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Samenvatting

Eind 2009 zijn er 12 sociale kijken op de wijk opgeleverd. Eén voor iedere wijk van ’s-Hertogenbosch. 
In deze sociale kijken op de wijk wordt voor iedere wijk een overzicht gegeven van de staat van de 
wijk. Hiervoor is zowel gebruik gemaakt van kwantitatieve informatie (cijfers) als kwalitatieve 
informatie.

Zes thema’s 
De basis van deze rapportage wordt gevormd door zes thema’s (bewoners, samenleven, actief, leren, 
zorg en woonomgeving). Ieder van deze thema’s bestaat uit een aantal aspecten en achterliggende 
indicatoren. In totaal zijn er 14 aspecten en 45 indicatoren gebruikt. Aan de hand van zogenaamde z-
scores is er berekend in hoeverre bepaalde wijken afwijken van het stedelijk gemiddelde. Hiervoor 
zijn vijf waarde-oordelen gebruikt: zeer zwak, zwak, gemiddeld, sterk en zeer sterk. Overigens komen  
niet alleen de 12 wijken in ’s-Hertogenbosch aan bod, maar ook de zes ‘oude’ GSB 
aandachtsgebieden, plus Schutskamp/Kruiskamp. 

In ‘Vergelijk de wijk 2010’ wordt de situatie anno 2010 geschetst. Dit betekent dat er gebruik is 
gemaakt van de meest recente cijfers. Daarnaast is er een vergelijking met de situatie in 2005 
gemaakt. Dit om te zien of de wijken (en aandachtsgebieden) zich gunstig, neutraal of ongunstig ten 
opzichte van het stedelijk gemiddelde hebben ontwikkeld. 

Vier sterke wijken 
 Uit de analyse blijkt dat vier wijken de score ‘sterk’ krijgen: 

Rosmalen Zuid, Rosmalen Noord, Empel en Engelen. En 
hoewel het totaal van alle thema’s en aspecten tot deze 
sterke score leidt, zijn er tussen de vier sterke wijken 
onderling wel degelijk verschillen. 

 Zo scoren Rosmalen Zuid en Rosmalen Noord op alle zes 
de thema’s sterk, maar is er in Empel en Engelen meer 
diversiteit te zien. Zo scoort Empel ‘gemiddeld’ op de 
thema’s actief en zorg. Engelen eveneens op het thema 
zorg. Daarentegen scoort Empel ‘zeer sterk’ op het thema 
woonomgeving. 

 De ontwikkeling in deze vier sterke wijken is de afgelopen jaren ongeveer conform het stedelijk 
gemiddelde gegaan. De sterkste afwijking is te zien bij de thema’s samenleven (gunstiger) en 
actief (gunstiger in Rosmalen, ongunstiger in Engelen).  

•

•

•

De voorliggende rapportage ‘Vergelijk de wijk 2010’ is het vervolg op deze sociale kijken op de wijk. 
Het is immers ook interessant om te zien hoe de wijken het ten opzichte van elkaar doen. Wat zijn de 
sterke(re) wijken? Wat zijn de zwakke(re) wijken? Daarom worden in ‘Vergelijk de wijk 2010’ de 
wijken ten opzichte van elkaar vergeleken. Daarnaast wordt er inzicht geboden in wat een wijk tot een 
sterke of zwakke wijk maakt. De uitkomsten zullen gebruikt worden voor het nieuw op te stellen kader 
sociaal beleid en als input voor de Lange Termijn Planning (LTP). 
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Vier gemiddelde wijken: 
 Vier wijken krijgen de score ‘gemiddeld’: De Binnenstad, 

Muntel / Vliert, De Groote Wielen en de Maaspoort.  Ook 
hier is duidelijk zichtbaar dat - hoewel het totaal van alle 
thema’s en aspecten tot deze score leidt - er tussen de 
vier wijken onderling verschillen zijn. 

 Zo scoren De Groote Wielen en de Maaspoort sterk op de 
thema’s woonomgeving, bewoners en leren. Deze twee 
wijken zijn de jongste wijken van ’s-Hertogenbosch en dit 
is terug te zien in de woonomgeving met een goede score 
op (bijna) alle achterliggende aspecten.  

 De Binnenstad en Muntel/Vliert scoren juist sterk op zorg, terwijl in de Binnenstad ook het thema 
actief sterk scoort. Woonomgeving en bewoners scoren daar juist gemiddeld tot zwak. 

 Verder is het opvallend dat de ontwikkeling tussen 2005 en 2010 in deze vier wijken ongeveer 
gelijk aan het stedelijk gemiddelde is, of ongustiger. Vooral in de Muntel/Vliert en de Maaspoort 
vallen de thema’s samenleven en actief in negatieve zin op.  

Vier zwakke wijken 
 Vier wijken krijgen de score ‘zwak’: Zuidoost, 

Graafsepoort, Noord en West. In de beoordeling zijn de 
verschillen tussen deze vier wijken iets minder groot dan 
bij de vier sterke en gemiddelde wijken.  

 Wat echter opvalt is dat alle vier de wijken voor het thema 
samenleven de score ‘gemiddeld’ krijgen. Drie van de vier 
‘gemiddelde’ wijken (Binnenstad, Muntel / Vliert en De 
Groote Wielen) scoren hiervoor lager.  

 De ontwikkeling tussen 2005 en 2010 laat grotere 
verschillen zien. In de Graafsepoort en West is sprake van 
een ontwikkeling die conform het stedelijk gemiddelde is, of iets gunstiger. Vooral de 
Graafsepoort valt hierin in positieve zin op. 

 In Zuidoost en Noord is de ontwikkeling juist gemiddeld tot ongunstig. In Zuidoost laat het thema 
samenleven een ongunstige ontwikkeling zien, in Noord geldt dit voor de thema’s woonomgeving 
en actief. 

 De aandachtsgebieden: allen ‘zwak’ 
 De zeven onderzochte aandachtsgebieden scoren allen 

een ‘zwak’. Ook hier is echter weer sprake van behoorlijke 
verschillen.

 Zo krijgen de Haren/Donk/Reit, Boschveld/Deuteren en de 
Schutskamp/Kruiskamp beduidend minder vaak een 
score ‘zeer zwak’ dan de andere vier gebieden. 

 En scoren de Gestelse buurt en Orthen Links juist vaker 
(op drie van de zes thema’s) een ‘zeer zwak’. 

 Verder valt op dat de problematiek in de zeven gebieden 
zeker niet hetzelfde is. Zo doet de Hambaken het bijvoorbeeld zeer zwak op het thema 
woonomgeving, terwijl in Orthen Links het thema leren in negatieve zin opvalt.  

 Ook in de ontwikkeling tussen 2005 en 2010 is sprake van grote verschillen. Zo is in de 
Bartjes/Eikendonkplein/Hofstad voor het thema woonomgeving sprake van een gunstige 
ontwikkeling. In dit gebied is de afgelopen jaren fysiek veel geïnvesteerd.  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Thema’s
De uitkomsten van de analyse worden niet alleen per gebied (wijk of aandachtsgebied) 
gepresenteerd, maar ook per thema. De uitkomsten worden zo als het ware ‘gekanteld’. Uit de 
beschrijving per thema blijkt dat veel aandachtsgebieden – zoals verwacht – slechter scoren dan de 
meeste wijken. Positieve uitzondering hierop is de Haren/Donk/Reit. Dit aandachtsgebied scoort bij 
een paar thema’s beduidend beter dan de andere aandachtsgebieden. Bij de thema’s samenleven 
(Haren/Donk/Reit, Bartjes/Eikendonkplein/Hofstad en Orthen Links) en woonomgeving 
(Bartjes/Eikendonkplein /Hofstad en Boschveld/Deuteren) laat een aantal aandachtsgebieden tussen 
2005 en 2010 een relatief gunstige ontwikkeling zien.  

Aanbevelingen 

1. Gezamenlijk vertrekpunt 
De ‘Sociale kijk op de wijk’ is vorig jaar gebruikt als een basisstuk, een gezamenlijk vertrekpunt voor 
alle professionals die in de een wijk werkzaam zijn. Iedereen beschikte daarmee over dezelfde 
basisinformatie. Ook deze ‘Vergelijk de wijk 2010’ kan op een vergelijkbare manier gebruikt worden. 
Wanneer ook externe partners over dit document beschikken heeft iedereen wederom een 
gezamenlijk vertrekpunt. En daarmee inzicht wat de sterke wijken zijn, wat de zwakke wijken en wat 
de reden daarvoor is. Communiceer deze ‘Vergelijk de wijk 2010’ dan ook breed, ook naar (externe) 
partners in de stad. 
2. Maatwerk 
Uit de resultaten van ‘Vergelijk de wijk 2010’ blijkt overduidelijk dat iedere wijk en ieder 
aandachtsgebied bepaalde sterke en zwakke punten heeft. Geen twee wijken of buurten zijn 
hetzelfde. Het is daarom belangrijk dat wanneer men aan de slag gaat in een bepaald gebied, men 
maatwerk levert. Dus goed kijken welke problematiek er is in een bepaald gebied, en daar 
maatregelen op nemen. Dit stelt overigens ook eisen aan de gegevensverzameling. Als bepaalde 
aandachtsgebieden nauwkeurig gemonitord (gaan) worden, moeten er ook gegevens verzameld 
worden op dat niveau.  
3. In samenhang 
Bij dit ‘maatwerk’ is het belangrijk om niet naar één enkel aspect of onderdeel te kijken, maar sterke 
of zwakke punten in samenhang te bekijken. Een gebied dat zwak scoort op het aspect veiligheid, is 
anders dan een gebied dat zwak scoort op veiligheid én ‘omgaan met elkaar’. En daarmee zullen ook 
de te nemen maatregelen anders zijn. 
4. Keuzes maken 
Vanuit een meer thematische aanpak (bijvoorbeeld vanuit welzijn of onderwijs) biedt de voorliggende 
rapportage eveneens handvatten. In welke gebieden is de problematiek het grootst? Waar zou men 
het eerst aan de slag moeten? De resultaten van ‘Vergelijk de wijk 2010’ helpen om deze keuzes te 
maken.
5. Leren van het verleden 
De afgelopen jaren is er al veel inzet geweest in bepaalde gebieden. In sommige gebieden op het 
fysieke vlak, in andere op het gebied van veiligheid en/of bijvoorbeeld bewonersparticipatie. Uit de 
uitkomsten van ‘Vergelijk de wijk 2010’ blijkt in welke gebieden de afgelopen jaren sprake was van 
een (on)gunstige ontwikkeling. En op welke thema’s/aspecten dit was.  
Deze twee lijnen moeten met elkaar in verband worden gebracht. Het is onmogelijk om te zeggen of 
een bepaalde ontwikkeling het directe resultaat is van een bepaalde (beleids)inspanning. Maar de 
resultaten kunnen wel indicatief gebruikt worden. En waar nodig kan een diepere analyse gedaan 
worden. Soms is deze al voorhanden, zoals met de veiligheidsmonitor. 
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1. Inleiding  

1.1     Aanleiding en doel 

Eind 2009 zijn er 12 sociale kijken op de wijk opgeleverd. In deze sociale kijken op de wijk wordt voor 
iedere wijk in ’s-Hertogenbosch een overzicht gegeven van de staat van de wijk. Hiervoor is zowel 
gebruik gemaakt van kwantitatieve informatie (cijfers) als kwalitatieve informatie. In de sociale kijken 
op de wijk wordt iedere wijk (en waar mogelijk de buurten) steeds afgezet tegen het stedelijk 
gemiddelde.  

1.2     Methodiek 

Zes thema’s  
De basis van deze rapportage wordt gevormd door zes thema’s (bewoners, samenleven, actief, leren, 
zorg en woonomgeving). Vier van deze thema’s zijn identiek aan de hoofdstukken in de sociale kijk 
op de wijk. De thema’s bewoners en woonomgeving komen wel aan bod in de sociale kijk op de wijk, 
maar niet als apart hoofdstuk. Dat dit in deze rapportage wel zo is, heeft met de al eerder genoemde 
inhoudelijke verbreding te maken.  

Veertien aspecten en vijfenveertig indicatoren
Ieder van de zes thema’s bestaat uit een aantal aspecten en achterliggende indicatoren. Afhankelijk 
van het thema zijn het twee of drie aspecten. Zo bestaat het thema bewoners bijvoorbeeld uit twee 
aspecten: diversiteit en inkomen. En het thema woonomgeving uit drie aspecten: woningen, openbare 
ruimte en veiligheid.  

Ieder van deze aspecten bestaat weer uit een aantal indicatoren. Deze indicatoren zijn niet zomaar 
gekozen, maar moesten aan een aantal voorwaarden voldoen: 
1. Een goed beeld geven van het betreffende aspect. 
2. ‘Status’ hebben. Er is zoveel mogelijk gekozen voor indicatoren die ook als outcome indicator in 

de begroting / jaarverslag opgenomen zijn. 
3. Uit een betrouwbare bron afkomstig zijn. 
4. Op het juiste niveau (wijk en aandachtsgebied) beschikbaar zijn. 
5. Voor meerdere jaren beschikbaar zijn. 
Verder is bewust gekozen voor een mix van zowel ‘objectieve’ als ‘subjectieve’ gegevens. Zo is bij het 
aspect woningen bijvoorbeeld zowel het aandeel koopwoningen, als het rapportcijfer voor de eigen 
woning opgenomen. In totaal zijn er 14 aspecten en 45 indicatoren gebruikt:  

De voorliggende rapportage ‘Vergelijk de wijk 2010’ is het vervolg op deze sociale kijken op de wijk. 
Het is immers ook interessant om te zien hoe de wijken het ten opzichte van elkaar doen. Wat zijn de 
sterke(re) wijken? Wat zijn de zwakke(re) wijken? Daarom worden in ‘Vergelijk de wijk 2010’ de 
wijken ten opzichte van elkaar vergeleken. Daarnaast wordt er inzicht geboden in wat een wijk tot een 
sterke of zwakke wijk maakt. De uitkomsten zullen gebruikt worden voor het nieuw op te stellen kader 
sociaal beleid en als input voor de Lange Termijn Planning (LTP). Inhoudelijk gezien heeft er een 
verbreding plaatsgevonden ten opzichte van de sociale kijken op de wijk. Er is meer aandacht voor 
fysiek/ruimtelijke informatie. Daarmee geeft de voorliggende rapportage een breed inzicht in de staat 
van de wijk. Opdrachtgever voor deze rapportage is de afdeling CWS/Welzijn. Opdrachtnemer de 
afdeling FIB/O&S. Beide afdelingen hebben nauw samengewerkt bij het maken van dit product. 



10

Thema Aspect Indicator

Diversiteit 
 % eenoudergezinnen
 % niet westerse allochtonen
 % 75-plussersBewoners

Inkomen
 % bewoners met een WWB-uitkering
 % niet werkende werkzoekenden
 % bewoners met een laag inkomen

Voorzieningen

 % (zeer) tevreden winkels dagelijkse boodschappen
 % (zeer) tevreden speelmogelijkheden kinderen
 % (zeer) tevreden voorzieningen voor jongeren 
 % (zeer) tevreden voorzieningen voor ouderen

Omgaan met elkaar
 Rapportcijfer tolerantie
 % (helemaal) eens met stelling: ‘de mensen in deze buurt

gaan op een prettige manier met elkaar om’

Samenleven

Binding
 Verhuismobiliteit
 % bewoners die maximaal één keer per maand familie of

vrienden ontmoeten

Maatschappelijke inzet

 % bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de
leefbaarheid in de eigen buurt

 % bewoners dat zich actief inzet om de buurt te verbeteren
 % bewoners dat vrijwilligerswerk doet

Actief

Sport & cultuur

 % bewoners dat regelmatig sport
 % bewoners dat lid is van de bibliotheek
 % bewoners dat voorstellingen bezoekt
 % bewoners dat musea bezoekt
 % bewoners dat bioscopen bezoekt

Basisonderwijs
 % (zeer) tevreden met het basisonderwijs
 % gewichtenleerlingen 
 % 4-12 jarigen dat verzuimt

Leren

Voortgezet onderwijs

 % 18-23 jarigen met een startkwalificatie
 % 15-jarigen op Havo / Atheneum / Gymnasium
 % 13-18 jarigen dat verzuimt
 % voortijdig schoolverlaters

Gezondheid

 % dat eigen gezondheid (zeer) goed of uitstekend noemt
 % bewoners met overgewicht
 % bewoners dat door gezondheid beperkt wordt bij dagelijkse

bezighedenZorg

Steun
 % bewoners dat hulp nodig heeft
 % bewoners dat hulp nodig heeft én krijgt
 % bewoners dat mantelzorg geeft

Woningen

 % koopwoningen
 Gemiddelde WOZ-waarde
 % woningen in 1e kwintiel WOZ
 Rapportcijfer voor de eigen woning

Openbare ruimte
 Schaalscore verloedering
 Rapportcijfer voor de woonomgeving
 % (zeer) tevreden groenvoorzieningen in de buurt

Woonomgeving

Veiligheid
 % dat zich vaak onveilig voelt
 Veiligheidsindex
 Schaalscore sociale overlast
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Methodiek 
Aan de hand van zogenaamde z-scores is per indicator berekend in hoeverre bepaalde wijken 
afwijken van het stedelijk gemiddelde. Per thema zijn deze afwijkingen bij elkaar opgeteld. Voor deze 
totaalscore zijn vijf waarde-oordelen gebruikt: zeer zwak, zwak, gemiddeld, sterk en zeer sterk. De 
grenzen hiervoor zijn uniform. Alle wijken, aandachtsgebieden en alle zes de thema’s zijn dus op 
dezelfde manier gewaardeerd. 

Wijken en aandachtsgebieden 
In de rapportage komen niet alleen alle twaalf de Bossche wijken aan bod, maar ook de ‘oude’ zes 
aandachtsgebieden (Hambaken, Orthen Links, Haren/Donk/Reit, Boschveld/Deuteren, Gestelse buurt 
en Bartjes/Eikendonkplein/Hofstad), plus Kruiskamp/Schutskamp. Daarnaast zijn voor het thema 
‘bewoners’ ook de cijfers op buurtniveau beschikbaar. 

Tijdsvergelijking 
De wijken en aandachtsgebieden worden met elkaar vergeleken voor de situatie ‘anno nu’. Dus met 
de meest recente cijfers die beschikbaar zijn. Deze kunnen dus actueler zijn dan de cijfers die in de 
‘Sociale kijk op de wijk’ gebruikt zijn. Om te zien hoe de wijken en aandachtsgebieden zich de 
afgelopen jaren ontwikkeld hebben, wordt ook een vergelijking gemaakt met de situatie in het jaar 
2005. Hier zijn twee uitzonderingen op, namelijk de thema’s leren en zorg. Deze gegevens zijn niet 
beschikbaar voor het 2005. Voor beide thema’s wordt dan ook geen tijdsontwikkeling gepresenteerd. 

1.3     Rapportage 

De rapportage bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de wijken met elkaar vergeleken. In 
het tweede deel staan de verschillende thema’s centraal. 

Deel 1: Wijken en aandachtsgebieden vergeleken 
Zoals gezegd wordt in het eerste deel de situatie ‘anno nu’ in de twaalf Bossche wijken en de 
aandachtsgebieden gepresenteerd. Dit gebeurt aan de hand van zogenaamde profieltaarten. Ook 
wordt de ontwikkeling tussen 2005 en 2010 in profieltaarten in beeld gebracht. 

Deel 2: De thema’s 
In het tweede deel staan de zes verschillende thema’s centraal. Aan de hand van ranglijsten en 
kaartjes wordt aangegeven hóe een wijk scoort, en wat de achterliggende reden daarvoor is. Ook hier 
wordt weer een vergelijking gemaakt met de situatie in 2005.  
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2. De wijken 

In dit eerste gedeelte worden alle wijken en aandachtsgebieden van ’s-Hertogenbosch met elkaar 
vergeleken aan de hand van zogenaamde profieltaarten1. Zoals in de inleiding al vermeld is, bestaat 
de profieltaart voor ’s-Hertogenbosch uit zes thema’s en veertien aspecten. De ‘lege’ profieltaart voor 
’s-Hertogenbosch ziet er als volgt uit: 

Figuur 1 Profieltaart ‘s-Hertogenbosch 

De profieltaart bestaat uit drie ringen: 
1. In de buitenste ring staan de veertien aspecten.  
2. In de middelste ring staan de zes thema’s. 
3. In de middenstip wordt de score voor de zes thema’s samen gegeven. Dit is een oordeel voor 

het leefklimaat in een bepaalde wijk of aandachtsgebied. 

In dit eerste gedeelte (hoofdstuk 2 van de rapportage) worden twee verschillende typen profieltaarten 
gepresenteerd: 

1. Situatie 2010 
2. Ontwikkeling 2005 – 2010 

                                                     
1 Dit instrument is gebaseerd op de sociale index van Rotterdam. Voor het maken van de Bossche profieltaart is gebruik 

gemaakt van de swing module ‘Profieltaart’ van ABF Resarch. 
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Situatie 2010 
Aan de hand van een vaste waarde-indeling is de score voor de middenstip, middelste en buitenste 
ring bepaald. De waardes worden van ‘buiten naar binnen’ bepaald: 

Zeer zwak 
Zwak 
Gemiddeld 
Sterk 
Zeer sterk 

In één oogopslag is zo te zien hoe de situatie in 2010 voor het betreffende gebied (wijk, 
aandachtsgebied) is voor de verschillende aspecten, thema’s en totaal. Waar scoort het gebied (zeer) 
sterk op? En waarop (zeer) zwak? 

Ontwikkeling 2005 - 2010 
De tweede profieltaart die in dit hoofdstuk gepresenteerd wordt, is een profieltaart met de 
ontwikkeling van de afgelopen vijf jaar. In de profieltaart wordt de ontwikkeling ten opzichte van het 
stedelijk gemiddelde gepresenteerd. Stel: de WOZ-waarde van woningen in ’s-Hertogenbosch is in 
vijf jaar tijd toegenomen. Voor ieder gebied is vervolgens berekend of de WOZ-waarde van de 
woningen in dat gebied ongeveer net zo sterk is gestegen als gemiddeld (neutraal), sterker dan 
gemiddeld (gunstig) of langzamer dan gemiddeld (ongunstig). Dit is wederom voor alle indicatoren 
gedaan. 

De score voor ieder stukje van de profieltaart (aspect, thema en middenstip) is onderverdeeld in drie 
categorieën: 

Ongunstig 
Neutraal 
Gunstig 

In één oogopslag is in deze profieltaarten te zien hoe de ontwikkeling in het betreffende gebied (wijk, 
aandachtsgebied) is voor de verschillende aspecten, thema’s en totaal. Waarop ontwikkelde het 
gebied zich gunstig? En waarop neutraal of ongunstig? 

• De waarde van de aspecten is gebaseerd op de onderliggende indicatoren. En dan hoe ver 
de waarde van de indicator voor het betreffende gebied afwijkt van het stedelijk gemiddelde 
(de z-score). 

• De waarde van de thema’s is gebaseerd op de achterliggende aspecten. 
• De waarde van ‘de middenstip’ (het leefklimaat) is gebaseerd op de zes thema’s. 

 
De score voor ieder stukje van de profieltaart (aspect, thema en middenstip) is onderverdeeld in vijf 
categorieën: 
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2.1 Binnenstad 

De Binnenstad van ’s-Hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Typerend is het middeleeuwse 
stratenpatroon, de vele bijzondere monumenten als de Sint-Jan, de vestingwerken, de Binnendieze 
en de afzonderlijke panden die aaneengesloten de voornaamste historische straat- en pleinwanden 
vormen.

Figuur 2 Binnenstad: situatie 2010  Figuur 3 Binnenstad: ontwikkeling 2005 - 2010 

Situatie 2010: gemiddeld 
Op alle zes de thema’s samen scoort de Binnenstad een ‘gemiddeld’. Positieve uitschieters in de 
Binnenstad zijn de thema’s zorg en actief. Zo scoort de Binnenstad vooral sterk op het gebied van 
zorg vanwege de gezondheid van de inwoners. Het aantal bewoners met overgewicht is relatief laag. 
Verder bezoeken de bewoners van de Binnenstad veel vaker dan gemiddeld een voorstelling, 
museum of bioscoop.  

De thema’s woonomgeving en samenleven krijgen een ‘zwak’. Voor de woonomgeving is dit vooral te 
wijten aan de aspecten veiligheid en openbare ruimte. Ten aanzien van veiligheid is dit geen 
verrassing: al jaren doet de Binnenstad het zwak op het gebied van veiligheid. De veiligheidsindex is 
bijvoorbeeld het laagst van alle wijken. Op het gebied van openbare ruimte zijn bewoners minder 
tevreden over het openbaar groen. Het aspect voorzieningen scoort ‘zeer zwak’. Dit ligt vooral aan de 
speelmogelijkheden voor kinderen en voorzieningen voor ouderen. Ook is de verhuismobiliteit in de 
Binnenstad hoog.  

Ontwikkeling 2005 - 2010: gemiddeld 
De ontwikkeling in de Binnenstad is, ten opzichte van 2005, heel gemiddeld. Hier zijn twee 
uitzonderingen op. Voor voorzieningen is een ongunstige ontwikkeling te zien. Vooral de tevredenheid 
met de speelmogelijkheden voor kinderen is flink afgenomen. Verder zijn bewoners van de 
Binnenstad (veel) actiever geworden. Dit geldt vooral voor het bezoek aan musea en bioscopen. 
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2.2 Zuidoost 

De wijk Zuidoost ligt ten zuiden van de Binnenstad. Het uitbreidingsplan Zuid is in 1947 vastgesteld; 
de woonwijk is globaal in twintig jaar tijd tot stand gekomen. Zuidoost is ruim opgezet met veel groen, 
brede wegen en ruime kavels.  

Figuur 4 Zuidoost: situatie 2010 Figuur 5 Zuidoost: ontwikkeling 2005 - 2010 

Situatie 2010: zwak 
Op alle zes de thema’s samen scoort Zuidoost een ‘zwak’. Dit geldt ook voor twee van de zes 
thema’s; bewoners en leren. Bij bewoners is dit vooral een gevolg van de samenstelling van de 
bevolking. Hier wonen namelijk veel 75-plussers. Vijftien procent van alle inwoners is 75 jaar of ouder. 
Dit is het hoogste aandeel van alle wijken. Bij het thema leren krijgen ook beide achterliggende 
aspecten – basisonderwijs en voortgezet onderwijs – een ‘zwak’. Ten aanzien van het basisonderwijs 
blijken bewoners iets minder tevreden te zijn over het basisonderwijs dan gemiddeld, en ligt het 
verzuim onder 4-12 jarigen iets hoger dan gemiddeld. Verder volgen beduidend minder 15-jarigen uit 
Zuidoost een Havo of VWO opleiding dan gemiddeld. 

Een aantal andere aspecten waarop Zuidoost zwak scoort zijn: woningen, veiligheid, voorzieningen, 
omgaan met elkaar, sport & cultuur en gezondheid. Dit is in veel gevallen een optelsom: op veel 
indicatoren scoort Zuidoost net iets zwakker dan gemiddeld. Uitzonderingen hierop zijn de lagere 
tevredenheid met winkels voor dagelijkse boodschappen en het thema gezondheid. Het aandeel 
bewoners dat de eigen gezondheid als (zeer) goed of uitstekend omschrijft ligt lager dan gemiddeld. 
Terwijl ook een kwart aangeeft zich licht tot ernstig beperkt te voelen door de gezondheid bij de 
dagelijkse bezigheden. 

Ontwikkeling 2005 - 2010: gemiddeld 
De ontwikkeling in Zuidoost is, ten opzichte van 2005, ongeveer zoals in de gemeente ’s-
Hertogenbosch gemiddeld. Uitzondering hierop is het thema samenleven. Vooral bij voorzieningen is 
sprake van een ongunstige ontwikkeling. Dit is voor een belangrijk deel te wijten aan een lagere 
tevredenheid met winkels voor dagelijkse boodschappen.  
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Figuur 6 Gestelse buurt: situatie 2010 Figuur 7 Gestelse buurt: ontwikkeling 2005 - 2010 

2.2.1 Gestelse buurt 

In Zuidoost ligt het aandachtsgebied de Gestelse buurt. Deze buurt is in het kader van het 
Grotestedenbeleid aangewezen als ontwikkelingsgebied.  

Situatie 2010: zwak 
Op alle zes de thema’s samen scoort de Gestelse buurt een ‘zwak’. Op drie thema’s scoort de 
Gestelse buurt echter zeer zwak: woonomgeving, bewoners en actief. Achterliggende redenen 
hiervoor zijn dat er veel goedkope huurwoningen staan, dat er veel niet werkende werkzoekenden, 
mensen met een bijstandsuitkering en een laag inkomen wonen, en dat de bewoners op sportief en 
cultureel gebied minder actief zijn. 

De overige drie thema’s (samenleven, leren en zorg) krijgen een ‘zwak’. Hier zijn echter wel enkele 
achterliggende aspecten die zeer zwak scoren. Zo zijn de bewoners minder tevreden over de 
voorzieningen dan gemiddeld. Vooral over winkels voor dagelijkse boodschappen. Verder is het 
voortgezet onderwijs in de Gestelse buurt zeer zwak te noemen. 13-18 jarigen verzuimen veel, er zijn 
relatief veel voortijdig schoolverlaters, weinig jongeren met een startkwalificatie en jongeren volgen 
nauwelijks hoger onderwijs. Maar ook de gezondheid van de bewoners baart zorgen. Men voelt zich 
minder gezond en (daardoor) ook beperkt in de dagelijkse bezigheden. Verder heeft bijna de helft van 
de bewoners (ernstig) overgewicht. 

Ontwikkeling 2005 - 2010: ongunstig én gunstig 
Tussen 2005 en 2010 is er in de Gestelse buurt sprake van zowel ongunstige als gunstige 
ontwikkelingen. Ongunstig geldt voor het thema samenleven. Reden hiervoor is de afgenomen 
tevredenheid van de bewoners met de voorzieningen. Verder is het aandeel mensen met een laag 
inkomen meer dan gemiddeld toegenomen en lijkt de betrokkenheid van bewoners bij de buurt 
afgenomen. Gunstige ontwikkelingen zijn de behoorlijke afname van het aantal eenoudergezinnen en 
de lagere verhuismobiliteit. 
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2.3 Graafsepoort 

De Graafsepoort ligt ten noordoosten van het stadscentrum. De wijk bestaat uit diverse 
stadsuitbreidingen die in een tijdsbeslag van zo’n negentig jaar tot stand zijn gekomen. In 1917 werd 
een begin gemaakt met de bouw van de eerste buurt: de Hinthamerpoort (Bartjes).  

Figuur 8 Graafsepoort: situatie 2010 Figuur 9 Graafsepoort: ontwikkeling 2005 - 2010 

Situatie 2010: zwak 
Op alle zes de thema’s samen scoort de Graafsepoort een ‘zwak’. Dit geldt ook voor drie thema’s: 
bewoners, zorg en leren. Redenen hiervoor zijn een zwakke inkomenspositie (relatief veel niet 
werkende werkzoekenden en inwoners met een uitkering) en een gemiddeld slechtere gezondheid 
van de bewoners. Daarnaast is het percentage voortijdig schoolverlaters het hoogst van de hele stad. 
Verder valt de Graafsepoort nog in negatieve zin op doordat bewoners het omgaan met elkaar minder 
goed beoordelen en men cultureel minder actief is dan gemiddeld. Ook staan er wat meer goedkope 
huurwoningen dan gemiddeld. 

Ontwikkeling 2005 - 2010: gemiddeld tot gunstig 
De ontwikkeling in de Graafsepoort is, ten opzichte van 2005, gemiddeld tot gunstig. Ondanks de 
zwakke beoordeling van de situatie anno nu, heeft de wijk zich de afgelopen jaren relatief gunstig 
ontwikkeld. Deze gunstige ontwikkeling geldt voor vier aspecten: woningen, openbare ruimte, 
voorzieningen en maatschappelijke inzet. Zo geven de bewoners een hoger rapportcijfer voor de 
eigen woning en de woonomgeving dan in 2005, is men meer tevreden met het openbaar groen en is 
ook de tevredenheid met voorzieningen voor zowel jongeren als ouderen toegenomen. Daarnaast zijn 
bewoners wat betreft samenleven actiever geworden en voelt men zich meer verantwoordelijk voor 
de leefbaarheid in de eigen buurt. 
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2.3.1 Bartjes/Eikendonkplein/Hofstad 

Het aandachtsgebied Bartjes/Eikendonkplein/Hofstad ligt in drie verschillende wijken: de 
Graafsepoort (Bartjes), Zuidoost (Eikendonkplein) en de Binnenstad (Hofstad). Het grootste deel ligt 
in de Graafsepoort.  

Figuur 10 Bartjes/Eikendonkplein/Hofstad: situatie 2010 Figuur 11 Bartjes/Eikendonkplein/Hofstad: ontwikkeling 2005-2010 

Situatie 2010: zwak 
Op alle zes de thema’s samen scoort de Bartjes/Eikendonkplein/Hofstad een ‘zwak’. Het valt direct op 
dat het aandachtsgebied voor één thema een ‘zeer zwak’ krijgt, namelijk actief. Bewoners zijn niet 
alleen qua samenleven minder betrokken, ook sportief en cultureel is men duidelijk minder actief dan 
gemiddeld. Bartjes/Eikendonkplein/Hofstad scoort ook op een aantal andere aspecten zeer zwak. Zo 
wonen er relatief veel mensen met een laag inkomen, verzuimen 13-18 jarigen relatief veel van 
school en volgen maar weinig 15 jarigen in de Bartjes/Eikendonkplein/Hofstad een Havo of VWO 
opleiding. Ook de gezondheid van de bewoners is minder goed dan gemiddeld. Verder staan er 
relatief veel goedkope huurwoningen.  

De overige vijf thema’s (samenleven, leren, zorg, woonomgeving en bewoners) scoren ‘zwak’. Enkele 
opvallende zaken zijn hier de relatief lage tevredenheid met speelvoorzieningen voor kinderen, het 
lage rapportcijfer voor tolerantie, het hoge verzuim onder basisschoolleerlingen en het zich relatief 
vaak onveilig voelen. 

Ontwikkeling 2005 - 2010: gunstig en ongunstig 
Tussen 2005 en 2010 is er in de Bartjes/Eikendonkplein/Hofstad sprake van zowel gunstige als 
ongunstige ontwikkelingen. Vooral op het gebied van de woonomgeving is er duidelijk sprake van een 
verbetering. Dit zal voor een belangrijk deel het gevolg zijn van de herstructurering in de Bartjes. 
Maar ook op het gebied van veiligheid is er sinds 2005 sprake van een verbetering. Dit beeld komt 
ook duidelijk uit de veiligheidsmonitor 2010 naar voren. Een andere gunstige ontwikkeling is er voor 
het thema samenleven. Zo worden de voorzieningen beter beoordeeld dan in 2005. 
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2.4 Muntel / Vliert 

Ten noorden van het stadscentrum ligt de wijk Muntel / Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende 
buurten. De Muntel, de Vliert en Orthenpoort.  

Figuur 12 Muntel/Vliert: situatie 2010 Figuur 13 Muntel/Vliert: ontwikkeling 2005- 2010 

Situatie 2010: gemiddeld 
Op alle zes de thema’s samen scoort Muntel/Vliert een ‘gemiddeld’.Positieve uitschieter is het thema 
zorg. Dit geldt ook voor beide achterliggende aspecten: gezondheid en steun. Qua gezondheid scoort 
de Muntel/Vliert vooral sterk omdat er minder mensen met overgewicht wonen. Op het thema steun 
doet Muntel/Vliert het op alle indicatoren iets beter dan gemiddeld. Wat betreft het thema actief is 
vooral het hoge bioscoopbezoek opvallend.  

Het thema samenleven scoort, evenals twee van de drie achterliggende aspecten, zwak. Bewoners 
zijn vooral minder tevreden over de speelmogelijkheden voor kinderen en voorzieningen voor zowel 
jongeren als ouderen. Dit werd ook al in de ‘sociale kijk op de wijk Muntel/Vliert’ geconstateerd. 
Verder is de verhuismobiliteit (thema binding) in de Muntel/Vliert erg hoog. Na de Binnenstad zelfs het 
hoogst van de hele stad.  
Muntel/Vliert scoort ook zwakker op de aspecten woningen en inkomen. Dit komt vooral omdat het 
aandeel koopwoningen vrij laag is, en er relatief veel mensen met een WWB-uitkering en/of een laag 
inkomen zijn. 

Ontwikkeling 2005 - 2010: ongunstig voor actief en samenleven 
De ontwikkeling in de Muntel/Vliert is, ten opzichte van 2005, voor twee thema’s relatief ongunstig. 
Namelijk actief en samenleven. Vooral de maatschappelijke inzet van bewoners is in een paar jaar tijd 
afgenomen. En dan vooral het aantal bewoners dat actief is geweest om zijn of haar buurt te 
verbeteren. Bij het thema samenleven is vooral de afname van de tevredenheid met voorzieningen 
voor ouderen een aandachtspunt, evenals de (lichte) toename van het aantal mensen dat zich 
eenzaam voelt. 
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2.5 Rosmalen Zuid 

Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit de stadsdelen Rosmalen 
Zuid en Rosmalen Noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren vijftig fors 
gegroeid als forensendorp. Sinds de jaren zestig heeft Rosmalen zich ontwikkeld tot ‘overloop’ van ’s-
Hertogenbosch.  

Figuur 14 Rosmalen Zuid: situatie 2010 Figuur 15 Rosmalen Zuid: ontwikkeling 2005 - 2010 

Situatie 2010: sterk 
Rosmalen Zuid scoort op alle zes de thema’s samen een ‘sterk’. Dit geldt ook voor alle zes de 
thema’s afzonderlijk. En ook op bijna alle aspecten. Slechts twee aspecten wijken hiervan af. Zo krijgt 
het thema woningen een ‘zeer sterk’. Dit is niet verwonderlijk. In Rosmalen Zuid staan namelijk veel 
dure koopwoningen die van de bewoners een hoog rapportcijfer (8,2) krijgen. Daarnaast krijgt het 
thema binding een ‘gemiddeld’. Hoewel de verhuismobiliteit in Rosmalen Zuid lager ligt dan 
gemiddeld, blijkt het aandeel ‘eenzame’ bewoners ongeveer gelijk aan het stedelijk gemiddelde te 
liggen.

Ontwikkeling 2005 - 2010: gunstig voor actief 
De ontwikkeling in Rosmalen Zuid is, ten opzichte van 2005, vrij gemiddeld te noemen. Positieve 
uitschieter is het thema actief. Men is vooral zelf actiever geworden om de eigen buurt te verbeteren. 
Een ongunstige ontwikkeling is te zien bij het aspect openbare ruimte. Bewoners hebben het idee dat 
de verloedering in een paar jaar tijd is toegenomen. Daarnaast is het aandeel inwoners dat (zeer) 
tevreden is met het openbaar groen, licht afgenomen. 
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2.6 Rosmalen Noord 

Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit de stadsdelen Rosmalen 
Zuid en Rosmalen Noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren vijftig fors 
gegroeid als forensendorp. Sinds de jaren zestig heeft Rosmalen zich ontwikkeld tot ‘overloop’ van ’s-
Hertogenbosch. Het centrum van Rosmalen hoort bij de wijk Rosmalen Noord.  

Situatie 2010: sterk 
Voor alle thema’s samen, afzonderlijk en voor bijna alle aspecten scoort Rosmalen Noord een ‘sterk’. 
Uitzondering hierop is het aspect diversiteit. Hoewel er minder niet-westerse allochtonen wonen dan 
gemiddeld, scoort dit aspect toch gemiddeld. Dit ligt aan het aandeel eenoudergezinnen en 75-
plussers. Deze beide percentages zijn ongeveer gelijk aan het stedelijk gemiddelde. 

Ontwikkeling 2005 - 2010: vrij gemiddeld 
De ontwikkeling in Rosmalen Noord is, ten opzichte van 2005, ongeveer gelijk aan dat van het 
stedelijk gemiddelde. Positieve uitschieters zijn de aspecten ‘openbare ruimte’ en ‘maatschappelijke 
inzet’. Het eerste is vooral het gevolg van een toename van de tevredenheid met het openbaar groen 
in Rosmalen Noord. De gunstige ontwikkeling voor het aspect maatschappelijke inzet is het gevolg 
van een flinke toename van het aantal bewoners dat actief is als vrijwilliger. Overigens blijkt uit de 
sociale kijk op de wijk Rosmalen Noord dat – ondanks de toename – dit onderwerp ook zorgen baart. 
Door de toenemende vergrijzing in Rosmalen Noord vergrijzen de netwerken. En kost het ook steeds 
meer moeite om vrijwilligers te vinden. 
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Figuur 16 Rosmalen Noord: situatie 2010 Figuur 17 Rosmalen Noord: ontwikkeling 2005 - 2010 
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2.7 De Groote Wielen 

In het oostelijk deel van ’s-Hertogenbosch is, midden in de polder, een nieuwe woonwijk in aanbouw: 
De Groote Wielen. In totaal komen er ruim 6.000 woningen. Begin 2010 zijn er bijna 1.900 woningen 
gereed. De Groote Wielen is dus nog volop in ontwikkeling.  

Situatie 2010: gemiddeld 
Op alle zes de thema’s samen scoort De Groote Wielen een ‘gemiddeld’. Dit geldt ook voor drie van 
de zes thema’s: woonomgeving, bewoners en leren. Wat betreft de woonomgeving komt dit vooral 
door de woningen en veiligheid. In De Groote Wielen staan veel dure koopwoningen die door de 
bewoners goed beoordeeld worden. De veiligheid wordt zelfs als ‘zeer sterk’ beoordeeld. Zowel op 
diversiteit als inkomen krijgt De Groote Wielen bij het thema bewoners een ‘sterk’. Vooral het lage 
aandeel 75-plussers is opvallend, evenals het relatief lage aandeel niet werkende werkzoekenden en 
mensen met een WWB-uitkering. Bij leren valt op dat De Groote Wielen voor basisonderwijs 
gemiddeld scoort, maar op voortgezet onderwijs sterk. Bewoners zijn nog niet zo tevreden over het 
basisonderwijs, maar het gemiddelde opleidingsniveau van de 15-jarigen is vrij hoog. Daarnaast is 
het verzuim onder 13-18 jarigen vrij laag, en hebben relatief veel jongeren een startkwalificatie. 

Het thema samenleven scoort een ‘zwak’. Dit is vooral te wijten aan het aspect voorzieningen. Zoals 
in meer nieuwbouwwijken het geval is, zijn de bewoners hier (nog) niet erg tevreden over. Dit geldt 
eigenlijk voor alle onderzochte voorzieningen: winkels voor de dagelijkse boodschappen, 
speelmogelijkheden voor kinderen en voorzieningen voor zowel jongeren als ouderen. 

Ontwikkeling 2005 - 2010: niet mogelijk 
Zoals gezegd is De Groote Wielen de nieuwbouwwijk van ’s-Hertogenbosch. Omdat de grootschalige 
bouw van huizen na 2005 gestart is, kan er niet vergeleken worden met de situatie in 2005. 
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2.8 Empel 

Empel ligt ten noordoosten van ’s-Hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer 
gedeelte. De eerste woningen in de Kom van Empel zijn in 1946 gebouwd. Dit dorp werd in de jaren 
zestig, zeventig en tachtig verder uitgebreid. De afgelopen tien jaar is Empel nog veel verder 
gegroeid: het is meer dan drie keer zo groot geworden als het was in de jaren 90.  

Figuur 19 Empel: situatie 2010 Figuur 20 Empel: ontwikkeling 2005 - 2010 

Situatie 2010: sterk 
Voor alle zes de thema’s samen scoort Empel een ‘sterk’.Positieve uitschieter in Empel is het thema 
woonomgeving. Zowel op het gebied van woningen, openbare ruimte als veiligheid doet Empel het 
(veel) sterker dan gemiddeld. Er staan veel dure koopwoningen die van de bewoners een hoog 
rapportcijfer krijgen. Verder geven de bewoners ook een hoog rapportcijfer voor de woonomgeving en 
is men zeer tevreden over het openbaar groen in Empel. Ook is Empel één van de veiligste wijken om 
te wonen. 

Op drie andere thema’s, namelijk bewoners, samenleven en leren krijgt Empel een ‘sterk’. Dit is 
veelal een optelsom van indicatoren waarop Empel net iets sterker scoort dan gemiddeld. Opvallende 
uitzonderingen hierop zijn het relatief lage aandeel 75-plussers, de hoge tevredenheid met 
voorzieningen voor jongeren en het hoge aandeel bewoners dat vindt dat men prettig met elkaar 
omgaat. Het laatste cijfer is zelfs het hoogst van alle wijken. Bij het thema leren valt nog de hoge 
tevredenheid met het basisonderwijs op. Ook dit is het hoogst van alle wijken. Overigens blijkt uit de 
sociale kijk op de wijk Empel dat de voorschoolse voorzieningen (0 – 4 jaar) een probleem vormen. 
Door de schaalvergroting van het dorp is de vraag groter dan de voorzieningen kunnen behappen.  

Ontwikkeling 2005 - 2010: gunstig voor samenleven 
De ontwikkeling in Empel is, ten opzichte van 2005, gunstig voor het thema samenleven. Men is in 
een paar jaar tijd meer tevreden over de onderzochte voorzieningen. De komst van een supermarkt in 
Empel is duidelijk in de cijfers terug te zien. Verder is men cultureel een stuk actiever geworden.  
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2.9 Noord 

De wijk Noord ligt ten noorden van het stadscentrum. Noord is een typische jaren ’70 woonwijk. Het 
bestaat uit een aaneenschakeling van buurten, die uiteenlopend vormgegeven zijn. Noord is (met 
ruim 19.000 inwoners) één van de grotere wijken van ’s-Hertogenbosch.  

Figuur 21 Noord: situatie 2010 Figuur 22 Noord: ontwikkeling 2005 -  2010 

Situatie 2010: zwak 
Op alle zes de thema’s samen scoort Noord een ‘zwak’. Dit geldt ook voor vijf van de zes thema’s: 
bewoners, actief, leren, zorg en woonomgeving. Bij de meeste thema’s is dit een optelsom van 
verschillende indicatoren waarop Noord het (iets) zwakker doet dan gemiddeld. Uitzonderingen hierop 
zijn bij het thema bewoners het relatief hoge percentage niet westerse allochtonen en 
eenoudergezinnen. Ten aanzien van ‘actief’ valt op dat een vrij laag aandeel bewoners zich 
medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de eigen buurt en dat bewoners in Noord sportief 
en cultureel minder actief zijn. Wat betreft ‘leren’ heeft Noord een vrij hoog aandeel 
gewichtenleerlingen op de basisschool en voortijdig schoolverlaters. Verder valt bij het thema zorg de 
minder goede gezondheid en het relatief hoge aandeel bewoners op dat zegt zich beperkt te voelen 
door de eigen gezondheid. Bij woonomgeving springt de slechte score voor verloedering eruit. 
Daarnaast voelen relatief veel mensen in Noord zich vaak onveilig. 
Het aspect voorzieningen is een positieve uitschieter. Bewoners zijn meer dan gemiddeld tevreden 
over de voorzieningen in Noord. Men is vooral zeer tevreden met de winkels voor dagelijkse 
boodschappen en de voorzieningen voor ouderen. 

Ontwikkeling 2005 - 2010: ongunstig voor woonomgeving en actief 
De ontwikkeling in Noord is, ten opzichte van 2005, ongunstig voor woonomgeving en actief. Bij 
woonomgeving is dit vooral het gevolg van een lagere tevredenheid met de openbare ruimte en zijn 
ook de veiligheidscijfers ten opzichte van 2005 verslechterd. Zo ervaart men meer verloedering en is 
minder tevreden over het groen in de wijk. Gunstig is de ontwikkeling ten aanzien van de 
voorzieningen in Noord. Men is meer tevreden met de speelmogelijkheden voor kinderen en de 
voorzieningen voor zowel jongeren als ouderen. 
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2.9.1 Hambaken 

In Noord liggen drie GSB-aandachtsgebieden. De Hambaken is daar één van. Het aandachtsgebied 
de Hambaken bestaat uit vier buurten: Hambaken, Muziekinstrumentenbuurt, Sprookjesbuurt en de 
Edelstenenbuurt.  

Figuur 23 Hambaken: situatie 2010 Figuur 24 Hambaken: ontwikkeling 2005 - 2010 

Situatie 2010: zwak 
Op alle zes de thema’s samen scoort de Hambaken een ‘zwak’. En voor twee thema’s een ‘zeer 
zwak’: woonomgeving en bewoners. Bij woonomgeving is dit eveneens voor alle drie de 
achterliggende aspecten het geval. Dit komt onder andere omdat er in de Hambaken relatief veel 
goedkope huurwoningen staan, bewoners relatief veel verloedering in de openbare ruimte ervaren en 
de veiligheid in de Hambaken onder druk staat. Verder is de inkomenssituatie van de bewoners 
eveneens ‘zeer zwak’. Er zijn relatief veel niet werkende werkzoekenden en bewoners met een 
WWB-uitkering. Ook heeft bijna één op de vijf huishoudens een laag inkomen. 

Op de vier andere thema’s scoort de Hambaken zwak. Bij het thema samenleven valt – in negatieve 
zin – het omgaan met elkaar op. Relatief weinig bewoners vinden dat bewoners op een prettige 
manier met elkaar omgaan. In positieve zin valt de relatief hoge tevredenheid met voorzieningen op. 
Bij het thema actief blijkt dat bewoners uit de Hambaken op cultureel en sportief gebied beduidend 
minder actief zijn dan gemiddeld. Ook het voortgezet onderwijs scoort zeer zwak. Zo is het verzuim 
onder 13-18 jarigen relatief hoog, zijn er veel voortijdig schoolverlaters, veel jongeren zonder 
startkwalificatie en weinig 15-jarigen die een Havo of VWO opleiding volgen. Verder is de gezondheid 
van de bewoners in de Hambaken zwakker dan gemiddeld.  

Ontwikkeling 2005 - 2010: gemiddeld 
De ontwikkeling in de Hambaken is, ten opzichte van 2005, gemiddeld te noemen. Uitzondering 
hierop is het aspect veiligheid. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat in deze 
rapportage de veiligheid over een langere periode bekeken is. Uit de veiligheidsmonitor 2010 blijkt dat 
– dankzij alle inspanningen – de veiligheid in de Hambaken tussen 2008 en 2009 wel degelijk 
verbeterd is. 
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2.9.2 Orthen Links 

In Noord liggen drie GSB-aandachtsgebieden. Eén daarvan is Orthen Links. Het aandachtsgebied 
Orthen Links is de buurt Orthen West. In de volksmond wordt Orthen West echter ‘Orthen Links’ 
genoemd.  

Figuur 25 Orthen Links: situatie 2010 Figuur 26 Orthen Links: ontwikkeling 2005 - 2010 

Situatie 2010: zwak 
Op alle zes de thema’s samen scoort Orthen Links een ‘zwak’. Voor drie thema’s krijgt Orthen Links 
echter een ‘zeer zwak’: actief, leren en woonomgeving. In Orthen Links zijn de bewoners zowel 
cultureel als sportief minder actief. Verder blijkt zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs 
in Orthen Links zeer zwak te scoren. Het verzuim onder 4-12 jarigen is het hoogst van de hele stad 
en er zijn relatief veel gewichtenleerlingen. Daarnaast is maar één op de drie bewoners (zeer) 
tevreden over het basisonderwijs. Verder is er sprake van een hoog percentage voortijdig 
schoolverlaters. Bij het thema woonomgeving blijken vooral de woningen zeer zwak te scoren. Dit 
komt omdat er veel goedkope huurwoningen staan, die ook door de bewoners met een laag 
rapportcijfer gewaardeerd worden. 

Op de andere drie thema’s scoort Orthen Links zwak: bewoners, samenleven en zorg. Enkele zaken 
die hier opvallen zijn het hoge percentage allochtonen en de relatief slechte gezondheid van de 
bewoners. 

Ontwikkeling 2005 - 2010: gemiddeld tot gunstig 
De ontwikkeling in Orthen Links is, ten opzichte van 2005, gemiddeld tot gunstig te noemen. Vooral 
voor het thema samenleven is sprake van een gunstige ontwikkeling. Zo is de verhuismobiliteit 
afgenomen en vinden meer bewoners dat buurtgenoten prettig met elkaar omgaan.  
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2.9.3 Haren/Donk/Reit 

In Noord liggen drie GSB-aandachtsgebieden. Haren/Donk/Reit is daar één van. Dit aandachtsgebied 
bestaat uit drie buurten: de Haren, Donk en de Reit.  

Figuur 27 Haren/Donk/Reit: situatie 2010 Figuur 28 Haren/Donk/Reit: ontwikkeling 2005 - 2010 

Situatie 2010: zwak 
Op alle zes de thema’s samen scoort Haren/Donk/Reit een ‘zwak’. Dit geldt ook voor vier van de zes 
thema’s. Daarbij springen drie zeer zwakke aspecten direct in het oog: gezondheid, het voortgezet 
onderwijs en sport & cultuur. Bewoners beoordelen hun gezondheid minder goed en zijn (daardoor) 
ook beperkter in hun dagelijkse bezigheden. Verder ligt het verzuimpercentage onder 13-18 jarigen 
bijna twee keer zo hoog als gemiddeld, zijn er veel vroegtijdig schoolverlaters en is het aandeel 
jongeren met een startkwalificatie vrij laag. Positief is overigens dat desondanks bijna een kwart van 
de 15-jarigen een Havo of VWO opleiding volgt. Verder zijn de bewoners zowel op sportief als 
cultureel gebied minder actief dan gemiddeld. Positief zijn de bewoners over de voorzieningen in hun 
buurt. Hier scoort Haren/Donk/Reit sterk op.  

Ontwikkeling 2005 - 2010: gunstig en ongunstig 
De ontwikkelingen in de Haren/Donk/Reit zijn zowel gunstig als ongunstig. Gunstig op de meer 
fysieke aspecten, zoals openbare ruimte en voorzieningen. Ongunstig op het thema actief. Bewoners 
zijn zowel sportief als cultureel minder actief, als minder betrokken bij hun buurt.  
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2.10 Maaspoort 

Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot 
aan de oevers van de Maas: de wijk de Maaspoort is geboren. Bij de start van de bouw in 1976 wordt 
het project getroffen door de recessie waardoor het woningbouwprogramma wordt aangepast. 
Halverwege de jaren ’80 herstelt de conjunctuur zich en de Maaspoort wordt in jaren ’80 en ’90 alsnog 
afgebouwd.  

Figuur 29 Maaspoort: situatie 2010 Figuur 30 Maaspoort: ontwikkeling 2005 - 2010 

Situatie 2010: gemiddeld 
Op alle zes de thema’s samen scoort de Maaspoort een ‘gemiddeld’. Op drie thema’s scoort de 
Maaspoort echter sterk: de woonomgeving, bewoners en leren. Ook op alle zeven de achterliggende 
aspecten doet de Maaspoort het sterk. Twee aspecten scoren zwak: de binding en de 
maatschappelijke inzet. Bij binding is dit het gevolg van het feit dat één op acht bewoners aangeeft 
weinig sociale contacten te hebben. Dit is het hoogst van alle wijken. Verder zijn de bewoners van de 
Maaspoort minder actief als vrijwilliger en heeft men zich minder dan gemiddeld ingezet om de eigen 
buurt te verbeteren. 

Ontwikkeling 2005 - 2010: ongunstig voor actief 
De ontwikkeling in de Maaspoort is over het algemeen conform het stedelijk gemiddelde. Uitzondering 
is het thema actief. Op zowel sportief als cultureel gebied zijn de bewoners uit de Maaspoort minder 
actief dan in 2005. Verder waren er in 2005 meer bewoners actief bezig de eigen buurt te verbeteren. 
Het aspect binding krijgt tot slot een ongunstige beoordeling omdat meer bewoners aangeven weinig 
sociale contacten te hebben dan in 2005. 
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2.11 West 

De wijk West ligt ten westen van het stadscentrum. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode 
(1945 – 1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit zijn West I (Boschveld en 
Deuteren) en West II (de Schutskamp en Kruiskamp) ontwikkeld. Sinds 1992 wordt de Wolfsdonken 
omgebouwd tot het Paleiskwartier: een nieuw en multifunctioneel centrumgebied dat dient als 
overloop van en aanvulling op de historische Binnenstad.  

Figuur 31 West: situatie 2010 Figuur 32 West: ontwikkeling 2005 - 2010 

Situatie 2010: zwak 
De wijk West scoort, op alle zes de thema’s samen, een ‘zwak’. Dit geldt ook voor vijf van de zes 
thema’s: bewoners, actief, leren, zorg en woonomgeving. Zo wonen er bijvoorbeeld relatief veel niet 
westerse allochtonen in West. Dit is zelfs het hoogste percentage van alle wijken. Het aandeel 
sporters is daarentegen het laagst van alle wijken, terwijl men ook op  cultureel gebied niet bijzonder 
actief is. Dit verklaart ook de ‘zeer zwak’ bij het aspect sport & cultuur. Uit het thema leren blijkt dat 
het aandeel gewichtenleerlingen op de basisschool erg hoog is. En dat relatief weinig 15-jarigen een 
Havo of VWO opleiding volgen. Bewoners beoordelen hun eigen gezondheid relatief slecht. Zelfs het 
minst goed van alle wijken. Bij het thema woonomgeving valt op dat er verhoudingsgewijs iets meer 
goedkope huurwoningen in West staan dan gemiddeld. 

Ontwikkeling 2005 - 2010: gemiddeld 
Tussen 2005 en 2010 is er in West sprake van een vrij gemiddelde ontwikkeling. De enige uitschieter 
is een positieve: de bewoners zijn positiever over hun voorzieningen dan in 2005. Vooral over de 
speelmogelijkheden voor kinderen en de voorzieningen voor jongeren. De laatste jaren is hier in West 
ook hard aan gewerkt, bijvoorbeeld met de aanleg van een aantal wijkspeelplaatsen.  
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2.11.1 Boschveld/Deuteren 

In West liggen twee aandachtsgebieden: Boschveld en Deuteren. Vanwege de beschikbaarheid van 
gegevens worden Boschveld en Deuteren in deze analyse samengevoegd.  

Figuur 33 Boschveld / Deuteren: situatie 2010 Figuur 34 Boschveld / Deuteren: ontwikkeling 2005-2010 

Situatie 2010: zwak 
Op alle zes de thema’s samen scoort Boschveld/Deuteren een ‘zwak’. Dit geldt ook voor alle zes de 
thema’s afzonderlijk. Wat betreft de bewoners valt qua diversiteit het hoge aandeel niet westerse 
allochtonen op. Verder is ook de arbeidsparticipatie en de inkomenspositie zwakker dan gemiddeld. 
Daarnaast is de verhuismobiliteit vrij hoog, en zijn bewoners op sportief en cultureel gebied minder 
actief. Wat betreft scholing scoort het basisonderwijs zeer zwak. Bewoners zijn beduidend minder 
tevreden over het basisonderwijs. Daarnaast is het aandeel gewichtenleerlingen erg hoog. Wat betreft 
de woonomgeving: in Boschveld/Deuteren staan relatief veel goedkopen huurwoningen. 

Ontwikkeling 2005 - 2010: gunstig en ongunstig 
Tussen 2005 en 2010 is er in Boschveld/Deuteren sprake van een gunstige ontwikkeling op het 
gebied van de woonomgeving (en dan met name de veiligheid), voorzieningen en ‘omgaan met 
elkaar’.  Zo voelen bewoners zich bijvoorbeeld minder vaak onveilig dan in 2005 en is men veel meer 
tevreden over de speelmogelijkheden voor kinderen. Voor het thema actief is sprake van een 
ongunstige ontwikkeling. Bewoners zijn zowel sportief als cultureel minder actief dan in 2005.  
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2.11.2 Schutskamp/Kruiskamp 

Naast de aandachtsgebieden Boschveld en Deuteren krijgen ook de twee buurten de Schutskamp en 
de Kruiskamp extra aandacht.  

Figuur 35 Schutskamp / Kruiskamp: situatie 2010 Figuur 36 Schutskamp / Kruiskamp: ontwikkeling 2005 - 2010 

Situatie 2010: zwak 
Op alle zes de thema’s samen scoort de Schutskamp/Kruiskamp een ‘zwak’. Ook op vijf van de zes 
thema’s scoort de Schutskamp/Kruiskamp een ‘zwak’: bewoners, actief, leren, zorg en 
woonomgeving. Opvallend in de Schutskamp/Kruiskamp is het hoge percentage niet westerse 
allochtonen. Maar er wonen ook relatief veel 75-plussers. De bewoners zijn sportief en cultureel 
minder actief dan gemiddeld. Verder is het aandeel gewichtenleerlingen op de basisschool vrij hoog. 
En het aantal 15-jarigen dat een Havo of VWO opleiding volgt vrij laag. 

Ontwikkeling 2005 - 2010: vrij gemiddeld 
Tussen 2005 en 2010 is er in de Schutskamp/Kruiskamp sprake van een vrij gemiddelde 
ontwikkeling. Een paar aspecten springen er in positieve of negatieve zin uit. In positieve zin geldt dit 
voor de voorzieningen. Bewoners zijn in 2010 duidelijk meer tevreden over de speelmogelijkheden 
voor de kinderen en voorzieningen voor jongeren dan in 2005. In negatieve zin vallen veiligheid, 
‘omgaan met elkaar’ en binding op. De verhuismobiliteit is bijvoorbeeld toegenomen, terwijl het aantal 
bewoners dat vindt dat buurtgenoten prettig met elkaar omgaan is afgenomen.
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2.12 Engelen 

De wijk Engelen ligt ten noordwesten van ’s-Hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen 
en Bokhoven. Engelen heeft zich de in de loop der jaren ontwikkeld als een typisch forensendorp met 
veel vrijstaande woningen en groen.  

Figuur 37 Engelen: situatie 2010 Figuur 38 Engelen: ontwikkeling 2005 - 2010 

Situatie 2010: sterk 

Ontwikkeling 2005 – 2010: ongunstig voor actief 
De maatschappelijke inzet van bewoners heeft zich tussen 2005 en 2010 relatief ongunstig 
ontwikkeld. Vooral het aantal bewoners dat zegt zich actief ingezet te hebben om de buurt te 
verbeteren, is afgenomen. 

Op alle zes de thema’s samen scoort Engelen een ‘sterk’. Dit geldt ook voor (bijna) alle thema’s 
afzonderlijk. Een ‘zeer sterk’ krijgt Engelen voor de woningen. Er staan dan ook veel dure 
koopwoningen die door de bewoners zeer goed beoordeeld worden. Toch is er één thema dat minder 
goed scoort. Dit is het themazorg. Hierop wordt Engelen als ‘gemiddeld’ beoordeeld. Dit ligt niet aan  
de gezondheid van de bewoners, maar aan het aspect steun. Het blijkt dat het aandeel mensen dat 
hulp nodig heeft en dat ook daadwerkelijk krijgt, relatief laag is. Ook het aandeel bewoners dat wel 
eens mantelzorg verricht is relatief laag.
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3. Thema’s 

In dit hoofdstuk worden dezelfde thema’s, aspecten en indicatoren gebruikt als in hoofdstuk twee. 
Ook wordt dezelfde methodiek gehanteerd. De uitkomsten zijn dus identiek aan die van het eerste 
deel. Alleen de manier van presenteren wijkt af. In dit hoofdstuk staan namelijk de zes thema’s 
(bewoners, samenleven, actief, leren, zorg en woonomgeving) centraal.  

De uitkomsten voor de zes thema’s worden gepresenteerd aan de hand van: 
1. kaarten, en  
2. ranglijsten 

Kaarten 
In de kaarten zijn alle twaalf de wijken van ’s-Hertogenbosch weergegeven, plus de in deze 
rapportage onderscheiden zeven aandachtsgebieden2.

Per gebied wordt (door middel van een kleur) aangegeven of het gebied voor dat betreffende thema 
in 2010 (zeer) zwak, gemiddeld of (zeer) sterk scoort. Hiervoor wordt dezelfde legenda gebruikt als in 
hoofdstuk 2: 
 Zeer zwak 
 Zwak 
 Gemiddeld 
 Sterk 
 Zeer sterk 

Ook voor de kaarten die de ontwikkeling in een gebied – voor het betreffende thema – tussen 2005 
en 2010 laten zien wordt gebruik gemaakt van dezelfde legenda als in hoofdstuk 2: 
 Ongunstig 
 Neutraal 
 Gunstig 

                                                     
2 De zes ‘oude’ GSB-aandachtsgebieden (de Gestelse buurt, Bartjes/Eikendonkplein/Hofstad, Orthen Links, de Hambaken,

Haren/Donk/Reit, Boschveld/Deuteren) plus Kruiskamp/Schutskamp.
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Figuur 39 Wijken in ‘s-Hertogenbosch Figuur 40 Zes GSB-aandachtsgebieden + Kruiskamp/ Schutskamp 
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Ranglijsten
Zoals gezegd worden er tevens ranglijsten gepresenteerd. De ranglijst voor de situatie 2010 laat zien 
welke wijken en aandachtsgebieden het sterkst scoren, en welke het zwakst voor het betreffende 
thema. Daarnaast wordt ook de ontwikkeling tussen 2005 en 2010 in een ranglijst gepresenteerd. 
Welke wijken en aandachtsgebieden hebben zich het gunstigst ontwikkeld? En welke wijken en 
aandachtsgebieden het ongunstigst? 

In de ranglijsten zijn twee verschillende kleuren gebruikt: blauw voor de wijken en grijs voor de 
aandachtsgebieden: 

Wijken 
Aandachtsgebieden 
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3.1 Bewoners 

Het thema bewoners bestaat uit twee aspecten: (1) diversiteit (eenoudergezinnen, niet westerse 
allochtonen en 75-plussers) en (2) inkomen (WWB uitkering, niet werkende werkzoekenden en laag 
inkomen).

Figuur 41 Thema bewoners: situatie 2010 

Situatie 2010 
In 2010 scoren zes wijken in ’s-Hertogenbosch ‘sterk’ op het thema bewoners. Van alle wijken scoort 
Engelen het sterkst. Dit geldt ook voor beide achterliggende aspecten (diversiteit en inkomen). Vier 
wijken scoren een ‘zwak’; hiervan scoort Zuidoost het zwakst. Dit komt vooral laag vanwege het hoge 
aandeel 75-plussers in Zuidoost. 

Alle aandachtsgebieden scoren zwakker dan de wijken. Twee aandachtsgebieden worden als ‘zeer 
zwak’ beoordeeld. Dit zijn de Hambaken en de Gestelse buurt. De Hambaken scoort het allerzwakst 
op diversiteit (veel niet-westerse allochtonen en eenoudergezinnen), maar ook op het aspect inkomen 
scoort de Hambaken laag. De Gestelse buurt scoort hierop het allerzwakst. 

Ontwikkeling 2005 - 2010 
Wat betreft de ontwikkelingen zijn er in vijf jaar tijd geen grote veranderingen te zien.  

Figuur 42 Thema bewoners: ontwikkeling 2005 - 2010 
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3.1.1 Bewoners - buurtniveau

Het thema bewoners bestaat – ook op buurtniveau - uit twee aspecten:(1) diversiteit 
(eenoudergezinnen, niet westerse allochtonen en 75-plussers) en (2) inkomen (WWB uitkering, niet 
werkende werkzoekenden en laag inkomen).

Voor ranglijst
zie bijlage 2

Figuur 43 Thema bewoners buurtniveau: situatie 2010 

Situatie 2010
De cijfers voor het thema bewoners zijn als enige ook op buurtniveau beschikbaar. Hier is sprake van 
grotere verschillen. Zo blijkt bijvoorbeeld een aantal buurten ‘zeer zwak’ te scoren: De Moerputten,
Sprookjesbuurt, Muziekinstrumentenbuurt, Gestelse buurt en Grevelingen. De andere onderzochte 
buurten krijgen een zwak, gemiddeld of sterk. Geen enkele buurt scoort ‘zeer sterk’.

Ontwikkeling 2005-2010
Ook voor de ontwikkeling tussen 2005 en 2010 blijken er op buurtniveau wel degelijk verschillen te 
zijn. Op wijkniveau middelt e.e.a. uit, waardoor de ontwikkeling in alle wijken conform het stedelijk 
gemiddelde was. Op buurtniveau blijken er buurten te zijn met een gunstige en een ongunstige 
ontwikkeling. Van een relatief ongunstige ontwikkeling is sprake in de Muziekinstrumentenbuurt, de 
Hambaken en Binnenstad Oost. Een gunstige ontwikkeling is te zien in Binnenstad Noord,
Graafsebuurt Zuid en Maasstroom.

Voor ranglijst
zie bijlage 2

Figuur 44 Thema bewoners buurtniveau: ontwikkeling 2005 - 2010 
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3.2 Samenleven 

Het thema samenleven bestaat uit drie aspecten: (1) voorzieningen (tevredenheid met winkels 
dagelijkse boodschappen, speelmogelijkheden kinderen, voorzieningen voor jongeren en 
voorzieningen voor ouderen), (2) omgaan met elkaar (tolerantie en prettig met elkaar omgaan) en (3) 
binding (verhuismobiliteit en ontmoeten familie en vrienden). 

Figuur 45 Thema samenleven: situatie 2010  

 
Situatie 2010 
Uit de ranglijst blijkt dat vier wijken sterk scoren op het thema samenleven: Rosmalen Noord, 
Engelen, Empel en Rosmalen Zuid. Opvallend genoeg volgt daarna één van de aandachtsgebieden: 
Haren/Donk/Reit. Dit gebied scoort hoger dan een aantal wijken. Reden hiervoor is dat de bewoners 
erg positief zijn over de voorzieningen in hun buurt. Hier scoort Haren/Donk/Reit sterk op. Verder valt 
op dat de verschillende gebieden allemaal zwak, gemiddeld of sterk scoren. Geen enkel gebied 
scoort zeer sterk of zeer zwak. 
 
Ontwikkeling 2005 - 2010 
Tussen 2005 en 2010 laten vier gebieden een relatief gunstige ontwikkeling zien: één wijk (Empel) en 
drie aandachtsgebieden (Haren/Donk/Reit, Bartjes/Eikendonkplein/Hofstad en Orthen Links). Drie 
gebieden laten een ongunstige ontwikkeling zien: De Gestelse buurt, Zuidoost en de Muntel/Vliert. 

Figuur 46 Thema samenleven: ontwikkeling 2005 - 2010 
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Figuur 47 Thema actief: situatie 2010 

Figuur 48 Thema actief: ontwikkeling 2005 - 2010 
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3.3 Actief 

Het thema actief bestaat uit twee aspecten: (1) maatschappelijke inzet (medeverantwoordelijk buurt, 
actieve inzet verbetering buurt en vrijwilligerswerk) en (2) sport & cultuur (sporten, lid bibliotheek, 
bezoek musea, voorstellingen en bioscopen). 
 

Situatie 2010 
In de ranglijst voor het thema actief is het opvallend dat alle wijken sterker scoren dan de 
aandachtsgebieden. Bewoners uit de aandachtsgebieden zijn over het algemeen zowel in sportief als 
cultureel opzicht minder actief dan gemiddeld. Ook hun inzet bij de eigen buurt is vaak minder groot. 
Het allerzwakst scoren de drie aandachtsgebieden Orthen Links, Bartjes/Eikendonkplein/Hofstad en 
de Gestelse Buurt. 
 
Ontwikkeling 2005 - 2010 
In twee wijken is sprake van een relatief gunstige ontwikkeling voor het thema actief: Rosmalen Zuid 
en Graafsepoort. In een aantal andere gebieden is de ontwikkeling ongunstig te noemen. Het 
aandachtsgebied de Bartjes/Eikendonkplein/Hofstad scoort van deze gebieden het ongunstigst. 
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3.4 Leren 

 
Het thema leren bestaat uit twee aspecten: (1) basisonderwijs (tevredenheid basisonderwijs, 
gewichtenleerlingen en verzuim) en (2) voortgezet onderwijs (startkwalificatie, onderwijsniveau 15-
jarigen, verzuim en voortijdig schoolverlaters). 

 
Situatie 2010 
Wat betreft het thema leren zijn er zes wijken die sterk scoren. Daarvan is Rosmalen Noord de sterkst 
scorende wijk. Twee wijken scoren gemiddeld (Binnenstad en Muntel/Vliert) en vier wijken scoren 
‘zwak’. Helemaal onderaan de ranglijst staat Orthen Links. Bij de beschrijving van Orthen Links in 
hoofdstuk 2 was al geconstateerd dat zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs in Orthen 
Links zeer zwak scoort.  
 
Ontwikkeling 2005 - 2010 
Helaas is een belangrijk deel van de cijfers voor het thema leren niet beschikbaar voor 2005. Het is 
voor dit thema dan ook niet mogelijk om de ontwikkeling tussen 2005 en 2010 in beeld te brengen. 

Figuur 49 Thema leren: situatie 2010 
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3.5 Zorg 

 
Het thema zorg bestaat uit twee aspecten: (1) gezondheid (eigen gezondheid, overgewicht, beperkt 
door eigen gezondheid) en (2) steun (hulp nodig, hulp nodig én krijgen, mantelzorg). 

Figuur 50 Thema zorg: situatie 2010 

Situatie 2010 
Bij het thema zorg scoren alle wijken beter dan de aandachtsgebieden. Uit het kaartje blijkt dat geen 
van de gebieden een zeer zwak of een zeer sterk scoort. 
 
Ontwikkeling 2005 - 2010 
Helaas is een belangrijk deel van de cijfers voor het thema zorg niet beschikbaar voor 2005. Het is 
voor dit thema dan ook niet mogelijk om de ontwikkeling tussen 2005 en 2010 in beeld te brengen. 
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3.6 Woonomgeving 

 
Het thema woonomgeving bestaat uit 3 aspecten (1) woningen (koopwoningen, WOZ-waarde, 1e 
kwintiel WOZ, rapportcijfer eigen woning), (2) openbare ruimte (verloedering, rapportcijfer 
woonomgeving, groenvoorzieningen) en (3) veiligheid (vaak onveilig, veiligheidsindex, sociale 
overlast). 
 

Figuur 51 Thema woonomgeving: situatie 2010 

 
Situatie 2010 
Een aantal wijken scoort ook voor het thema woonomgeving beduidend beter dan de onderscheiden 
aandachtsgebieden. Uitzondering hierop is – evenals bij samenleven en leren – de Haren/Donk/Reit. 
De Hambaken scoort het slechtst. Samen met Orthen Links en de Gestelse buurt krijgt dit gebied een 
‘zeer zwak’ voor de woonomgeving. Empel is de sterkst scorende wijk. Deze wijk krijgt ook als enige 
een ‘zeer sterk’ voor de woonomgeving. 
 
Ontwikkeling 2005 - 2010 
Bij dit thema is goed zichtbaar dat er de afgelopen jaren in fysiek opzicht veel geïnvesteerd is in een 
aantal aandachtsgebieden. Deze laten de afgelopen jaren een duidelijke verbetering zien. 

Figuur 52 Thema woonomgeving: ontwikkeling 2005 - 2010 
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Figuur 53  De vier sterke wijken: situatie 2010 en ontwikkeling 2005 - 2010

4. Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

 
Vier sterke wijken 
• Vier wijken krijgen de score ‘sterk’: Rosmalen Zuid, Rosmalen Noord, Empel en Engelen. En 

hoewel het totaal van alle thema’s en aspecten tot deze sterke score leidt, zijn er tussen de vier 
sterke wijken onderling wel degelijk verschillen. 

• Zo scoren Rosmalen Zuid en Rosmalen Noord op alle zes de thema’s sterk, maar is er in Empel 
en Engelen meer diversiteit te zien. Empel scoort ‘gemiddeld’ op de thema’s actief en zorg. 
Engelen eveneens op het thema zorg. Daarentegen scoort Empel ‘zeer sterk’ op het thema 
woonomgeving. 

• De ontwikkeling in deze vier sterke wijken is de afgelopen jaren ongeveer conform het stedelijk 
gemiddelde gegaan. De sterkste afwijking is te zien bij de thema’s samenleven (gunstiger) en 
actief (gunstiger in Rosmalen, ongunstiger in Engelen).  

 

Rosmalen Zuid

Rosmalen Noord

Empel

Engelen

Wijk Situatie 2010 Ontwikkeling 2005 - 2010



Figuur 54  De vier gemiddelde wijken: situatie 2010 en ontwikkeling 2005 - 2010
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Vier ‘gemiddelde’ wijken:
• Vier wijken krijgen de score ‘gemiddeld’: De Binnenstad, Muntel / Vliert, De Groote Wielen en de 

Maaspoort. Ook hier is duidelijk zichtbaar dat - hoewel het totaal van alle thema’s en aspecten tot 
deze score leidt - er tussen de vier wijken onderling verschillen zijn.

• Zo scoren De Groote Wielen en de Maaspoort sterk op de thema’s woonomgeving, bewoners en 
leren. Deze twee wijken zijn de jongste wijken van ’s-Hertogenbosch en dit is terug te zien in de 
woonomgeving met een goede score op (bijna) alle achterliggende aspecten.

• De Binnenstad en Muntel/Vliert scoren juist sterk op zorg, terwijl in de Binnenstad ook het thema 
actief sterk scoort. Woonomgeving en bewoners scoren daar juist gemiddeld tot zwak.

• Verder is het opvallend dat de ontwikkeling tussen 2005 en 2010 in deze vier wijken ongeveer 
gelijk aan het stedelijk gemiddelde is, of ongustiger. Vooral in de Muntel/Vliert en de Maaspoort 
vallen de thema’s samenleven en actief in negatieve zin op.

• Voor de nieuwbouwwijk De Groote Wielen is het logischerwijs niet mogelijk om een vergelijking 
met 2005 te maken. Destijds woonden er nog nauwelijks mensen.

Binnenstad 

Muntel / Vliert 

De Groote Wielen 

Maaspoort  

Wijk Situatie 2010 Ontwikkeling 2005 - 2010
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Figuur 55  De vier zwakke wijken: situatie 2010 en ontwikkeling 2005 - 2010

Vier zwakke wijken
• Vier wijken krijgen de score ‘zwak’: Zuidoost, Graafsepoort, Noord en West. In de beoordeling zijn 

de verschillen tussen deze vier wijken iets minder groot dan bij de vier sterke en gemiddelde 
wijken.

• Wat echter opvalt is dat alle vier de wijken voor het thema samenleven de score ‘gemiddeld’ 
krijgen. Drie van de vier ‘gemiddelde’ wijken (Binnenstad, Muntel / Vliert en De Groote Wielen)
scoren hiervoor lager.

• De ontwikkeling tussen 2005 en 2010 laat grotere verschillen zien. In de Graafsepoort en West is 
sprake van een ontwikkeling die conform het stedelijk gemiddelde is, of iets gunstiger. Vooral de 
Graafsepoort valt hierin in positieve zin op.

• In Zuidoost en Noord is de ontwikkeling juist gemiddeld tot ongunstig. In Zuidoost laat het thema 
samenleven een ongunstige ontwikkeling zien, in Noord geldt dit voor de thema’s woonomgeving
en actief.

Zuidoost 

Graafsepoort 

Noord 

West 

Wijk Situatie 2010 Ontwikkeling 2005 - 2010
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Figuur 56  De zeven zwakke aandachtsgebieden: situatie 2010 en ontwikkeling 2005 - 2010

De aandachtsgebieden: allen ‘zwak’
• De zeven onderzochte aandachtsgebieden scoren allen een ‘zwak’. Uit onderstaande figuur blijkt 

echter dat ook hier sprake is van behoorlijke verschillen.
• Zo krijgen de Haren/Donk/Reit, Boschveld/Deuteren en de Schutskamp/Kruiskamp beduidend 

minder vaak een score van ‘zeer zwak’ dan de andere vier gebieden.
• En scoren de Gestelse buurt en Orthen Links vaker (op drie van de zes thema’s) een ‘zeer zwak’.
• Verder valt op dat de problematiek in de zeven gebieden zeker niet hetzelfde is. Zo doet de 

Hambaken het bijvoorbeeld zeer zwak op het thema woonomgeving, terwijl in Orthen Links het 
thema leren in negatieve zin opvalt. 

• Ook in de ontwikkeling tussen 2005 en 2010 is sprake van grote verschillen. Zo is in de 
Bartjes/Eikendonkplein/Hofstad voor het thema woonomgeving sprake van een gunstige 
ontwikkeling. In dit gebied is de afgelopen jaren fysiek veel geïnvesteerd. 

Gestelse buurt 

Bartjes / 
Eikendonkplein / Hofstad 

Hambaken 

Orthen Links 

Haren / Donk / Reit 

Boschveld / Deuteren 

Schutskamp / Kruiskamp 

Wijk Situatie 2010 Ontwikkeling 2005 - 2010



49

Thema’s
De uitkomsten van de analyse worden niet alleen per gebied (wijk of aandachtsgebied) 
gepresenteerd, maar ook per thema. De uitkomsten worden zo als het ware ‘gekanteld’. Uit de 
beschrijving per thema blijkt dat: 

Voor het thema bewoners op wijkniveau geen grote verschillen te zien zijn, zeker niet in de 
ontwikkeling. Wel scoren alle aandachtsgebieden in 2010 op dit thema zwakker dan de wijken. Voor 
dit thema zijn – als enige thema – ook cijfers op buurtniveau beschikbaar. Daar zijn grotere 
verschillen zichtbaar. Zo scoort een aantal buurten ‘zeer zwak’.  

Bij het thema samenleven laat een aantal aandachtsgebieden een betere score zien. Opvallend is 
bijvoorbeeld de hoge positie van Haren/Donk/Reit (5e positie na vier sterke wijken). Ook in de 
ontwikkeling tussen 2005 en 2010 laten drie aandachtsgebieden een relatief gunstige ontwikkeling 
zien.

Het thema actief laat een ander beeld zien. Hier scoren alle aandachtsgebieden lager dan de wijken. 
Ook in de ontwikkeling trekken de aandachtsgebieden nog geen ‘beentje bij’. 

Voor twee van de zes thema’s is geen tijdsvergelijking mogelijk: leren en zorg. Bij leren valt op dat 
bijna alle wijken sterker scoren dan de aandachtsgebieden. Helemaal onderaan staat Orthen Links. 
Ook bij het thema zorg blijken weer alle wijken sterker te scoren dan de aandachtsgebieden.  

Het laatste thema is woonomgeving. Ook hier is weer te zien dat Haren/Donk/Reit als enige 
aandachtsgebied een relatief goede positie tussen de wijken heeft. Tussen 2005 en 2010 is in een 
tweetal aandachtsgebieden (Bartjes/Eikendonkplein /Hofstad en Boschveld/Deuteren sprake van een 
gunstige ontwikkeling. 

4.2 Aanbevelingen 

1. Gezamenlijk vertrekpunt 
De ‘Sociale kijk op de wijk’ is vorig jaar gebruikt als een basisstuk, een gezamenlijk vertrekpunt 
voor alle professionals die in de een wijk werkzaam zijn. Iedereen beschikte daarmee over 
dezelfde basisinformatie. Ook deze ‘Vergelijk de wijk 2010’ kan op een vergelijkbare manier 
gebruikt worden. Wanneer ook externe partners over dit document beschikken heeft iedereen 
wederom een gezamenlijk vertrekpunt. En daarmee inzicht wat de sterke wijken zijn, wat de 
zwakke wijken en wat de reden daarvoor is. Communiceer deze ‘Vergelijk de wijk 2010’ dan ook 
breed, ook naar (externe) partners in de stad. 

2. Maatwerk 
Uit de resultaten van ‘Vergelijk de wijk 2010’ blijkt overduidelijk dat iedere wijk en ieder 
aandachtsgebied bepaalde sterke en zwakke punten heeft. Geen twee wijken of buurten zijn 
hetzelfde. Het is daarom belangrijk dat wanneer men aan de slag gaat in een bepaald gebied, 
men maatwerk levert. Dus goed kijken welke problematiek er is in een bepaald gebied, en daar 
maatregelen op nemen. Dit stelt overigens ook eisen aan de gegevensverzameling. Als bepaalde 
aandachtsgebieden nauwkeurig gemonitord (gaan) worden, moeten er ook gegevens verzameld 
worden op dat niveau.  
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3. In samenhang 
Bij dit ‘maatwerk’ is het belangrijk om niet naar één enkel aspect of onderdeel te kijken, maar 
sterke of zwakke punten in samenhang te bekijken. Een gebied dat zwak scoort op het aspect 
veiligheid, is anders dan een gebied dat zwak scoort op veiligheid én ‘omgaan met elkaar’.  En 
daarmee zullen ook de te nemen maatregelen anders zijn. 

4. Keuzes maken 
Vanuit een meer thematische aanpak (bijvoorbeeld vanuit welzijn of onderwijs) biedt de 
voorliggende rapportage eveneens handvatten. In welke gebieden is de problematiek het grootst? 
Waar zou men het eerst aan de slag moeten? De resultaten van ‘Vergelijk de wijk 2010’ helpen 
om deze keuzes te maken. 

5. Leren van het verleden 
De afgelopen jaren is er al veel inzet geweest in bepaalde gebieden. In sommige gebieden op het 
fysieke vlak, in andere op het gebied van veiligheid en/of bijvoorbeeld bewonersparticipatie. Uit 
de uitkomsten van ‘Vergelijk de wijk 2010’ blijkt in welke gebieden de afgelopen jaren sprake was 
van een (on)gunstige ontwikkeling. En op welke thema’s/aspecten dit was.  
Deze twee lijnen moeten met elkaar in verband worden gebracht. Het is onmogelijk om te zeggen 
of een bepaalde ontwikkeling het directe resultaat is van een bepaalde (beleids)inspanning. Maar 
de resultaten kunnen wel indicatief gebruikt worden. En waar nodig kan een diepere analyse 
gedaan worden. Soms is deze al voorhanden, zoals met de veiligheidsmonitor. 
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Bijlage 1: Opzet thema’s, aspecten en indicatoren 

Thema Aspect Indicator

Diversiteit 
 % eenoudergezinnen
 % niet westerse allochtonen
 % 75-plussersBewoners

Inkomen
 % bewoners met een WWB-uitkering
 % niet werkende werkzoekenden
 % bewoners met een laag inkomen

Voorzieningen

 % (zeer) tevreden winkels dagelijkse boodschappen
 % (zeer) tevreden speelmogelijkheden kinderen
 % (zeer) tevreden voorzieningen voor jongeren 
 % (zeer) tevreden voorzieningen voor ouderen

Omgaan met elkaar
 Rapportcijfer tolerantie
 % (helemaal) eens met stelling: ‘de mensen in deze buurt

gaan op een prettige manier met elkaar om’

Samenleven

Binding
 Verhuismobiliteit
 % bewoners die maximaal één keer per maand familie of

vrienden ontmoeten

Maatschappelijke inzet

 % bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de
leefbaarheid in de eigen buurt

 % bewoners dat zich actief inzet om de buurt te verbeteren
 % bewoners dat vrijwilligerswerk doet

Actief

Sport & cultuur

 % bewoners dat regelmatig sport
 % bewoners dat lid is van de bibliotheek
 % bewoners dat voorstellingen bezoekt
 % bewoners dat musea bezoekt
 % bewoners dat bioscopen bezoekt

Basisonderwijs
 % (zeer) tevreden met het basisonderwijs
 % gewichtenleerlingen 
 % 4-12 jarigen dat verzuimt

Leren

Voortgezet onderwijs

 % 18-23 jarigen met een startkwalificatie
 % 15-jarigen op Havo / Atheneum / Gymnasium
 % 13-18 jarigen dat verzuimt
 % voortijdig schoolverlaters

Gezondheid

 % dat eigen gezondheid (zeer) goed of uitstekend noemt
 % bewoners met overgewicht
 % bewoners dat door gezondheid beperkt wordt bij dagelijkse

bezighedenZorg

Steun
 % bewoners dat hulp nodig heeft
 % bewoners dat hulp nodig heeft én krijgt
 % bewoners dat mantelzorg geeft

Woningen

 % koopwoningen
 Gemiddelde WOZ-waarde
 % woningen in 1e kwintiel WOZ
 Rapportcijfer voor de eigen woning

Openbare ruimte
 Schaalscore verloedering
 Rapportcijfer voor de woonomgeving
 % (zeer) tevreden groenvoorzieningen in de buurt

Woonomgeving

Veiligheid
 % dat zich vaak onveilig voelt
 Veiligheidsindex
 Schaalscore sociale overlast
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Bijlage 2: Tabellen thema bewoners op buurtniveau 

* Buurten hadden minder dan 100 huishoudens in 2005.
** % laag inkomen onbekend. Dit is in 2005 niet vermeld voor buurten die minder dan 70 huishoudens met een laag inkomen

hadden.

Bewoners buurtniveau 2010

sterker >
De Moerputten
Sprookjesbuurt

Muziekinstrumentenbuurt
Gestelse Buurt

Grevelingen
Edelstenenbuurt

De Haren
Binnenstad Noord

Boschveld
Bazeldonk

Hinthamerpoort
Graafsebuurt Zuid

Aawijk Noord
Orthen West

De Hofstad
De Slagen

De Donk
De Schutskamp

De Hambaken
De Kruiskamp

De Muntel
Deuteren

De Reit
Het Zand

Graafsebuurt Noord
Binnenstad Oost

Maasstroom
De Bossche Pad

De Vliert
Orthenpoort

Maasdal
Zuid

Hintham Zuid
Aawijk Zuid

De Overlaet Oost
Binckhorst

Orthen
Rosmalen Centrum

Lokeren
Staatsliedenbuurt

De Rompert
Binnenstad centrum

Italiaanse Buurt
't Ven

Sparrenburg
Abdijenbuurt

De Buitenpepers
Broekland

Hondsberg
Hintham Noord

Maliskamp Oost
Empel Oost
Maasvallei
De Hoven

De Overlaet West
Kruisstraat
Molenhoek
Kom Empel

Kom Engelen
De Haverleij

Vlietdijk
Maasoever
Maasakker

Ertveld
De Herven

Het Zilverpark
Vughterpoort

Paleiskwartier
De Watertuinen

Bokhoven

Ontwikkeling bewoners buurtniveau, 2005-2010

< ongunstig                                            gunstig >

Ertveld*
De Moerputten*

De Hoven*
De Watertuinen*

Broekland*
Vlietdijk*

Binckhorst*
Bokhoven**

De Haverleij**
Kom Engelen**
Paleiskwartier**

Maasoever**
Maasvallei**

Het Zilverpark**
Staatsliedenbuurt**

Lokeren**
Abdijenbuurt**

Italiaanse Buurt**
Orthen West**

Orthen**
De Rompert**

De Herven**
De Buitenpepers**

Empel Oost**
Maasakker**
Kom Empel**

De Overlaet West**
De Overlaet Oost**

Kruisstraat**
Hondsberg**

Rosmalen Centrum**
't Ven**

Molenhoek**
Maliskamp Oost**

Orthenpoort**
Hintham Noord**

De Bossche Pad**
Vughterpoort**

Binnenstad Noord
Graafsebuurt Zuid

Maasstroom
Sprookjesbuurt

Bazeldonk
Graafsebuurt Noord

De Kruiskamp
Hintham Zuid
Sparrenburg

De Schutskamp

Maasdal
Aawijk Zuid

De Vliert
De Hofstad

Binnenstad centrum
Aawijk Noord

Gestelse Buurt
Het Zand
Deuteren

De Slagen
De Muntel

Grevelingen
De Donk

Hinthamerpoort
De Haren

De Reit
Boschveld

Edelstenenbuurt
Binnenstad Oost

De Hambaken
Muziekinstrumentenbuurt

Zuid
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0101 0102

0103

0104

0105

0106

0201

0202

0203 0204

0205

0206

0207

0208

0209
0210

0211 0212

0301
0302 0303

0304
0305

0306

0401

0402
0403

0501

0502
0503

0504

0505

0506

0507

0601 0602

0603

0604
0605

0606

0607

0608

0609

0701

0799

0702
0703

0704

0705

0706
0801

0802

0803

0804

0901

0902

09030904

0905

0906

0907

0908

0909

0910

0911

0912

0913
0914

0915

1001
1002

1003

1004

10051006

1007

1008

1009

1010

1011

1101

1102

1103

11041105

1106

1107 1108

1109

1110

1111

1201

1202

12031204

1205

1206

maantruuB/-kjiWmaantruuB/-kjiWmaantruuB/-kjiW

01 Binnenstad

09 13 Orthen

01 01 Binnenstad centrum
05 05 Sparrenburg

09 14 Orthen west

01 02 Binnenstad oost
05 06 Molenhoek

09 15 Bedrijventerrein Noord

01 03 De Hofstad
05 07 A2 zone Rosmalen Z

01 04 Binnenstad noord

10 Maaspoort

01 05 Het Zand
06 Rosmalen noord

10 01 Italiaanse buurt

01 06 Vughterpoort
06 01 't Ven

10 02 Maasdal

06 02 Rosmalen centrum

10 03 Abdijenbuurt

02 Zuidoost
06 03 Hondsberg

10 04 Lokeren

02 01 Het Bossche Broek
06 04 Kruisstraat

10 05 Maasstroom

02 02 Zuid
06 05 Bedrijven Kruisstraat

10 06 Staatsliedenbuurt

02 03 Bazeldonk
06 06 De Overlaet oost

10 07 Het Zilverpark

02 04 Bedrijven Zuid
06 07 De Overlaet west

10 08 Maasvallei

02 05 Gestelse Buurt
06 08 A2 zone Rosmalen N

10 09 Maasoever

02 06 Pettelaarpark
06 09 Rosmalense Polder

10 10 Bedrijven Maaspoort

02 07 De Meerendonk

10 11 Oud Empel

02 08 Kloosterstraat
07 De Groote Wielen

02 09 De Bossche Pad

11 West

02 10 Grevelingen

07 99 De Groote Wielen
11 01 Boschveld

02 11 Aawijk zuid

11 02 Paleiskwartier

02 12 Bedrijvenpark De Brand

08 Empel
11 03 Willemspoort

08 01 Kom Empel
11 04 Deuteren

03 Graafsepoort

08 02 Maasakker
11 05 De Moerputten

03 01 Hinthamerpoort

08 03 Empel oost
11 06 De Schutskamp

03 02 Graafsebuurt zuid

08 04 De Koornwaard
11 07 De Kruiskamp

03 03 Aawijk noord

11 08 De Rietvelden oost

03 04 Graafsebuurt noord

09 Noord
11 09 De Rietvelden west

03 05 Hintham zuid

09 01 De Buitenpepers
11 10 Veemarktkwartier

03 06 Hintham noord

09 02 De Herven
11 11 Ertveld

09 03 Bedrijven De Herven

04 Muntel/Vliert

09 04 De Slagen
12 Engelen

04 01 De Muntel

09 05 De Haren
12 01 Kom Engelen

04 02 De Vliert

09 06 De Reit
12 02 De Vutter

04 03 Orthenpoort

09 07 De Donk
12 03 Henri ëttewaard

09 08 De Rompert
12 04 De Haverleij

05 Rosmalen zuid

09 09 De Hambaken
12 05 Bokhoven

05 01 Maliskamp west

12 06 Engelermeer

05
05
05

02 Maliskamp oost
03 Het Vinkel

Wijk
Buurt
code

Wijk
Buurt
code

Wijk
Buurt
code

07 01 Brabantpoort
07 02 De Groote Vliet
07 03 Vlietdijk

07 06 De Hoven

07 04 Broekland
07 05 De Watertuinen

04 Binckhorst

09 10 Sprookjesbuurt
09 11 Muziekinstrumentenbuurt
09 12 Edelstenenbuurt

Bijlage 3: Wijk & buurt kaart 
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