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Hoe gaat het in ’s-Hertogenbosch? Hoe staat de stad ervoor? 
Welke ontwikkelingen tekenen zich af? Het antwoord op deze 
vragen staat in de Stadsmonitor 2002. 

Naar de ‘staat van de stad’ en de ontwikkelingen die zich 
daarin voordoen kan op allerlei manieren worden gekeken. 
In deze stadsmonitor is de kijkrichting vooral bepaald door 
de stadsvisie en het programma GSB. Daarin zijn immers de 
hoofdlijnen van het beleid uitgezet. De onderwerpen en indi-
catoren zijn daar dan ook op geselecteerd.
Het is interessant te bezien of de ontwikkelingen in de stad 
zich ook bewegen in die beoogde richting of dat zich andere 
tendensen voordoen. Behalve de actuele ‘staat van de stad’ 
worden op diverse aspecten de ontwikkelingen gedurende de 
afgelopen jaren belicht. Om de positie van de stad nog scher-
per in beeld te brengen wordt regelmatig de vergelijking opge-
zocht met andere steden en de Nederlandse situatie. 
Feitelijk inzicht is belangrijk om te beoordelen of en in welke 
mate de stadsvisie op koers ligt. Die kennis kan voor het 
stadsbestuur en de verantwoordelijke ambtelijke afdelingen 
aanleiding zijn om het beleid bij te stellen.
Daarnaast is de stadsmonitor een interessante informatiebron 
voor iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van 
’s-Hertogenbosch.

De stadsmonitor 2002 is de eerste versie van de Bossche 
stadsmonitor. De monitor wordt nog verder ontwikkeld en zal in 
zekere zin ook steeds in ontwikkeling blijven: enerzijds omdat 
nieuwe gegevens en betere indicatoren beschikbaar komen, 
anderzijds doordat beleidswijzigingen om nieuwe gegevens 
en indicatoren vragen. 

De inhoudsopgave van de stadsmonitor volgt de indeling zoals 
die ook in de begroting van het afgelopen jaar is opgenomen 
en die ook in het jaarverslag wordt gehanteerd. De koppeling 
met beide documenten is bewust gelegd met het doel de rela-
tie tussen het beleid, feiten en ontwikkelingen te vergroten.

Inleiding
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Met ruim 131.000 inwoners is ’s-Hertogenbosch de 16e stad 
van Nederland. Het aantal inwoners neemt jaarlijks met bijna 
1% toe. Het aantal jongeren en ouderen is al jaren percentu-
eel nagenoeg gelijk; het proces van ontgroening en vergrijzing 
voltrekt zich nu nog zeer langzaam. Van alle inwoners is ruim 
18% allochtoon. Dat aantal is de afgelopen jaren heel licht  
toegenomen.
Vergeleken met de gemiddelde Nederlander heeft de Bos-
schenaar een tamelijk goed inkomen. Relatief veel inwoners 
van ’s-Hertogenbosch hebben werk en zijn ook anderszins 
maatschappelijk actief. 

De inwoners van ’s-Hertogenbosch zijn tevreden met hun 
eigen buurt, al loopt hun oordeel over de sociale kwaliteit en 
de fysieke staat van de buurt wel iets terug. De inwoners 
voelen zich steeds veiliger in hun eigen stad. Toch komen veel 
jongeren in aanraking met de politie.

Gemeten aan het aantal monumenten, het bezoek van musea 
en andere kunst- en cultuuruitingen is ’s-Hertogenbosch zeker 
niet de culturele hoofdstad van het Zuiden. Wel trekt de stad 
veel winkelend publiek en er is sprake van een toename van 
het aantal topsport evenementen.

Hoewel de bouwproductie achterblijft bij de taakstelling is het 
aantal koopwoningen  de laatste jaren flink toegenomen. Bijna 
de helft van de woningvoorraad bestaat uit koopwoningen. De 
waarde van die woningen is de afgelopen jaren fors gestegen. 
Het aantal ingeschreven woningzoekenden is met name de 
laatste twee jaren toegenomen.

Onder de Bosschenaren is de auto nog steeds verreweg het 
populairste vervoermiddel. Het aantal reizigers, dat met het 
openbaar busvervoer reist, blijft ongeveer op hetzelfde niveau, 
terwijl het aantal reizigers met de trein licht is toegenomen. Al 
met al is de stad redelijk bereikbaar, vinden de ondernemers.

Samenvatting
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Als het gaat om ‘duurzaamheid’ bevindt ’s-Hertogenbosch zich 
in de middenmoot van een aantal steden. ‘Groene’ stroom is 
in ’s-Hertogenbosch erg populair. En als het gaat over het 
groen in de stad zijn verreweg de meeste inwoners van de 
stad tevreden.

In economisch opzicht heeft de stad goede jaren gekend. Het 
aantal arbeidsplaatsen is afgelopen periode fors toegenomen 
en redelijk gespreid over de verschillende economische sec-
toren. Het aantal uitkeringsgerechtigden, waaronder ook het 
aantal langdurig werklozen, is navenant gedaald. Het aantal 
startende ondernemers is fors toegenomen. 
De gemiddelde Bosschenaar is redelijk opgeleid, ook al zijn 
de resultaten op de CITO-toets iets teruggelopen. In vergelij-
king met andere steden is de positie van ’s-Hertogenbosch, 
waar het gaat om het aantal studenten in het hoger beroeps-
onderwijs, verzwakt.  
Nieuwe bedrijfsterreinen zijn er in ’s-Hertogenbosch de afge-
lopen jaren nauwelijks bijgekomen. Op de kantoren- en win-
kelmarkt neemt ’s-Hertogenbosch een stevige positie in.

Kijkend naar bestuur en organisatie blijkt dat bewoners in 
meerderheid ontevreden zijn over de wijze, waarop zij worden 
betrokken bij het beleid in de buurt. Ook over het contact met 
gemeenteraadsleden zijn de Bosschenaren niet zo erg tevre-
den. De gemeentelijke website wordt daarentegen tamelijk 
hoog gewaardeerd. Het ondernemingsklimaat in de stad wordt 
door ondernemers met een 6,6 beoordeeld.
In termen van de financiële belasting voor de burgers is 
’s-Hertogenbosch in vergelijking met andere steden overigens 
niet zo’n dure stad.
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Dit hoofdstuk beschrijft enkele algemene kenmerken van 
’s-Hertogenbosch en zijn bevolking alsook de ontwikkelin-
gen die zich daarin voordoen.

De 16e stad van het land
Op 1 januari 2002 telde ’s-Hertogenbosch 
131.664 inwoners. Daarmee is de stad de 
16e van het land. 
Terugkijkend naar de periode 1997-2002 
blijken er gemiddeld bijna 1100 inwoners 
per jaar te zijn bijgekomen. Met een 
gemiddelde toename van bijna 1% per 
jaar is de stad sterker gegroeid dan het 
Nederlands gemiddelde. De bevolkings-
groei in de andere Brabantse steden 
(de B5) en de bij het grotestedenbeleid 

betrokken middelgrote steden (de G21) ligt overigens hoger. 
De oorzaak daarvan kan over het algemeen worden toege-
schreven aan gemeentelijke herindelingen in de betrokken 
periode.
De provinciale bevolkingsprognose komt voor ’s-Hertogen-
bosch uit op 140.000 inwoners in 2010. 

De stad groeit
De bevolkingsgroei in de afgelopen jaren 
wordt voor ongeveer de ene helft veroor-
zaakt doordat er meer mensen worden 
geboren dan er overlijden; en voor de 
andere helft doordat meer mensen zich 
vestigen dan de stad verlaten.
Een vergelijking met andere steden en 
Nederland laat zien dat het migratiesaldo 
van ’s-Hertogenbosch onder het Neder-
lands gemiddelde ligt, maar boven de B5 
en ongeveer op eenzelfde niveau als de 
G21. 

Bevolking 1
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In 2001 groeide de stad met 1200 inwoners, waarvan onge-
veer 460 ten gevolge van een vestigingsoverschot.

Een langzame ontgroening en vergrijzing
In de afgelopen jaren is geen sprake 
van grote verschuivingen in de leeftijds-
opbouw van de bevolking. Het aandeel 
jongeren (inwoners tussen 0 en 19 jaar) is 
met 0,1% afgenomen, het aandeel oude-
ren (65 jaar en ouder) met 0,3% toegeno-
men. Deze ontwikkeling is vergelijkbaar 
met die in de B5 en de G21.

Ruim 23.700 Bosschenaren zijn ‘allochtoon’ 
Van de Bossche bevolking is ruim 18% 
allochtoon. Dat wil zeggen dat deze inwo-
ners of één van hun ouders in het buiten-
land zijn geboren. Dit cijfer komt overeen 
met het landelijk gemiddelde en ligt onder 
de overige Brabantse steden. In de peri-
ode 1999-2001 is het aantal allochtonen 
met 1% toegenomen. Deze toename is 
vergelijkbaar met die in de andere Bra-
bantse steden. 
Overigens wordt bij het begrip ‘allochto-
nen’ vaak gedacht aan zogenaamde ‘etni-
sche minderheden’; gedoeld wordt dan op 
Turken, Marokkanen, Surinamers,  Antil-
lianen en enkele andere minderheden. In 
deze meer beperkte definiëring gaat het 
in ’s-Hertogenbosch om 8% van de bevol-
king. Daarnaast behoort  bijna 1% van de 
bevolking tot de categorie vluchtelingen. 

De Bosschenaar is redelijk opgeleid 
De beroepsbevolking in ’s-Hertogenbosch 
geniet een redelijke opleiding. Verhou-
dingsgewijs wonen in de stad meer afge-
studeerden aan het wetenschappelijk en 
hoger beroepsonderwijs dan in Neder-
land. Het gaat in ’s-Hertogenbosch om 
ruim 33%. Bijgevolg hebben vergeleken 
met heel Nederland minder inwoners een 
HAVO-, VWO- of MBO-diploma (39% in 
’s-Hertogenbosch).
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Met ruim 27% is ook de categorie met alleen basisonderwijs, 
een MAVO- of VBO-diploma in ’s-Hertogenbosch kleiner.
Deze verdeling in onderwijsniveaus is in de 5 Brabantse 
steden én in de G21 overigens nagenoeg gelijk.

De gemiddelde Bosschenaar is niet arm
Het gemiddeld besteedbaar inkomen van 
de Bossche huishoudens ligt op € 22.800. 
In Nederland wordt gemiddeld € 22.700 
verdiend. Voor de G21 en de B5 liggen 
deze gemiddelde inkomens op respectie-
velijk € 20.600 en € 21.500.

Interessant is het daarnaast te zien hoe de 
inkomensspreiding in de stad er uit ziet. 
Opvallend is de gelijkmatige spreiding 
over de vijf groepen in ’s-Hertogenbosch.
Het aandeel van de hoogste inkomens-
groep is in ’s-Hertogenbosch verhoudings-
gewijs groter dan in de B5 en de G21. 
Daar staat het – in vergelijking met B5 en 
G21 – relatief kleine aandeel van de huis-
houdens in de laagste inkomensgroep 
tegenover.
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2.1 Leefbaarheid en veiligheid

In de stadsvisie staat het bevorderen van de leefbaarheid 
van de stad hoog op de agenda. Vooral in de buurten die 
tot nu toe zijn achtergebleven bij het stedelijk gemiddelde, 
wordt flink geïnvesteerd in het bevorderen van de leefbaar-
heid en de veiligheid. Deze thema’s omvatten een breed 
scala aan onderwerpen. Als indicatoren voor leefbaarheid 
is gekozen voor ‘de algemene waardering voor de buurt’ en 
‘de sociale kwaliteit van de woonomgeving’. Hoe veilig de 
stad is blijkt onder meer uit de mate waarin Bosschenaren 
zich veilig voelen en uit het aantal delicten dat is geregi-
streerd.

Tevreden met de eigen buurt
De inwoners van ’s-Hertogenbosch is 
gevraagd in welke mate zij tevreden zijn 
met  de eigen buurt. Zij geven als rap-
portcijfer een 8. In de GSB aandachtsge-
bieden is deze waardering met een 6,7 
evenwel aanzienlijk lager.

De tevredenheid met de eigen buurt is in 
’s-Hertogenbosch hoger dan in de B5 en 
in de G21, waar inwoners gemiddeld res-
pectievelijk een 7,8 en een 7,5 voor hun 
buurt geven. 
Vergeleken met enkele jaren geleden is 

het rapportcijfer in ’s-Hertogenbosch wel iets gedaald. Dat 
geldt ook voor de andere steden, zij het in iets mindere mate.

De sociaal-culturele staat 2

������ �� ����������������� �����
���������� ���� �� ��������� ��� �� �����

� � � � � ��

����������������

��

� ��

���������

���������

��������������� ����



14 15

Oordeel over de sociale kwaliteit loopt iets terug 
Ook de waardering van de sociale kwa-
liteit van de woonomgeving is in vergelij-
king met enkele jaren geleden iets lager 
geworden. Het oordeel van de inwoners 
van ’s-Hertogenbosch over de mensen, 
de sfeer en de tolerantie in hun buurt komt 
nu uit op een 6,5 (was 6,7). Dat is precies 
gelijk aan het gemiddelde rapportcijfer in 
de B5. In de G21 wordt de sociale kwali-
teit van de woonomgeving lager gewaar-
deerd.  

Bosschenaren voelen zich veiliger in de stad 
Het gevoel van veiligheid in de stad is de 
afgelopen jaren verbeterd. Op dit moment 
geeft ruim 31% van de inwoners aan 
zich wel eens onveilig te voelen. In 1995 
was dat nog ruim 36%. Met deze cijfers 
scoort ’s-Hertogenbosch beter dan de 
G21. Gemiddeld genomen voelt de Neder-
lander zich minder onveilig dan de Bos-
schenaar.
Overigens geeft 45% van de bewoners in 
de GSB aandachtsgebieden aan ‘zich wel 
eens onveilig te voelen’.

Het aantal delicten is toegenomen 
Waar gevoelens van veiligheid een gun-
stiger beeld laten zien is gelijktijdig sprake 
van een toename van het aantal delicten 
in ’s-Hertogenbosch. Zo worden ver-
houdingsgewijs veel processen-verbaal 
wegens misdrijven opgemaakt. Met bijna 
12% (aantal delicten gerelateerd aan de 
bevolkingsomvang) scoort de stad iets 
hoger dan de B5 en de G21 en aanzien-
lijk hoger dan het landelijk gemiddelde 
(7,3%). Bovendien is er sprake van een 
toename met ruim 2% ten opzichte van 
1996. 
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2.2 Jeugd

In de Stadsvisie ambieert ’s-Hertogenbosch een vitale jon-
gerenstad te zijn, met een veelzijdige jongerencultuur die 
door verschillende groepen wordt gevormd. 
Jongeren moeten hun talenten beter benutten en de vaar-
digheden verwerven die nodig zijn om in de samenleving te 
functioneren. Dan zal ook de jeugdcriminaliteit afnemen.
In de jeugdmonitor worden talrijke aspecten van de jeugd 
in ’s-Hertogenbosch belicht. In deze stadsmonitor wordt die 
situatie getypeerd aan de hand van een tweetal indicato-
ren: de waardering van de jeugd over hetgeen er voor hen 
gebeurt en de mate waarin jeugdigen met de politie in aan-
raking komen. 

Een dikke 6 voor datgene wat er voor de jeugd gebeurt 
Uitgenodigd om hun oordeel te geven 
over ‘wat er voor hen gebeurt’ geven jon-
geren van 12 jaar tot 17 jaar gemiddeld 
een rapportcijfer van 6,3. Voor jongere 
kinderen hebben de ouders een rapport-
cijfer gegeven. Dat komt gemiddeld uit op 
6,4. Het minst tevreden zijn de jongeren 
van 18 tot 24 jaar. Het rapportcijfer, dat zij 
geven, komt gemiddeld uit op een 6,2.

Veel jongeren in aanraking met de politie
Ongeveer 590 jongeren zijn in 2000 in 
aanraking gekomen met de politie; dat 
is 3% van alle jeugdige inwoners (12-24 
jaar). In 8% van de gevallen gaat het om 
een harde kern, in die zin dat er sprake 
is van meerdere zwaardere delicten en 
antecedenten in een voorgaande peri-
ode. 
Vergeleken met de B5, de G21 en Neder-
land komen in ’s-Hertogenbosch relatief 
veel jongeren in aanraking met de politie. 
Bovendien vertoont ’s-Hertogenbosch een 
lichte stijging, terwijl er in andere steden 
sprake is van een lichte daling.
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2.3 Cultuur en toerisme

In de Stadsvisie profileert ’s-Hertogenbosch zich als de 
cultuurstad van Zuid-Nederland. Talrijke indrukwekkende 
monumenten en evenementen van formaat moeten uitein-
delijk zo’n 3 miljoen bezoekers per jaar trekken. 
Indicatoren om de stad op het thema cultuur en toerisme 
in beeld te brengen zijn het aantal monumenten, aantallen 
bezoekers van de stad, musea, podiumkunsten en biosco-
pen, en het aantal topsportevenementen.

Stad met weinig monumenten
’s-Hertogenbosch heeft een sterk cultuur-
historisch profiel. Met de binnenstad, de 
Sint-Jan en de Vestingwerken zijn ‘kan-
jers’ aanwezig. Het aantal monumenten 
is in vergelijking met andere interessante 
cultuurhistorische steden echter gering. 
Zo heeft ’s-Hertogenbosch 388 rijksmonu-
menten, aanzienlijk minder dan in steden 
als Deventer, Dordrecht, Groningen, Haar-
lem, Leeuwarden, Leiden, Maastricht en 
Zwolle. Wel ligt het aantal hoger dan in 
de andere Brabantse steden met uitzon-

dering van Breda, dat iets meer rijksmonumenten heeft dan 
’s-Hertogenbosch. Het aantal gemeentemonumenten bedroeg 
100, maar is onlangs verhoogd met monumenten van de jon-
gere bouwkunst (van 1850 tot 1940). Het totaal aantal monu-
menten bedraagt 594.

Veel bezochte stad 
Uit periodiek onderzoek in een aantal 
steden blijkt ’s-Hertogenbosch heel veel 
bezoekers te trekken. Met ruim 1,1 mil-
joen bezoekers per jaar blijkt de stad 
meer bezoekers te trekken dan bijvoor-
beeld Maastricht, Groningen, Haarlem, 
Breda, Deventer en Dordrecht. Het betref-
fende periodieke onderzoek is evenwel 
gericht op alleen Nederlandse bezoekers. 
Het moge duidelijk zijn dat bijvoorbeeld 
in steden als Maastricht en Groningen 
de rol van buitenlandse toeristen groot is 
en het totaalbeeld daardoor vertekening 
oproept.
In ’s-Hertogenbosch is sprake van een 
tamelijk gelijkmatig bezoek over de seizoe-

nen. Als motief voor bezoek is met name het  ‘funshoppen’ voor 
’s-Hertogenbosch  belangrijk.
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Nog geen culturele hoofdstad van het zuiden
De ambitie om een sterke culturele posi-
tie in Zuid-Nederland in te nemen is 
– ondanks een aantal interessante eve-
nementen – nog niet af te lezen aan het 
aantal bezoekers van musea en podi-
umkunsten. Zo kwamen er in 2001 ruim 
113.200 bezoekers in het Noord Brabants 
museum en het Museum Slager; ter ver-
gelijking: in Maastricht kwamen er in 1999 
155.000 museumbezoekers. 
Aanzienlijk beter doet ’s-Hertogenbosch 
het wat betreft het aantal bezoekers van 
podiumkunsten. In 1999 trokken deze 
uitingen van kunst en cultuur 175.000 
bezoekers.

De bioscopen in de stad  trokken in 2000 samen 414.000 
bezoekers, ongeveer evenveel als in de voorafgaande jaren. 
Opvallend is dat ’s-Hertogenbosch meer bioscoopbezoekers 
telt dan Breda en zelfs Tilburg. Eindhoven spant in Brabant 
zonder meer de kroon.

Meer topsport evenementen 
De ambitie van ’s-Hertogenbosch om zich 
te profileren als evenementenstad is zicht-
baar in de ontwikkeling van het aantal 
sportevenementen. In 2000 vonden er in 
de stad 16 topsportevenementen plaats in 
de vorm van onder meer nationale, Euro-
pese, Benelux- en wereldkampioenschap-
pen waar professionals actief bij betrokken 
zijn. In 2001 bedroeg dat aantal 24.   

2.4 Participatie

Met een beleid gericht op ‘actief burgerschap’ wil 
’s-Hertogenbosch bevorderen dat de inwoners van de stad 
ook zelf verantwoordelijk zijn voor het resultaat van hun 
samenleven. Het gaat dan onder meer om een hogere 
participatie aan betaald en onbetaald werk, en om ver-
antwoordelijkheid voor het eigen netwerk van vrienden en 
bekenden (vrijwilligerswerk). Een belangrijke voorwaarde 
voor maatschappelijke participatie in de toekomst vormen 
de kennis en vaardigheden van mensen om met nieuwe 
technologieën als internet om te gaan.
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Een werkzame bevolking
’s-Hertogenbosch kent in vergelijking met 
andere steden een zeer hoge arbeidspar-
ticipatie: 63% van de beroepsbevolking 
is werkzaam en dat is al enkele jaren 
zo. Van de mannen heeft zelfs driekwart 
meer dan 12 uur per week werk; dat is het 
hoogste percentage van de grote steden. 
Met 51% blijft de deelname van vrouwen 
aan het arbeidsproces enigszins achter, 
maar de score is toch nog hoger dan in de 
meeste andere steden.
Van de allochtone inwoners neemt 47% 
deel aan het arbeidsproces. Van de 5 

Brabantse steden haalt alleen Eindhoven een hoger percen-
tage: 54%.

Veel uithuizig…
Bosschenaren nemen ook op andere ter-
reinen actief deel aan het maatschappelijk 
leven. Tweederde van de inwoners van 
’s-Hertogenbosch doet aan sport, een-
derde aan vrijwilligerswerk, en bijna ieder-
een heeft regelmatig contact met vrienden 
en familie. Verder gaat 83% wel eens uit 
en heeft 57% een hobby. Van de B5 is 
’s-Hertogenbosch de enige stad waarvan 
de inwoners meer aan sport doen dan 
landelijk gemiddeld. 

…en achter de computer
Met de computer ontstaan nieuwe vormen 
van participatie. Relatief veel inwoners 
van ’s-Hertogenbosch hebben een pc. 
Met 71% staat  ’s-Hertogenbosch  op 
de 6e plaats van de 25 grote steden. 
Deze score is ook hoger dan het landelijk 
gemiddelde van 65,8%. Het aantal inter-
netaansluitingen scoort met 28,8% hoger 
dan het landelijk gemiddelde van 26,5%. 
’s-Hertogenbosch staat hier op de 13e 
plaats van de 25 grootste gemeenten.
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De fysieke staat 3

3.1 Wonen in variatie en menging

’s-Hertogenbosch streeft ernaar dat zijn inwoners voldoende 
keuzemogelijkheden hebben om te wonen. Dat betekent 
dat er jaarlijks voldoende nieuwe woningen moeten worden 
gebouwd en dat de woningvoorraad gevarieerd is in prijs, 
kwaliteit en eigendomsvorm. Deze differentiatie van woon-
milieus moet ook worden bevorderd in bestaande wijken. 

Een aantrekkelijke woonstad
Door het instituut Nyfer is een index 
samengesteld om de aantrekkelijkheid 
van steden te meten, wanneer mensen 
staan voor de keuze van een woonplaats. 
Het gaat hierbij ondermeer om elementen 
als bereikbaarheid, banen en veiligheid.
’s-Hertogenbosch neemt daarbij met een 
score van ruim 5,6 een sterke positie in; 
ter vergelijking: de B5 en de 40 betrokken 
steden scoren respectievelijk 4,5 en 5,1.

Vooral groei van koopwoningen
’s-Hertogenbosch telde in 2001 ruim 
55.500 woningen. Tussen 1996 en 2001 
werden in de gemeente ruim 4000 wonin-
gen bijgebouwd, een groei van bijna 8%. 
Het accent van de nieuwbouw heeft vooral 
in de koopsector gelegen.
Van het totaal aantal woningen in de stad 
is nu bijna 49% een koopwoning. Van 
de Brabantse steden scoort alleen Breda 
duidelijk hoger.
Per wijk zijn er overigens grote verschillen 
in de verhouding tussen huur- en koopwo-
ningen. In Noord en West bestaat onge-
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veer 30% van de woningen uit koopwoningen, in Engelen 
bijna 90%.

Hoge verkoopprijzen
Met een gemiddelde verkoopprijs van 
€ 219.000  zijn de koopwoningen in ’s-
Hertogenbosch duur. Het Bossche prijs-
niveau ligt ruim boven dat van de B5 en 
zeer ruim boven dat van de G21.
Ten opzichte van 1999 heeft zich een ste-
vige prijsstijging voorgedaan.
Ook de stijging is sterker dan in de B5 en 
in de G21-steden.

Veel verhuizingen
In vijf jaar tijd (tussen 1996 en 2000)  is 
in totaal 40% van de Bossche inwoners 
verhuisd. Wanneer wordt gekeken naar 
het vertrek uit de wijken dan blijken rela-
tief veel mensen te zijn verhuisd uit de 
Binnenstad en in verhouding weinig uit 
Empel, Rosmalen Noord, Engelen en 
’s-Hertogenbosch Zuid oost.

Desgevraagd blijkt 8% van alle Bossche-
naren geneigd te verhuizen als dat ook 
maar enigszins mogelijk is, zo blijkt uit het 
onderzoek leefbaarheid en veiligheid. De 
inwoners van Rosmalen-Zuid en Engelen 
zijn het meest verknocht aan hun wijk. 
Daarentegen willen relatief veel  bewoners 
van Noord (14%), Graafsepoort (13%) en 
West (12%) hun wijk verlaten.

Veel wachtenden op een (andere) woning
In 2001 staan 15.760 woningzoekenden 
ingeschreven tegenover 14.606 in 1998. 
Tot woningzoekenden worden zowel ‘star-
ters’ als ‘doorstromers’ gerekend. Het 
aantal starters in 2001 bedraagt 5.625 en 
het aantal doorstromers 10.135. Het aan-
deel van de doorstromers is de afgelopen 
jaren overigens fors toegenomen. 
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Minder tevredenheid over fysieke staat van de buurt
Het indexcijfer voor de fysieke kwaliteit 
van de buurt komt dit moment  uit op 
4,7. Vergeleken met enkele jaren geleden 
vinden Bosschenaren dat hun stad iets 
meer is ‘verloederd’ in de vorm van graf-
fiti in de buurt, rommel op straat, hon-
denpoep en vernielingen. Nog meer dan 
’s-Hertogenbosch vinden ook de inwo-
ners van de B5 en de G21 dat hun omge-
ving verder is verloederd ten opzichte 
van enkele jaren gelden. Toch valt in die 
steden de actuele score iets gunstiger uit 
dan in ’s-Hertogenbosch.

3.2 Verkeer en vervoer

Om de stad ook in de toekomst bereikbaar te houden mag 
het autoverkeer niet meer toenemen. De binnenstad moet 
autoluw worden en beter bereikbaar met het openbaar ver-
voer of per fiets. Diverse maatregelen moeten ertoe leiden 
dat niet alleen de kwaliteit en de leefbaarheid van de stad 
verbetert, maar vooral ook de verkeersveiligheid.

Auto populair
Voor de verplaatsingen binnen de 
gemeente, zo blijkt uit de monitor verkeer 
en vervoer,  is de auto nog steeds het 
meest populair (56%), direct gevolgd door 
de fiets (40%). Met 4% is het  openbaar 
vervoer nauwelijks in trek.

Op een groot aantal punten in de stad wordt 
al enkele jaren het aantal motorvoertuigen 
van en naar de stad geteld. Hieruit blijkt dat 
het aantal motorvoertuigen op deze locaties 
tussen 1996 en 2000 gestegen is met onge-
veer 50.000. Deze vervoersvorm is dus niet 

alleen het meest gekozen, ook is sprake van een forse toename 
van  de verkeersintensiteit van motorvoertuigen. 
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Eenzelfde aantal  reizigers per bus
Het busvervoer in ’s-Hertogenbosch laat 
een redelijk stabiel beeld zien. Het aantal 
van ruim 6,3 miljoen vervoerde reizigers 
in 2001 ligt op ongeveer hetzelfde niveau 
als dat van 1997.

De trein is van groot belang
In de afgelopen jaren laat het terreinver-
voed een wisselend beeld zien. Op de sta-
tions ’s-Hertogenbosch Centraal, Oost en 
Rosmalen bedroeg het aantal in- en uit-
stappersonen in 1997-1998 nog 36.400 in 
het jaar 1999-2000 lag dit met 37.500 wel-
iswaar hoger, maar moet tegelijk worden 
geconstateerd dat sprake was van een 
daling ten opzichte van het vorige dienstre-
gelingsjaar.

Wel ‘tour’stad, maar geen echte fietsstad
Hoewel ’s-Hertogenbosch en fietsen iets 
met elkaar hebben is dat niet helemaal 
afleesbaar uit het fietsgebruik in de stad. 
Per persoon (van 18 jaar en ouder) wordt 
in ’s-Hertogenbosch 2,66 km per dag 
op de fiets afgelegd. Dat is weliswaar 
wat meer dan het Nederlands gemid-
delde, maar minder dan bijvoorbeeld in 
de steden Eindhoven en Tilburg. 

Ondernemers oordelen mild over bereikbaarheid
De Bossche ondernemers geven de stad 
een rapportcijfer van 6,8 voor de bereik-
baarheid per auto. Dat is een iets hoger 
cijfer dan de G21 gemiddeld van de onder-
nemers krijgen en precies gelijk aan het 
gemiddelde voor de B5. Voor de moge-
lijkheid om in de stad te parkeren geven 
de ondernemers een 5,7. Dat is lager dan 
gemiddeld voor de B5 en de G21.
Wat betreft de bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer is het rapportcijfer van 
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6,2 precies gelijk aan het gemiddelde voor de B5 en een fractie 
lager dan gemiddeld voor de G21. 

426 verkeersslachtoffers in 2000
In 2000 eiste het verkeer in ’s-Hertogen-
bosch 426 slachtoffers, 33 meer dan 
in 1996. Het patroon over de periode 
1996-2000 is echter zo grillig dat niet 
duidelijk kan worden gesproken van een 
toe- of afnemende ontwikkeling. Wel 
vallen er in de stad aanzienlijk minder 
slachtoffers dan gemiddeld in de B5. 
De G21 scoren gemiddeld weer iets gun-
stiger.

3.3 Milieu

Duurzaamheid is de leidraad bij de verdere ontwikkeling 
van de stad. Duurzaamheid komt onder meer tot uiting in 
de wijze waarop de stad omgaat met het milieu. Gestreefd 
wordt naar een milieuverantwoorde en milieurespecterende 
ontwikkeling in relatie tot ruimte, economie en omgeving. 
Dat geldt niet alleen voor de geplande nieuwbouwwijken, 
maar net zo goed voor bestaande wijken.

Stad van water
In 2000 omvatte ’s-Hertogenbosch ruim 
9.100 hectare en stond daarmee qua 
oppervlakte op de 8e plaats van de G21. 
Van de Brabantse steden zijn Tilburg en 
Breda groter.
Van de totale gemeentelijke oppervlakte 
bestaat bijna 7% uit water. Dat is meer 
dan het gemiddelde van de G21 (4%) en 
de B5 (2%). Ook in dat opzicht is sprake 
van een waterstad.
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9 miljoen m3 water en 20 miljoen kWh groene stroom
In 2000 werd in ’s-Hertogenbosch in totaal 
9 miljoen m3 water gebruikt. Het overgrote 
deel hiervan wordt gebruikt door huishou-
dens in de woningen. Het gemiddelde 
verbruik per inwoner ligt op 128 liter per 
dag.

Met een verbruik van 20 miljoen kWh 
aan groene stroom per jaar maken de 
inwoners van deze stad ongeveer drie-
maal meer gebruik van deze milieuvrien-
delijk opgewekte energie dan landelijk 
gemiddeld. 

Redelijke tevredenheid over groen
Ongeveer driekwart van de Bosschenaren 
is tevreden over de groenvoorzieningen 
in de stad. Dat aantal is tussen 1996 en 
2000 nauwelijks veranderd. ’s-Hertogen-
bosch bevindt zich met dat percentage 
nog net in de top-5 van de G21. In de GSB 
aandachtsgebieden is men wat minder 
tevreden over het groen (64%). 
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Tamelijk ‘duurzame’ gemeente
Om de ontwikkeling van duurzaamheid 
in een gemeente te meten publiceert de 
Lokale Agenda 21 jaarlijks een zoge-
naamde ‘lokale duurzaamheidsspiegel’. 
Gemeten wordt onder andere de voort-
gang op het terrein van duurzaam bouwen, 
duurzaam energieverbruik, ecologisch 
groenbeheer, voorlichting aan burgers 
over waterbesparing, openbaar vervoer 
en vrijliggende fietspaden. ’s-Hertogen-
bosch bevond zich in 2001 in de midden-
moot van de deelnemende gemeenten.
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De economische staat 4

4.1 Economie algemeen

’s-Hertogenbosch wil ook in de toekomst een aantrekke-
lijke vestigingsplaats zijn voor grote en kleine bedrijven 
in allerlei sectoren. De gunstige ligging van de stad moet 
daartoe verder worden uitgebuit. Uiteindelijk bepaalt echter 
een groot aantal factoren of een stad voor ondernemers 
‘aantrekkelijk’ is om er hun bedrijf te vestigen of voort te 
zetten.

Uitstekend sociaal-economisch klimaat
Jaarlijks vindt er in de veertig grootste 
gemeenten een onderzoek plaats naar 
diverse factoren die van belang zijn voor 
het sociaal-economisch klimaat. Tot die 
factoren behoren onder meer de groei van 
het aantal banen, het percentage werklo-
zen en WAO-ers onder de beroepsbevol-
king, de arbeidsparticipatie van vrouwen 
en van laag opgeleiden.
In de index van 2000 staat ’s-Hertogen-

bosch prominent op de derde plaats, achter Zwolle en Breda. 
Daarmee steekt de stad ver uit boven het gemiddelde van de 
G40 en van de B5. 

Economisch zeer vitale stad
Een andere indicator voor de aantrekke-
lijkheid is de economische vitaliteit van 
gemeenten op basis van onder meer eco-
nomische specialisaties, groeiprestaties en 
het vestigingsklimaat. In 1989/1999 stond 
’s-Hertogenbosch op deze index op de 
derde plaats van de G21, achter Zwolle 
en Breda. Het rapportcijfer van bijna een 
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7,5 voor ’s-Hertogenbosch ligt beduidend hoger dan de gemid-
delde waardering voor de B5 en G21.

4.2 Arbeidsmarkt en werkgelegenheid

De economische ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch is 
zodanig dat het mogelijk moet zijn om tussen 2000 en 
2004 jaarlijks 2.000 nieuwe arbeidsplaatsen te creëren. Met 
name inwoners die tot nu toe afhankelijk zijn van een uit-
kering, moeten aan de slag kunnen. De doelstelling is dat 
hun aantal tot 2003 jaarlijks met 10% daalt. Ook langdurig 
werklozen zouden moeten kunnen profiteren van de econo-
mische groei in onze stad.

’s-Hertogenbosch, snelle groeier
In mei 2001 telde ’s-Hertogenbosch 
93.610 arbeidsplaatsen, zo blijkt uit het 
jaarlijkse vestigingsregister. Dat zijn er 
ruim 14.800 (18%) meer dan in 1996 
ofwel een gemiddelde jaarlijkse groei van 
bijna 3000 arbeidsplaatsen. Tussen 1993 
en 1999 groeide het aantal banen in 
’s-Hertogenbosch bijzonder snel vergele-
ken met zowel de G21 als de B5. Sneller 
dan alle andere steden was de groei in de 
horeca (12,7%), handel (6,6%) en niet-
commerciële dienstverlening (5,5%). In de 

zakelijke dienstverlening (11,1%) staat ’s-Hertogenbosch qua 
groei op een tweede plaats (G21), direct achter Eindhoven. 
En in de industrie (4,9%) heeft alleen Leiden een kleine voor-
sprong.
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Van alle markten thuis
De werkgelegenheid in ’s-Hertogenbosch 
is redelijk gespreid over de verschillende 
economische sectoren. De meeste 
arbeidsplaatsen heeft de stad in de sector 
niet-commerciële dienstverlening (28,1%), 
gevolgd door de zakelijke dienstverlening 
(20,2%), industrie (19,6%) en handel 
(18,6%) en horeca (3,1% ). Overigens 
kende laatstgenoemde sector afgelopen 
jaren een bijzonder sterke groei. 

Werkzoekenden aan de bak
In 1996 behoorde in ’s-Hertogenbosch 
16,5% van de beroepsbevolking tot de 
categorie ‘niet-werkende werkzoekenden’. 
In 2001 was dit percentage gedaald naar 
6,8%. Het percentage werkzoekenden dat 
meer dan drie jaar een uitkering heeft, 
daalde in de periode van 4,2 naar 2,5%. 
Ook in vergelijking met de brabantse 
steden kent ’s-Hertogenbosch een sterke 
daling. Overigens laten ook vele andere 
G21-steden een vergelijkbaar beeld zien.

4.3 Onderwijs

In de stadsvisie streeft ’s-Hertogenbosch ernaar om het 
onderwijsniveau van zijn bevolking te verhogen. Met name 
het hoger en middelbaar onderwijs moet ertoe bijdragen 
dat de stad zich ontwikkelt tot een bijzondere stad voor 
beroepen en studie.
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Resultaten CITO-toets lopen iets terug
Met een gemiddelde van boven de 535 
scoorden de scholieren in ’s-Hertogen-
bosch in 1996 nog ongeveer gelijk aan 
het gemiddelde van de B5 en hoger dan 
gemiddeld in de G21. In 2000 is de score 
in ’s-Hertogenbosch enkele punten terug-
gelopen. In de G21 gingen de leerlingen 
gemiddeld juist enkele punten vooruit, ter-
wijl de B5 op ongeveer hetzelfde niveau 
zijn gebleven.

HBO verliest terrein
Na een aanvankelijke daling van nieuwe 
studenten neemt sinds 1999 het aantal 
inschrijving aan HBO-instellingen in 
’s-Hertogenbosch weer toe. Met 2.333 
nieuwe inschrijvingen in 2000 is de 
instroom weer bijna terug op het niveau 
van 1996. Overigens komt het aantal 
nieuwe inschrijvingen in 2001 uit op 2418. 
In de overige Brabantse gemeenten en op 
landelijk niveau is sinds 1996 sprake van 
een stijging van het aantal HBO-studen-
ten. De relatieve positie van ’s-Hertogen-
bosch is daarmee verslechterd.

4.4 Bedrijven

’s-Hertogenbosch wil een economisch centrum van formaat 
zijn, met een grote omvang en diversiteit aan bedrijvigheid. 
De variëteit in sectoren, maar ook in de grootte van onder-
nemingen moeten ervoor zorgen dat de stad niet zo kwets-
baar is voor conjuncturele schommelingen. Verder moet er 
natuurlijk voldoende ruimte voor  bedrijvigheid zijn en een 
stevige technologische infrastructuur. Verlenging van de 
bedrijfstijd ten slotte moet zorgen voor een efficiënt gebruik 
van ruimte en gebouwen. 
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Sterke werkgelegenheidsfunctie
’s-Hertogenbosch heeft een bijzonder 
sterke werkgelegenheidsfunctie. Per 100 
inwoners zijn er in 2001 bijna 73 banen. 
Geen enkele van de G21 steden heeft 
zoveel arbeidsplaatsen in relatie met het 
inwonertal.  

Starters zien hun kansen schoon
Het aantal startende ondernemers in 
’s-Hertogenbosch is de afgelopen jaren 
fors toegenomen: bijna 150 in 1996 en  
ruim 560 in 2000. In Tilburg en Breda 
startten in dat jaar nog meer onderne-
mers, maar ’s-Hertogenbosch scoort nog 
boven het gemiddelde van de B5 en zeker 
boven het gemiddelde van de G21.

Weinig nieuwe bedrijfsterreinen
’s-Hertogenbosch heeft in de jaren 1996 
tot en met 2000 in totaal 54 hectare nieuwe 
bedrijventerreinen uitgegeven (ofwel nog 
geen 11 hectare per jaar). 
Dat is het minste van de vijf Brabantse 
steden, die in die periode gemiddeld 100 
hectare uitgaven. In 2000 gaf de stad 
slechts 3 hectare uit tegen een gemid-
delde van 18,2 voor de B5.
In 2001 zakte de uitgifte zelfs terug naar 
2,5 hectare.
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Veel kantoren
Daarentegen beschikt ’s-Hertogenbosch 
over een groot oppervlakte aan kan-
toorruimte. In 2000 had de stad per 
inwoner 5,45 m2 kantooroppervlakte 
beschikbaar. ’s-Hertogenbosch staat daar-
mee na Arnhem op de tweede plaats van 
de G21 en scoort ver boven het gemid-
delde van zowel de B5 als de G21.

En veel winkels
Reeds eerder is gesignaleerd dat de stad 
veel bezoekers trekt, die komen winke-
len. ’s-Hertogenbosch heeft relatief ook 
een groot winkelapparaat. Wat betreft 
de oppervlakte aan winkels haalde 
’s-Hertogenbosch in 2000 per inwoner het 
respectabele aantal van 1,98 m2. Dat is 
onder de 25 grootste gemeenten goed 
voor een derde plaats achter Groningen 
en Arnhem en ruim boven het gemiddelde 
van 1,73 m2.

Tienduizenden banen in de technologie
Tussen 1998 en 2000 groeide in 
’s-Hertogenbosch de werkgelegenheid in 
de ICT-sector van ruim 6800 banen naar 
bijna 7400. Daarmee is deze branche 
goed voor 8% van de totale werkgelegen-
heid in de stad. Van de G21 gaan alleen 
Eindhoven (11,4%) en Venlo (10,2%) 
dit aandeel voorbij. Het aandeel van 
’s-Hertogenbosch ligt daarmee ruim hoger 
dan de gemiddelden van de B5 en G21.

De stad is niet langer open
Het verlengen van de bedrijfstijd doet in 
’s-Hertogenbosch geenszins zijn intrede. 
De voor deze indicator geselecteerde 
bedrijven en organisaties laten geen ver-
lenging maar zelfs een verkorting van 
bedrijfstijd zien. Weliswaar zijn sommige 
bedrijven wat langer open; daar staan 
echter bij andere bedrijven en instellingen 
weer kortere openingstijden tegenover.
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Bestuur en organisatie 5

5.1 Modern bestuur

Het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch wil samen met 
de burgers, instellingen en bedrijven inhoud geven aan de 
ambities van de stad. Soms zullen er in gezamenlijkheid 
besluiten worden genomen, andere keren ligt de eerste 
verantwoordelijkheid bij de gemeente of instellingen, en in 
weer andere gevallen nemen individuele burgers het voor-
touw. Voorwaarden voor modern besturen zijn gedeelde 
verantwoordelijkheid en open samenwerking.
Een stad van modern bestuur kent vele uitingsvormen. 
Indicatoren, die hierbij worden gehanteerd, zijn: de mate, 
waarin inwoners financieel worden belast (ozb waarde), 
de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen, tevreden-
heid over gemeentelijk beleid, tevredenheid over de con-
tacten tussen raadsleden en burgers, het vestigingsklimaat  
alsook de wijze waarop de gemeente nieuwe communica-
tievormen gebruikt.   

’s-Hertogenbosch is niet duur
In ’s-Hertogenbosch betaalt een huishou-
den, bestaande uit meer dan één persoon, 
gemiddeld ruim € 545 aan gemeentelijke 
heffingen als OZB, rioolrecht en reini-
gingsheffing. Dat is minder dan gemid-
deld in de B5 en de G21 (beide ruim 
€ 558). Ook voor eenpersoonshuishou-
dens liggen met  € 495  de lokale lasten 
ruimschoots onder de B5 en de G21.
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Ruim de helft van de Bosschenaren geeft stem voor 
gemeenteraad 

Bij de jongste gemeenteraadsverkiezin-
gen (maart 2002) heeft ruim 52% van de 
kiesgerechtigde Bosschenaren een stem 
uitgebracht. Dat percentage ligt iets hoger 
dan gemiddeld in de B5 (49,2%) en de 
G21 (51,6%). Vanaf 1990 schommelt de 
opkomst voor de gemeenteraadsverkie-
zingen rond de 50%.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1998 
stemde ruim 68% van de Bosschenaren. 
Dat percentage ligt iets lager dan gemid-
deld in de G21, maar weer iets hoger 

dan gemiddeld in de B5. Bij de verkiezingen voor Provinciale 
Staten en het Europees Parlement bedroeg de opkomst res-
pectievelijk 36,7 en 26,2%. 

Niet zo tevreden over gemeentelijk beleid
In 2000 zijn aan de inwoners van 
’s-Hertogenbosch twee stellingen voor-
gelegd om hun tevredenheid over het 
gemeentebeleid te peilen. Op de stelling 
‘De gemeente heeft aandacht voor buurt-
problemen’ antwoordt 29% positief en 
38% negatief; 33% heeft daarover geen 
mening of weet geen oordeel te geven.
Op de stelling ‘De gemeente betrekt bewo-
ners bij veranderingen in de buurt’ ant-

woordt 26% met ‘ja’ en 35% met ‘neen’; 39% heeft daarover 
geen mening of weet het niet.

Evenmin over contact tussen raadsleden en burgers
Bij interactief bestuur is het contact tussen 
raadsleden en burgers belangrijk.
In 2002 is aan personen, die voor 
de gemeenteraad zijn komen stemmen, 
gevraagd naar hun oordeel over de con-
tacten tussen gemeenteraadsleden en de 
burger. In totaal 35% van de inwoners oor-
deelde daarover ‘voldoende’ tot ‘ruim vol-
doende’. Ongeveer 50% vindt dat contact 
‘onvoldoende’ tot ‘zwaar onvoldoende’. En 
15% heeft daarover geen mening.
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Ondernemers geven een 6,6
Periodiek  wordt ondernemers gevraagd 
een rapportcijfer te geven voor het ‘onder-
nemingsklimaat’ in hun gemeente. De 
gemeente kreeg in 1999 van de onderne-
mers een 6,6 en scoorde daarmee iets 
hoger dan het gemiddelde in de 25 groot-
ste gemeenten (6,4).

Gemeentelijke website doet het goed
De toegankelijkheid van de gemeente 
heeft ook steeds meer te maken met het 
beschikbaar hebben van een goede web-
site. 
Regelmatig wordt de kwaliteit van de 
gemeentelijke websites beoordeeld en 
vergeleken. Daarbij wordt gelet op aspec-
ten als de vormgeving, de inhoud van de 
informatie, communicatieve waarde en de 
dienstverlening. Van de 347 onderzochte 
gemeenten haalt de site van de gemeente 
’s-Hertogenbosch de 28ste plaats. In Bra-
bant scoren Breda en Eindhoven hoger 
met respectievelijk een de 4de en 9de 
plaats.
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Bijlage 1 
Definities indicatoren 
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Definities indicatoren

1. Ontwikkeling aantal inwoners: De relatieve toename 
van het aantal inwoners over de periode 1997-2002.

2. Migratiesaldo: Verschil tussen het aantal personen dat 
zich in de gemeente heeft gevestigd en het aantal perso-
nen dat uit de gemeente is vertrokken, uitgedrukt als een 
jaarlijks gemiddelde per 1.000 inwoners over de periode 
1996-1999.

3. Leeftijdsopbouw: Bevolkingsopbouw van de gemeente, 
verdeeld over drie categorieën: 0-19 jaar, 20-64 jaar en 
65 jaar en ouder, voor de jaren 1996 en 2001.

4. Etniciteit: Etnische groeperingen in een percentage van 
de bevolking voor de jaren 1999 en 2001: autochtonen 
(personen die zelf in Nederland zijn geboren, evenals 
beide ouders, plus personen die in het buitenland gebo-
ren zijn met twee in Nederland geboren ouders), etni-
sche minderheden (Turken, Marokkanen, Surinamers, 
Antillianen en overige minderheden zijnde Grieken, Ita-
lianen, (ex-) Joegoslaven, Kaapverdianen, Portugezen, 
Spanjaarden en Tunesiërs), vluchtelingen (Vietnamezen, 
Irakezen, Iraniërs, Somalieërs en Ethiopiërs) en overige 
allochtonen (allen die niet onder de andere categorieën 
vallen).

5. Onderwijsniveau: Percentage van de beroepsbevol-
king met lager, middelbaar of een hoger onderwijsni-
veau in 1998. Lager (maximaal basisonderwijs, mavo of 
vbo), middelbaar (maximaal havo, vwo of mbo) en hoger 
onderwijs (HBO of WO).

6. Gemiddeld inkomen: Het gemiddeld besteedbaar inko-
men per jaar, per huishouden, in euro’s voor 1997 en 
1998.

7. Inkomensverdeling: De verdeling van het besteedbare 
inkomen van particuliere huishoudens in 1997/1998, 
weergegeven in inkomensgroepen (quintielen).

8. Waarderingscijfer buurt: Kerncijfer voor de evaluatie van 
de buurt voor de perioden 1996/1997 en 2000/2001.

9. Sociale kwaliteit woonomgeving: Kerncijfer voor de 
sociale kwaliteit van de woonomgeving (buurt) in 
1996/1997 en 2000/2001.

10. Veiligheidsgevoelens: Percentage van de inwoners van 
een gemeente dat zich (wel eens) onveilig voelt in 1995 en 
2001.

11. Aantal delicten: Aantal processen-verbaal wegens mis-
drijven (volgens Wetboek van Strafrecht), als een per-
centage van het aantal inwoners voor de jaren 1996 en 
2000.

12. Rapportcijfer wat er voor de jeugd gebeurt: De rap-
portcijfers die door de ouders van kinderen (0-11 jaar) 
en door jongeren zelf (12-24 jaar) gegeven zijn aan 
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de gemeente voor  ‘ wat er voor kinderen of jongeren 
gebeurt’ (2000).

13. Aantal jongeren dat met de politie in aanraking komt: 
Het aantal verdachten van 12 tot en met 24 jaar per 
gemeente per jaar voor 1998 en 2000.

14. Rijksmonumenten: Het aantal rijksmonumenten in de 
gemeente in 2000.

15. Aantal bezoekers aan de stad: Het aantal Nederlandse, 
toeristische bezoekers aan de gemeente in 2000.

16. Bezoekers musea: Het totaal aantal bezoekers aan 
musea per jaar, van 1997 tot en met 2001 (zijnde 
in ’s-Hertogenbosch het Noordbrabants Museum en 
Museum Slager).

17. Topsportevenementen: Het aantal evenementen in 
de topsport, zijnde Nationale, Benelux, Europese en 
wereldkampioenschappen, en daarnaast interlands en 
internationale toernooien in de prof –en/of topsport en 
sportevenementen waar profsporters actief bij betrokken 
zijn (2000 en 2001).

18. Arbeidsparticipatie: De netto-participatiegraad: werk-
zame beroepsbevolking in een percentage van de totale 
bevolking van 15 tot en met 64 jaar aan de hand van een 
driejaarsgemiddelde (1996-1998).

19. Maatschappelijke participatie: Participatie van inwo-
ners in 2000, op vijf terreinen: sport, uitgaan, vrijwilli-
gerswerk, hobby’s en sociale contacten met vrienden en 
familie.

20. Internetgebruik en pc-aansluitingen: Het aandeel in 
de bevolking dat in het bezit is van een PC en het aan-
deel dat aansluiting heeft op het internet in 1999.

21. Aantrekkelijkheidsindex: Indexcijfer op basis van 
zes aspecten die het woonklimaat bepalen van een 
gemeente. Deze aspecten zijn: bereikbaarheid, culturele 
voorzieningen, monumenten, gemiddelde inkomen, groei 
van het aantal banen en geweldsmisdrijven. (2000)

22. Verhouding huur/koopwoningen: De verhouding 
tussen het aantal huurwoningen en het aantal koopwo-
ningen uitgedrukt als het percentage koopwoningen in 
het geheel van het totale woningaanbod in 2000.

23. Gemiddelde verkoopprijs: Het gemiddelde prijsniveau 
van verkochte, bestaande woningen voor de jaren 1999 en 
2001.

24. Verhuizers: Het totaal aantal verhuizers uit de wijken 
van ’s-Hertogenbosch over de periode 1996 tot en met 
2000, als percentage van het aantal inwoners op 1 janu-
ari 1996.

25. Ingeschreven woningzoekenden: Het aantal inge-
schreven woningzoekenden volgens het aanbodmodel, 
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met een onderscheid naar starters en doorstromers, aan 
de hand van indexcijfers voor de jaren 1998 en 2001.

26. Fysieke kwaliteit woonomgeving: De mate van geper-
cipieerde verloedering voor de perioden 1996/1997 en 
2000/2001.

27. Verkeersintensiteit motorvoertuigen: Het aantal motor-
voertuigen per etmaal, van en naar de stad, op basis van 
telpunten binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch van 
1996 tot en met 2000.

28. Vervoerde reizigers Stadsdienst BBA: Het aantal reizi-
gers per jaar met de stadsdienst van de BBA in 1997 en 
2001.

29. Aantal treinreizigers: Het gemiddeld aantal van de 
in -en uitstappende treinreizigers van alle stations in 
‘s-Hertogenbosch tezamen, per werkdag, per dienstre-
gelingjaar. (1997/1998 tot en met 1999/2000).

30. Fietsgebruik: De afgelegde afstand in kilometers, per 
persoon, per dag in 2000 (personen van 18 jaar en 
ouder).

31. Waardering bereikbaarheid door ondernemers: Oor-
deel van de ondernemers over de bereikbaarheid van de 
gemeente, voor zowel de auto, het openbaar vervoer als 
voor het parkeren. (1999).

32. Verkeersslachtoffers: Het aantal verkeersslachtoffers 
(een totaal van dodelijke slachtoffers en  slachtoffers met 
én zonder opname in het ziekenhuis) per jaar in 1996 en 
2000.

33. Oppervlakte: Gemeentelijke oppervlakte uitgesplitst 
naar aandeel land en water voor de jaren 1996 en 2000.

34. Drinkwaterverbruik: Het verbruik van drinkwater in de 
gemeente voor het jaar 2000, uitgesplitst naar het aan-
deel van de verbruikers.

35. Tevredenheid groenvoorzieningen: Het aandeel van 
de inwoners dat (zeer) tevreden is met de groenvoor-
zieningen in de buurt in de perioden 1996/1997 en 
2000/2001. 

36. Lokale duurzaamheidsspiegel: Een samengestelde 
score op het gebied van duurzaamheid voor 2001, aan 
de hand van diverse aspecten waaronder: algemeen 
beleid, duurzaam bouwen en afval, energie, groen en 
ruimte, internationale samenwerking, sociaal, verkeer en 
vervoer, en water.

37. Sociaal-economische waardering: Samengestelde score 
op basis van acht sociaal-economische indicatoren: per-
centage van de bevolking (20-64) in de bijstand, percen-
tage werklozen in de beroepsbevolking, percentage van 
de bevolking (20-64) in de WAO, percentage huishoudens 
onder 105% sociaal minimum, netto participatiegraad van 
vrouwen, percentage van de beroepsbevolking met lage 
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opleiding, groei van het aantal banen, percentage banen in 
groeisectoren. (2000).

38. Economische vitaliteit: Een rapportcijfer voor de eco-
nomische prestaties van een gemeente in 1998/1999. 
Dit cijfer komt tot stand op basis van diverse indicatoren 
die te verdelen zijn in drie hoofdgroepen: economische 
specialisaties, groeiprestaties en vestigingsklimaat.

39. Groei van de werkgelegenheid: Werkgelegenheids-
groei aan de hand van de geometrische groei (jaar-
op-jaar), over de periode 1993-1999, verdeeld over vijf 
sectoren.

40. Arbeidsplaatsen naar sector: De verdeling van banen 
naar economische activiteit volgens de Standaard 
Bedrijfsindeling in 1999. 

41. NWW-ers (Niet Werkende Werkzoekenden): Het percen-
tage NWW-ers in de beroepsbevolking voor de jaren 1996 
en 2001.

42. Cito-standaardscore: De score voor het eindniveau van 
het basisonderwijs, een gemiddelde voor de gemeente, 
in 1996 en 2001.

43. Instroom studenten HBO: Het aantal studenten dat 
jaarlijks instroomt in het Hoger BeroepsOnderwijs (HBO), 
zonder ooit eerder ingeschreven te zijn geweest in het 
HBO, voor de jaren 1996 en 2000. 

44. Aantal banen (per 100 inwoners): Totaal aantal banen 
van werknemers per 100 inwoners van de gemeente 
voor de jaren 2000 en 2001.

45. Aantal starters: Het aantal startende ondernemingen 
per jaar, per gemeente, in 1996 en in 2000.

46. Uitgifte bedrijventerreinen: De gemiddelde uitgifte van 
bedrijventerreinen per jaar, in hectaren, voor de periode 
1996 tot en met 2000.

47. Kantooroppervlakte: De oppervlakte aan kantoorruimte, 
in m² per inwoner van de gemeente, in 1998.

48. Winkeloppervlakte: De winkeloppervlakte in m² vvo (ver-
koopvloeroppervlakte), per inwoner van de gemeente in 
2000.

49. Aandeel werkgelegenheid in de ICT: Het percentage 
van de arbeidsplaatsen dat behoort tot de ICT-werkgele-
genheid in 2000. (Onder ICT wordt verstaan: internet-, 
automatiserings-, software-, en telecommunicatiebedrij-
ven.)

50. Bedrijvenpanel openingstijden: De openingstijden van 
de geselecteerde organisaties voor een gehele stan-
daard week, uitgedrukt in het totaal aantal geopende 
uren, voor 2001 en 2002. De betreffende organisaties 
zijn: warenhuis V&D, supermarkt Albert Heijn, bank-
filiaal van de Rabobank, postkantoor Helftheuvelpas-
sage, loketten treinstation centraal, loket burgerzaken 
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(gemeente ’s-Hertogenbosch) en het milieustation van 
de gemeente ’s-Hertogenbosch.

51. Lokale lasten: De woonlasten per jaar in euro’s voor 
een gemiddelde woning, voor een meerpersoonshuis-
houden in 1999 en 2001. De woonlasten zijn samenge-
steld uit de som van de OZB-aanslag, rioolrecht en de 
reinigingsheffingen, verdisconteerd met de zalmsnip.

52. Opkomstcijfers: Het opkomstpercentage bij de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2002, zijnde het aantal uit-
gebrachte stemmen als percentage van het aantal 
kiesgerechtigden. 

53. Tevredenheid burgers over gemeentebeleid: De 
mening van burgers op twee stellingen: “de gemeente 
heeft aandacht voor buurtproblemen”, en “de gemeente 
betrekt bewoners bij veranderingen in de buurt”. (2000) 

54. Contacten raadsleden-burgers: Het oordeel over de con-
tacten die raadsleden onderhouden met burgers volgens de 
opgekomen kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
2002.

55. Rapportcijfer Ondernemingsklimaat: Het algemeen 
rapportcijfer voor het ondernemingsklimaat in de 
gemeente, gegeven door ondernemers in 1999.

56. Ranking Bossche webpagina: Ranking van de gemeen-
telijke webpagina, in december 2001 en maart 2002, aan 
de hand van een zestal factoren: vormgeving, inhoud, 
communicatie, dienstverlening, minpunten en pluspun-
ten. 
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Bijlage 2
Buurt- en wijkindeling
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