in digitale stadspanel
overwegend positief over Hoogwaardig
Openbaar Vervoer
Begin 2012 is de nota Voorkeursbeslissing Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) uitgebracht.
Hierin wordt voorgesteld om HOV gefaseerd in te
voeren. Dat wil zeggen eerst te starten met een
HOV-bus en op termijn over te gaan op de tram.
Uit een peiling onder het digitale stadspanel in 2010
komt naar voren dat panelleden overwegend positief staan tegenover de principes van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (hoge frequentie, snelheid, comfort en betrouwbaarheid). Bijna driekwart
vindt dat het aantal autoritten in en rond de stad
beperkt kan worden door HOV. Acht op de tien
vinden dat drukke locaties beter bereikbaar worden
door de komst van het HOV. Ook milieuvoordelen
worden door de panelleden gezien met de komst
van het HOV, want voor bijna driekwart (72%) mag
het HOV er komen als de luchtkwaliteit hierdoor
verbetert.Toch ziet het stadspanel ook wat nadelen
aan het HOV, maar die wegen niet zo zwaar als de
voordelen. Een nadeel ziet men bijvoorbeeld bij het
voor- en natransport. Ongeveer zeven op de tien
deelnemers aan het onderzoek (71%) vinden het
vervelend om eerst naar een verder weg gelegen
opstappunt te reizen, voordat zij gebruik kunnen
maken van het HOV. Andere nadelen van het HOV
zoals bijvoorbeeld angst voor geluidsoverlast, ruimtelijke inpassing in de bestaande stad en mogelijke
verkeersonveiligheid spelen voor Nijmegenaren in
vergelijking met de voordelen een naar verhouding
minder belangrijke rol.

Bronnen









Regionaal Verkeersmodel Stadsregio ArnhemNijmegen 2010
Atlas voor gemeenten 2009, 2010, 2011
CBS
PWE 2010
Gemeente Nijmegen, Verkeerstellingen 20042010
Gemeente Nijmegen, Verkeersongevallen 20042010
Stadscentrummonitor Nijmegen 2010, O&S
Stadspeiling 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 O&S
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Toerisme
Nijmegen heeft mede dankzij de Vierdaagse een grote naamsbekendheid en de stad heeft een uitstekend toeristisch
imago. Een sfeervolle en gastvrije stad in een mooie omgeving. De binnenstad, evenementen en de horeca zijn de
sterkste troeven. Zwakker is het beeld in (dag)attracties. Het aantal overnachtingen in Nijmeegse hotels is flink
gegroeid, met name in het toeristische segment. Na een dip tussen 2007 en 2009, zit de stijging in het aantal over‐
nachtingen er in de laatste twee jaar weer in, maar wel minder sterk dan tot aan 2007 werd gemeten. Het lokale
hotelaanbod is bescheiden van omvang en is de laatste 10 jaar niet meegegroeid. Positief is wel de diversiteit die
met de sterke groei van de Bed & Breakfast‐sector nog verder toeneemt.

I.TOERISME IS VAN BELANG

II.POSITIEF TOERISTISCH IMAGO

6.100 banen

4e plaats in toeristisch imago

Volgens een becijfering uit 2011 werd in Nijmegen
in 2009 229 miljoen euro besteed door toeristen en
“dagjesmensen”. Daarmee realiseerde de stad ruim
3.000 FTE werkgelegenheid, 28% van de totale toe‐
ristische bestedingen en werkgelegenheid in de
regio Arnhem‐Nijmegen. In de becijfering door ZKA
zouden de toeristische bestedingen in Nijmegen
tussen 2005 en 2009 met 34% zijn gegroeid1, ruim
meer dan de 25% groei in de regio Arnhem‐
Nijmegen als geheel.

Nijmegen heeft duidelijk een positief toeristisch
imago2. Van 18 vergeleken steden deelt Nijmegen de
vierde plaats qua overall toeristisch imago met
Groningen, achter Den Bosch, Amsterdam en Maas‐
tricht. Belangrijke troeven voor Nijmegen zijn de
verwachtingen t.a.v. de sfeer van de stad, evene‐
menten en popodia. 78% van de ondervraagden
heeft een positief tot zeer positief beeld bij Nijme‐
gen, onder bezoekers van de stad is dat zelfs 95%.
Slechts één op de vijf mensen heeft geen beeld van
Nijmegen.

Verreweg het grootste deel (79%) van de bestedin‐
gen in onze regio betreft dagtoerisme, waarvan het
recreatieve winkelen ook weer het hoofdbestand‐
deel vormt. We zien dan ook dat meer dan de helft
van de regionale toeristische bestedingen in 2009 in
de detailhandel terecht komt, met een grote rol voor
de binnensteden van Arnhem en Nijmegen. Naast
winkelen is Nijmegen sterk in evenementen, rond‐
vaarten en “routegebonden buitenrecreatie” (wan‐
delen, fietsen e.d.).
Het gebied rond Nijmegen gooit door een goede mix
van accommodaties de hoogste ogen in verblijfsre‐
creatieve bestedingen.
Werkgelegenheid recreatie en toerisme Nijmegen, 2007‐2011
2007

2008

2009

2010

2011

recreatie en toerisme

5.760

6.000

5.940

5.820

6.100

totaal banen

97.410

99.350

98.410

97.420

99.060

5,9%

6,0%

6,0%

6,0%

6,2%

aandeel recreatie en toerisme

Illustratie 1: Werkgelegenheid recreatie en toerisme in procenten
van de totale werkgelegenheid, Nijmegen, 2007‐2011
Bron: PWE Gelderland 2011 / Bewerking Bureau Economisch
Onderzoek Provincie Gelderland

De met toerisme samenhangende werkgelegenheid
beloopt in Nijmegen 6.100 banen (full‐ en parttime),
ruim 6% van het totaal. Dat meer dan de bouw, de
vervoerssector of de overheid. Het aantal banen
neemt tussen 2008 en 2010 af, om daarna weer flink
te stijgen. Het belang van de sector groeit.

1

Excl. Recreatief winkelen en routegebonden recreatie
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Nijmegen: Vierdaagsestad
Het belang van de Vierdaagse als eerste associatie
bij Nijmegen is groot. In 2002 werd dat door een‐
derde genoemd, in 2006 (mogelijk samenhangend
met de afgelasting van de Vierdaagsemarsen) zelfs
door de helft. In 2010 is het wederom eenderde.
Andere associaties zijn gezellig‐
heid/uitgaan/winkelen, de Waal en studentenstad.

Sterk in horeca en evenementen
De verwachtingen over Nijmegen zijn onder de
Nederlanders het hoogst gespannen als het gaat om
het horeca‐aanbod en evenementen. Wat betreft
theaters, schouwburgen en winkelaanbod zijn de
verwachtingen minder hooggespannen. Niettemin is
winkelen wel de meestgenoemde (65%) passende
activiteit bij een bezoek aan de stad. Uit eten gaan en
wandelen en fietsen staan op plek twee en drie als
meest passende activiteit bij een bezoek aan Nijme‐
gen.

Gezellig en gastvrij
Het beeld van Nijmegen is gezellig, historisch,
sfeervol en vriendelijk. In een gastvrijheidsonderzoek
onder de 21 grootste steden haalt Nijmegen de 5e
plaats. De hoogste scores waren er voor het horeca‐
en vrijetijdsaanbod en vriendelijkheid en veiligheid.
De laagste scores hangen samen met bereikbaarheid
en parkeren en de werkzaamheden in de stad. De
stad is in de ogen van de Nederlanders aantrekkelijk
voor een dagbezoek (54%), of juist een dagdeel of
een kort weekend (beide 22%). Wat kleinere groepen

2

Rapport Nijmegen; LAgroup, 27 juli 2010
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denken meer aan een langer bezoek (lang weekend
en nog langer).

III.BEZOEKDOELEN
Zeer zwak in permanente attracties, zeer
sterk in evenementen
Nijmegen heeft met de Vierdaagse het grootste
evenement van Nederland in handen (Vierdaagse‐
marsen en Vierdaagsefeesten). In attracties (attrac‐
tieparken, dierentuinen en musea e.d.) is Nijmegen
zelfs niet vertegenwoordigd in de top 50.

Evenementen
Na de viering van het 2000‐jarig bestaan van Nijme‐
gen in 2005 is het evenementenaanbod behoorlijk op
peil gebleven. Van 2007 tot 2009 zijn in het kader
van de Evenementenmonitor verschillende evene‐
menten gemeten en vergelijkbaar (en dus ook af‐
weegbaar) gemaakt.
De Herculaneumtentoonstelling trok een recordaan‐
tal bezoekers (circa 121.000) en zorgde voor naar
schatting 3,5 miljoen euro aan extra uitgaven in het
museum en de stad; 87% van de bezoekers kwam
van buiten de regio. En met een gemiddeld rapport‐
cijfer van 8,2 was de gemiddelde waardering hoog.
Voor relatief veel bezoekers was het een eerste ken‐
nismaking met de stad.
Het EK‐voetbal voor spelers onder de 21 jaar in juni
2007 trok circa 24.000 toeschouwers, die dit evene‐
ment gemiddeld met een 7,8 waardeerden; 42%
kwam van buiten de regio. Voor dit evenement zijn
de uitgelokte bestedingen geraamd op 780.000 euro.
De Vierdaagsefeesten staan bovenaan als het gaat
om de geraamde extra uitgaven in de stad: 28 mil‐
joen euro. De aantrekkingskracht op mensen van
buiten de regio bleek in vergelijking met 2001 wat te
zijn toegenomen; deze editie kwam 45% van de
bezoekers van buiten de regio. In vergelijking met
1992 en 2001 is de bezoekerswaardering nog iets
hoger geworden (8,1).
De Vierdaagsemarsen en de Zevenheuvelenloop
scoren zeer goed op waardering en het percentage
mensen van buiten de stad, maar het gaat wel om
mensen die heel vaak al eerder in de stad zijn ge‐
weest. Bij Rockin’ Park zien we juist dat veel mensen
voor het eerst met Nijmegen hebben kennisgemaakt.
De Music Meeting en het Gebroeders van Limburg
festival scoren wat lager als aanleiding voor mensen
van buiten om de stad al dan niet voor het eerst te
bezoeken. Het laatste festival zorgt wel voor sub‐
stantiële extra bestedingen in de stad (ca. 1 miljoen
euro).
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binnenstad in brede zin (inclusief bewoners, wer‐
kenden en doorgaand verkeer). Na een afname van
het binnenstadbezoek rond 2002 is er sprake van een
herstel met goede uitslagen in 2007 en 2008. Nadien
neemt het bezoekniveau wat af en stabiliseert op dat
niveau. Langere tijd nam het aandeel bezoekers
vanuit de eigen regio af ten gunste van vooral be‐
zoek van buiten de regio. In de meting 2010 stopt
die trend: er zijn op dat moment weer wat meer
bezoekers uit de regio ten koste van het bovenregio‐
nale aandeel. Het algemene oordeel over de binnen‐
stad is al sinds 2006 constant (7,4). Minpunten in de
binnenstad zijn wel de negatieve oordelen over
autobereikbaarheid (6‐), parkeerruimte (5,5) en ‐
tarieven (4+). Waarschijnlijk door de bouwwerk‐
zaamheden op Plein 1944 krijgt de waardering voor
het fietsenstallen een flinke knauw in 2010 (van 6,6
naar 5,9).

Illustratie 2: waardering evenementen, aandeel bezoekers van
buiten regio en aandeel nieuwe bezoekers
Bron: metingen in kader van Evenementenmonitor, 2007‐2009,
O&S

Ook de culturele podia trekken mensen van buiten
de stad. Bij Lux en het Lindenbergtheater gaat het
om ca. eenderde, bij Doornroosje, Vereeniging en
Stadsschouwburg om iets meer dan de helft.

Attracties
Als het gaat om grote dagattracties heeft Nijmegen
zoals gezegd veel minder te bieden. Zeker wanneer
we dat vergelijken met Arnhem, dat juist erg hoog
scoort (Burgers Zoo, Nederlands Openluchtmuse‐
um).
Het Holland Casino wordt in de statistieken niet als
dagattractie gezien, maar met 339.000 bezoekers in
2010 is het wel de vrijetijdsvoorziening met het
grootste bezoekersaantal. Dit bezoekersaantal is
sinds 2008 wel met een kwart afgenomen (was
449.000). Deze daling is sterker dan gemiddeld over
alle vestigingen van Holland Casino (‐20%).
Gemiddeld genomen trekt Museum Het Valkhof
80.000‐100.000 bezoekers per jaar (2010: 80.000).
Maar bijzondere tentoonstellingen als Herculaneum
en de Gebroeders van Limburg kunnen dat niveau
flink opschroeven (159.000 in 2007).
Het belangrijkste bezoekdoel van Nijmegen en
omgeving is echter de binnenstad. Wekelijks vinden
naar schatting ca. 300.000 bezoeken plaats aan de
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Kentering in hotelbezoek
Ondanks de opheffing van de stadscamping de
Kwakkenberg eind 2003, is het totaal aan overnach‐
tingen sinds 1999 flink gestegen. In hotelovernach‐
tingen is de toename tot aan het feestjaar 2005 (Nij‐
megen 2000) zelfs 40%.
Nadien zakt het aantal overnachtingen terug. Deze
daling versterkt zich in 2007 door de sluiting van
een kleiner hotel en aansluitend de effecten van de
recessie. Waarschijnlijk zijn door het laatste vooral
de zakelijke overnachtingen geraakt. Na 2008 groeit
het aantal overnachtingen weer in de gegevens van
de toeristenbelasting. Zowel hotels als de speciale
evenementenkampeerterreinen laten een groei zien.
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Illustratie 1: hotelbedden per 10.000 inwoners; rangorde van
Nijmegen binnen de 25 grootste gemeenten
Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering

Een sterk punt van het hotelaanbod is de grote
diversiteit (schaal, locatie, sfeer, setting e.d.). Qua
formele classificatie bevindt het aanbod zich echter
hoofdzakelijk in het middensegment (3‐ en 4‐
sterren). Gemiddeld zijn de hotels niet erg groot.
Ondanks de flinke stijging van het aantal overnach‐
tingen is de hotelcapaciteit tussen 1999 en 2011 niet
meegegroeid, maar eerder gekrompen. Op de markt
heeft wel vervanging plaatsgevonden: twee hotels
verdwenen en een nieuw hotel opende haar deuren
aan de Waalkade. Ook zijn op dit moment plannen
in ontwikkeling om te komen tot uitbreiding van het
hotelaanbod in de stad.
Een specifiek onderdeel van de markt ‐ de Bed &
Breakfast‐sector ‐ is sterk in opkomst. Op meer dan
50 locaties in de stad worden dergelijke logiesmoge‐
lijkheden aangeboden.
In de omgeving van Nijmegen is het hotelaanbod
van oudsher geconcentreerd in het groene gebied
aan de zuidoostzijde van de stad. De omgeving,
binnen een straal van 15 kilometer, heeft bijna een
dubbel zo groot aanbod van hotelbedden (1.550) als
Nijmegen zelf.

Illustratie 3: overnachtingen in Nijmeegse hotels en totaal;
indexcijfer 1999=100
Bron: registratie toeristenbelasting, bewerking O&S

Wat verder terugkijkend zien we dat sinds 1996
(Hotelmarktonderzoek van 1997) het aantal over‐
nachtingen op de Nijmeegse hotelmarkt is gestegen
van 100.000 naar 141.000 in 2011). Vooral op de
toeristische markt heeft de stad een flinke sprong
vooruit gemaakt.

Weinig hotelcapaciteit, groeiende diversiteit
De Nijmeegse hotelmarkt anno 2011 bestaat uit 15
bedrijven met in totaal 816 bedden.
Naar verhouding blijft het Nijmeegse hotelaanbod
erg klein, deels ook door hotelaanbod direct voorbij
de gemeentegrens. Van de 25 grootste gemeenten
scoort Nijmegen de 23e plaats wat betreft het aantal
bedden per 10.000 inwoners. Alleen Tilburg en
Zoetermeer scoren nog zwakker. Door een daling
van het aantal bedden in de registratie van het Be‐
drijfschap en de stijging van het inwonertal is Nij‐
megen in deze rangordening sinds 2006 vijf plaatsen
gezakt.

Kansen in de cruisevaart
De laatste jaren leggen circa 450 cruiseschepen en
100 dagschepen per jaar in Nijmegen aan. Deze
brengen circa 70.000 passagiers naar Nijmegen. De
passagiers zijn vooral Duitsers, maar in het voorjaar
(“de bollentijd”) ook veel Amerikanen en Australi‐
ers. 85% is ouder dan 55 jaar.
Na 2003 vertoont zowel het aantal aanleggende
cruiseschepen als het aantal passagiers een forse
groei. De verwachting is dat deze markt in de toe‐
komst met 5‐7% per jaar zal doorgroeien, ook ge‐
dragen door de toenemende vergrijzing.
Op dit moment profiteert Nijmegen nog beperkt van
deze bezoekersgroep. Er liggen kansen voor verbe‐
tering in de bestaande situatie en voor groei in de
toekomst.

Bronnen
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Provincie Gelderland, Bureau Economisch On‐
derzoek: Maak kennis met de vrijetijdseconomie
in Gelderland
Provinciale Werkgelegenheidsenquête Gelder‐
land, 2011
LAGroup: Toeristisch Imago Onderzoek, 2010
Van Spronsen en Partners, Meest Gastvrije Stad
2011; oktober 2011
Respons Top 100 Evenementen Monitor 2012
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Respons/NBTC: Ranglijst Top 50 dagattracties,
2011
Gemeente Nijmegen, afd. O&S, diverse Evene‐
mentenmonitorrapportages
Holland Casino, Jaarverslag
RBT‐KAN: Toeristisch‐receatieve monitor Regio
Arnhem Nijmegen 2010
Gemeente Nijmegen, registratie toeristenbelas‐
ting
Gemeente Nijmegen, Hotelmarktonderzoek 2007
Bedrijfschap Horeca, Feiten en cijfers op
Cruisevaart Nijmegen, verkenning en effectme‐
ting, afd. O&S, Stephanie Paridaen, oktober 2011
www.kenniscentrumhoreca.nl
www.bedandbreakfastnijmegen.nl
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Jeugd
In de Stads‐ en Wijkmonitor 2009 zagen we op diverse vlakken gunstige ontwikkelingen bij de jeugd: contact met
de ouders, spijbelen, oordeel over de woonbuurt, gezond gedrag, sporten en bewegen, deelname aan activiteiten in
de vrije tijd en probleemgedrag. Maar daartegenover was ook sprake van de nodige serieuze problemen: ernstige
overlast van hangjongeren in enkele wijken, de toename van het aantal jeugdige verdachten, het aandeel van de
niet‐westerse allochtonen in de jeugdcriminaliteit, overmatig alcoholgebruik, relatief veel softdruggebruik, voor‐
tijdig schoolverlaten, oplopende jeugdwerkloosheid en een groeiend beroep op de jeugdzorg. De afgelopen twee
jaar zijn er weinig rapportages van jeugdonderzoek beschikbaar gekomen. Wel zijn er voorlopige gegevens be‐
schikbaar uit enquête‐onderzoek onder middelbare scholieren in 2011. Uit deze en de verder beschikbare gegevens,
vooral statistieken, komt het beeld naar voren dat de in 2009 gesignaleerde aandachtspunten nog evenzeer van
toepassing zijn. Bij sommige aspecten geldt dat extra, zoals de jeugdwerkloosheid, de behoefte aan jeugdzorg, de
bestrijding van cannabisverslaving en de schooluitval onder Nijmeegse MBO‐ers. Positief is de in 2011 geconsta‐
teerde afname van het alcohol‐ en drugsgebruik onder 13‐ tot 16‐jarigen. Voor wat betreft de jongerenoverlast
zijn er geen signalen dat deze is toegenomen. Het percentage volwassenen dat jongerenproblematiek in de stad en
buurten noemt als een met voorrang aan te pakken probleem is zelfs iets afgenomen.

Vooraf
De afgelopen twee jaar zijn er geen specifieke on‐
derzoeksrapportages over de jeugd in Nijmegen
uitgebracht. Voor een deel van de informatie uit dit
hoofdstuk is daarom geput uit de Nijmeegse
Jeugdmonitor, die bijna vier jaar geleden is uitge‐
voerd voor de categorie 12‐17‐jaar. De Jeugdmonitor
gaat over de leefwerelden van jongeren (thuis,
school, buurt, vrije tijd) en overlast veroorzakend
probleemgedrag. Daarnaast is gebruik gemaakt van
het E‐MOVO onderzoek van de GGD dat elke vier
jaar op meerdere plekken in Nederland wordt ge‐
houden onder 13‐ tot 16‐jarigen. E‐MOVO gaat over
de gezondheid en leefwijze van jongeren. Binnen‐
kort komen de bevindingen beschikbaar van het E‐
MOVO‐onderzoek van 2011. In deze monitor heb‐
ben we, vooruitlopend op de rapportage van dit
onderzoek, al wel gebruik kunnen maken van eerste
tabelgegevens1. Voorts is gebruik gemaakt van de
Kindermonitor 2009/2010 en zijn enkele gegevens
toegepast uit de gemeentelijke bevolkingsenquêtes
van 2011 (Veiligheidsmonitor en Stadspeiling). In de
Veiligheidsmonitor zijn dit jaar voor het eerst ook
15‐ tot 17‐jarigen bevraagd. Het gaat maar om een
relatief beperkt aantal respondenten, maar het levert
wel enkele indicaties op m.b.t. de beleving van de
buurt. Tenslotte is recent door het CBS de landelijke
Jeugdmonitor 2011 uitgebracht met daarin een regi‐
onaal beeld van de jeugd.

I.DE AANTALLEN
Veel twintigers in Nijmegen
De Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem
Nijmegen trekken veel jongeren naar Nijmegen.
Vergeleken met de Nederlandse bevolking wonen er
hier daarom veel twintigers: 11% van de bevolking
is tussen de 20 en 24 (landelijk 6%), bijna 9% tussen
de 25 en 30 (landelijk ook 6%). Een op de vijf Nijme‐
genaren bevindt zich dus in de leeftijdscategorie 20‐
29. Jeugdigen tussen de 0 en 14 jaar wonen er in
Nijmegen minder dan in Nederland.
In illustratie 1 is ook te zien dat met name het aan‐
deel 20‐ tot 24‐jarigen in Nijmegen de afgelopen 10
jaar flink is toegenomen, in absolute zin met 4.000.
Het aandeel 0‐ tot 14‐jarigen is teruggelopen, in
absolute zin overigens nog nauwelijks.

Naast dit hoofdstuk over jeugd en jongeren zijn er
een aparte hoofdstukken Onderwijs en Veiligheid.
Enkele passages hieruit komen ook voor in dit
hoofdstuk. Verder zijn een aantal bevindingen over
de gezondheid van jongeren ook opgenomen in het
hoofdstuk Gezondheid en Zorg.

1

Alleen voor Nijmegen; voor de andere Gelderse steden zijn
deze nog niet beschikbaar.
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Illustratie 1: aandelen jongeren Nederland en Nijmegen in 2001
en 2011
Bron: CBS Statline
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Jeugd
De verschillende jongerencategorieën zijn niet
evenwichtig over de stad gespreid. In Noord (Waal‐
sprong), het jongste, nog in ontwikkeling zijnde,
stadsdeel van Nijmegen, is het aandeel kinderen (0‐
14 jaar) bijna 28%. Op grote afstand (18%) volgt
Lindenholt (het op één na jongste stadsdeel, groten‐
deels gebouwd in de 80‐er jaren van de vorige
eeuw). Het percentage 20‐ tot 29‐jarigen is het
hoogst in Centrum (44%) en vervolgens Nijmegen‐
Oost (27%). In Oud‐West, Nieuw‐West en Midden is
dit aandeel gemiddeld (20%), in de overige stadsde‐
len aan de zuid‐ en noordkant van de stad duidelijk
ondergemiddeld (circa 13%).
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Illustratie 2: leeftijdsopbouw per stadsdeel, 1‐1‐2011
Bron: Stadsgetallen

II.LEEFWERELDEN: THUIS, SCHOOL,
WOONBUURT

Belang van goed contact met ouders
Een belangrijke bevinding uit de Jeugdmonitor 2008
was dat meer jongeren vonden dat hun ouders
voldoende tijd voor hen hadden of dat ze goed met
hun ouders konden praten. Dit gold met name voor
de jongste groep (12‐14) en in mindere mate bij de
15‐17‐jarigen en de jongeren met een niet‐westerse
herkomst.
Uit het E‐MOVO onderzoek van 2007 bleek dat het
aandeel jongeren van 13 tot 16 jaar dat het thuis
(helemaal) niet leuk vindt 9% was, ongeveer even
hoog als in andere Gelderse steden (Arnhem, Apel‐
doorn en Ede)2.
Bij deze resultaten werd verwezen naar een onder‐
zoek van de Radboud Universiteit onder Neder‐
landse jongeren (‘De deugd van tegenwoordig’). Dit
onderzoek geeft inzicht in het belang van het contact
met de ouders. Er komt naar voren dat risicogedrag
van jongeren samenhangt met de opvoedingsstijl
van de ouders. Jongeren, van wie de ouders een
autoritatieve opvoedingsstijl hanteren ‐ liefde, steun
en uitleg geven en tegelijkertijd grenzen stellen ‐
vallen minder vaak in de volgende risicoprofielen:
zware drinkers, eenzame internetters, jonge delin‐
quenten en drugsgebruikers.
2007

vind het niet leuk of
vreselijk op school
heeft in laatste 4
weken gespijbeld

Apeldoorn

kan niet goed met
ouders praten

Ede

(helemaal) niet leuk

Anhem

vindt het thuis

Nijmegen

Ongeveer 21% van de 0‐ tot 14‐jarigen is van niet‐
westerse herkomst (d.w.z. is zelf in een niet‐westers
land geboren of ‐ hetgeen veel vaker het geval is ‐
één of beide ouders zijn in een niet‐westers land
geboren). In vergelijking met afgelopen jaren is
hierbij sprake van een lichte daling. Bij de 15‐ tot 24‐
jarigen zijn aantal en aandeel gestabiliseerd.
In vergelijking met de landelijke percentages liggen
de percentages nog vrij hoog, maar ze blijven achter
bij de gemiddelden voor de grote steden.
Het stadsdeel waarbinnen de percentages niet‐
westerse jeugdigen het grootst is, is Dukenburg
(32% van de 0‐ tot 14‐jarigen en 27% van de 15‐ tot
24‐jarigen), maar in Nieuw‐West liggen deze percen‐
tages niet veel lager. Ook in Oud‐West en Zuid
wonen veel kinderen van niet‐westerse herkomst.

Nijmegen

2011

Aandeel kinderen niet‐westerse herkomst
neemt iets af

‐

9%

9%

8%

8%

‐

5%

5%
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4%
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10%

11%

11%

11%

18%

18%
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Illustratie 3: situatie thuis en op school voor 13‐16‐jarigen
Bron: E‐MOVO 2007/2008 en voorlopige cijfers 2011

Meer meldingen bij Leerplicht
Het E‐MOVO onderzoek uit 2007 van de GGD liet
zien dat 8% van de leerlingen in het voortgezet
onderwijs het niet leuk vond op school. Verder gaf
15% aan in de voorgaande vier weken wel eens te
hebben gespijbeld. De cijfers waren wat gunstiger
dan die voor andere Gelderse steden, waar het
spijbelen in tegenstelling tot in Nijmegen niet was

2

In het E‐MOVO onderzoek van 2011 is dit thema anders
bevraagd.
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afgenomen. In 2011 is het percentage dat het op
school niet leuk vindt nagenoeg gelijk (9%), maar is
het spijbelpercentage fors verder gedaald (naar
11%).
Deze cijfers lijken zich niet goed te verhouden tot
bepaalde registraties. Het aantal meldingen dat bij
Bureau Leerplicht wordt gedaan neemt al jarenlang
toe. In 5 jaar tijd was er een stijging van 50%. De
stijging deed zich voor bij het basisonderwijs en het
MBO.
In het schooljaar 2010‐2011 waren er zo’n 1.900
meldingen uit Nijmegen, die betrekking hadden op
in totaal 1.600 Nijmeegse kinderen. Dit betekent dat
ongeveer 8% van de Nijmeegse kinderen tussen 5 en
17 contact heeft gehad met Leerplicht, oplopend van
5% onder de 5‐ 12‐jarigen tot 18 à 19% onder de 16‐
17‐jarigen.
De meldingsbereidheid van scholen en de werkwij‐
ze van Bureau Leerplicht zijn belangrijke factoren
ter verklaring van het aantal meldingen dat binnen‐
komt. Een stijging van het aantal meldingen hoeft
dus niet het gevolg te zijn van een stijging van het
verzuim.
Ongeveer de helft van de meldingen 2010/2011 gaat
over afwezigheid op de ingeschreven school (spijbe‐
len, te laat komen, ofwel relatief verzuim). Voor het
overige betreft het merendeels om absoluut verzuim
(niet ingeschreven).
Op de basisscholen hebben relatief weinig kinderen
te maken met Bureau Leerplicht (5%). In het speciaal
(basis)onderwijs, waar in absolute aantallen veel
minder kinderen heengaan, ligt het percentage
kinderen over wie meldingen worden gedaan rond
de 10%. Het hoogste contactpercentage scoort het
MBO: over 30% van de ongeveer 700 Nijmeegse 16‐
en 17‐jarigen op het MBO is melding gedaan bij
Bureau Leerplicht. Door een verbeterde samenwer‐
king tussen ROC en gemeente komt de laatste jaren
de mate van verzuim duidelijker in beeld.
In de registratie van Bureau Leerplicht zijn er wel
enkele opvallende tendensen. Zo is de mate waarin
leerlingen uit aandachtsgebieden (10%) en met een
niet‐westerse achtergrond (13%) contact hebben met
Leerplicht hoog. Zeker wanneer je dat vergelijkt met
kinderen uit niet‐aandachtsgebieden (6%) en au‐
tochtone kinderen (6%).

Uitval voortgezet onderwijs gedaald, veel
schooluitval op MBO
Volgens voorlopige cijfers waren er in het schooljaar
2010‐2011 88 voortijdig schoolverlaters (VSV‐ers) in
het voortgezet onderwijs in Nijmegen. Dat is 1,2%
van het totaal aantal leerlingen in deze sector. Daar‐
mee komt het VSV‐percentage weer in de buurt ben
het Nederlands gemiddelde en is het vergeleken met
andere steden relatief gunstig.
Binnen de MBO‐opleidingen vallen jaarlijks onge‐
veer 300‐400 Nijmegenaren uit zonder startkwalifi‐
catie. Dat is 12% tot 14% van het totale aantal Nij‐
meegse leerlingen op MBO‐scholen.
Volgens voorlopige cijfers is het VSV‐percentage
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voor 2010‐2011 voor Nijmegen in vergelijking tot
een jaar eerder gedaald. Ook binnen het ROC, de
grootste Nijmeegse MBO‐instelling, is sprake van
een daling, van 9,3% in 2009‐2010 tot 8,8% in 2010‐
2011. Ondanks deze daling is de uitval in Nijmegen
nog steeds veel hoger dan het landelijk gemiddelde,
dat in 2009‐2010 7,5% bedroeg. En hoewel ook in de
meeste andere steden de uitval in het MBO boven
het landelijk gemiddelde is, zijn de uitvalpercenta‐
ges er lager dan in Nijmegen.
Binnen de MBO‐uitval ligt de nadruk op leerlingen
uit Nijmegen. Nog steeds is het zo dat op het ROC
de Nijmeegse leerlingen het slechter doen, vaker
uitvallen, dan die uit de regio. Misschien is het
relatief grote aandeel leerlingen met lage startkan‐
sen onder de Nijmeegse leerlingen hier (mede) een
verklaring voor.

Pesten en onveiligheidsgevoelens op school
Vier jaar geleden konden we een duidelijke afname
constateren van het aantal basisschoolleerlingen dat
regelmatig op school gepest wordt. Ook het aandeel
dat zich op school wel eens onveilig voelt was ge‐
daald. Bij de middelbare scholieren is het percenta‐
ge, dat regelmatig slachtoffer van pesten is, lager en
meer constant, zo blijkt ook uit de E‐MOVO resulta‐
ten van 2011.

Hoog bereik naschoolse activiteiten op brede
en sportieve scholen
Tussen 2003 en 2007 was er een toename van het
aantal jongeren dat deelnam aan naschoolse activi‐
teiten. Op scholen waar het meest in dergelijk aan‐
bod is geïnvesteerd ‐ brede scholen en sportieve
scholen ‐ nam circa twee derde ‘wel eens’ of ‘vaak’
aan die activiteiten deel.

Jongeren oordelen positiever over woonbuurt
Een ruime meerderheid van de jongeren ‐ 87% van
de 12‐17‐jarigen ‐ vond in jeugdmonitorenquête van
2008 de eigen woonbuurt prettig, hetgeen een verbe‐
tering was ten opzicht van 2003. Ook het oordeel
over de contacten tussen jongeren onderling en
tussen jong en oud in de buurt was positiever ge‐
worden. Wel waren jongeren in de aandachtsgebie‐
den een stuk minder positief over verschillende
aspecten van dan jongeren in de overige wijken (zie
illustratie 4).
In de Veiligheidsmonitor van 2011 is ook aan een
(beperkte) groep 15‐ tot 17‐jarigen het oordeel over
de eigen buurt gevraagd. Een grote meerderheid
(85%) gaf aan in een (zeer) prettige buurt te wonen.
En een beperkte minderheid (minder dan 15%) gaf
een rapportcijfer lager dan een 7 voor de woonom‐
geving. Voor de leefbaarheid ligt dit percentage op
circa 20.
Vanwege het beperkte aantal respondenten in deze
leeftijdsklasse betreft het hier indicatieve cijfers, die
ook niet verder uit te splitsen zijn.
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Niet alleen bij de jongeren, maar ook bij de volwas‐
senen worden het oordeel gevraagd over zaken als
de kindvriendelijkheid van de woonbuurt en speel‐
plekken voor de jeugd. Hierover zijn wel recentere
resultaten. In 2009 vond in de Kindermonitor drie‐
kwart van de ouders de eigen buurt kindvriendelijk.
Verder is het aandeel volwassenen dat tevreden is
over de speelplekken voor kinderen in de buurt
tussen 2009 en 2011 nagenoeg constant gebleven, ca.
56% (Veiligheidsmonitor). Het aandeel volwassenen
dat vindt dat er voldoende plekken in de buurt zijn
waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten is in deze
periode gestegen.
Het oordeel over activiteiten voor jongeren in de
buurt was in 2008 minder gunstig. Ruim de helft
van de jongeren vond dat er in de buurt te weinig
activiteiten voor jongeren zijn. Van de volwassenen
was zelfs driekwart die mening toegedaan. In Du‐
kenburg en Lindenholt vonden relatief de meeste
jongeren en volwassenen dat er te weinig jongeren‐
activiteiten in de buurt zijn. In 2011 is dit item niet
bevraagd onder de volwassenen.

Illustratie 4: oordeel van 12‐17‐jarigen over aspecten woonbuurt
naar wel‐ en niet‐aandachtsgebieden
Bron: Jeugdmonitor 2008, O&S

In 2008 ging 5% van de jongeren wekelijks naar een
jongerencentrum, nog eens 8% deed dat minder
vaak. Het bereik van de centra was vrij stabiel. Tot
de bezoekers van de jongerencentra behoren relatief
veel jongens, jongeren van niet‐westerse komaf en
vmbo‐leerlingen.

Wel is een betrouwbaarder beeld te geven m.b.t. de
contacten tussen jong en oud. Uit eerdere Stadspei‐
lingen bleek dat volwassenen wat positiever waren
gaan oordelen over het onderlinge contact tussen
jong en oud in de buurt. Tussen 2009 en 2011 zijn de
verhoudingen grotendeels hetzelfde gebleven. In
beide jaren was het aandeel dat vond dat het contact
niet goed was ongeveer 9%.

Behoefte aan extra sport‐ en speelplekken
wat afgenomen, bereik tussen 2003 en 2008
toegenomen
In de afgelopen jaren heeft de gemeente geïnves‐
teerd in de sport‐ en speelplekken (onderhoud,
opknappen, nieuwe plekken), waarbij sterk gelet is
op een goede spreiding van plekken over de stad.
De Jeugdmonitor 2008 liet zien dat de behoefte bij
jongeren aan extra sport‐ en speelplekken en jeugd‐
activiteiten in de buurt groot was gebleven, maar
ten opzichte van 2003 wel was afgenomen. Zo vond
42% van de 10‐11‐jarigen dat er in de woonbuurt te
weinig sport‐ en speelplekken zijn, tegenover 59% in
2003. Jongeren hebben met name behoefte aan extra
plekken waar ze kunnen voetballen en/of elkaar
kunnen ontmoeten. Ook is er behoefte aan meer
jongerencentra en wijkcentra met jongerenactivitei‐
ten.
Met de sport‐ en speelplekken in de woonbuurten
werd in 2008 bijna 90% van de basisscholieren en
bijna twee derde van de middelbare scholieren
bereikt. Dat was meer dan in 2003.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012
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III.PARTICIPATIE
Crisis leidt tot toename jeugdwerkloosheid
In de periode 2005‐2008 was de werkloosheid onder
jongeren beneden de 23 jaar gedaald naar het laagste
niveau sinds jaren. Na het begin van de kredietcrisis
nam de werkloosheid in deze leeftijdsgroep vanaf
de eerste maanden van 2009 sterk toe. Zo was vol‐
gens de landelijke Jeugdmonitor 2011 het aandeel
jongeren tussen de 15 en 23 jaar dat in 2011 inge‐
schreven stond gestegen naar 2,6%. Dat is niet alleen
hoger dan het Nederlands gemiddelde (1,5%), maar
ook dan dat van de steden van meer dan 100.000
inwoners (1,8%).

Sportdeelname bij jeugd stabiel3

ten en fruit eet. Voorts is het zo dat 28% van de
kinderen minder dan 7 uur per week beweegt
(sport, buiten spelen, lopen of fietsen naar school).
Het aandeel Nijmeegse 13‐16‐jarigen dat minder dan
7 uur per week beweegt was tussen 2003 en 2007
afgenomen van meer dan 30% tot 23%. Op een paar
scholen waar de toename in bewegen erg groot was,
bleek een naschools sportprogramma te draaien. In
2007 weken de Nijmeegse cijfers niet bijzonder af
van die in andere steden als Arnhem en Apeldoorn.
De eerste bevindingen uit het E‐MOVO‐onderzoek
2011 laten zien dat het percentage dat minder dan 7
uur per week beweegt de laatste vier jaar weer terug
is gestegen naar het niveau van 2003 (33%). Door de
veranderde vraagstelling is evenwel niet vast te
stellen in hoeverre dit een verslechtering is.

Uit de Jeugdmonitor 2008 bleek dat de sportdeel‐
name onder de Nijmeegse jongeren was toegeno‐
men. In vergelijking met 2003 waren meer jongeren
wekelijks aan het sporten en ook waren meer jonge‐
ren lid van een sportclub. Daarbij zullen de investe‐
ringen in sportplekken en sportstimulering een rol
hebben gespeeld.
Voor de ontwikkeling in de laatste jaren leveren de
Stadspeilingen gegevens op. Het aandeel Nijmeegse
jongeren dat sport is tussen 2009 en 2011 ongeveer
gelijk gebleven. Driekwart van de Nijmeegse jeugd
(4‐17 jaar) doet aan sport en twee derde is lid van
een sportvereniging. Het E‐MOVO‐onderzoek 2011
meet nagenoeg hetzelfde percentage lidmaatschap
van sportclubs onder 13‐ tot 16‐jarigen (67%).

Illustratie 6: percentage jongeren dat minimaal 7 uur per week
beweegt (volgens ouders van 4‐12‐jarigen)
Bron: E‐MOVO 2007/2008, Kindermonitor 2009/2010, GGD
Regio Nijmegen

Aandeel sportclubleden onder Nijmeegse
jongeren in buurt van landelijk gemiddelde
Illustratie 5: sportdeelname bij Nijmeegse jeugd (4‐17 jaar)
Bron: Stadspeiling, O&S

Over de populariteit van de verschillende sporten
bij de Nijmeegse jeugd hebben we geen gegevens
over de laatste paar jaar. Gegevens uit 2008 laten
zien dat voetbal, danssport, hockey, vecht‐ en ver‐
dedigingssporten, tennis en paardensport de meest
beoefende sporten in verenigingsverband zijn.

Bewegen en voeding
De Kindermonitor 2009 laat zien dat bijna alle 4‐ tot
12‐jarigen in Nijmegen (98%) dagelijks ontbijt, maar
dat 20 tot 30% minder dan 6 dagen per week groen‐
3

In deze paragraaf komen sporten en bewegen aan de orde
onder de noemer participatie. Er is uiteraard ook een sterke
relatie met het thema gezondheid en leefstijl in de volgende
paragraaf.
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Volgens cijfers van het Mulier Instituut uit 2008 is
circa tweederde van de jongeren lid van een sport‐
club. In Nijmegen lag dat percentage in 2009 op
64%, en in 2011 op 65%. Vanwege verschillen in de
onderzoeksmethodiek is de vergelijking met de
landelijke cijfers niet helemaal zuiver.
Ook is stedenvergelijking mogelijk op basis van de
Kindermonitor 2009/2010 van de GGD, onderzoek
onder 0‐12‐jarigen dat is uitgevoerd bij de ouders.
Het aandeel sportclubleden is in Nijmegen het
hoogst, maar kijken we naar het percentage basis‐
scholieren met voldoende beweging dan is er niet
veel verschil tussen Nijmegen en andere steden als
Arnhem en Apeldoorn.

Enkele verschillen m.b.t. sporten en bewegen
naar achtergrondkenmerken
De GGD‐onderzoeken laten zien dat jongens meer
bewegen dan meisjes. Uit de Jeugdmonitor 2008
weten we dat met name niet‐westerse meisjes wei‐
nig aan sport doen. Verder bewegen havo/vwo‐
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leerlingen meer dan vmbo‐leerlingen.
Bij de basisscholieren zijn geen duidelijke verschil‐
len naar sociaal‐economische status (SES) gemeten.
Kinderen uit gezinnen met een lage SES zijn minder
vaak lid van een sportclub, maar spelen vaker bui‐
ten.

waarmee jongeren automatisch lid van de biblio‐
theek zijn. Tussen 2008 en 2010 lijkt er weer sprake
van een stijgende tendens. Het aantal leden tot en
met 17 jaar nam toe van iets meer dan 17.500 naar
19.000 leden.
Bij de jongvolwassenen (18‐24 jaar) was de daling
van het aandeel bibliotheekbezoekers tussen 2003 en
2008 nog veel scherper: van 59% in 2005 naar 30% in
2009. Sindsdien is het bereik nog iets gedaald, maar
de daling is wel aan het afvlakken.

Illustratie 8: deelname aan verschillende vrijetijdsbestedingen
voor de 12‐17‐jarigen
Bron: Jeugdmonitor 2008, O&S

Illustratie 7: deelname aan verschillende vrijetijdsbestedingen
voor de 12‐17‐jarigen, naar opleidingsniveau
Bron: Jeugdmonitor 2008, O&S

Bij gezinnen, waarin men grote moeite heeft financi‐
eel rond te komen, ligt het percentage 0‐12‐kinderen
dat geen lid van een sportvereniging duidelijk hoger
dan gemiddeld.
In de vorige Stads‐ en Wijkmonitor constateerden
we dat de verschillen in het aandeel sportclubleden
tussen jongeren in de aandachtsgebieden en jonge‐
ren in de overige gebieden wat kleiner waren ge‐
worden. De stadspeilingsgegevens van 2011 over
sportdeelname onder de jeugd duiden echter op een
afname van het aandeel sportende kinderen in aan‐
dachtsgebieden.

Voor ander cultureel aanbod geldt dat het bereik
tussen 2003 en 2008 onder de jeugd was gestegen.
Meer jongeren dan in 2003 volgden buiten school les
in creatieve activiteiten, zo bleek uit de jongerenen‐
quêtes. Hierbinnen was het aandeel jongeren dat
(betaalde) lessen volgt bij de Lindenberg stabiel
gebleven (rond 6%). Uit de registratiecijfers blijkt
dat ook voor de jaren na 2008 het geval te zijn. Ver‐
der hebben we geen actuele gegevens over de ama‐
teurkunstbeoefening bij jongeren.
Een andere gegeven, ook op basis van de Jeugdmo‐
nitor 2008, is dat bijna 70% van de jongeren in 1 jaar
tijd één of meer gesubsidieerde podia bezoekt
(Stadsschouwburg, De Vereeniging, Doornroosje,
Lindenberg Theater en LUX).

Culturele activiteiten jeugd

Vrijwillig jeugdwerk bereikt vooral jongeren
uit omliggende wijken en relatief weinig
jongeren van niet‐westerse herkomst

Het aandeel 12‐17‐jarigen, dat wel eens naar de
bibliotheek gaat was tussen 2003 en 2008 gedaald
van 85% naar 73%. Dit ondanks de gratis aan mid‐
delbare scholieren verstrekte Cultuurpas C4J,

Volgens de Jeugdmonitor 2008 is 4% van de 5‐16‐
jarigen in Nijmegen lid van een scoutinggroep, circa
10% doet mee aan activiteiten van hobbyverenigin‐
gen en circa 16% neemt deel aan bouwdorpen en
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andere vakantieactiviteiten. De meeste van deze
vrijwillige jeugdwerkorganisaties en activiteiten
trekken vooral jongeren uit de wijken in de omge‐
ving van de locaties waar de activiteiten plaatsvin‐
den. Een meerderheid van de organisaties en activi‐
teiten trekt relatief weinig niet‐westerse jongeren.

IV.GEZONDHEID EN LEEFSTIJL
Circa 80% van de jongeren voelt zich gezond
Voor de gezondheidsbeleving onder de jeugd kun‐
nen we teruggrijpen op de E‐MOVO‐onderzoeken.
Vier jaar geleden beoordeelde 79% van de jongeren
van 13 tot 16 jaar de eigen gezondheid als ‘(heel)
goed’ en 3% als ‘niet zo best/slecht’ (18% ‘gaat wel’).
Dit beeld was vergelijkbaar met dat in andere Gel‐
derse steden. De antwoorden van de in 2011 geën‐
quêteerde 13‐ tot 16‐jarigen laten een lichte verbete‐
ring zien: 81% ervaart de gezondheid als (heel)
goed, 16% als matig en opnieuw 3% als niet zo best
of slecht. Dat laatste percentage strookt met het
aandeel 15‐ tot 17‐jarigen in de Veiligheidsmonitor
uit 2011. Ook daarin noemt 3% de eigen gezondheid
matig of slecht.
Voorts gaf in het E‐MOVO‐onderzoek van 2007 zo’n
5% van de 13‐16‐jarigen aan serieuze psychische en
psychosociale problemen of depressieve gevoelens
te hebben. Voor nog eens zo’n 10 tot 15% gold dat in
lichtere mate. Het E‐MOVO onderzoek van 2011
levert vergelijkbare percentages op. Bij meisjes en bij
vmbo‐leerlingen komt psychische problematiek
relatief vaker voor.
Andere gegevens uit het E‐MOVO onderzoek 2011
zijn dat 5% van de 13‐16‐jarigen aangaf wel eens
geestelijk mishandeld te worden en 2% lichamelijk.
Net als landelijk was er tot 2008 in Nijmegen en
Gelderland een groei van het aantal meldingen van
kindermishandeling bij het Advies‐ en Meldpunt
Kindermishandeling (AMK). Dat betekende niet
direct dat kindermishandeling ook vaker voor‐
kwam. In de afgelopen jaren is er werk van gemaakt
om ervoor te zorgen dat burgers en professionals
kindermishandeling eerder melden. In 2008 kwam
zowel landelijk als in de regio een einde aan de
groei van het aantal meldingen.
2007

Nijmegen

Nijmegen

Anhem

Ede

Apeldoorn

2011

3%

3%

4%

3%

3%

5%

5%

7%

5%

5%

5%

5%

5%

4%

6%

2%

3%

3%

3%

3%

vindt eigen
gezondheid niet zo
best of slecht
psychisch matig of
ernstig ongezond
wordt wel eens
lichamelijk
mishandeld
wordt wel eens
geestelijk mishandeld

Illustratie 9: cijfers m.b.t. (geestelijke) gezondheid 13‐16‐jarigen
Bron: E‐MOVO 2007/2008 en voorlopige cijfers 2011
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temin is het alcoholgebruik onder 16‐jarigen nog
steeds hoog. Landelijk was er in 2007 ook sprake
van een afname van alcoholgebruik en roken onder
jongeren. Of dit nog steeds zo is moet nog blijken uit
de verdere analyse van de onderzoeksresultaten.
2011
Arnhem

Ede

Apeldoorn

2007

Nijmegen

In 2007 was er enige vooruitgang te bespeuren in de
voedingsgewoonten van jongeren, hoewel er ook
nog veel te winnen was: een meerderheid van de
jongeren haalde de aanbevolen hoeveelheid groente
en fruit niet en bijna een kwart ontbeet minder dan 5
keer per week. Op basis van de eerste cijfers uit E‐
MOVO 2011 lijkt er de laatste jaren een lichte verbe‐
tering te zijn in het ontbijtgedrag en het eten van
groente, terwijl het eten van fruit juist wat minder is
geworden.

Nijmegen

Lichte verschuivingen voedingsgewoonten

19%

23%

21%

16%

18%

8%

12%

10%

5%

8%

8%

8%

11%

9%

10%

2%

3%

3%

2%

2%

in laatste 4 weken

Overgewicht
Beweging (zie vorige paragraaf) en zeker ook voe‐
ding hangen samen met overgewicht. Het aandeel
jongeren in Nijmegen met overgewicht bevindt zich
al lange tijd op een zelfde niveau.
In het schooljaar 2010‐2011 is bij 14,1% van de jeug‐
digen overgewicht vastgesteld. Bij 11,2% was dit
(matig) overgewicht en bij 2,9% obesitas (ernstig
overgewicht). Een uitsplitsing naar leeftijdsgroep
laat zien dat het percentage overgewicht toeneemt
met de leeftijd van 9,5% bij de 5‐jarigen naar 17,6%
bij de 13/14‐jarigen.
In illustratie 10 is het overgewicht over de laatste
schooljaren weergegeven. Daarin is te zien dat het
percentage overgewicht enigszins fluctueert over de
jaren. De cijfers van het laatste schooljaar lijken iets
te dalen, maar de verschillen zijn nog te klein en
wisselend om echt te kunnen spreken van een da‐
lende trend. Deze cijfers liggen in de buurt van de
landelijk gemeten percentages voor de 2‐20 jarigen.
Het percentage overgewicht in de gemeente Nijme‐
gen ligt (net als vorig jaar) een procent hoger dan
voor de regio als geheel.

aangeschoten of
dronken geweest
in laatste 4 weken
softdrugs gebruikt

rookt dagelijks

in laatste 4 weken
harddrugs gebruikt

Illustratie 11: genotmiddelengebruik bij 13‐16‐jarigen
Bron: E‐MOVO 2007/2008 en voorlopige cijfers 2011

In 2007 was ook het aandeel jongeren in Nijmegen
dat rookte (8% dagelijks en nog eens 7% niet‐
dagelijks) licht afgenomen. In 2011 blijken deze
percentages niet verder gedaald te zijn.
Het drugsgebruik onder de Nijmeegse 13‐16‐jarigen
was in 2007, aansluitend bij het landelijke beeld, vrij
stabiel (12% soft‐ en 3% harddrugsgebruikers). De
eerste E‐MOVO‐cijfers uit 2011 wijzen op een afna‐
me gedurende de laatste 4 jaar (naar 8% soft‐ en 2%
harddrugsgebruikers).

Meer jongeren zoeken hulp vanwege
problematisch cannabisgebruik

Illustratie 10: overgewicht schooljeugd schooljaar 2003‐2011
Bron: GGD Regio Nijmegen

Alcohol, roken en softdrugs: lichte
verbeteringen
Het percentage 13‐16‐jarigen dat alcohol gebruikt
vertoonde in 2007 een daling. Wel was er relatief
vaak sprake van overmatig alcoholgebruik.
In het E‐MOVO‐onderzoek 2011 wordt de daling
voortgezet. Zowel de ondervraagde leerlingen uit de
2e klas als de 4e klas zijn minder gaan drinken. Niet‐

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012

IrisZorg brengt jaarlijks het alcohol‐ en drugsge‐
bruik bij Gelderse jongeren en jongvolwassenen in
beeld via de rapportages “Tendens”. De laatste jaren
is er een sterke stijging van het aantal jongeren dat
hulp zoekt in verband met problematisch cannabis‐
gebruik. Tussen 2006 en 2010 is het aantal jongeren
dat bij IrisZorg staat ingeschreven voor cannabisge‐
bruik verdubbeld van ca. 175 naar 350. Dit komt
overeen met landelijke ontwikkelingen. Enerzijds
kan het betekenen dat meer jonge mensen proble‐
men hebben met cannabisgebruik, anderzijds kan
het ook zo zijn dat zij hun problemen eerder erken‐
nen en hulp zoeken bij de verslavingszorg.
Bij andere drugs als cocaïne, XTC en speed wordt
geen gewag gemaakt van toenemende aantallen
gebruikers die bij IrisZorg staan ingeschreven. Een
uitzondering hierop is de drug GHB, waarbij tussen
2006 en 2010 een sterke stijging plaats vond, in 2010
volledig voor rekening van meisjes.
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Bij de cliënten met problematisch alcoholgebruik4 is
het aandeel jongeren relatief laag, maar wel toene‐
mend, zo bleek al uit de Tendensrapportage van
2008. In de rapportage van 2010 worden de ontwik‐
kelingen niet kwantitatief geduid, maar wijst men
wel op verschijnselen als het hand in hand gaan van
uitgaan en alcohol en het inmiddels als “gewoon” te
beschouwen drinken voor het uitgaan. Ook blijkt nu
weer dat bij het gecombineerd gebruik van midde‐
len alcohol vaak een basisrol speelt, m.n. alcohol met
cocaïne of cannabis, maar ook alcohol met XTC. In
2010 is de GGD regio Nijmegen in acht gemeenten
waaronder Nijmegen gestart met het alcoholmati‐
gingsproject “Durf nu”, gericht op jongeren van 11
tot 17 jaar en hun ouders. Ook de scholen en Iris‐
Zorg zijn hierbij betrokken.

Vaker ongezond gedrag bij vmbo‐ers
Uit eerdere monitoren blijkt steeds dat diverse vor‐
men van ongezond gedrag vaker voorkomen bij
vmbo‐leerlingen dan bij leerlingen op havo en vwo:
overmatig alcoholgebruik, roken, cannabisgebruik,
niet ontbijten en weinig sporten en bewegen.

V.DIVERSE ASPECTEN
JONGERENPROBLEMATIEK

Probleemjongeren in beeld
In de vorige Stads‐ en Wijkmonitor stond als sa‐
menvattende constatering uit E‐MOVO en Jeugd‐
monitor dat het aandeel ‘probleemrijke’ jongeren ‐
jongeren die met hun gedrag voor zwaardere over‐
last zorgen en/of zwaardere psychische problemen
hebben ‐ was afgenomen van circa 15% in 2003 naar
circa 10% in 2007/2008. Tegelijk was evenwel te zien
dat er bij instanties meer jongeren met problemen in
beeld kwamen.
Hierbij hebben we het over twee aparte groepen.
Overlast veroorzakend probleemgedrag komt het
meest voor bij 15‐17‐jarige jongens. Psychische pro‐
blemen komen het meest voor bij 15‐17‐jarige meis‐
jes, veelal niet in combinatie met overlast veroorza‐
kend probleemgedrag.
Of sinds 2008 er sprake is van toe‐ of afnames zal
nadere analyse op basis van het E‐MOVO onder‐
zoek en andere bronnen moeten uitwijzen.
Hieronder volgen als opmaat een aantal relevante
bevindingen uit enkele bronnen.

Aantal harde kern jongeren relatief hoog,
aantal jeugdige veelplegers relatief laag
In 2010 werden 160 op de 10.000 Nijmegenaren van
12 jaar en ouder verdacht van een misdrijf. In diver‐
se andere steden van vergelijkbare omvang was dit
aandeel lager. Kijken we alleen naar de jeugdige
verdachten (12‐17 jaar), dan gaat het om 254 op de
10.000. Het Nijmeegse cijfer is daarmee lager dan het
gemiddelde van de G31 (272).
Het is op basis van de beschikbare gegevens niet
goed mogelijk om statistieken te maken van de
ontwikkeling van deze groep over de laatste jaren.
Dit heeft te maken met de recente veranderingen in
de politie‐administratie. De statistieken geven nu
weliswaar een flinke daling te zien, maar die geldt
in grote lijnen voor alle Nederlandse steden.

4

Het gaat hier om problematisch alcoholgebruik. Eerder is op
basis van E‐MOVO 2011 al vastgesteld dat het alcoholge‐
bruik in het algemeen bij jongeren tot 16 jaar de laatste jaren
is gedaald.
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Als we kijken naar het aantal jeugdige veelplegers
(12‐17 jaar), dan zien we dat dat in Nijmegen in 2010
laag was (10 op de 10.000). Het aandeel veelplegers
onder de jongvolwassen (18‐24) en meerderjarigen
(25 jaar en ouder) was vrij gemiddeld. Over de
groep 12‐24 jaar gaat het in absolute zin om 44
veelplegers.
Het aantal harde‐kern‐jongeren (12‐24 jaar en ouder)
is wel weer aan de hoge kant (23 op de 10.000, ofwel
een absoluut aantal van 76). Alleen in Haarlem was
het aandeel hoger. Een harde kern jongere is een
persoon die in het peiljaar (2010) twee zware
misdrijven heeft gepleegd en bovendien in de jaren
daarvoor drie antecedenten heeft opgelopen of die
in het peiljaar ten minste drie zware misdrijven
heeft gepleegd.
Interessant in dit verband is de daling van het aan‐
deel Nijmegenaren, die de indruk hebben dat jeugd‐
criminaliteit vaak in de woonbuurt voorkomt (7% in
2009 en 5% in 2011).
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Voor dit moment is verder een beeld van strafbare
feiten te vormen op basis van de enquêtering van
vier jaar geleden. Bij de Jeugdmonitor 2008 gaven
minder jongeren dan in 2003 aan dat ze in het voor‐
gaande jaar één of meer soorten strafbare feiten
hadden gepleegd: 32% van de 12‐17‐jarigen tegen‐
over 39% in 2003.

Relatief veel niet‐westerse allochtonen onder
jeugdige meer‐ en veelplegers
Onder enkele groepen jongere Nijmegenaren van
buitenlandse afkomst is het percentage verdachten
relatief groot.
Bij de 12‐24‐jarigen is er een relatief hoog aandeel
verdachten onder met name Marokkanen (11,6%) en
Antillianen (7,5%). Als gekeken wordt naar een
periode van 5 jaar, springen de Marokkaanse jon‐
gens er het meest negatief uit: 43% van de Marok‐
kaanse jongens van 12‐24 jaar werd in die periode
verdacht van één of meer delicten, tegenover circa
een kwart van de Antilliaanse, Surinaamse en Turk‐
se jongens en 11% van de autochtone jongens. Ver‐
der valt op dat 10% van de Marokkaanse, Surinaam‐
se en Antilliaanse meisjes in die periode verdacht
werd van één of meer delicten, tegenover 3% van de
autochtone meisjes.

Nijmegenaren blijven aandacht vragen voor
jongerenoverlast, maar minder nadrukkelijk
dan in 2009
Het aandeel bewoners dat vindt dat jongerenlast
vaak voorkomt in hun buurt is tussen 2009 en 2011
constant gebleven (13%). Burgers blijven dan ook
aandacht vragen voor jongerenoverlast, zij het min‐
der nadrukkelijk dan in 2009.
Enkele jaren geleden gaven Nijmegenaren de aan‐
pak van jongerenoverlast een hoge prioriteit. Het
was de tijd waarin jongeren in enkele wijken (Meij‐
horst en Neerbosch‐Oost) voor ernstige overlast
zorgden. Het aantal Nijmegenaren dat jongeren‐
overlast als een met voorrang aan te pakken stads‐
en buurtprobleem ziet is nu afgenomen. Maar tege‐
lijk ziet men overlast en criminaliteit door jongeren
vaker als een probleem dan overlast door andere
groepen (omwonenden, drugsdealers/‐verslaafden,
zwervers/daklozen). Ook is angst voor groepen
jongeren op straat nog steeds één van de meest
genoemde redenen voor onveiligheidsgevoelens.

Illustratie 13: aandeel bewoners dat vindt dat overlast van
groepen jongeren in de buurt voorkomt
Bron: Veiligheidsmonitor 2009 en 2011; O&S

Toename aanmeldingen Jeugdzorg

Illustratie 12: aandeel verdachten 2010 onder jongens 12‐24 jaar
naar etniciteit
Bron: KLPD‐cijfers voor het jaar 2010, bewerkt door O&S

Onder jongeren die onderwijs volgen op een laag
niveau is het aandeel verdachten duidelijk groter.
Verder worden werkzoekenden en personen met
een uitkering vaker verdacht dan niet werkzoeken‐
den en personen zonder uitkering. Dat geldt zowel
voor autochtonen als voor groepen van buitenlandse
herkomst.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012

Een ander gegeven betreft het aantal aanmeldingen
voor vrijwillige hulpverlening bij Bureau Jeugdzorg
Gelderland. Volgens de vorige Stads‐ en Wijkmoni‐
tor was het aantal aanmeldingen uit de regio Nijme‐
gen in de jaren 2007 en 2008 gestegen. Als redenen
voor de groei werden genoemd: het steeds meer
verdwijnen van het taboe om hulp te vragen bij
opgroei‐ en opvoedproblemen, meer bekendheid
over het aanbod van jeugdzorg door media‐
aandacht hierover en een toename van meervoudige
problematiek bij gezinnen. Ook de uitbouw van
lokale zorgstructuren voor kinderen en jongeren is
van invloed. De zorgstructuren (Kijk op Kleintjes,
Zorg Advies Teams) zijn gericht op het in een vroeg
stadium signaleren van problemen en hebben geleid
tot meer aanmeldingen bij Bureau Jeugdzorg. De
gesignaleerde groei van het aantal aanmeldingen bij
Jeugdzorg hoefde dus niet te betekenen dat het
aantal jongeren met problemen is gestegen.
In 2009 en 2010 zien we opnieuw een stijging, zelfs
heel fors tot meer dan 1.650 aanmeldingen in 2009
en 1.750 in 2010. Ook landelijk is er, met name in
2009, een flinke stijging maar niet zo sterk als in de
regio Nijmegen. Deze toename van het aantal aan‐
meldingen wordt door Bureau Jeugdzorg toege‐
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schreven aan de wijze van registratie5. Een andere
factor is het aantal zogeheten ʺzorgmeldingenʺ. Dat
zijn meldingen van andere professionals die zich
ernstig zorgen maken over een kind, waarbij de
ouders zelf geen hulp (wensen te) zoeken maar
waarbij dat wel nodig is vanwege risico’s voor de
ontwikkeling van het kind. Deze meldingen worden
pas vanaf 2009 geregistreerd. Het gaat om tussen de
250 en 300 zorgmeldingen per jaar. Rekening hou‐
dend met deze omstandigheden is het aantal aan‐
meldingen bij Jeugdzorg de laatste jaren stabiel
geweest. Wel trad in 2011 een daling op tot minder
dan 1.600. Deze terugloop is mede te verklaren door
het project Jeugdzorg Dichtbij6.
De afgelopen jaren steeg ook het aantal jeugdigen
met een ondertoezichtstelling (OTS) of onder voog‐
dij. Dat zien we landelijk, in Gelderland en ook in
Nijmegen. In 2008 waren er 533 jongeren uit de
regio Nijmegen met een OTS en 70 onder voogdij.
Ook in 2009 was er nog een van het aantal jongeren
met OTS (tot 567). In 2010 is dit aantal nagenoeg
gelijk gebleven (574). Het aantal voogdijcliënten is
de laatste jaren stabiel gebleven (net boven 70).

Beeld vanuit ZAT’s7
In de Stads‐ en Wijkmonitor van 2009 zijn gegevens
opgenomen over het functioneren van de Zorg
Advies Teams (ZAT’s) in de voorgaande jaren.
Sindsdien zijn er niet of nauwelijks nieuwe rappor‐
tages beschikbaar gekomen en is het niet goed mo‐
gelijk een duidelijk, actueel beeld te leveren van de
opbrengsten van en ontwikkelingen binnen de
ZAT’s in Nijmegen.
De belangrijkste feiten uit de vorige monitor zijn de
volgende. Voor wat betreft het primair onderwijs in
het schooljaar 2007‐2008 zijn bijna 500 leerlingen
besproken (= 4% van alle leerlingen). De meest
voorkomende problemen waren: cognitieve proble‐
men (42%), sociaal‐emotionele problemen (29%) en

5

Vanaf half februari 2009 worden de PGB‐indicaties in het
kader van de AWBZ (grondslag psychiatrische problematiek
bij het kind) door de verschillende regiokantoren van BJZ
Gelderland afgehandeld, waar dat tot die tijd gebeurde door
een centraal team voor de hele provincie. Tot die tijd waren
deze aanmeldingen en indicaties niet verwerkt in de regiona‐
le cijfers. Het gaat om ruim 300 indicaties voor een PGB op
jaarbasis in de afgelopen jaren.

6

Ter voorbereiding op de voorgenomen decentralisatie van de
jeugdzorg naar de gemeenten heeft Nijmegen najaar 2011 een
afspraak gemaakt met de provincie Gelderland voor het uit‐
voeren van het experiment “Jeugdzorg Dichtbij Nijmegen”.
Dit experiment heeft als doel om ambulante jeugdzorg zon‐
der indicatie in te zetten en jeugdzorg daarmee naadloos te

problematische gezinssituaties (23%). Vanuit de
scholen heerste de indruk dat het betrekken van het
ZAT in veel gevallen leidt tot het in meer of mindere
mate oplossen van de problemen.
Op de scholen voor voortgezet onderwijs in Nijme‐
gen en omgeving werden in het schooljaar 2007‐2008
gemiddeld 44 leerlingen in het ZAT besproken. In
de jaren daarvoor lag dat aantal hoger. Redenen
voor de daling waren: te geringe capaciteit van de
betrokken instellingen en het instellen van interne
zorgteams op een aantal scholen (dat het ZAT pas
inschakelt als het er zelf niet uit komt).
In 2009 was het beeld dat de scholen en de ZAT’s in
het algemeen tevreden waren over het functioneren
van de ZAT’s en dat er vooruitgang was geboekt.
Wel werd in de verschillende ZAT‐rapportages een
flink aantal verbeterpunten genoemd, bijvoorbeeld
t.a.v. de afstemming tussen ZAT’s en de interne
zorgstructuren op de scholen, de beschikbare capa‐
citeit en expertise van de partners binnen de ZAT’s,
het signaleren van problemen op de scholen, de
betrokkenheid van de ouders, de registratie van de
casussen en de uitwisseling van ervaringen binnen
de ZAT’s.
Een recenter rapport is ‘Kijk op Kleintjes’ over 2010,
met daarbinnen aandacht voor de ZAT’s 0‐4 jarigen.
Daarin wordt de tendens gesignaleerd dat er minder
kinderen besproken worden in de ZAT’s. De verkla‐
ring wordt gezocht in de verbeterde signalering bij
de consultatie en de korte lijnen die zijn ontstaan,
waardoor eerder en sneller verwezen kan worden
naar passende hulp. Inbreng in het ZAT is dan
minder vaak nodig. Overigens is er wel sprake van
stijging als het gaat om het aantal kinderen over wie
om consultatie wordt gevraagd in de consultatiebu‐
reaus.

Relatie met huishoudensproblematiek
Problemen bij jongeren kunnen samengaan met een
bredere problematiek binnen het gezin. In Nijmegen
zijn sinds 2008 wijkteams actief, die huishoudens
opsporen waar meer problemen spelen en die ver‐
volgens een aanpak voor deze huishoudens kiezen
en in gang zetten. Vaak speelt in deze huishoudens
onder meer opvoedingsproblematiek.
Inmiddels is de aanpak met de wijkteams (inmid‐
dels omgedoopt tot “regieteams”) uitgebreid over
de hele stad. Meer over de ervaringen met deze
regieteams is opgenomen in het hoofdstuk Gezond‐
heid en Zorg.

Bevindingen kindermonitor
In 2009 is door de GGD regio Nijmegen een kinder‐
monitor uitgevoerd. Hieruit komen enkele bevin‐
dingen naar voren die specifiek op kinderen van 0
tot 12 jaar betrekking hebben en deels ook samen‐
hangen met andere bevindingen uit dit hoofdstuk:

laten aansluiten bij hulp en begeleiding uit de eerste lijn en
wijkgericht te laten werken.
7

ZAT staat voor Zorg Advies Team. In een ZAT werken diverse
zorgverleners in en om de school samen om problemen
m.b.t. leerlingen te signaleren en op te lossen.
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De in de enquête ondervraagde ouders beoor‐
delen de algemene gezondheid van hun kind in
overgrote meerderheid (95%) als goed tot zeer
goed. Desalniettemin blijkt dat op het psychi‐
sche en sociale vlak bij een deel van de kinderen
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ongunstige uitkomsten te zien zijn. Bij de kinde‐
ren van 4‐12 jaar scoort 17% laag op een schaal
voor de kwaliteit van leven. Tevens heeft één op
de tien kinderen een indicatie voor psychosocia‐
le problemen en bij nog eens 8% zit dit op een
grensgebied. Deze indicatie voor psychosociale
problemen komt vaker voor bij jongens en bij
kinderen met in gezinnen met een lage sociaal‐
economische status (SES).


Eén derde van de kinderen van 4‐12 jaar heeft de
laatste drie maanden voorafgaande aan de en‐
quête te maken gehad met pesten. Voor 4% van
de kinderen geldt dat ze wekelijks gepest wor‐
den.



3% van de ouders geeft aan het moeilijk te heb‐
ben met de opvoeding van hun kind en 10% van
de ouders had op het moment van het invullen
van de vragenlijst behoefte aan deskundige hulp
of advies. De actuele behoefte aan deskundige
hulp of advies bij de opvoeding is het grootst bij
de ouders van kinderen van 8‐12 jaar. Dit is de
leeftijdsgroep waarvoor momenteel de minste
sociale en professionele steun aanwezig is.

Bronnen
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Ouderen
De groep ouderen in Nijmegen is de afgelopen 10 jaar flink toegenomen en zal in de toekomst doorgroeien. De
komende 10 jaar zal vooral de leeftijdsklasse 65‐74 jaar sterk groeien. Vooral in Lindenholt, en ook in Duken‐
burg, zal het aandeel ouderen onder de bewoners flink stijgen.
Bij de ‘jongere’ ouderen is de arbeidsparticipatie opnieuw toegenomen en een groeiend en relatief hoog aandeel
ouderen verricht vrijwilligerswerk. In de leeftijdsgroepen 55‐64 jaar en 65‐74 jaar is de maatschappelijke partici‐
patie beduidend hoger dan bij de 75‐plussers. Bij die laatste groep is de zorgvraag het grootst vanwege relatief
veel problemen op het vlak van lichamelijke en geestelijke gezondheid, voldoende contacten hebben en zelfred‐
zaamheid. Bij laagopgeleide ouderen, die gemiddeld genomen een ongezondere leefstijl hebben, neemt de zorg‐
vraag al op eerdere leeftijd toe.
Het aantal ouderen in tehuizen neemt af, het aantal zorgwoningen stijgt.

I.AANTAL OUDEREN EN
VERGRIJZING

Toename 55‐plussers
Het aantal 55‐plussers in de stad is toegenomen naar
ruim 42.000. Tien jaar geleden woonden er ruim
37.000 ouderen in Nijmegen. Voor de veranderingen
in leeftijdsopbouw de afgelopen jaren is het ouder
worden van de grote geboortegeneratie uit de jaren
1946‐1965/1970 sturend. Daardoor is in vergelijking
met tien jaar geleden vooral het aantal 55‐69‐jarigen
toegenomen. Daarnaast nam ook het aantal 80‐
plussers flink toe. Het aantal 70‐79‐jarigen is veel
minder gestegen.

Nijmegen‐Zuid meest vergrijsde stadsdeel
Nijmegen‐Zuid, gebouwd in de jaren ’50 en ’60 van
de vorige eeuw, is het meest vergrijsde stadsdeel
van Nijmegen. Maar ook in Nieuw‐West en Duken‐
burg is het aandeel 70‐plussers hoog. Vooral in
Lindenholt, en ook in Dukenburg, zal in de toe‐
komst het aandeel ouderen flink toenemen: de leef‐
tijdsklasse 45‐69 jaar is daar prominent aanwezig.

Niet alleen het absolute aantal, maar ook het aan‐
deel 55‐plussers binnen de bevolking nam toe: van
22,8% in 2002 naar 25,6% in 2012.

Stedenvergelijking: gemiddeld aandeel 65‐
plussers
Van de Nijmeegse bevolking is 14% 65 jaar of ouder.
In vergelijking met andere steden is dat vrij gemid‐
deld. Het aandeel 75‐plussers (6%), de leeftijdsgroep
waarbinnen relatief veel mensen zorgbehoeftig zijn,
is ten opzichte van andere steden ook vrij gemid‐
deld.
Ook als we Nijmegen specifiek met andere kennis‐
steden vergelijken, zien we een gemiddeld aandeel
ouderen in Nijmegen.

Vergrijzing: eerst vooral toename jongere
senioren
De eerste mensen uit de naoorlogse geboortegenera‐
ties beginnen 65 jaar te worden. Dat betekent dat de
komende 10 jaar vooral de leeftijdsklasse 65‐74 sterk
zal groeien. Na 2020 gaat ook de groep 75‐plussers
flink in omvang toenemen.

O&S Gemeente Nijmegen, april 2012

Illustratie 1: Leeftijdsopbouw per stadsdeel, 1‐1‐2012
Bron: GBA (illustratie uit hoofdstuk bevolking)

Ouderen

Vooral bij oudste leeftijdsklasse risico op
vereenzaming

II.PARTICIPATIE
Arbeidsparticipatie ouderen neemt verder toe
Bij de ‘jongere ouderen’ (55‐64 jaar) is de deelname
aan het arbeidsproces verder toegenomen. In 2009
had de helft van hen minimaal 12 uur per week
betaald werk, nu is dat 57%. Tien jaar geleden had
nog maar een derde van de 55‐64‐jarigen een betaal‐
de baan.
Ook is er inmiddels een kleine groep 65‐plussers, die
meer dan 12 uur per week betaald werk verrichten
(3%).
Het aandeel ouderen (55+), dat vrijwilligerswerk
doet, is eveneens toegenomen: van 35% in 2009 naar
47% in 2011. Overigens is ook bij mensen beneden
de 55 jaar het aandeel vrijwilligers gestegen: van
28% in 2009 naar 36% in 2011.

In aansluiting op het gegeven dat relatief veel 75‐
plussers aangeven onvoldoende contacten met
anderen te hebben, blijkt uit de Ouderenmonitor
2010 dat veel 65‐plussers zich eenzaam voelen: 36%
‘matig’ en zo’n 8% ‘ernstig’ of ‘zeer ernstig’. Wel is
er sprake van een afname; in 2005 voelde nog meer
dan de helft van de ouderen zich eenzaam (45%
‘matig’ en 11% ‘ernstig’).
Meer dan gemiddeld geven 75‐plussers aan dat ze
onvoldoende steun krijgen van de mensen met wie
ze omgaan (7% tegenover 4% van 55‐74‐jarigen en
2% van de Nijmegenaren onder de 55 jaar).
Het risico op vereenzaming wordt door een aantal
factoren vergroot: alleen wonen, slechte gezondheid
en een laag inkomen. Met name die eerste twee
factoren zijn bij ouderen vaker aanwezig.

Verschillen in maatschappelijke participatie
tussen deelgroepen ouderen
Binnen de leeftijdscategorie 55‐64 jaar nemen relatief
veel mensen deel aan buurtactiviteiten (49%).
In de categorie daarboven (65‐74 jaar) bezoeken
relatief veel mensen regelmatig (minimaal 1 keer per
maand) een buurt‐ of wijkcentrum in de woonbuurt
(21%) en hebben veel mensen wekelijks contact met
de buren (50%). Een relatief klein deel van de 65‐74‐
jarigen geeft aan onvoldoende contacten met ande‐
ren te hebben (4%).
Bij de 75‐plussers is de maatschappelijke participatie
lager: minder deelname aan buurtverbetering en
buurtactiviteiten, minder contact met vrienden en
meer mensen die aangeven te weinig contacten met
anderen te hebben. Wel is het aandeel 75‐plussers
dat regelmatig een buurt‐ of wijkcentrum bezoekt
relatief hoog (19%), net als bij de 65‐74‐jarigen.
15‐54 jr 55‐64 jr 65‐74 jr

75+

actief bezig met buurtverbetering

16%

23%

19%

13%

neemt deel aan buurtactiviteiten

35%

49%

38%

28%

bezoekt regelmatig wijkcentrum

6%

10%

21%

19%

heeft wekelijks contact met buren

33%

38%

50%

37%

heeft wekelijks contact met vrienden

58%

31%

32%

23%

heeft wekelijks contact met familie

40%

34%

41%

35%

heeft te weinig contacten

7%

7%

4%

12%

Illustratie 2: aandeel dat deelneemt aan activiteiten, per leeftijds‐
groep
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, O&S/CBS
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III.WONINGMARKT
Ouderen wonen in gewone woningen
De woningen die ouderen bewonen vormen een vrij
goede afspiegeling van de totale woningvoorraad in
Nijmegen. De afgelopen 10 jaar is het aantal en
aandeel oudere huishoudens dat een (laag‐
bouw)koopwoning bewoont flink gestegen. Dat
komt doordat in deze periode veel huishoudens de
leeftijdsklasse 55+ inschoven die al in een koophuis
woonden. Het bezitten van een huis is bij hen veel
meer gemeengoed dan bij de ouderen uit eerdere
geboortegeneraties.

Bij verhuizing vaak naar een etagewoning
Er zijn weinig ouderen met verhuisplannen. Wan‐
neer ze wel willen verhuizen heeft dat vaak te ma‐
ken met (verwachtingen over) hun gezondheidstoe‐
stand. Dat is de belangrijkste verhuisreden. De
verhuizing gaat, zeker bij oudere ouderen, in meer‐
derheid naar etage‐ of seniorenwoningen. Toegan‐
kelijkheid van de woning is een belangrijk keuzecri‐
terium voor de nieuwe woning.

Groei aantal zorgwoningen; steeds minder
ouderen in tehuizen
Binnen de woningmarkt zijn er twee deelmarkten
die tegen de recessietrend in groeien. Dat betreft de
studentenhuisvesting en de zorgwoningen, waar‐
onder die voor ouderen.

IV.GEZONDHEID EN ZORG
Afname percentage ouderen dat zich niet
goed gezond voelt
Van de volwassen Nijmegenaren vindt 6% de eigen
gezondheid ‘matig’ of ‘slecht’. Dat aandeel loopt op
van 1 tot 4% bij de 18‐49‐jarigen tot 12% bij de groep
65‐74 jaar en 19% bij de 75‐plussers. Over de totale
groep 65+ is in vergelijking met het resultaat van
twee jaar geleden het aandeel met een naar eigen
zeggen slechte gezondheid gedaald van circa 7 naar
2%. Mogelijk heeft dit verschil deels te maken met
de nieuwe veldwerkmethodiek (in 2011 zijn de
gezondheidsvragen voor het eerst als lokale vragen
aan de Veiligheidsmonitor toegevoegd). Echter ook
de Ouderenmonitor van de GGD laat zien dat er
sprake is van een daling van het aantal ouderen dat
zich ongezond voelt.
Specifiek gevraagd is naar de lichamelijke gesteld‐
heid. Van de 18‐34‐jarigen voelde 88% zich in de
afgelopen 3 maanden meestal lichamelijk goed
gezond. Daarna nemen de percentages af tot 52%
voor de 75‐plussers. Een vijfde van deze groep rea‐
geerde negatief op deze vraag. Relatief groot (bijna
een kwart) is verder het aandeel 75‐plussers dat een
neutraal antwoord gaf. Ook bij deze vraag is in
vergelijking met twee jaar geleden met name in de
oudere leeftijdsgroepen sprake van een daling van
het aandeel dat zich de laatste drie maanden licha‐
melijk niet altijd gezond voelde.

Traditioneel woonden ouderen met een zorgbehoef‐
te, maar ook andere mensen met een functiebeper‐
king, vooral in tehuizen en instellingen. Sinds 2002
werkt de gemeente aan een stadsbreed beleid van
“woonservicegebieden”. Doel is dat ouderen en
mensen met een functiebeperking zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen wonen. Tehuiszorg wordt daar‐
voor vervangen door zorg aan huis, geleverd in
gewone woningen of in speciaal daarvoor gebouw‐
de huizen. Deze trend wordt “extramuralisering”
genoemd. Het aantal bewoners van tehuizen en
instellingen is hierdoor de laatste 10 jaar (tegen de
demografische trend in van +18% 55‐plussers) met
13% afgenomen van ongeveer 3.000 naar 2.500.
Na een aantal jaren met beperkte nieuwbouw voor
ouderen of andere zorgbehoevende bewoners is in
2009 een flinke productie voor deze doelgroep gere‐
aliseerd. Tussen 2005 en 2009 zijn er ongeveer 150
ouderenwoningen opgeleverd. In 2009 zijn er meer
dan 300 woningen voor ouderen opgeleverd (Nieuw
Malderborgh, Cort v.d. Lindenstraat en Lentius‐
straat). In 2010 en 2011 zijn in totaal 340 woningen
met zorg opgeleverd (Honinghoeve, Rosa de Lima,
Hatert en Ubbergseveldweg).
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Illustratie 3: welbevinden in de afgelopen 3 maanden, naar
leeftijdsklasse
Bron: Veiligheidsmonitor 2011, O&S (illustratie uit hoofdstuk
gezondheid en zorg)

Ook bij de geluksbeleving zijn er verschillen naar
leeftijd. Van de 15‐34‐jarigen voelde 77 tot 81% zich
in de afgelopen 3 maanden meestal gelukkig en van
de 35‐ tot 75‐jarigen 70 tot 75%; bij de 75‐plussers
gold dat voor 54%. Bij alle leeftijdsgroepen was het
aandeel personen dat er tussenin zat (niet gelukkig,
niet ongelukkig) met zo’n 15 tot 25% aanzienlijk
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groter dan in 2009. Ook dit verschil kan deels te
maken hebben met de gewijzigde veldwerkmetho‐
diek.
In de ouderenmonitor 2010 is specifiek gevraagd
naar de psychische gezondheid. Ongeveer 18% van
de geënquêteerde Nijmeegse 65‐plussers is te be‐
schouwen als psychisch niet gezond1. Voor de groep
15‐64 jaar is dit percentage 12 (Volwassenenmonitor
2008). Uit dezelfde monitor kwam naar voren dat
5% van de volwassenen in Nijmegen een hoog risico
op angststoornissen of depressie loopt en 38% een
matig risico. Een andere bevinding was dat 12%
twee jaar of langer op doktersvoorschrift slaap‐ of
kalmeringsmiddelen gebruikte. De Ouderenmonitor
2010 laat zien dat het gebruik van slaap‐ en kalme‐
ringsmiddelen bij ouderen waarschijnlijk hoger ligt.
Ten behoeve van deze monitor is gevraagd naar het
gebruik gedurende de laatste twee weken. Voor de
65‐plussers was dit 16%.
Wetende dat relatief veel 75‐plussers met lichamelij‐
ke en psychische gezondheidsklachten zitten en
minder dan gemiddeld aan de samenleving deel‐
nemen, is het logisch dat meer mensen binnen deze
groep niet zelfredzaam zijn: het aandeel dat niet
voor zichzelf kan zorgen en alles niet goed aan kan
is bij de 75‐plussers beduidend groter dan in de
leeftijdscategorieën daaronder (11 tot 14% tegen 2
tot 4% gemiddeld).

Stijging vraag naar huishoudelijke hulp
Onder ouderen is het aandeel Wmo‐cliënten begrij‐
pelijkerwijs relatief hoog in vergelijking met andere
leeftijdsgroepen: een kwart van de 65‐plussers in
Nijmegen ontvangt één of meer individuele Wmo‐
voorzieningen (huishoudelijke hulp, woonvoorzie‐
ningen, rolstoel/scootmobiel, vervoer).
In Nijmegen hebben bijna 5.000 personen een indica‐
tie voor enige vorm van huishoudelijke hulp, van
wie circa 15% een persoonsgebonden budget heeft.
Vooral in de leeftijdscategorie 75+ wordt er veel
gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp. In 2010
was het gebruik in Nijmegen in alle leeftijdscatego‐
rieën relatief niettemin lager dan in de grote steden,
en in de leeftijdsklasse 75+ zelfs lager dan het lande‐
lijk gemiddelde.
De laatste jaren zijn de aantallen gebruikers in Nij‐
megen overigens flink gestegen, sterker dan lande‐
lijk, waardoor de verschillen met de landelijke ge‐
bruikerspercentages geringer zijn geworden. Voor
een deel zou er dus sprake kunnen zijn van het
inhalen van achterstand. Er zou daarnaast ook een
demografische verklaring kunnen zijn voor het
toenemen van het cliëntenbestand. Door vergrijzing
1

Deze bevinding is het resultaat van de antwoorden op een

van de bevolking ligt het voor de hand een toename
van het beroep op huishoudelijke Wmo‐hulp te
verwachten. Opvallend evenwel is de leeftijdsspeci‐
fieke ontwikkeling. De afgelopen jaren was bij de
70‐plussers de groei kleiner dan op basis van demo‐
grafische ontwikkeling binnen de leeftijdsklasse
verwacht kon worden. Bij de groep 40‐69 jaar was
die juist groter. Dit verschijnsel is ook voor Neder‐
land als geheel te zien.
Al met al is er (nog) geen sluitende verklaring te
geven voor de toename van het aantal cliënten dat
een beroep doet op huishoudelijke hulp.
Eenzelfde ontwikkeling is te zien bij het aantal gele‐
verde uren zorg per persoon. Ook dat is in Nijme‐
gen de laatste jaren toegenomen. Deze trend doet
zich ook landelijk voor, zij het minder dan in Nijme‐
gen. En ook nu geldt dat met deze relatief sterke
stijging het gemiddeld aantal zorguren per persoon
in Nijmegen nog steeds lager is dan gemiddeld in
Nederland.
Een mogelijke verklaring voor de stijging van het
aantal zorguren per cliënt is de werkwijze van de
zorgleveranciers. Een paar jaar geleden kregen
cliënten vaak minder uur hulp dan waar zij volgens
hun indicatie recht op hadden. Nu is dat verschil
veel kleiner geworden. Maar ook na deze verande‐
ring in werkwijze bleef het aantal uren stijgen. Ook
hier geldt dat (de rest van) de verklaring niet te
geven is.
Beide toenames, d.w.z. van deelname en van ge‐
middeld aantal zorguren, zorgen voor een grote
stijging van het totaal aantal uur geleverde huis‐
houdelijke zorg.
Omdat de verklaringen voor de groei c.q. ontwikke‐
lingen in de afgelopen jaren nog niet sluitend en
volledig zijn is het moeilijk aannames voor de toe‐
komst te onderbouwen. De verwachting is dat het
totaal aantal zorguren huishoudelijke hulp nog wel
zal toenemen, maar in welke mate is nog niet te
zeggen. Verdere informatie‐inwinning en analyse
zullen nodig zijn.

Toename aantal ouderen niet rechtstreeks te
vertalen in groei zorgvraag ouderen
In een bredere context dan alleen de Wmo is in 2008
door O&S een rapport geschreven over de gevolgen
van de vergrijzing in Nijmegen. Geconstateerd is dat
de grijze druk ‐ dat wil zeggen de verhouding van
de 65‐plussers tot de beroepsbevolking ‐ minder zal
toenemen dan landelijk. De groei van de groep
ouderen ligt tot 2020 in Nijmegen iets onder het
landelijk gemiddelde, de totale bevolkingsgroei in
de stad zal juist bovengemiddeld zijn. De gemeente‐
lijke demografische verkenning uit 2009 voorspelt
tot 2020 een toename van het aantal 60‐ tot 70‐
jarigen met 4.000 en van het aantal 70‐ tot 80‐jarigen
met 3.000.

gevalideerde vragenset voor het meten van de psychische
gezondheid (MHI‐5).
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Ouderen

Omdat ouderen de grootste gebruikers van zorg‐
voorzieningen zijn, zal de toename van het aantal
ouderen in Nijmegen een stuwend effect op de
zorgvraag hebben. Maar er zijn ook ontwikkelingen
die de zorgvraag van ouderen (enigszins) dempen:












De toename van ouderen is de eerste 10 jaar het
sterkst bij ‘jongere’ ouderen (60‐ers), die een
veel beperktere zorgvraag hebben. Daarbij
moet wel rekening gehouden worden met het
onderscheid naar opleidingsniveau. Bij laagop‐
geleiden neemt de zorgvraag gemiddeld geno‐
men eerder toe dan bij hoogopgeleiden, omdat
laagopgeleiden duidelijk vaker een ongezonde
leefstijl hebben.
Het opleidingsniveau, de gezondheidssituatie
en het inkomen van de toekomstige ouderen
zal verbeteren, wat over het algemeen samen‐
gaat met een lagere zorgvraag. Dat zal per sal‐
do leiden tot een groei van de totale zorgvraag
bij de ouderen, die waarschijnlijk minder groot
is dan de toename van het aantal ouderen.

Bronnen
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Groei van aantal vrijwilligers die zich
inzetten voor ouderen
Het percentage Nijmegenaren, dat vrijwilligerswerk
verricht, is sterk gestegen: van 29% in 2009 (35% van
de 55‐plussers) naar 39% in 2011 (47% van de 55‐
plussers). Die groei komt door een toename van het
aantal Nijmegenaren die in de vrije tijd hulp bieden
aan ouderen, zieken, mensen met een functiebeper‐
king, buren en familie. Mogelijk is dit deels een
verklaring voor de eerder genoemde afname van het
percentage ouderen dat zich eenzaam voelt.
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