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Inleiding

Elke twee jaar geeft het gemeentelijke bureau
Onderzoek en Statistiek (O&S) met de Stadsen Wijkmonitor een beeld van de staat van de
stad en deelgebieden daarbinnen. Op welke
punten zijn er opvallende ontwikkelingen?
Wat gaat er goed en wat zijn minpunten? Wat
zijn de verwachtingen voor de toekomst? In
de monitor vatten we alle informatie, die O&S
in de afgelopen periode over de stad, deelgebieden, deelgroepen en beleidsthema’s heeft
verzameld, samen. Ook leggen we verbindingen tussen verschillende onderzoeksuitkomsten en kijken we naar de toekomst.
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Inleiding

De monitor dient onder meer de volgende doelen:
•	Zicht geven op de stand van zaken en ontwikkelingen voor de hoofdthema’s
en algemene doelstellingen van het college van B&W, zoals verwoord in het
coalitieakkoord “werken aan een duurzame toekomst”. In dat akkoord is
het streven naar een duurzaam, sociaal en economisch sterk Nijmegen uitgewerkt.
•	Zicht geven op de stand van zaken voor thema’s en doelstellingen binnen de
beleidsprogramma’s.
•	Zicht geven op wat de opgaves voor de toekomst zijn.
• Input geven voor het formuleren van (nieuw) beleid.
De onderliggende rapportage is een uitgebreide samenvatting van alle uitkomsten van de Stads- en Wijkmonitor 2014. Deze monitor bestaat verder
uit:
•	rapportages over 16 thema’s;
•	beschrijvingen en statistieken van alle 35 woonwijken.
Dit alles is te vinden op de gemeentelijke website:
www.nijmegen.nl > Gemeente > Onderzoek & Cijfers.
In bijlage 2 staat een nadere toelichting op de totstandkoming
van de Stads- en Wijkmonitor.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 zijn de hoofdbevindingen uit deze Stads- en Wijkmonitor
opgenomen.
In hoofdstuk 3 beschrijven we de staat van de stad op diverse terreinen.
Aan het slot van het hoofdstuk is een overzicht opgenomen van hoe Nijmegen
er ten opzichte van andere steden voor staat.
Hoofdstuk 4 geeft een beeld van ontwikkelingen in de wijken en aandachtsgebieden (de gebieden die bij de wijkaanpak extra aandacht krijgen).
Hoofdstuk 5 gaat in op de verwevenheid van Nijmegen met de regio.
En in hoofdstuk 6 richten we de blik op de toekomst.

inhoudsopgave

 

4

2

Hoofdbevindingen
Effecten en ontwikkelingen m.b.t. de
economische crisis



Sociale staat van de stad



Ontwikkelingen op het vlak van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad



Ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid



Ontwikkelingen in de afzonderlijke wijken



Waardering voor gemeente



Regionale verwevenheid



Een blik op de toekomst



Hieronder is een korte samenvatting opgenomen van de bevindingen in de Stads- en Wijkmonitor. In de hoofdstukken daarna zijn die
bevindingen nader uitgewerkt. Aanvullende
informatie kunt u vinden op de gemeentelijke
website in rapportages over 16 thema’s en in
beschrijvingen van alle 35 woonwijken
(www.nijmegen.nl > Gemeente > Onderzoek
& Cijfers).
Wanneer in de onderstaande tekst gesproken
wordt van ‘vergelijkbare steden’ bedoelen we
Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden,
Maastricht, Tilburg en Arnhem.
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Hoofdbevindingen

Effecten en ontwikkelingen m.b.t. de economische crisis
Versterking van de ongunstige gevolgen van de crisis
In de vorige editie van de Stads- en Wijkmonitor hebben we diverse ongunstige gevolgen van de economische crisis beschreven. In deze editie zien we
een versterking van de gevolgen van de crisis, die nu al ruim vijf jaar duurt.
Volgens cijfers van het CBS is het aantal banen van werknemers in Nijmegen
sterker dan in vergelijkbare steden gedaald, met 5,6%. Wel nam het aantal
ZZP’ers in de stad toe. Volgens cijfers van LISA/PWE Gelderland is het totaal
aantal banen (inclusief zelfstandigen) in 2013 1.500 lager dan in 2009 (-1,5%).
In 2013 is zichtbaar dat er nauwelijks sectoren zijn die zich aan de werkgelegenheidsdaling onttrekken; ook binnen sectoren die al langere tijd aan het
groeien waren - onderwijs, gezondheidszorg en horeca - is de werkgelegenheid
gedaald.
De werkloosheid steeg naar 7,2% eind 2012, wat in de buurt van het gemiddelde voor vergelijkbare steden is. Dit is nog niet zo hoog als in 2004/2005, maar
de verwachting is dat de werkloosheid tot in 2014 zal blijven groeien. De conjunctuur is niet zozeer van invloed op de omvang van de groep laag opgeleide
werkzoekenden, die in Nijmegen groot is; het zijn vooral de middelbaar en
hoger opgeleiden - en ook de jongeren en 27-49-jarigen -, onder wie de werkloosheid in de afgelopen jaren flink is toegenomen.
De crisis werkt bij een deel van de huishoudens flink door op hun financiële situatie: 1 op de 20 huishoudens geeft aan dat deze in de afgelopen jaren
sterk verslechterd is. Tien procent van de huishoudens geeft aan dat de huidige financiële situatie van het huishouden slecht of zeer slecht is. Het aandeel
huishoudens met een inkomen beneden de lage-inkomensgrens is gestegen
naar 11,5%. Het armoedepercentage is 7,9%, wat in de buurt van het gemiddelde voor vergelijkbare steden is. Dat wil zeggen dat bijna acht procent van de
inwoners over onvoldoende middelen beschikt om basisuitgaven voor voedsel,
kleding, wonen en sociale participatie te kunnen doen.
In het stadscentrum is een deel van het winkelvloeroppervlak omgevormd
naar andere functies als horeca, dienstverlening en wonen en zijn de bestedingen van bezoekers teruggelopen. Het winkelleegstandspercentage is ten opzichte van vergelijkbare steden gemiddeld: 8,7%.
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Hoofdbevindingen

De balans tussen vraag en aanbod in de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt is
verbeterd, omdat er de afgelopen jaren weinig nieuwbouw maar wel sloop was.
In de bedrijventerreinenmarkt is er nog geen sprake van herstel. Verklaringen
hiervoor zijn de concurrentie van het aanbod aan bestaande bedrijfsruimtes
en het beschikbaar komen van nieuw aanbod bij een zwakke vraag.
De crisis heeft ook geleid tot een afname van het bezoek aan culturele voorstellingen. Het bereik van de podia - het percentage Nijmegenaren dat de podia bezoekt - is op peil gebleven, maar men gaat gemiddeld genomen minder
vaak naar voorstellingen toe.
Ook eerste tekenen van een omslag
De woningmarkt zit al jaren in het slop, maar in 2013 zien we tekenen van
herstel. Na een piek eind 2012, waarschijnlijk door de herziening van regelgeving rond hypotheken, begon het jaar 2013 met een zeer laag aantal transacties. Daarna nam het aantal transacties van kwartaal tot kwartaal geleidelijk
toe en voor het eerst sinds jaren was er twee kwartalen achter elkaar sprake
van groei. De prijzen liggen nog steeds lager dan een jaar eerder, maar de periode met sterke prijsdalingen lijkt achter ons te liggen.
Ondanks de crisis is de nieuwbouw van woningen in Nijmegen behoorlijk op
peil gebleven. Het jaarlijks aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen lag in
de periode 2008-2012 op 669. Dat is boven het langjarig gemiddelde (jaarlijks
613 in de periode 1995-2012). Het grootste deel van de in de afgelopen jaren
opgeleverde woningen, waaronder een groeiend aantal etagewoningen, is in de
bestaande stad gebouwd.
Een ander hoopvol teken is dat de groei van het aantal WWB’ers aan het afvlakken is.

Sociale staat van de stad
Sterke stapeling van problemen en zorgbehoeftes bij deel huishoudens
Gegevens over het gebruik van regelingen op het vlak van zorg, werk, inkomen
en jeugd geven inzicht in de stapeling van zorg- en ondersteuningsbehoeftes.

inhoudsopgave
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Bij circa 6% van de huishoudens zien we een sterke stapeling van het gebruik
van regelingen (circa 4.000 huishoudens). Het komt relatief veel voor bij eenoudergezinnen en niet-westerse huishoudens en ook in een aantal aandachtsgebieden. Ook bij huishoudens, die ondersteuning van jeugdzorg krijgen,
spelen er vaak meer problemen en zorgbehoeftes.
De zorgbehoefte is ook gemeten via de Burgerpeiling. Bij laagopgeleiden - en
dan met name degenen die na de lagere school geen opleiding meer hebben
afgerond - en bij 75+’ers blijkt er duidelijk vaker sprake van een stapeling van
problemen en zorgbehoeftes.
Evaluaties geven een positief beeld van de aanpak gericht op huishoudens met
meer problemen en zorgbehoeftes via de regieteams (multiprobleemhuishoudens) en de pilots van de sociale wijkteams (huishoudens waar zorg en ondersteuning nodig zijn zonder dat er direct sprake is van complexe, gecombineerde problematiek). De zorg en ondersteuning komen niet alleen van instanties:
10% van de Nijmegenaren geeft aan minstens 1 keer per maand hulp van andere mensen te ontvangen (mantelzorg of andere vormen van ondersteuning).
Positieve beelden over sociale omgeving
De Burgerpeiling laat zien dat de gehechtheid aan de buurt en ook het verantwoordelijkheidsgevoel voor de buurt zijn toegenomen.
Meer dan de helft van Nijmegenaren (53%) zet zich in de vrije tijd op een of
andere manier in voor organisaties, andere mensen of de woonbuurt; een deel
daarvan (30 tot 40% van de Nijmegenaren) doet dat wekelijks of dagelijks.
Zeven procent is bereid om zich in de toekomst meer in te gaan zetten en nog
eens 35% is daar ‘misschien’ toe bereid. Deels gaat het daarbij om mensen die
zich in hun vrije tijd al voor de samenleving inzetten, deels om mensen die dat
nu nog niet doen. Meer dan de helft van de Nijmegenaren wil zich in vrije tijd
niet of niet vaker voor de genoemde zaken gaan inzetten. Redenen daarvoor
zijn werk, andere prioriteiten, dat men zich al voldoende inzet of persoonlijke
problemen/belemmeringen.
Enerzijds hebben Nijmegenaren bedenkingen bij de participatiesamenleving,
bijvoorbeeld omdat ze niet willen dat bezuinigingen op hen afgewenteld worden. Anderzijds benoemen ze diverse voordelen en kansen, waaronder een grotere betrokkenheid met elkaar en de leefomgeving.
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Ontwikkelingen op het vlak van leefbaarheid en aantrekkelijkheid
van de stad
Oordeel over woon- en leefklimaat verbeterd
De waardering voor het woon- en leefklimaat in de stad is zowel bij burgers
(7,6) als ondernemers (7,2) licht gestegen. Dertig procent van de Nijmegenaren vindt dat de stad in de voorgaande twee jaar vooruit is gegaan. De meest
genoemde redenen daarvoor zijn de nieuwe stadsbrug ‘De Oversteek’, verbeteringen in de verkeersinfrastructuur en de vernieuwing van Plein ’44. Een
kleiner deel (14%) vindt dat de stad achteruit is gegaan, waarbij men vooral de
achteruitgang van het (winkel)voorzieningenniveau, het parkeerbeleid en de
parkeertarieven noemt.
Ook de waardering voor het woon- en leefklimaat in de woonbuurt is gestegen (7,5). Meer burgers vinden hun buurt schoon, heel en veilig en er zijn
positieve ontwikkelingen ten aanzien van het sociale klimaat. Wel vraagt het
gestegen aantal woninginbraken om aandacht. Jongerenoverlast daarentegen
is minder een probleem dan enkele jaren geleden.
Oordeel over bereikbaarheid verbeterd
Het percentage Nijmegenaren, dat verkeersproblematiek (slechte bereikbaarheid van en doorstroming in de stad, files, problemen m.b.t. de verkeersveiligheid) als één van de belangrijkste stadsproblemen noemt, is sterk afgenomen,
van 40% in 2011 naar 22%. Bij zowel burgers als ondernemers is het oordeel
over de bereikbaarheid van Nijmegen met de auto verbeterd. De laatste metingen hierover zijn uitgevoerd vóór de opening van de nieuwe stadsbrug. Ook
het oordeel over de bereikbaarheid van locaties binnen de stad met de fiets is
verbeterd.
Verkeersissues blijven wel om aandacht vragen
Verkeersproblematiek staat wel nog bovenaan in de ranglijst van belangrijkste
stadsproblemen volgens burgers, gevolgd door parkeerproblematiek. Op drie
en vier vinden we ‘onveiligheid/criminaliteit’ en het (winkel)voorzieningenniveau.
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Ten aanzien van het parkeren meten we verschillende beelden. Enerzijds meten we onvrede over de parkeertarieven en het parkeerbeleid in het algemeen,
anderzijds is het oordeel van centrumbezoekers over de beschikbaarheid van
parkeerplaatsen verbeterd en meten we veel draagvlak voor en een groeiend
gebruik van het goedkoop parkeren in garages in het centrum na 18.00 uur.
Ook in de ranglijst van belangrijkste buurtproblemen volgens burgers blijft
verkeersproblematiek nummer één (verkeeronveilige situaties, verkeersmaatregelen/aanpassingen in verkeersinfrastructuur wenselijk). Parkeerproblematiek
staat op nummer vier; op twee en drie vinden we ‘onveiligheid/criminaliteit’
en ‘rommel/zwerfvuil/hondenpoep’.
Aantrekkingskracht op studenten onverminderd groot
Het aantal studenten in Nijmegen gaat richting de 40.000. In de afgelopen jaren is vooral het aantal studenten op de Nijmeegse locaties van de HAN sterk
toegenomen (naar ruim 21.000). Net als in een aantal andere studentensteden
is een hoog aandeel van de beroepsbevolking hoogopgeleid (54%). In combinatie met een sterke groei van het aantal hoogopgeleide werkzoekenden leidt
dit tot een grote behoefte aan werk voor hoger opgeleiden.

Ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid
Energieverbruik afgenomen, grote belangstelling voor duurzame energie
In de periode 2009-20131 daalde het gemiddelde gasverbruik bij huishoudens
met 11%. Ook het totale zakelijke gasverbruik is afgenomen, met 6,2%. Het
gemiddelde elektriciteitsverbruik per huishouden daalde met 8%. Het totale
zakelijke verbruik van elektriciteit is nauwelijks veranderd.
Het gebruik van zonne-energie bij huishoudens is toegenomen en de belangstelling voor het gaan opwekken van duurzame energie is groot. Veel Nijmegenaren willen meer informatie over mogelijkheden om mede-eigenaar van
zonnepanelen of windmolens te worden.

1 Bij het schetsen van ontwikkelingen in het energieverbruik zijn de eerste voorlopige cijfers voor 2013
gebruikt; de definitieve cijfers komen in de loop van 2014 beschikbaar.
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Fietsgebruik gestegen
Het aandeel Nijmegenaren, dat de fiets in plaats van de auto pakt, is gestegen.
Dat zien we bij het woon-werkverkeer binnen Nijmegen en ook bij hoe men
naar de binnenstad gaat. Er lijkt nog rek in deze ontwikkeling te zitten. Een
deel van de Nijmegenaren geeft aan dat men vaker voor een ander vervoermiddel dan de auto zou willen kiezen.

Ontwikkelingen in de afzonderlijke wijken

We volgen de ontwikkelingen in alle Nijmeegse woonwijken. Daarbij maken we gebruik van twee groeperingen van wijken. Op basis van vastgoedwaarde (WOZ-waarden in klassen) en de economische positie van bewoners (gemiddeld huishoudensinkomen) is een clustering in vier ‘woningmarktklassen‘ samengesteld. Deze marktwaardering geeft een beeld van de woningmarktpositie van een wijk. Naast de woning- en grondwaarde bevat deze ook het zogenaamde wijksurplus, waarbij factoren
als imago, woonomgeving en ligging meespelen. Een tweede groepering van wijken
volgt de in Nijmegen gangbare indeling in beleidsmatig vastgestelde aandachtsgebieden.
Wijken in hoge en lage woningmarktklassen groeien meer naar elkaar toe
In veel Nederlandse steden is een trend zichtbaar waarbij probleemgebieden
zich relatief gunstig ontwikkelen en een deel van de betere wijken zich enigszins ongunstig ontwikkelt. De verschillen in leefbaarheid tussen betere en
mindere wijken worden dus kleiner. Dit zien we ook in Nijmegen. Wijken met
uiteenlopende posities op de woningmarkt zijn de afgelopen jaren niet sterker
van elkaar gaan verschillen; er is eerder sprake van het naar elkaar toegroeien
van wijken in hoge en lage woningmarktklassen.
De Wijkmonitor laat het vaste patroon van gebiedsverschillen zien, met minder gunstige profielen voor de wijken binnen de lagere woningmarktklassen
gelegen in de west- en zuidwestflank van de stad. Maar het woon- en leefklimaat is in veel van die achterblijvende gebieden op een behoorlijk niveau. Zo
zien we dat bewoners van de oude stadswijken en in de aandachtsgebieden in
Lindenholt en Nijmegen-Nieuw-West het woon- en leefklimaat in hun buurt
met het rapportcijfer 7 beoordelen.
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Positieve ontwikkelingen in enkele aandachtsgebieden
In Biezen en Hatert meten we een sterke vooruitgang van het woon- en leefklimaat, in Neerbosch-Oost, Heseveld en ’t Acker een lichte vooruitgang. Biezen
behoort - in tegenstelling tot bij voorgaande metingen - niet meer tot de wijken met een benedengemiddeld totaalbeeld.
Voor de aandachtsgebieden in Dukenburg is het rapportcijfer voor het woonen leefklimaat iets lager dan in de andere clusters van aandachtsgebieden
(6,9). In twee wijken binnen Dukenburg - Meijhorst en Zwanenveld - zijn er
signalen voor een lichte achteruitgang van de leefbaarheid. In een andere wijk
binnen Dukenburg, die niet tot de aandachtsgebieden behoort, zien we vooruitgang; Lankforst behoort niet meer tot de gebieden met een benedengemiddeld totaalbeeld, maar is in de categorie ‘gemiddeld’ terechtgekomen.
Enkele wijken van bovengemiddeld naar gemiddeld
Voor enkele wijken, die behoren tot de hogere woningmarktklasse, meten we
nu een gemiddeld totaalbeeld, tegenover bovengemiddeld in 2011. Overigens
zonder dat hier sprake is van echte issues als het gaat om de woonomgeving
of leefbaarheid. De toekomst zal moeten leren of dit het begin is van een neerwaartse tendens.
Geen grote verschillen voor actief burgerschap
Elke wijk heeft een eigen identiteit en betekenis voor de stad, met eigen kansen en opgaven. In alle wijken speelt de eigen kracht van burgers een rol bij
het verzilveren van kansen en aangaan van opgaven. Hoewel huishoudens uit
aandachtsgebieden of wijken uit de lage woningmarktsegmenten vaker maatschappelijk kwetsbaar zijn - ze staan bij thema’s als financiën, gezondheid of
onderwijs vaker op achterstand - zien we geen grote verschillen tussen de diverse wijken ten aanzien van de eigen kracht van burgers. Zo meten we kleine
verschillen tussen wijken voor het aandeel bewoners dat zich in de vrije tijd
voor de buurt inzet en ook voor de bereidheid tot extra inzet voor de buurt.
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Aantal kwetsbare gebiedjes binnen wijken afgenomen
Een risico van te scherpe sociaal-economische scheidslijnen is ruimtelijke
clustering van kwetsbaarheid of leefbaarheidsproblemen in kleinere deelgebieden binnen wijken. In de vorige editie van de Stads- en Wijkmonitor meldden
we dat er in Nijmegen 65 gebiedjes waren, waar er sprake was van een relatief
sterke concentratie van leefbaarheidsrisico’s. In twee opzichten is het beeld nu
gunstiger. Het aantal gebiedjes met leefbaarheidsrisico’s is gedaald naar 42 en
ook de aard en omvang van de risico’s en/of problematiek is verminderd. Een
al langer gaande ontwikkeling zet zich hiermee door: steeds minder huishoudens in Nijmegen wonen in gebieden met veel leefbaarheidsproblemen. In andere steden is een soortgelijk proces gaande, maar in Nijmegen is de afname
van de leefbaarheidsproblematiek wel sterker dan in andere steden.

Waardering voor gemeente
Beeld over functioneren gemeente weinig uitgesproken
Een grote groep Nijmegenaren heeft geen uitgesproken mening over het
functioneren van het gemeentebestuur, de gemeentelijke regelgeving en de
gemeentelijke dienstverlening. Nijmegen is hierin geen uitzondering. Ook in
andere steden zien we dat veel burgers geen uitgesproken mening over deze
zaken hebben. Voor zover men wél een oordeel heeft over het functioneren
van het college en de raad, is dat vaker positief dan negatief. Dit beeld zagen
we ook bij voorgaande metingen.
Een meerderheid van de burgers is voor het streven naar minder regels. Tegelijk leeft het besef dat de gemeente voldoende regels moet hebben om het
algemeen belang te kunnen dienen.
Scores van ondernemers voor a. de hoeveelheid gemeentelijke regels én de
toepassing ervan en b. vergunning- en dienstverlening door de gemeente zijn
ongeveer gelijk gebleven en licht onvoldoende.
De waardering voor de dienstverlening van publiekszaken is gestegen.
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Regionale verwevenheid
Verwevenheid met gemeenten aan noordkant van de Waal in verandering
De verwevenheid tussen Nijmegen en de buurgemeenten aan de zuidkant van
de Waal is duidelijk groter dan die tussen Nijmegen en de buurgemeenten
aan de noordkant (Overbetuwe en Lingewaard). Dat beeld geldt voor diverse
terreinen, bijvoorbeeld voor waar mensen werken, winkelen, recreëren, naar
school gaan, naar het ziekenhuis gaan en ook voor verhuispatronen. Voor een
aantal functies beperkt de verwevenheid zich niet tot de buurgemeenten. Zo
loopt de aantrekkingskracht van de culturele podia en de verzorgingsfunctie
van de ziekenhuizen door tot in Limburg en Noord-Brabant.
Binnen het gegeven van een naar verhouding mindere verwevenheid met
Overbetuwe en Lingewaard, kunnen we stellen dat een aantal kernen behorend tot Overbetuwe sterker op Nijmegen gericht is en de grootste kern (Elst)
meer op Arnhem. Binnen Lingewaard zijn de grotere kernen meer op Arnhem
aangewezen. Wel zien we op het vlak van onderwijs dat het Citadel College in
Lent steeds meer leerlingen uit deze gemeenten trekt. Door de afronding en
de verdere ontwikkeling van grote projecten (De Oversteek, Waalsprong en
Waalfront) zal naar verwachting vooral de verwevenheid tussen Overbetuwe
en Nijmegen sterker worden.

Een blik op de toekomst
Inwonertal Nijmegen blijft groeien
In alle bevolkingsprognoses wordt een groei van het inwonertal van
Nijmegen voorspeld. Naar verwachting telt Nijmegen in 2020 tussen de
170.000 en 175.000 inwoners. Op 1 januari 2013 woonden er 166.443 personen in Nijmegen en inmiddels ligt het inwonertal boven de 168.000.
In Nijmegen zal de vergrijzing minder hard gaan dan landelijk. Tot 2020
neemt vooral de groep jongere senioren toe. De groep 75+’ers, waarbij de zorgbehoefte veel groter is dan bij de jongere senioren, gaat pas na 2020 flink in
omvang toenemen. De voorspelde groei en de huishoudverdunning zorgen
samen voor een toename van de woningbehoefte.
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Aan de andere kant zijn er ook wijken in Nijmegen die krimpen. Vooral in
Dukenburg en Lindenholt zien we wijken met een terugloop van het aantal
inwoners door gezinsverdunning: per woning/huishouden neemt het aantal
mensen af.
Lichte banengroei vanaf 2014 verwacht
In de Provinciaal Economische Verkenning 2013-2018 wordt vanaf 2014 weer
enige banengroei verwacht (+0,6% per jaar). De werkloosheid in Nijmegen
loopt naar verwachting op tot een top in 2014. Daarna zal de werkloosheid
maar mondjesmaat dalen.
Sectoraal blijven de perspectieven voor de financiële dienstverlening (banken,
verzekeraars) aanhoudend sterk negatief. Ook voor de industrie blijft het
beeld ongunstig. Landbouw en overheid kennen een wat mildere krimpverwachting. Gunstiger zijn de verwachtingen voor horeca, zakelijke en informatiediensten en gezondheids- en welzijnszorg.
Over banengroei op de lange termijn is er weinig zekerheid. Wel wordt er een
verdere groei van de gezondheidszorgsector voorspeld.
Crisis werkt door in gemeten woningbehoefte
De doorrekening tot 2020 voor Nijmegen op basis van de uitkomsten van het
WoonOnderzoek Nederland 2012 (WoON) laat een sterke behoefte zien aan
goedkopere etage(huur)woningen en overschotten in het geplande aanbod
aan middeldure en dure koop. Deze uitkomsten zijn wel sterk gekleurd door
de crisis. Bij meer optimistische inkomensaannames verschuift een flink deel
van deze vraag naar de vrije sectorhuur of de koopmarkt. Ook een alternatieve benadering vanuit een analyse van verhuisbewegingen sinds 2006 schat de
kansen voor het koopsegment wat gunstiger in.
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in de stad
Effecten en ontwikkelingen m.b.t. de economische crisis



Sociale staat van de stad



Ontwikkelingen op het vlak van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad



Ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid



Waardering voor gemeente



Stedenvergelijking



In dit hoofdstuk behandelen we:
• de gevolgen van de economische crisis voor
de lokale economie, inwoners van
Nijmegen, de binnenstad en de woningmarkt;
•	gegevens over de sociale staat (stapeling van
zorgbehoeftes en problemen, actief burgerschap en sociale samenhang);
•	ontwikkelingen op het vlak van de leefbaarheid
en aantrekkelijkheid van de stad (met beelden
van Nijmegenaren over de stad en hun woonbuurt en gegevens over mobiliteit, veiligheid,
onderwijs, cultuur en sport);
•	ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid
(met gegevens over onder meer energieverbruik,
afvalinzameling, duurzame mobiliteit en geluids- en stankoverlast);
•	gegevens over de waardering voor de gemeente.
Aan het slot van het hoofdstuk is een overzicht
opgenomen van hoe Nijmegen op verschillende
vlakken ten opzichte van vergelijkbare steden

scoort.
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Effecten en ontwikkelingen m.b.t. de economische crisis
Afname aantal banen van werknemers
Tussen 2008 en 2012 liep het aantal banen van werknemers in Nijmegen terug met 5,6% (bron: CBS). Ten opzichte van vergelijkbare steden is dat een
sterke daling (gemiddeld -1,7%). Het aantal ZZP’ers daarentegen is in de afgelopen jaren gegroeid van 5.200 naar circa 7.500. Volgens cijfers van LISA/PWE
Gelderland is het totaal aantal banen (inclusief zelfstandigen en uitzendbanen) in 2013 1.500 lager dan in 2009 (-1,5%).
Ten opzichte van vergelijkbare steden was het aantal banen in Nijmegen (in
verhouding tot de beroepsbevolking) in 2012 gemiddeld.
Binnen de gezondheidszorg is het aantal banen sinds 2004 met 17% gegroeid
(+4.150 banen), maar in 2013 zien we voor het eerst een omslag naar een daling (-1,3%, -400 banen). In het onderwijs zien we hetzelfde verloop: een kleine
krimp in 2013 (-0,5%, -50 banen) na een gestage forse groei sinds 2004 (+10%,
+1.120 banen). In de marktsector is met uitzondering van de periode april
2010-april 2011 (+600 banen) gedurende de hele periode sinds 2008 sprake
van een verlies van 1.000-1.500 banen per jaar.
De specialisatie van de stad in onderwijs-gezondheidszorg zien we vertaald in
de verhouding niet-commerciële versus commerciële diensten. In Nijmegen is
het aandeel banen in de niet-commerciële diensten het hoogst van alle grote
steden in Nederland (46% van de banen, tegen 31% landelijk en 39% voor vergelijkbare steden), en het aandeel banen in de commerciële diensten het laagst
(39% tegenover 52% landelijk en 46% voor vergelijkbare steden). Dit is één van
de redenen voor de relatief kleine kantoorsector in Nijmegen. Het aandeel banen in de industrie is, net als in vergelijkbare steden, veel kleiner (12%).
De ondernemerspeiling laat zien dat de waardering voor het ondernemingsklimaat stabiel is (6,6 in 2012), na een stijging tussen 2006 en 2010. Dat geldt
ook voor de waardering voor de directe bedrijfsomgeving (7,0).
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Werkloosheid gestegen bij hoger opgeleiden
Eind 2012 lag het werkloosheidspercentage op 7,2%, tegenover 4,4% in 2007.
Die 7,2% is nog onder de cijfers van 2004/2005 (rond de 9%), maar de groei
van de werkloosheid zal naar verwachting nog doorlopen tot in 2014.
14
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Illustratie 1: ontwikkeling werkloosheidspercentage voor Nijmegen en Nederland
Bron: CBS

De groei sinds 2009 van het aantal niet-werkende werkzoekenden komt voor
rekening van middelbaar en hoogopgeleiden en jongeren plus 27-49-jarigen.
Voor de jeugdwerkloosheid geldt hetzelfde: de groep te laag opgeleide werkloze jongeren heeft gezelschap gekregen van een nog grotere groep jongeren
met een afgeronde opleiding op MBO/HBO/WO-niveau.
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Illustratie 2: ontwikkeling aantal niet-werkende werkzoekenden in Nijmegen, naar opleiding en leeftijd
Bron: UWV

Naast de werkzoekenden met een hogere opleiding telt Nijmegen ook een
grote groep laagopgeleiden zonder werk. De vergelijking tussen de Nijmeegse
beroepsbevolking en de Nijmeegse ingeschrevenen bij het UWV laat een opzienbarend verschil zien: van de Nijmeegse ingeschreven is ongeveer de helft
laag opgeleid, van de Nijmeegse beroepsbevolking nog geen 20%. Dit patroon
is in meer kennissteden te zien (Groningen, Enschede, Arnhem) maar is nergens zo extreem als in Nijmegen.
De verwachting is dat de beroepsbevolking in Nijmegen, waaronder relatief
veel hoogopgeleiden (54%), nog tot 2025 licht zal groeien.
Dit alles betekent in economisch opzicht een kans voor de stad (beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel) maar ook een opdracht (werk bieden voor
hoger én lager opgeleiden).
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Op dit moment zijn de kansen op werk voor mensen met een grotere afstand
tot de arbeidsmarkt niet groot. Het aandeel WWB’ers dat werk vindt, is onder
invloed van de crisis de laatste jaren, zowel in Nijmegen als in Nederland als
geheel, sterk gedaald: in Nijmegen van rond de 15% in 2008 naar 7-9% in 2012.
Het aantal WWB-uitkeringen is gestegen naar ruim 6.000: 51 per 1.000 inwoners van 15-64 jaar. In een deel van de vergelijkbare steden ligt dit cijfer hoger
(Groningen, Arnhem en Enschede) en in een deel lager (Leiden, Eindhoven,
Maastricht en Tilburg). Afgezet tegen het gemiddelde voor de vergelijkbare
steden, is het aandeel WWB’ers in Nijmegen aan de hoge kant. Het aantal
Nijmegenaren met een WW-uitkering ligt meer in de buurt van het gemiddelde. Sinds begin 2013 lijkt de stijging van het aantal mensen in de bijstand in
Nijmegen af te vlakken.
Achteruitgang financiële situatie bij veel huishoudens
De al jaren duren economische crisis werkt bij veel huishoudens door op hun
bestedingsruimte. Van de Nijmegenaren, die aan de Burgerpeiling 2013 hebben deelgenomen, geeft 32% aan dat de financiële situatie in de afgelopen
twee jaar ‘verslechterd’ is en 5,5% ‘sterk verslechterd’. Daar staat een groep van
15% tegenover bij wie de financiële situatie verbeterd is.
Tien procent van de Burgerpeilingrespondenten geeft aan dat hun huidige
financiële situatie slecht is (rond 8.000 huishoudens, waarvan tussen de tweeen drieduizend ‘zeer slecht’). Een ruime meerderheid van de groep respondenten, die hun huidige financiële situatie als (zeer) slecht bestempelt, geeft aan
dat deze in de afgelopen twee jaar verslechterd is.
Tienduizend huishoudens in de stad maken gebruik van inkomensaanvullende maatregelen.
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aandeel huishoudens met een inkomen
onder de lage-inkomensgrens in Nijmegen gestegen is van 10,1 respectievelijk 10,2% in 2009 en 2010 naar 11,5% in 2011 (voor de jaren daarna zijn
nog geen cijfers beschikbaar). Het SCP beschrijft armoede op grond van het
niet-veel-maar-toereikendcriterium. Dit normbedrag is gebaseerd op de minimaal vereiste uitgaven voor voedsel, kleding, wonen en sociale participatie. In
Nijmegen ligt het armoedepercentage op 7,9%.
Deze Nijmeegse cijfers over laag inkomen en armoede liggen in de buurt van
het gemiddelde voor vergelijkbare steden.
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Stadscentrum: toename winkelleegstand en teruglopende bestedingen
In het stadscentrum is de leegstand van winkels door diverse ontwikkelingen
(o.a. de crisis en de toename van het online winkelen) toegenomen. Tegelijk
is een deel van het winkelvloeroppervlak omgevormd naar andere functies
als horeca, dienstverlening en vooral wonen. Het winkelleegstandspercentage
in het centrum ligt op 8,7%, wat gemiddeld is ten opzichte van vergelijkbare
steden. Opvallend is dat er ook in winkelcentrum Dukenburg een groeiende
leegstand is, terwijl daar voorheen nauwelijks leegstand was.
De genoemde veranderingen hebben nog geen invloed op de waardering bij
bezoekers voor de binnenstad. Deze is op peil gebleven (7,4). Het oordeel van
bezoekers over de parkeertarieven is verslechterd, maar het oordeel over beschikbaarheid van parkeerplaatsen verbeterd.
Nijmegenaren zien in het centrum zowel ongunstige ontwikkelingen (achteruitgang winkelvoorzieningen, hoge tarieven voor parkeren op straat) als gunstige (vernieuwing Plein ’44, meer levendigheid/evenementen, verbetering van
de fietsstallingsmogelijkheden, lage parkeertarieven in garages na 18.00 uur).
Het percentage dat de binnenstad aantrekkelijk vindt, is wel wat afgenomen
(64% tegenover 72% in 2011).
Beperkte passantentellingen, waarbij de koopzondagen niet zijn meegenomen, laten een daling zien van aantal mensen dat naar het stadscentrum
komt. Volgens sleutelinformanten zorgen de koopzondagen voor compensatie. Ongunstig is dat het aandeel bezoekers uit de regio - en ook het aandeel
incidentele bezoekers - is afgenomen en dat de gemiddelde bestedingen in
winkels, horeca en op de markt teruglopen.
Ook culturele voorzieningen in de binnenstad merken de gevolgen van de crisis,
bijvoorbeeld door afgenomen bestedingen rondom het voorstellingenbezoek. Bij
de Stadsschouwburg en De Vereeniging is het gemiddeld aantal bezoekers per
voorstelling in de afgelopen jaren met circa een kwart gedaald. Wel is het bereik
van deze podia onder de Nijmegenaren op peil gebleven. Men blijft deze podia
bezoeken, maar gaat minder vaak. Ook landelijk is het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling bij schouwburgen en concertgebouwen gedaald.
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Dieptepunt woningmarkt lijkt achter de rug
Op de woningmarkt zagen we - na een piek eind 2012, waarschijnlijk door de
herziening van regelgeving rond hypotheken - dat het jaar 2013 begon met
een zeer laag aantal transacties. Daarna nam het aantal transacties van kwartaal tot kwartaal geleidelijk toe en voor het eerst sinds jaren was er twee kwartalen achter elkaar sprake van groei.
In de periode derde kwartaal 2008 - derde kwartaal 2012 daalden de prijzen
voor bestaande koopwoningen in Nijmegen met gemiddeld 18%. De prijzen
liggen ook in 2013 nog steeds lager dan het jaar ervoor, maar de dalingen zijn
veel bescheidener dan in 2012.
Kans op een huurwoning weinig veranderd
In de huurmarkt blijft de dynamiek tijdens de woningmarktcrisis zeer constant. Na 2007 varieert het aantal aangeboden woningen van jaar tot jaar
nauwelijks (1.900 plus of min 4%). Ook het aantal personen dat reageert op
het aanbod is zeer constant (rond de 15.000 per jaar). Wel zien we binnen die
groep het aandeel starters wat groeien en het aandeel doorstromers iets krimpen. Van wezenlijke verschuivingen in slaagkansen tussen starters en doorstromers is echter nauwelijks sprake. Ook de gemiddelde slaagkans vertoont
nauwelijks beweging (blijft 12%). Na 2010 reageren wel duidelijk minder mensen met een hoger inkomen op het aanbod, waarschijnlijk doordat corporaties minder mogen verhuren aan deze groepen.
Nieuwbouw op peil gebleven
De nieuwbouw in Nijmegen is in de afgelopen jaren goed op peil gebleven.
Het jaarlijks aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen lag in de periode
2008-2012 op 669. Dat is boven het langjarig gemiddelde (jaarlijks 613 in
de periode 1995-2012), dat overigens getekend is door de haperingen in de
planologische en procedurele ontwikkeling van de Waalsprong. In enkele
vergelijkbare steden zien we hetzelfde beeld: Leiden, Groningen en Arnhem.
Voor Eindhoven, Enschede, Maastricht en Tilburg geldt dat het jaarlijks aantal nieuwbouwwoningen in de afgelopen jaren onder het langjarig gemiddelde
lag.
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Binnen het pakket opgeleverde woningen zien we een verschuiving van laagbouwkoop naar etagehuur als grootste categorie. Het aandeel etagewoningen
in de nieuwbouw (huur en koop) steeg van 35% in de periode 1998-2002 naar
50% in de periode 2003-2007 en 67% in de periode 2008-2012. Tegelijk zien
we dat het aantal 1-persoonshuishoudens sinds 2000 de sterkst toegenomen
huishoudensvorm is. Dat heeft niet alleen met de vele studenten in Nijmegen
te maken. Ook onder de huishoudens, die over een zelfstandige woning beschikken, is dit de meest voorkomende huishoudensvorm.
Van de opgeleverde nieuwbouw in de periode 2008-2012 ligt het grootste deel
in de bestaande stad en een kleiner deel in Nijmegen-Noord (18%). Van de opgeleverde etagewoningen in de periode 2008-2012 ligt 7% in Nijmegen-Noord,
van de opgeleverde laagbouwwoningen 43%.
Een betere balans in de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt
Rond 2005 kende Nijmegen een zeer ruime kantorenmarkt. Sinds die tijd zijn
er weinig nieuwe kantoren gebouwd. In combinatie met een bescheiden vraag
heeft dit ervoor gezorgd dat de kantorenmarkt genormaliseerd is naar een
aanbod dat 2,8 maal de gemiddelde vraag is. Daarom is in Nijmegen de noodzaak om na te denken over hoe om te gaan met een overschot aan kantoren
minder groot dan in andere delen van Nederland.
Ook de markt voor bedrijfsruimte was rond 2006 zeer ruim: circa zes maal de
gangbare jaarvraag. Door goede opnamecijfers, men name in 2012, maar ook
door sloop, normaliseert de markt na 2010 in een opvallend tempo tot een
aanbodniveau van ruim twee maal de gemiddelde vraag.
Een voordeel van een bepaald overschot aan bedrijfsruimte en kantoren is dat
dit kansen biedt voor onderdelen van de creatieve industrie (bijvoorbeeld beeldende kunst, ambachten, muziek, vormgeving en softwareontwikkeling).
Mogelijk mede door de concurrentie van aanbod aan bestaande bedrijfsruimten, zien we in de bedrijventerreinenmarkt nog geen herstel optreden.
Na 2009 zwakt de vraag flink af en ontstaat er een veel ruimere markt, vooral door de aanleg van nieuwe terreindelen binnen Bijsterhuizen. Bij de zeer
zwakke vraag blijft die ruime markt lang in stand, zodat in 2013 voor zes jaar
uitgifte aan terstond uitgeefbaar terrein beschikbaar is.
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Sociale staat van de stad
Sterke stapeling van gebruik van regelingen bij 6% van huishoudens
In ons sociaal statistisch bestand zijn 19 registraties op het vlak van zorg,
werk, inkomen en jeugd opgenomen. Het gaat vooral om gemeentelijke registraties. Het bestand laat zien dat 20% van alle Nijmegenaren gebruik maakt
van één of meer regelingen. Bij ruim de helft daarvan (12%) gaat het om één
regeling, bij 8% om twee of meer. Twee procent van de Nijmegenaren is te vinden in vijf of meer registraties.
Van de zelfstandige huishoudens maakt 34% gebruik van één of meer regelingen.
Voor bijna de helft (16%) gaat het om één regeling en voor 18% om meer dan
één. Bij circa 6% is sprake van vijf of meer regelingen (circa 4.000 zelfstandige
huishoudens).
De stapeling van het regelingengebruik is relatief sterk bij niet-westerse alleenstaanden én tweepersoonshuishoudens, westerse eenoudergezinnen en
niet-westerse gezinnen met kinderen.
De verschillen naar gebied zijn groot. In aandachtsgebieden komt 8 tot 13%
van de huishoudens in vijf of meer bestanden voor (tegenover 6% gemiddeld).
De onderstaande figuur geeft een beeld van in welke deelgebieden relatief
veel huishoudens wonen, die gebruik maken van minimaal vijf regelingen.
Het gaat vooral om delen van wijken in de stadsdelen Dukenburg, Oud-West,
Nieuw-West en Lindenholt en om delen van Hatert en Nije Veld.
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Illustratie 3: spreiding van de zelfstandig wonende huishoudens die gebruik maken van minimaal 5 regelingen
Bron: Sociaal Statistisch Bestand, O&S

Bij de aanpak gericht op multiprobleemhuishoudens zien we dit spreidingspatroon terug. In de stadsdelen Dukenburg, Lindenholt, Midden, Nieuw- en
Oud-West en Zuid werken de regieteams aan ruim 100 tot meer dan 200 casussen. In de stadsdelen Noord, Centrum en Oost zijn er bij elkaar nog geen
100 casussen. Het gaat in ruim een derde van de gevallen om alleenstaande ouders met kinderen. Verder is ruim een kwart van de huishoudens van
niet-westerse herkomst.
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In 2012 hadden zo’n 1.900 Nijmeegse kinderen en hun ouders ondersteuning
van Bureau Jeugdzorg. Binnen de groep ondersteunde huishoudens zijn eenoudergezinnen en niet-westerse huishoudens sterk oververtegenwoordigd.
Meer dan de helft van de huishoudens met één of meer kinderen in de hulpverlening van jeugdzorg komt voor in minimaal vier cliëntregistraties op het
gebied van zorg, werk en inkomen.
Via de Burgerpeiling meten we dat er bij bijna 4% van de huishoudens sprake is van een serieuze stapeling van zorgbehoeftes. Hiermee bedoelen we dat
er minimaal drie van de volgende zaken spelen: zich niet gezond voelen, niet
voor zichzelf kunnen zorgen, te weinig contacten hebben, mantelzorg ontvangen, overige hulp krijgen en een slechte financiële situatie van het huishouden. We zien die 4% als een onderschatting, omdat we ervan uitgaan dat
kwetsbare groepen wat minder aan bevolkingsonderzoek deelnemen.
Groepen waar meer dan gemiddeld sprake is van stapeling van zorgbehoefte zijn 75+’ers, laagopgeleiden - en dan met name degenen die na de lagere
school geen opleiding meer hebben afgerond - en in mindere mate ook de
niet-westerse Nijmegenaren.
Lager opgeleiden vaker in een kwetsbare positie
In voorgaande edities van de Stads- en Wijkmonitor is de kwetsbare positie van laagopgeleiden beschreven: meer werkloosheid, minder cultuur- en
sportdeelname, vaker een ongezonde levensstijl, meer gezondheidsklachten
en chronische aandoeningen, meer psychische problemen en vaker een laag
inkomen. Hierbij aansluitend geven relatief veel laagopgeleiden aan zich niet
gezond en gelukkig te voelen en minder zelfredzaam te zijn.
Nieuwe gegevens laten zien dat stapeling van zorgbehoeftes duidelijk vaker
voorkomt bij laagopgeleiden. Verder blijft er sprake van een sterke concentratie op een aantal basisscholen in de stad van kinderen met lage startkansen
(kinderen met laag opgeleide ouders).
Bewegingsarmoede bij meisjes van niet-westerse herkomst
Circa zeven op de tien volwassen Nijmegenaren voldoen aan de ‘Nederlandse
Norm Gezond Bewegen’. Bij de laagst opgeleiden is dit fors minder (48%).
Bij jongeren is het verschil in de mate van beweging naar opleidingsniveau
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minder groot. Jongeren op het VMBO sporten weliswaar minder bij sportverenigingen, maar sporten meer buiten verenigingen om. En ook kinderen beneden de 12 jaar in aandachtsgebieden sporten minder bij sportverenigingen,
maar spelen vaker buiten.
Binnen de jeugd komt bewegingsarmoede veruit het meest voor bij meisjes
van niet-westerse herkomst. Hierbij aansluitend komt overgewicht relatief
vaak voor bij kinderen in huishoudens van niet-westerse komaf.
Positief oordeel over aanpak gericht op multiprobleemhuishoudens
Wetende dat er in veel huishoudens sprake is van een serieuze stapeling van
problemen en zorgbehoeftes, is het belangrijk dat Nijmegen werkt aan een
integrale aanpak bij multiprobleem- en overlast gevende huishoudens via de
regieteams. Voorjaar 2013 is er een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd, waaruit blijkt dat de regieteams een positief maatschappelijk rendement hebben. In geldtermen levert elke geïnvesteerde euro ongeveer 1,4 euro
op (MKBA Regieteams Overlast- en Multiprobleemhuishoudens Nijmegen;
LPBL, april 2013).
Voorjaar 2012 zijn er in diverse stadsdelen sociale wijkteams van start gegaan
voor huishoudens waar zorg en ondersteuning nodig zijn, zonder dat er direct
sprake is van complexe, gecombineerde problematiek. Het principe van de
teams is dat werkers vanuit verschillende disciplines de zorg- en welzijnstaken
in een wijk oppakken. Dat doen ze enerzijds door actieve ondersteuning van
mensen, anderzijds door het stimuleren van zelfredzaamheid en collectieve
activiteiten. Over de hele breedte zijn betrokkenen zeer positief over het functioneren van de teams. Er is veel enthousiasme over de nieuwe manier van
werken, met als sterke punten o.a. de spirit, de teamsamenstelling en de samenwerking met instellingen. Een potentiële valkuil is dat de grote ambities,
met brede doelen en taken, te zwaar gaan drukken op de mogelijkheden van
de teams en een adequate aanpak in de weg kunnen gaan staan.
Zorgbehoefte relatief groot bij oudere senioren
De vergrijzing in Nederland zal leiden tot een forse groei van de zorgvraag. In
Nijmegen zal die groei minder snel verlopen, omdat hier eerst vooral het aantal jonge senioren (tot 75 jaar) zal toenemen. Deze groep wordt steeds actiever.
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Het aandeel dat zich in de vrije tijd inzet voor organisaties, anderen of de
woonbuurt is het grootst in de leeftijdscategorie 65-74 jaar (71%). Het percentage dat wekelijks aan sport doet, is het sterkst gestegen bij de 65+’ers (van
36% in 2007 naar 56% nu). Met sporten bedoelen we ook toerfietsen en langere afstanden wandelen. En ook het aandeel jonge senioren dat culturele voorstellingen bezoekt is gestegen. Gezien ook de absolute groei van het aantal
ouderen is dit een belangrijke doelgroep voor het culturele aanbod.
Pas na 2020 gaat in Nijmegen de groep 75+’ers flink in omvang toenemen.
Bij deze groep is de zorgvraag duidelijk hoger. Bij laagopgeleiden begint de
zorgbehoefte gemiddeld genomen op jongere leeftijd. In Nederland is er nog
steeds een groot verschil in levensverwachting naar opleidingsniveau. En ook
de Nijmeegse gegevens laten zien dat laagopgeleiden relatief veel gezondheidsklachten en vaker een ongezonde leefstijl hebben.
Stijging gebruik huishoudelijke hulp in periode 2008-2012, daarna een
kentering
Tussen 2008 en 2012 is het aantal gebruikers van individuele WMO-voorzieningen in Nijmegen relatief sterk gestegen (met 17%). Daarmee is het gebruik
van dergelijke voorzieningen in Nijmegen meer in de buurt van het landelijke
gemiddelde gekomen.
De laatste tijd is er een tendens naar stabilisatie en afname. Het aantal gebruikers van vervoersvoorzieningen is de laatste jaren constant geweest. Het
beroep op woonvoorzieningen is gedaald. En door de invoering van een eigen
bijdrage in 2012 is het aantal mensen dat een aanvraag voor woningaanpassing indient ongeveer gehalveerd.
10% van de Nijmegenaren ontvangt hulp van andere mensen
Behalve via regelingen en instanties krijgen mensen ook hulp van partners,
vrienden/kennissen, buurtbewoners of anderen. Circa 10% ontving ten tijde
van het invullen van de enquête voor de Burgerpeiling mantelzorg en/of andere hulp. Onder andere hulp verstaan we onder meer hulp bij praktische zaken,
hulp vanwege problemen die niet met de leeftijd of slechte gezondheid te maken hebben, hulp bij de administratie en oppassen op de kinderen.
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Meer dan de helft in vrije tijd actief voor organisaties, anderen of
woonbuurt
Veel Nijmegenaren zetten zich in hun vrije tijd in voor de samenleving. Ruim
een kwart doet maandelijks of wekelijks vrijwilligerswerk bij een organisatie,
13% geeft wekelijks of dagelijks mantelzorg, 18% geeft maandelijks of wekelijks hulp aan familie, vrienden/kennissen of buurtgenoten (bijvoorbeeld
praktische hulp of ondersteuning bij problemen) en 27% zet zich op een of
ander manier in voor de buurt (denk aan hulp bieden aan buurtgenoten, inzet
voor een bewonersorganisatie of wijkcentrum, het organiseren van feesten en
activiteiten, het schoonhouden van de buurt, groenonderhoud of het onder
de aandacht brengen van buurtproblemen of verbeterpunten). Ruim de helft
(53%) zet zich maandelijks of wekelijks in op één of meer van de hierboven
genoemde manieren.
wekelijks

maandelijks

totaal

zet zich in voor organisaties

16%

10%

26%

geeft mantelzorg

13%

6%

19%

8%

10%

18%

geeft hulp aan anderen (anders dan mantelzorg)
zet zich in voor woonbuurt

27%

actief op één of meer van deze gebieden

53%

Illustratie 4: inzet van Nijmegenaren in hun vrije tijd voor de samenleving
Bron: Burgerpeiling 2013, O&S

De vraag is in hoeverre er animo is voor nog meer actief burgerschap. Zeven
procent van de Nijmegenaren geeft aan bereid te zijn om zich in de toekomst
in de vrije tijd meer te gaan inzetten voor één of meer van de bovengenoemde
zaken. Nog eens 35% geeft aan dat ‘misschien’ te willen doen. Deels gaat het
om mensen, die zich al als vrijwilliger inzetten, deels om mensen die dat nu
nog niet doen.

inhoudsopgave

 

29

3

Ontwikkelingen in de stad

zet zich al in, wil dat meer gaan doen

4,1%

zet zich al in, wil dat misschien meer gaan doen
19,5%

28,7%

zet zich al in, vindt het voldoende zo
zet zich niet in, wil dat wel gaan doen
zet zich niet in, wil dat misschien wel gaan doen
zet zich niet in, wil dat niet gaan doen

15,8%

29,4%
2,5%

Illustratie 5: aandeel Nijmegenaren dat zich in vrije tijd inzet voor samenleving en/of bereid is dat (meer)
te gaan doen
Bron: Burgerpeiling 2013, O&S

Meer dan de helft van de Nijmegenaren wil zich in de vrije tijd niet (vaker)
gaan inzetten voor organisaties, anderen of de woonbuurt. Belangrijke redenen daarvoor zijn werk en prioriteit geven aan andere vrijetijdsbestedingen.
Een deel van die andere vrijetijdsbestedingen raakt weer aan andere gemeentelijke doelstellingen. De gemeente stimuleert bijvoorbeeld dat Nijmegenaren
voldoende sporten en bewegen en ook dat ze in hun vrije tijd kunstzinnige
activiteiten beoefenen en naar culturele voorstellingen gaan. Andere redenen,
die ook vaker worden genoemd, zijn dat men zich al voldoende inzet of dat
men door eigen problemen en belemmeringen niet in staat is om zich meer te
gaan inzetten.
Bij Nijmegenaren van niet-westerse herkomst is het percentage dat zich in de
vrije tijd inzet voor de samenleving relatief laag, maar is de bereidheid tot meer
inzet in de toekomst relatief groot. Bij de groep 65-74-jarigen is dat andersom;
deze groep is het actiefst en de bereidheid tot meer inzet is relatief laag.
Belangstelling voor uiteenlopende taken
De Nijmegenaren, die zich (misschien) meer als vrijwilliger willen gaan inzetten, tonen belangstelling voor uiteenlopende taken. Het is niet zo dat er een
paar taken zijn, waar duidelijk een grotere belangstelling voor is.
Voor de volgende taken is er de nodige belangstelling:
- inzet voor organisaties: sportverenigingen, scholen/naschoolse opvang, verzorgingshuizen en goede doelen organisaties;
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- inzet voor anderen buiten het eigen huishouden: begeleiding/coaching/ondersteuning bij problemen, hulp bij praktische zaken, hulp bij de administratie en oppassen op kinderen;
- inzet voor de buurt: organiseren feesten/activiteiten, schoonhouden buurt,
groenonderhoud en onder de aandacht brengen van buurtproblemen/verbeterpunten.
Positief in dit verband is dat het percentage Nijmegenaren dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de buurt gestegen is van 71% naar 75%.
Burgers hebben bedenkingen bij ‘participatiesamenleving’, maar zien
ook voordelen en kansen
Een in 2013 uitgevoerde peiling onder het digitaal stadspanel over de grondhouding van burgers ten aanzien van actief burgerschap en burgerparticipatie
liet zien dat een meerderheid van de panelleden bedenkingen bij de ‘participatiesamenleving’ heeft. Een deel van de panelleden vindt het oppakken van
gemeenschappelijke verantwoordelijkheden door burgers in de huidige, individualistische samenleving niet realistisch. Verder geven veel panelleden aan
dat het niet zo moet zijn dat allerlei bezuinigingen op burgers afgewenteld
worden. Dit maakt duidelijk dat het ondersteunen en stimuleren van meer
inzet van burgers gepaard moet gaan met goed overleg en goede afspraken.
De panelleden benoemen ook diverse voordelen en kansen, zoals een grotere
betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving en met elkaar, meer maatwerk en flexibiliteit in bijvoorbeeld de ruimtelijke inrichting en zorg, een efficiëntere inzet van beperkter wordende overheidsmiddelen en innovatieve
oplossingen voor maatschappelijke opgaven door de vorming van nieuwe
coalities.
Samenhang tussen participatie en leefstijlen
De indeling in leefstijlen van onderzoeksbureau Motivaction geeft onder meer
zicht op de basishouding ten aanzien van actief burgerschap. Van de Nijmeegse huishoudens is 44% ingedeeld in de burgerschapsstijlen ‘verantwoordelijken’ en ‘plichtsgetrouwen’. Binnen deze groepen is de maatschappelijke betrokkenheid relatief groot.
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Bij de twee andere burgerschapsstijlen - ‘pragmatici’ en ‘buitenstaanders’ (samen 56% van de huishoudens) - gaat het om meer op het eigen individu en leven gerichte leefstijlen. In de omschrijving van de ‘buitenstaanders’ komt het
sterkst naar voren dat ze laag scoren op meedoen, coproductie en vertrouwen
in anderen én de politiek. Ten opzichte van vergelijkbare steden zijn in
Nijmegen wat minder huishoudens in deze categorie ingedeeld (21% tegenover 24% gemiddeld). Lindenholt is het stadsdeel, waar naar verhouding de
meeste ‘buitenstaanders’ wonen. De Burgerpeiling laat zien dat dit gebied
naar verhouding het laagst scoort als het gaat om vrijwillige inzet. Maar de
verschillen zijn niet heel groot. Ook in Lindenholt is er een grote groep bewoners, die zich inzet voor organisaties, anderen en de woonbuurt (48%). Andersom zien we in Noord, waar een groot deel van de huishoudens bij de ‘verantwoordelijken’ en ‘plichtsgetrouwen’ is ingedeeld, het hoogste percentage dat
zich inzet voor de samenleving (63%).
Positieve beelden m.b.t. de sociale samenhang
De score voor de sociale kwaliteit van de woonbuurt, die een beeld geeft van
hoe mensen in de buurt met elkaar omgaan, is gelijk gebleven. Wel geven
meer mensen aan dat ze gehecht zijn aan hun woonbuurt (66% tegenover 60%
in 2011). Ook vinden meer mensen dan in 2011 dat bewoners van buitenlandse herkomst en andere bewoners in de woonbuurt goed met elkaar samenleven (gestegen van 51 naar 59%). Zeven procent vindt dat dit samenleven niet
goed gaat, met negatieve uitschieters voor de aandachtgebieden in Lindenholt
(16%) en Nieuw-West (11%).
Ruim een kwart van de Nijmegenaren zet zich in de vrije tijd in voor de buurt.
En 16% is (misschien) bereid om zich meer voor de buurt te gaan inzetten. Op
dit punt zien we geen grote verschillen tussen de aandachtsgebieden en de
niet-aandachtsgebieden. Wel springt binnen de niet-aandachtsgebieden
Nijmegen-Noord eruit als het gebied waar de inzet voor de buurt het grootst
is.
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Ontwikkelingen op het vlak van leefbaarheid en aantrekkelijkheid
van de stad
Scherpe afname van aantal burgers dat bij belangrijkste stadsproblemen
verkeerproblematiek noemt
In de periode 2005-2011 vonden steeds meer burgers dat verkeersproblematiek - slechte bereikbaarheid/doorstroming, veel files, onveilige verkeersituaties - één van de belangrijkste stadsproblemen was (23% in 2005 en 40% in
2011). De Burgerpeiling 2013, die verricht is vóór de opening van de nieuwe
stadsbrug, laat een scherpe daling van dit percentage zien, naar 22%. Als we
meer in detail naar de antwoorden kijken, zien we dat men vooral minder
vaak de slechte bereikbaarheid/verkeersdoorstroming en files noemt. En ook
verkeersonveiligheid is minder vaak genoemd. In de top 5 van de meeste genoemde ‘belangrijkste stadsproblemen’ staat verkeersproblematiek nog wel
nummer één, maar het verschil met parkeerproblemen en onveiligheid/criminaliteit is veel minder groot.
Die daling is opvallend, want op de belangrijkste invalswegen van de stad
bleef het totaal aantal vervoersbewegingen met de auto per etmaal vrijwel
ongewijzigd (laatste telling uitgevoerd voor opening nieuwe stadsbrug). De
volgende zaken kunnen een rol spelen bij die daling. In de afgelopen jaren is
er gewerkt aan het beter op elkaar afstemmen van verkeerslichten, betere communicatie over verwachte verkeersopstoppingen, sneller ingrijpen bij verkeersongelukken op plaatsen waar deze voor veel oponthoud zorgen en diverse
verbeteringen in de verkeersinfrastructuur. Dit laatste is de op één na meest
genoemde redenen van vooruitgang van de stad. Een andere reden voor de daling kan zijn dat men al anticipeert op de toekomst. De nieuwe stadsbrug ‘De
Oversteek’, die tijdens de Burgerpeiling 2013 nog niet open was, is de meeste
genoemde reden van vooruitgang van de stad.
Waardering voor bereikbaarheid van én in stad gestegen
De scores voor de bereikbaarheid van de stad zijn verbeterd. Bij de Nijmegenaren is de waardering voor de bereikbaarheid van de stad met de auto gestegen
van 5,9 naar 6,4. En ook ondernemers zijn positiever over de bereikbaarheid
van de stad (van 5,8 in 2008 naar 6,3 in 2012).

inhoudsopgave

 

33

3

Ontwikkelingen in de stad

Nijmegenaren

2009

2011

2013

bereikbaarheid van stad met auto

5,7

5,9

6,0

bereikbaarheid binnenstad met auto

5,9

5,8

5,9

bereikbaarheid binnenstad met fiets

7,6

7,6

7,8

bereikbaarheid binnenstad met bus

7,2

7,1

7,1

2008

2010

2012

bereikbaarheid van stad

5,8

6,1

6,3

bereikbaarheid bedrijfslocatie met auto

6,8

7,2

7,4

bereikbaarheid bedrijfslocatie met fiets

7,9

7,8

8,3

bereikbaarheid bedrijfslocatie met bus

7,2

7,0

7,7

bereikbaarheid bedrijfslocatie met vrachtverkeer

6,3

6,0

6,2

2008

2010

2012

bereikbaarheid stadscentrum met auto

5,7

5,9

6,0

bereikbaarheid parkeerplaatsen

5,3

5,4

5,7

bereikbaarheid stadscentrum met fiets

7,5

7,4

7,7

fietsenstallingmogelijkheden

6,6

5,9

6,1

ondernemers

bezoekers stadscentrum

Illustratie 6: scores voor bereikbaarheid van Nijmegenaren, ondernemers en stadscentrumbezoekers
Bron: Burgerpeilingen, monitor vestigingsklimaat, stadscentrummonitor, O&S

Bezoekers van het stadscentrum waarderen de bereikbaarheid van het stadscentrum met de auto met een 6,0 (tegenover 5,9 in 2010). De bereikbaarheid
van het centrum met de fiets is sterker gestegen, naar 7,7 (tegenover 7,4 in
2010). Het oordeel van de inwoners van Nijmegen over de bereikbaarheid binnen de stad laat hetzelfde beeld zien: licht gestegen voor de auto (van 5,8 naar
5,9) en iets meer gestegen voor de fiets (van 7,6 naar 7,8). Bij ondernemers
zien we een toename van de tevredenheid over de bereikbaarheid van hun bedrijfslocaties.
Een andere wat indirecte indicator levert een vergelijking van Nijmegen met
andere steden op. De Atlas voor gemeenten 2013 laat zien dat de bereikbaarheid van banen - een score die iets zegt over de ontwikkeling van het aantal
banen in Nijmegen en omgeving én over de tijd die nodig is om de werkplekken te kunnen bereiken - in Nijmegen verbeterd is (peildatum eind 2012).
In de ranglijst van steden voor de bereikbaarheid van banen is Nijmegen wel
wat gezakt, vanwege de afgenomen filedruk in de Randstad. Het gaat hier om
gegevens van voor de afronding van de verbreding van de brug bij Ewijk op de
A50, tot voor kort de meeste verstopte verkeersplek van Nederland.
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Wijzigingen in het oordeel over het parkeren in het centrum
Parkeerproblematiek is wat vaker dan twee jaar geleden als één van de belangrijkste stadsproblemen genoemd (door 17% tegenover 13% in 2011). Voor
zover Nijmegenaren vinden dat de stad achteruit is gegaan (14%), noemen
ze vaak de parkeertarieven en het parkeerbeleid in het algemeen als redenen
daarvoor. Zeven procent vindt de hoge parkeertarieven één van de belangrijkste stadsproblemen, tegenover 2% in 2011.
Hierbij moet bedacht worden dat er sinds 2011 op parkeergebied veel gebeurd
is. In 2012 waren er veel problemen met de nieuwe parkeerautomaten. En in
2013 is het parkeerbeleid veranderd. Onderdelen van het nieuwe beleid zijn
onder meer: hoe verder men nu van het centrum parkeert, hoe goedkoper het
is; bezoekers in het centrum en de schil daaromheen dienen ook tussen 18.00
uur en 23.00 uur voor het op straat parkeren te betalen; daarentegen kan men
in de binnenstad na 18.00 uur goedkoop parkeren in de garages en op enkele
parkeerterreinen. Uit een recente peiling over deze parkeermaatregelen onder
het digitaal stadspanel blijkt dat er een groot draagvlak is voor het na 18.00
uur goedkoop kunnen parkeren in de parkeergarages. Uit tellingen blijkt een
groeiend gebruik van de garages en een afname van het parkeren op straat in
de avonduren.
De panelleden beseffen dat het lastig is om bij het parkeerbeleid aan alle belangen - van bewoners, bezoekers en ondernemer - tegemoet te komen. Ruim
driekwart denkt dat het parkeervraagstuk waarschijnlijk nooit naar ieders
tevredenheid zal worden opgelost.
Positief is dat bij binnenstadbezoekers het oordeel over de beschikbaarheid
van parkeerplaatsen verbeterd is van 7,4 in 2010 naar 7,7 in 2012. Daarvoor
zijn diverse verklaringen mogelijk: de afname van het aantal binnenstadbezoekers (als we de koopzondagen niet meetellen), de afname van het aandeel
bezoekers uit de regio, de toename van het gebruik van de fiets om naar het
centrum te gaan en het nieuwe parkeerbeleid.
Verkeer en parkeren blijven belangrijke buurtissues
De score voor verkeersoverlast in de buurt is gedaald van 4,1 naar 3,7 (hoe lager, hoe gunstiger). Dit komt vooral doordat minder mensen aangeven ‘vaak’
parkeeroverlast in de buurt te ervaren (gedaald van 24% in 2011 naar 18%).
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Daarbij aansluitend zijn meer mensen tevreden over de parkeergelegenheid in
de buurt (gestegen van 56% in 2011 naar 61%). De mate waarin men last heeft
van hardrijders, agressief verkeergedrag en geluidsoverlast door verkeer is ongeveer gelijk gebleven.
Verkeersproblematiek (verkeeronveilige situaties, verkeersmaatregelen/aanpassingen in verkeersinfrastructuur wenselijk) blijft het meest genoemde met
voorrang aan te pakken buurtprobleem. En ook parkeeroverlast is in de top
vijf blijven staan (nummer vier).
De tevredenheid over het openbaar vervoer in de buurt is gedaald van 83%
naar 78%. In Lindenholt is die daling het sterkst.
Oordeel Nijmegenaren over de stad blijft positief
In vergelijking met 2011 is het gemiddelde rapportcijfer dat burgers voor
Nijmegen als woon- en leefgemeente geven met 0,1 gestegen naar 7,6. Ruim
negentig procent van de Nijmegenaren vindt Nijmegen een prettige stad
om in te wonen, 87% vindt Nijmegen een mooie stad, 84% is gehecht aan
Nijmegen en drie kwart is trots op de stad.
Net als bij de voorgaande metingen vinden meer Nijmegenaren dat de stad
in de voorgaande twee jaar vooruit is gegaan (30%) dan dat er achteruitgang
zien (14%). De meest genoemde redenen voor de vooruitgang zijn achtereenvolgens de nieuwe stadsbrug, verbeteringen in de verkeersinfrastructuur, de
vernieuwing van Plein ‘44, nieuwbouw, meer levendigheid/evenementen en
de verbetering van fietspaden. De meest genoemde redenen voor de achteruitgang zijn de achteruitgang van het (winkel)voorzieningenniveau en zaken die
met het parkeren te maken hebben (parkeerbeleid in het algemeen, verhoging
parkeertarieven).
Voor de toekomstverwachting zien we hetzelfde beeld: de groep die denkt dat
Nijmegen in de komende jaren vooruit zal gaan (37%) is groter dan groep die
het tegendeel verwacht (15%).
Ondernemers waarderen het woon- en leefklimaat in Nijmegen met een 7,2.
Sinds 2006 is deze score aan het stijgen.
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Enkele opvallende wijzigingen in ranglijst meest genoemde
stadsproblemen
Aan de Nijmegenaren is gevraagd wat de belangrijkste problemen van
Nijmegen zijn waaraan de gemeente wat zou moeten doen.
22,2%

verkeersproblematiek

39,5%
34,5%
35,2%
16,9%
13,3%
15,6%
15,7%

parkeerproblematiek

11,8%

onveiligheid,
criminaliteit

15,9%
11,9%
16,6%
10,0%
9,2%

achteruitgang
(winkel)voorzieningenniveau

2013
2011
2009
2007

4,1%
3,6%
7,9%
6,0%
4,8%
5,3%

problemen m.b.t.
werk en inkomen

0%

10%

20%

30%

40%

Illustratie 7: belangrijkste stadsproblemen volgens de Nijmegenaren
Bron: Burgerpeilingen, O&S

Verkeersproblematiek staat nog steeds op nummer één, maar is - zoals reeds
eerder opgemerkt - veel minder genoemd dan in 2011 (laatste meting najaar
2013, voor de opening van de nieuwe stadsbrug ‘De Oversteek’). Parkeerproblematiek is van drie naar twee gestegen, onveiligheid/criminaliteit heeft de
beweging andersom gemaakt. De sterkste stijgers sinds 2009 zijn het (winkel)
voorzieningenniveau en problemen m.b.t. werk en inkomen. De sterkste
dalers zijn jongerenoverlast en fietsstallingsmogelijkheden in het centrum.
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Waardering voor woonbuurt gestegen
Het gemiddelde rapportcijfer dat Nijmegenaren geven voor de woonbuurt als
plek om te wonen en leven is gestegen van 7,3 naar 7,5 in 2013. Ook bij diverse andere uitkomsten m.b.t. de woonbuurt zien we (lichte) verbeteringen: het
schoon vinden van de woonbuurt, mate waarin vernieling voorkomt, de gehechtheid aan de buurt, het gevoel van medeverantwoordelijk voor de buurt,
het samenleven tussen bewoners van buitenlandse herkomst en overige bewoners en de mate van verkeersoverlast. De gemiddelde score voor de sociale
samenhang is gelijk gebleven.
Met name in Lindenholt meten we een opvallende toename van het percentage dat de buurt schoon vindt (gestegen van 63 naar 76%).
Net als in 2011 vindt een meerderheid van de bewoners niet dat de buurt in de
voorgaande twee jaar vooruit of achteruit is gegaan. En opnieuw is de groep
die vooruitgang ziet (15%) ongeveer even groot als de groep die achteruitgang
ziet (17%). Men noemt diverse redenen voor de vooruitgang: meer/ betere
voorzieningen, beter groenonderhoud, beter onderhoud wegen, meer groen en
nieuwbouw. Dat geldt ook voor de achteruitgang: meer criminaliteit/geweld/
vandalisme, meer geluidsoverlast, meer rommel/zwerfvuil, slechter groenonderhoud, meer jongerenoverlast, achteruitgang verkeersveiligheid en minder/
slechtere voorzieningen. Gemiddeld genomen zijn er geen redenen voor de
vooruit- en achteruitgang die er duidelijk uit springen.
Ten opzichte van vergelijkbare steden is de waardering voor de woonbuurt in
Nijmegen op een aantal punten iets hoger (rapportcijfer voor woonbuurt iets
hoger, minder overlast, minder verloedering).
De landelijke Leefbaarometer laat zien dat het aantal deelgebieden binnen
Nijmegen waar leefbaarheidsproblemen spelen sterk is afgenomen, meer dan
in steden van vergelijkbare omvang. Daardoor is het percentage Nijmegenaren
woonachtig in dergelijke gebieden gedaald van 31% in 1998 naar 8% in 2012.
Ook de laatst gemeten periode (2010-2012) liet een verbetering zien.

inhoudsopgave

 

38

3

Ontwikkelingen in de stad

Geen grote wijzigingen in ranglijst belangrijkste buurtproblemen
Aan de Nijmegenaren is gevraagd wat de belangrijkste met voorrang aan te
pakken buurtproblemen zijn.
verkeersproblematiek

14,3%

onveiligheid,
criminaliteit

15,1%
13,4%

17,9%

rommel, zwerfvuil,
hondenpoep

13,0%
10,4%
8,5%
8,1%

jongerenoverlast
parkeerproblematiek

2013
2011
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Illustratie 8: belangrijkste buurtproblemen volgens de Nijmegenaren
Bron: Burgerpeilingen, O&S

In de ranglijst van belangrijkste buurtproblemen zien we geen opvallende
wijzigingen. De top vijf van 2011 is ongewijzigd: verkeersproblematiek, onveiligheid/criminaliteit, rommel/zwerfvuil/hondenpoep, parkeerproblematiek
en jongerenoverlast.
Meer mensen dan in 2011 noemen parkeerproblematiek als het belangrijkste
buurtprobleem. Die stijging geldt het sterkst voor de stadsdelen Centrum en
Oost, maar het is niet zo dat in deze stadsdelen meer bewoners dan in 2011 de
indruk hebben dat parkeeroverlast vaak in de buurt voorkomt en/of ontevreden zijn over de parkeervoorzieningen in de buurt.
In het algemeen geldt dat ten opzichte van 2011 meer Nijmegenaren tevreden zijn over de parkeervoorzieningen in de buurt (vooral in Lindenholt en
Noord) en dat minder mensen de indruk hebben dat parkeeroverlast vaak in
de woonbuurt voorkomt (vooral in Oud-West, Lindenholt en Centrum).

inhoudsopgave

 

39

3

Ontwikkelingen in de stad

Onveiligheidsgevoel weer wat afgenomen, woninginbraak
onverminderd hoog
In 2011 zagen we een lichte toename van onveiligheidsgevoelens in de woonbuurt, na een jarenlange daling. In 2013 is er weer sprake van een lichte afname. Ten opzichte van vergelijkbare steden is de onveiligheidsbeleving in
Nijmegen gemiddeld. Minder Nijmegenaren dan in 2011 beschouwen onveiligheid/criminaliteit als één van de belangrijkste stadsproblemen, maar het
staat nog wel hoog in de ranglijst (derde plaats). In de ranglijst van belangrijkste buurtproblemen is onveiligheid/criminaliteit op nummer twee blijven
staan. Cijfers over het criminaliteitsniveau laten een wisselend beeld zien. Het
aantal woninginbraken is verder toegenomen en is in Nijmegen hoger dan
in vergelijkbare steden. Bij andere delicten - auto-inbraak en overvallen - is er
sprake van een daling. Ten opzichte van de bewoners in vergelijkbare steden
werden Nijmegenaren in 2012 minder vaak slachtoffer van auto-inbraak, geweldsdelicten en vernieling.
Stedenvergelijking laat verder zien dat het aantal veelplegers in Nijmegen gemiddeld is, en het aantal harde kern jongeren benedengemiddeld (jongeren in
de leeftijdscategorie 12-24 jaar verdacht van zware misdrijven).
In eerdere edities van deze monitor is beschreven dat het aantal verdachten en ook het aantal veelplegers - relatief hoog is onder enkele groepen niet-westerse Nijmegenaren, met name Marokkanen en Antillianen. De afgelopen
jaren zien we geen duidelijk verandering in dit beeld.
Eerder is beschreven dat groepen burgers bereid zijn om zich meer in te gaan
zetten voor taken in de woonbuurt. Er is ook gevraagd naar de bereidheid tot
meer inzet voor buurtpreventie, maar deze blijkt gering.
Aanwijzingen voor afname jongerenoverlast
De Burgerpeiling 2013 laat zien dat de ervaren jongerenoverlast ongeveer
gelijk gebleven is. Andere gegevens duiden op een afname van deze problematiek. Het aantal geregistreerde incidenten jongerenoverlast en vernieling is
afgenomen. We noemen hier ook vernieling, omdat het relatief vaak jongeren
zijn die vernielingen aanbrengen. Minder bewoners dan in 2011 geven aan dat
er in de buurt veel vernield wordt. Die afname is het sterkst in Nijmegen-Centrum. Jongerenoverlast is verdwenen uit de top vijf van belangrijkste stadsproblemen volgens burgers.
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Het is ook niet meer de meest genoemde reden voor onveiligheidsgevoelens.
En ten opzichte van vergelijkbare steden ervaren de Nijmegenaren minder
jeugdoverlast.
Grote aantrekkingskracht op studenten
Het aantal studenten in Nijmegen is opnieuw gestegen. Het aantal studenten
op de Nijmeegse locaties van de Hogeschool Arnhem Nijmegen - ruim 21.000
- is twee en een half keer zo groot als ruim tien jaar geleden. Dit is een sterkere
stijging dan gemiddeld in steden met hoger beroepsonderwijs. Ook het aantal
studenten aan de Radbouduniversiteit is gestegen, naar bijna 18.000, maar
veel minder sterk en in lijn met de ontwikkeling van de studentenaantallen in
andere universiteitssteden.
Van de Radboud Universiteit-studenten woont de helft tot drie kwart in
Nijmegen, van de HBO-studenten een kwart tot de helft. Dat betekent dat er
naar schatting circa 20.000 studenten in Nijmegen wonen.
De groei van het aantal in Nijmegen woonachtige studenten heeft geleid tot
een toename van het aantal onzelfstandig wonende 1-persoonshuishoudens.
De groei is veel groter dan die van het aantal wooneenheden waarbij keuken
en/of sanitaire voorzieningen gedeeld worden (sinds 2002 met 4% gegroeid
naar 4.600, waarbij het vooral om studentenhuisvesting gaat). Een deel van de
verklaring voor dit groeiverschil ligt in de verschuiving bij de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN) van onzelfstandige naar zelfstandige
woonruimte (in tien jaar van 27% naar 37% van de voorraad van SSHN). Het
groeiverschil heeft geleid tot een sterke toename van het aantal particuliere
panden in de stad dat gebruikt wordt voor kamerverhuur (+32% sinds 2002).
In gesprekken met werkers uit de wijken komt naar voren dat dit in delen van
de stad voor toenemende overlast door studenten zorgt.
In studentensteden blijft een deel van de studenten na hun studie voor korte
of langere tijd in de stad wonen. Dat verklaart mede het hoge aandeel hoogopgeleiden onder de beroepsbevolking (54%; is vergelijkbaar met Leiden en
Groningen en hoger dan in Eindhoven, Enschede en Tilburg). De crisis van de
afgelopen jaren heeft gezorgd voor een sterke toename van het aantal hoogopgeleide werkzoekenden.
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Dit bij elkaar leidt tot een belangrijke opgave voor de toekomst, namelijk voldoende werk in Nijmegen en de regio voor een grote groep hoogopgeleiden.
Geen zwakke basisscholen, goede resultaten middelbaar onderwijs, veel
voortijdig schoolverlaters onder MBO’ers
Vijf jaar geleden kwalificeerde de onderwijsinspectie enkele Nijmeegse basisscholen als zwak, maar inmiddels telt de stad geen zwakke basisscholen meer.
Het totaal aantal kinderen in de basisschoolleeftijd is vrij stabiel. Wel is er
sprake van grote verschuivingen over de stad. Zo woonden er begin 2013 ongeveer 2.000 kinderen in de basisschoolleeftijd in Nijmegen-Noord, 750 meer
dan vijf jaar daarvoor. In dezelfde tijd nam het aantal kinderen in Nijmegen
ten zuiden van de Waal met 1.000 af, tot ongeveer 10.000. In zeven wijken
nam het aantal basisschoolkinderen de laatste vijf jaar met meer dan 20% af,
maar er zijn ook wijken aan de zuidkant van de Waal waar het aantal kinderen
toenam.
Binnen het middelbaar onderwijs zien we dat het percentage dat slaagt voor
het eindexamen ten opzichte van vergelijkbare steden relatief hoog is bij havoen vwo-leerlingen en gemiddeld bij vmbo-leerlingen. In Nijmegen lag het percentage voortijdig schoolverlaters binnen het voortgezet onderwijs een aantal
jaar geleden nog duidelijk boven het landelijk gemiddelde. Inmiddels is het
cijfer gedaald en ten opzichte van vergelijkbare steden erg laag. Voor het MBO
is het beeld andersom. Ten opzichte van vergelijkbare steden is het aandeel
voortijdig schoolverlaters onder Nijmeegse MBO’ers nog steeds erg hoog.
Cultureel aanbod blijft omvangrijk
Ten opzichte van vergelijkbare steden blijft Nijmegen hoog scoren als het gaat
om het aantal culturele voorstellingen binnen culturele instellingen, onder
meer door de grote hoeveelheid popconcerten. En ook buiten de podia vinden
op diverse plekken in Nijmegen culturele voorstellingen plaats (o.a. in De Vasim en de oude Honigfabriek).
Het totaal aantal bezoeken aan de gesubsidieerde podia is sinds 2008 met 10%
gedaald, maar het bereik van de podia onder Nijmegenaren is op peil gebleven. Mede door de crisis gaan mensen gemiddeld genomen minder vaak naar
voorstellingen dan enkele jaren geleden. Vooral de Stadsschouwburg en De
Vereeniging hebben te maken met een terugloop van het gemiddeld aantal
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bezoekers per voorstelling. Het percentage Nijmegenaren dat deze podia wel
eens bezoekt daarentegen is gestegen (gestegen voor de Stadsschouwburg,
stabiel voor De Vereeniging). Ook landelijk geldt dat concertgebouwen en
schouwburgen gevolgen van de crisis ondervinden.
Het bibliotheekaanbod is met de sluiting van zes vestigingen kleiner geworden. Dit heeft nog geen duidelijk effect op het bereik. Het aandeel volwassenen, dat in het voorgaande jaar gebruik heeft gemaakt van de bibliotheek, ligt
op 37%. Dat is ongeveer even hoog als in 2009. Als we kijken naar het aandeel
dat meer frequent van de bibliotheek gebruik maakt (maandelijks of wekelijks), dan zien we een afname van 24% in 2009 naar 21% in 2013. Vóór 2009,
in een periode dat het aantal vestigingen nog niet afnam, was er sprake van
een veel scherpere daling. Tien jaar geleden lag het bereik van de bibliotheek
nog boven de 50% en maakte 35% van de Nijmegenaren er maandelijks of wekelijks gebruik van.
Extra sportaanbod door groei informele sportgroepen
Al jarenlang zien we dat het percentage Nijmegenaren, dat minimaal één keer
per maand aan sport doet, aan het stijgen is. Deze keer is die stijging forser
dan bij de vorige metingen (van 67% in 2011 naar 76%). Dit heeft vooral te
maken met de toename van a. het aantal wandelaars, fietsers en hardlopers, b.
het aandeel dat buiten verenigingen en sportscholen om aan sport doet en c.
het aandeel dat niet wekelijks sport. De groei is relatief sterk in de aandachtsgebieden en bij de 65-plussers. Verschillende onderzoeksuitkomsten wijzen
op een groei van het aantal informele sportgroepen. Daaronder verstaan we
groepen van minimaal drie personen die buiten sportverenigingen en sportscholen om regelmatig aan sport doen. Van de Nijmegenaren geeft 18% aan
in zo’n informele sportgroep te sporten. Dat percentage komt in de buurt van
het percentage sportclubleden (23%).
De behoefte aan ondersteuning door de gemeente is bij deze groepen beperkt.
Verder sport 28% bij een commerciële sportschool en 51% ongeorganiseerd
(vaak in combinatie met een vorm van georganiseerde sport).
We zien nog niet dat tegelijk met de groeiende sportdeelname het aantal Nijmegenaren met overgewicht afneemt.
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Ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid
Forse afname energieverbruik bij huishoudens, groot draagvlak voor
duurzame energie
In de periode 2009-20131 is het totale elektriciteitsverbruik bij huishoudens
met 5% gedaald. Tegelijk steeg het absoluut aantal huishoudens met 3,3%.
Daarom is de daling van het gemiddelde verbruik per huishouden nog groter
(8%).
gas

elektriciteit

totale verbruik in de stad

-6,8%

-1,3%

zakelijk verbruik (totaal)

-6,2%

-0,1%

verbruik huishoudens (totaal)

-7,8%

-4,9%

-10,7%

-8,0%

gemiddeld verbruik per huishouden

Illustratie 9: ontwikkeling energieverbruik in Nijmegen in de periode 2009-2013
Bron: www.energieinbeeld.nl

Het totale zakelijke verbruik van elektriciteit is meer constant gebleven. We
beschikken niet over nadere gegevens om dit te kunnen verklaren. Omdat het
totale zakelijke elektriciteitsverbruik een stuk hoger is dan dat van particuliere huishoudens, is het totale elektriciteitsverbruik in de stad niet veel gedaald
(-1,3%).
Het gasverbruik is sterker gedaald. In de periode 2009-2013 daalde het totale
gasverbruik bij huishoudens met 7,7%, en het gemiddelde verbruik per huishouden met bijna 11%. Ook het totale zakelijke gasverbruik is met 6,2% afgenomen. Voor het totale gasverbruik in de stad (zakelijk plus huishoudens)
meten we een daling van 6,8%.
Aan het digitaal stadspanel zijn vragen gesteld over duurzame energie: 43%
vindt de toepassing hiervan ‘zeer belangrijk’ en nog eens 46% ‘belangrijk’.
Van de panelleden heeft 9% zonnepanelen op het dak en/of een zonneboiler
in huis, tegenover 2% van de Nijmeegse huishoudens in 2009. Circa drie kwart
maakt in huis (nog) geen gebruik van zonne-energie, maar staat er wel positief
tegenover.
Er is een behoorlijke belangstelling voor het mede-eigenaar worden van zonnepanelen: 5% zou dat zeker willen en 45% heeft er in principe belangstelling
voor, maar wil eerst meer informatie.
1 Bij het schetsen van ontwikkelingen in het energieverbruik zijn de eerste voorlopige cijfers voor 2013
gebruikt; de definitieve cijfers komen in de loop van 2014 beschikbaar.

inhoudsopgave

 

44

3

Ontwikkelingen in de stad

Voor de belangstelling om mede-eigenaar van windmolens te worden meten
we iets lagere percentages.
Ruim de helft van de panelleden (52%) vindt het een goed idee om in
Nijmegen windmolens te plaatsen, ruim twintig procent vindt dit geen goed
idee. Daarbij gaat de voorkeur het vaakst uit naar het windmolens ‘bij bedrijventerreinen’, gevolgd door ‘aan de rand van de stad’. Voor windmolens in
de omgeving van woonwijken is er minder draagvlak. Of men er al dan niet
bezwaar tegen heeft, hangt onder meer af van de hoeveelheid door de molens
geproduceerd geluid en de afstand tussen de molens en de woonbuurt. Voor
kleinere windmolens midden in woonwijken is het draagvlak het geringst: de
groep tegenstanders is twee keer zo groot als de groep voorstanders.
Het beeld m.b.t. de bereidheid om meer te betalen voor duurzame energie is
gemengd: 42% is hiertoe bereid, 31% niet.
Hoeveelheid ingezameld afval afgenomen
In de periode 2009-2012 daalde het totale gewicht van het ingezameld afval in
Nijmegen met 4,6%. Ook landelijk was er in die periode sprake van een daling (-2,8%), met name - net als in Nijmegen - bij het grof huishoudelijke afval
(grofvuil). Afvaldeskundigen hebben het vermoeden dat dit vooral te maken
heeft met de economische crisis van de laatste jaren, waardoor huishoudens
langer met hun spullen doen. Ten opzichte van vergelijkbare steden is de hoeveelheid ingezameld afval per inwoner in Nijmegen iets lager dan gemiddeld.
De daling heeft niet te maken met het inleveren van goederen bij kringloopwinkels. De hoeveelheid goederen, die in Nijmegen naar kringloopwinkels
wordt gebracht, is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven.
De laatste jaren is 62% van het in Nijmegen ingezamelde afval herbruikbaar;
in 2009 lag dit percentage wat lager (59%).
De aparte inzameling van plastic afval loopt in Nijmegen goed. In 2012 was het
totale gewicht van het ingezameld plastic afval bijna 10% hoger dan in 2011.
Van de leden van het digitaal stadspanel geeft 84% aan dat men huishoudelijk
afval ‘(vrijwel) altijd’ nauwkeurig scheidt en 13% ‘vaak’ of ‘regelmatig’. Ook
klus- en bouwafval en GFT-afval worden door een ruime meerderheid van de
panelleden gescheiden ingeleverd. Bij GFT-afval geven relatief meer panelleden aan dat ze dit ‘(vrijwel) nooit’ scheiden (10% tegenover 3 à 4% bij huishoudelijk afval en klus- en bouwafval).
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Gebruik van fiets toegenomen
Van de Nijmegenaren, die binnen de stad werken, gaat een groeiend deel met
de fiets naar het werk. Het aandeel van de fiets in het woon-werkverkeer is opnieuw gestegen, van 59% in 2011 naar 64% in 2013, terwijl het aandeel van de
auto in deze periode is gedaald van 25% naar 22%.
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Illustratie 10: verdeling naar vervoermiddelen bij woon-werkverkeer voor Nijmegenaren die in Nijmegen
werken
Bron: Burgerpeilingen, O&S

Ook voor het bezoek aan de binnenstad door de week of op zaterdag pakken
Nijmegenaren steeds meer de fiets. Alleen op de koopavond is een afname te
zien van het fietsgebruik (3% minder) en een toename van het autogebruik
(3% meer). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat men sinds begin 2013
’s avonds goedkoop in de garages kan parkeren. We hebben geen cijfers over
of mensen van buiten de stad ook vaker met de fiets naar Nijmegen komen,
nu de elektrische fiets aan zo’n opmars bezig is. Nijmegen stimuleert het fietsgebruik via onder meer gratis bewaakte fietsenstallingen, veilige en comfortabele fietspaden en de aanleg van snelfietsroutes. In de ranglijst van meest
genoemde redenen van vooruitgang van de stad staat de verbetering van fietspaden op nummer vijf. Aan het digitaal stadspanel hebben we gevraagd of
mensen bereid zijn om vaker de auto te laten staan en eerder voor een ander
vervoermiddel te kiezen. Een derde van de panelleden is hiertoe bereid en nog
eens ruim twintig procent ‘misschien’. Dertig procent geeft aan dat de vraag
niet van toepassing is omdat men de auto al zo veel mogelijk laat staan. Bij
het (misschien) vaker laten staan van de auto denkt men aan verschillende
redenen van gebruik. Korte ritten in en om Nijmegen is het meest aangevinkt,
gevolgd door ritjes voor boodschappen en vrijetijdsbestedingen.
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Grote verschillen tussen stadsdelen voor hittebeleving in woning
De laatste jaren groeit de aandacht voor hinder en gezondheidsklachten door
een te hoge temperatuur in woningen. Voor Nijmegen meten we in de Burgerpeiling het volgende: 8% van de Nijmegenaren geeft aan dat het in de afgelopen twee jaar ‘vaak’ is voorgekomen dat men ‘veel last’ had van de warmte
in huis. Bij nog eens 10% is dit ‘regelmatig’ voorgekomen. Op dit punt zijn er
grote verschillen tussen de stadsdelen. In Nijmegen-Centrum geeft 30% aan
hier vaak of regelmatig last van te hebben, en in Oud- en Nieuw-West ruim
een vijfde. In Noord geeft 10% aan hier vaak of regelmatig last van te hebben,
en in Lindenholt 13%. De overige stadsdelen scoren meer in de buurt van het
gemiddelde. Ook zien we grote verschillen naar woningtype. Personen in bovenwoningen en jongeren op kamers geven het meest aan hier vaak of regelmatig last van te hebben (ruim een derde), gevolgd door personen in flats met
minimaal vijf woonlagen (25%).
Voor vijf maatregelen om extreme warmte in huis en tuin te voorkomen geldt
dat 2 à 3 op de 10 Nijmegenaren er belangstelling voor hebben: isoleren gevels, isoleren dak, aanleg groen dak of daktuin, aanbrengen van groen aan
gevels en planten van (extra) bomen en planten in de tuin. Van het nut van het
isoleren van dak en gevels waren al veel Nijmegenaren op de hoogte, voor de
andere drie maatregelen geldt dat veel minder.
Verschillende beelden over groen in de woonbuurt
Het percentage dat tevreden is over de groenvoorzieningen (67%) is iets lager
dan in 2011. Nijmegen-Oud-West blijft op dit punt het slechtst scoren (50%
tevreden, tegenover 54% in 2011).
In Nijmegen-Centrum, waar er sinds 2011 meer groen bijgekomen is (aanleg
parkje bij de Nassausingel, het groene pleintje op de Korenmarkt, vergroening
van verschillende hofjes in de Benedenstad), is de tevredenheid over het groen
duidelijk gestegen.
In de Atlas voor gemeenten 2013 zijn diverse indicatoren opgenomen m.b.t.
groen en water in de wijk. Nijmegen scoort zeer goed op de kwaliteit van het
groen in de wijk (1e plaats van de 50 steden), maar minder op de omvang van
het groen in de wijk (39) en de kwaliteit van het water in de wijk (48).
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1 op de 6 à 7 huishoudens ervaart vaak geluidsoverlast in de buurt
Nijmegen-Centrum is het stadsdeel waar huishoudens de meeste geluidsoverlast in de buurt ervaren: 36% geeft aan er ‘vaak’ last van te hebben, wat voor
een belangrijk deel met de uitgaansfunctie en de evenementen in het centrum
te maken heeft. In vijf stadsdelen heeft 15-17% er ‘vaak’ last van (Oud- en
Nieuw-West, Midden, Dukenburg en Lindenholt), in de andere stadsdelen
9-13% (Oost, Zuid, Lindenholt en Noord). De meest genoemde redenen voor
geluidsoverlast in de buurt zijn achtereenvolgens buren/omwonenden, wegverkeer, bromfietsen/scooters/motoren en groepen jongeren die op straat
rondhangen.
In 5 à 6% van de huishoudens ervaart men gezondheidsklachten die men relateert aan de geluidsoverlast in de buurt. In 2009 en 2011 ging het om 3 à
4% van de huishoudens, in 2005 om 7%. In Nijmegen-Centrum zijn er meer
huishoudens, waarin gezondheidsklachten ten gevolge van geluidsoverlast
worden ervaren (13%), en is er sprake van een duidelijke stijging ten opzichte
van 2011. Relatief veel genoemde oorzaken van geluidsoverlast in het centrum
zijn groepen jongeren, horeca(bezoekers) en evenementen.
1 op de 25 huishoudens ervaart vaak stankoverlast in de buurt
Twee stadsdelen springen eruit als het gaat om het aandeel huishoudens dat
vaak stankoverlast in de buurt ervaart: Oud-West (10%) en Centrum (8%). In
Nieuw-West, Midden en Lindenholt gaat het om 4 tot 6%, in de andere stadsdelen (Oost, Zuid, Dukenburg en Noord) om 1 tot 3%. De stankoverlast wordt
vooral veroorzaakt door gft-containers/afvalzakken, wegverkeer, de riolering,
honden/kattenpis en-poep en barbecues/open vuren. Ook bedrijvigheid,
mest, open haarden en wietlucht noemt men als redenen.
In drie procent van de huishoudens ervaart men gezondheidsklachten die
men relateert aan de stankoverlast in de buurt. In 2005 lag dit percentage nog
een stuk hoger (11%), bij de metingen daarna ging het om 2 tot 4%.
In Oud-West zijn er meer huishoudens, waarin gezondheidsklachten ten gevolge van stankoverlast worden ervaren (7%). Behalve de hierboven genoemde
redenen voor stankoverlast, noemt men in Oud-West ook het nabijgelegen
slachthuis.
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Waardering voor gemeente
Grote groep burgers heeft geen uitgesproken mening over gemeentebestuur en gemeentelijke dienstverlening
In de Burgerpeiling is gevraagd naar een oordeel over het gemeentebestuur,
de inspraakmogelijkheden, de gemeentelijke regelgeving en de gemeentelijke
dienstverlening. Bij al die vragen zien we dat een groot deel van de respondenten ‘neutraal’ of ‘weet niet/geen mening’ invult.
Deels heeft dat te maken met de mate waarin burgers te maken krijgen met
gemeentelijke dienstverlening, regelgeving en inspraakprocessen. Deels ook
heeft het te maken met de mate waarin burgers belangstelling voor de lokale
politiek hebben.
Ook in andere steden zien we dat veel burgers geen uitgesproken mening over
deze zaken hebben. Dit is zeker geen typisch Nijmeegs verschijnsel.
Vaker wel dan geen vertrouwen in gemeentebestuur
Van de Nijmegenaren heeft 27% vertrouwen in het college en 9% geen vertrouwen. Voor het vertrouwen in de raad zien we ongeveer hetzelfde beeld. En ook
de stelling ‘de gemeente wordt goed bestuurd’ geeft dezelfde uitslag: 27% is
het hiermee eens en 8% is het hiermee oneens.
Van de Nijmegenaren, die één of meer buurtproblemen hebben genoemd,
vindt 23% dat de gemeente ‘voldoende’ of ‘veel’ doet om buurtproblemen aan
te pakken; 24% vindt dat de gemeente daar ‘te weinig’ voor doet. Ten opzichte van de bewoners van vergelijkbare steden zijn de Nijmegenaren wat vaker
tevreden over het ‘functioneren van gemeente m.b.t. de leefbaarheid en veiligheid’ (42% tevreden en 9% ontevreden).
Gemengd oordeel over inspraakmogelijkheden en de invloed van burgers op wat de gemeente doet
Ruim een kwart van de Nijmegenaren vindt dat de burgers voldoende mogelijkheden tot inspraak bij gemeentelijke plannen hebben; 13% vindt van niet.
Bij het oordeel over het voldoende betrokken worden bij de uitvoering van
plannen zijn positief (19% mee eens) en negatief (18% niet mee eens) meer in
evenwicht. Over het - meer in het algemeen - voldoende invloed hebben op
wat de gemeente doet, is het oordeel wat vaker negatief (21% niet mee eens)
dan positief (18% mee eens).
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Meerderheid staat achter streven naar minder regels
Een meerderheid van de Nijmegenaren (57%) vindt het goed dat de gemeente
streeft naar minder regels; 9% vindt dit niet goed. Aan de andere kant is er het
besef dat het verminderen van regels ertoe leidt dat de gemeente het algemeen
belang niet altijd goed zal kunnen dienen (29% hiermee eens en 25% hiermee
oneens).
Circa 1 op de 6 personen (17%) heeft één of meer voorbeelden van overbodige of te veranderen regels genoemd. Het vaakst hebben die te maken met het
parkeren van de auto (25%) en met vergunningen in de bouw (20%). Meer concreet gaat het bij ‘parkeren’ vooral om minder/korter betaald parkeren, geen/
minder betaalde parkeerplaatsen in woonbuurten en afschaffen dat bewoners
in de ringstraten van het centrum overdag parkeerruimte moeten vrijmaken
voor bezoekers. Bij ‘bouw’ zien we vaak: minder regels bij kleine aanpassingen eigen huis, minder letten op details in de aanvraag en beperken rol van
welstandscommissie.
De scores die ondernemers geven voor de hoeveelheid gemeentelijke regels én
voor de toepassing ervan zijn licht onvoldoende en niet veranderd.
Oordeel over dienstverlening publiekszaken verbeterd
Zowel in de VNG-benchmark als in onze eigen Publiekszakenmonitor scoort
de dienstverlening bij de publiekszakenbalie in 2013 beter dan bij de vorige
meting: 7,9 in de VNG-benchmark (+0,3) en 8,3 in de Publiekszakenmonitor
(+0,1). De waardering van de telefonische dienstverlening voor deze balie gaat
van 7,2 naar 7,4. En met een 7,2 scoort Nijmegen in de VNG-benchmark bovengemiddeld voor de digitale dienstverlening.
De Bel- en Herstellijn haalt een 6,8 voor de dienstverlening; dat is 0,3 lager
dan bij de meting één jaar daarvoor.
De Burgerpeiling laat zien dat meer mensen tevreden dan ontevreden zijn
over de gemeentelijke informatievoorzieningen (48% vindt deze duidelijk, 9%
vindt van niet), het nakomen van afspraken door ambtenaren (19% positief
hierover en 9% negatief) en de afhandeling van vergunningen (68% tevreden
hierover en 22% niet). Het oordeel over de mate waarin ambtenaren goed naar
de burgers luisteren is minder gunstig; 16% oordeelt hier positief over en 13%
negatief.
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Bij ondernemers is de waardering voor de vergunning- en dienstverlening
door de gemeente ongeveer gelijk gebleven, na een stijging in de periode 20082010. Wel is deze nog licht onvoldoende (5,8).

Stedenvergelijking
In de voorgaande paragrafen is een aantal keer aangegeven hoe Nijmegen scoort ten
opzichte van vergelijkbare steden. Hieronder volgt een totaaloverzicht van op welke
punten Nijmegen ten opzichte van die steden positief, neutraal of negatief scoort. De
bijbehorende cijfers zijn te vinden in bijlage 1. Vanaf 2013 werkt Onderzoek en Statistiek bij stedenvergelijking met een vaste set van steden. Bij de keuze voor die set is
gekeken naar drie criteria: wel of geen kennisstad, bevolkingsomvang en nabijheid. De
set ziet er als volgt uit: zes kennissteden (studentensteden) met tussen de 120.000 en
210.000 inwoners (Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht en Tilburg)
en Arnhem (stad van vergelijkbare omvang nabij Nijmegen).
BEVOLKING
positief

positief/neutraal

neutraal

neutraal/negatief

negatief

neutraal/negatief

negatief

Een gemiddelde
toename van de
bevolkingsomvang
in de periode 20112013.
Ook de voorspelde
toename van het
inwonertal tot 2025
is gemiddeld.
ECONOMIE
positief

positief/neutraal

neutraal

Hoog aandeel
hoogopgeleiden in
de beroepsbevolking.
De bereikbaarheid
van banen is wat
gunstiger.
Toeristisch imago
wat gunstiger.

Weinig hotels (wel
Aantal banen van
Een gemiddeld
groei in B&B-sector) werknemers relatief
beeld voor aantal
sterk afgenomen.
banen, arbeidsparLage slaagkans
ticipatie, werklooslaagopgeleiden
heid.
(hoog aandeel
Relatief veel banen
niet-werkende
in niet-commerciëwerkzoekenden
le dienstverlening
onder laagopgelei(zorg en onderwijs),
de beroepsbevolen relatief weinig
king).
banen in commerciële dienstverlening.
Een gemiddeld
beeld voor winkelleegstand in het
centrum.
Nieuwbouw woningen op peil gebleven.
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SOCIALE STAAT
positief

positief/neutraal

neutraal

neutraal/negatief

Ervaren sociale
overlast is lager.
Relatief weinig
voortijdig schoolverlaters binnen
voortgezet onderwijs.

Score voor sociale
samenhang iets
hoger.
Aantal mensen met
een arbeidsongeschiktheidsuitkering
iets lager (hangt
samen met relatief
‘jonge’ beroepsbevolking)

Aantal mensen met
Een gemiddeld
beeld voor het aan- een bijstandsuitkering iets hoger.
deel huishoudens
met een laag inkomen en het armoedepercentage.
Een wat hoger
percentage van de
woningvoorraad
bestaat uit huurwoningen in bezit van
woningcorporaties.
Een gemiddeld aantal veelplegers.
De verdeling naar
leefstijlen wijkt licht
af van het gemiddelde beeld (onder
meer wat minder
‘buitenstaanders’).

negatief
Relatief veel voortijdig schoolverlaters
binnen MBO.

LEEFBAARHEID EN AANTREKKELIJKHEID IN STAD EN WIJKEN
positief

positief/neutraal

neutraal

neutraal/negatief

negatief

Meer cultureel aanbod.
Een groot filmcentrum.
Minder slachtoffers
van auto-inbraak,
geweldsdelicten en
vernieling.
Ervaren jeugd- en
drugsoverlast lager.
Minder overlast van
fysieke verloedering.
Een gunstiger beeld
als het gaat om de
natuurlijke omgeving van de stad en
de kwaliteit van het
groen in de stad.
Voortgezet onderwijs biedt hoge
slaagkansen.

Waardering bewoners voor woonbuurt iets hoger.
Tevredenheid over
functioneren van
gemeente m.b.t.
leefbaarheid en veiligheid wat groter.

Gemiddelde scores
voor onveiligheidsbeleving.
Een gemiddeld
beeld voor de
beschikbare
speelruimte, het
groenonderhoud
en het onderhoud
van wegen, paden
en pleintjes in de
woonbuurt.
Een gemiddeld
beeld voor verkeersoverlast in de
woonbuurt.
Een gemiddeld aantal horecabedrijven.

Weinig zalen en
Meer slachtoffers
stoelen in de comvan woninginbraak
merciële bioscopen- en fietsendiefstal.
sector.

DUURZAAMHEID
positief

positief/neutraal

Hoge score voor
kwaliteit van groen
in de wijk.
Hoge scores voor
indicatoren op het
vlak van een aantrekkelijke natuurlijke omgeving.

Iets minder huishoudelijk afval per
inwoner.
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neutraal/negatief

negatief

Lage score voor
hoeveelheid groen
in de wijk.

52

4

Ontwikkelingen in de wijken

inhoudsopgave

 

53

4

Ontwikkelingen
in de wijken

In hoofdstuk 3 is beschreven hoe Nijmegenaren in het algemeen tegen hun woonbuurt
aankijken. In dit hoofdstuk zoomen we in op
ontwikkelingen in deelgebieden binnen de
stad.
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Verschillen tussen wijken lijken kleiner te worden
Ondanks stagnatie in allerlei gebiedsontwikkelingen maakt het woonklimaat
in Nijmegen een relatief dynamische periode door, met ingrijpende herstructureringen, stedelijke vernieuwing en aanleg van een stadsbrugtracé door de
bestaande stad. Qua ontwikkeling zien we het niveau van leefbaarheid in wijken dichter bij elkaar komen. Geen divergerende trend dus, maar convergentie
waarbij het typisch Nijmeegse ruimtelijke patroon overigens wel herkenbaar
blijft. De Wijkmonitor1 laat deze gebiedsverschillen zien, maar het is goed te
beseffen dat ook in de relatief slechter scorende wijken het woonklimaat op
een heel behoorlijk niveau is. Zo is de waardering voor de woonomgeving in
de oude stadswijken en aandachtsgebieden in Lindenholt of Nijmegen-Nieuw
West een ruime voldoende (7,0).
Clustering wijken, woningmarkpositie en ruimtelijk patroon
Binnen Nijmegen zien we reeds geruime tijd dat de wijken in het oostelijk en
noordelijk deel van de stad bovengemiddeld scoren op allerlei wijkindicatoren. In wijken die we toerekenen tot lagere stedelijke woningmarktsegmenten2
zien we ongunstiger profielen. Deze liggen vooral in de west- en zuidwestflank
van de stad. Een dergelijk ruimtelijk patroon, waar clustering en segregatie op
basis van woningvoorraad, opleidingsniveau en inkomen tot uiting komen, is
herkenbaar in veel Nederlandse steden. Elke wijk heeft daarbij een eigen identiteit en betekenis voor de stad, met specifieke functies, kansen en opgaven.
Een risico van te scherpe sociaal-economische scheidslijnen is echter ruimtelijke clustering van kwetsbaarheid of leefbaarheidsproblemen in kleinere deelgebieden binnen wijken.
1 In Nijmegen volgen we in de tweejaarlijkse Wijkmonitor het woon- en leefklimaat in de woonwijken.
Dit ten behoeve van bijvoorbeeld wijkaanpak, doelgroepenbeleid of multiprobleemaanpak. De analyses zijn gebaseerd op een vaste set van wijkindicatoren (op basis van registraties en enquêtes), kwalitatief datamateriaal (gesprekken met wijkprofessionals) en kwalificaties van www.leefbaarometer.nl.
Wijkprofielen geven een analytisch beeld van woonomgeving, sociaal klimaat en de maatschappelijke
participatie en zelfredzaamheid van de populatie. Ook zijn achterliggende cijfers, kwalitatief datamateriaal en kwalificaties van Leefbaarometer opgenomen. Van deelgebieden binnen wijken met mogelijke leefbaarheidsproblemen zijn lokale achtergronden geschetst. Meer informatie: www.nijmegen.nl >
Gemeente > Onderzoek & Cijfers.
2 We onderscheiden voor analyses twee groeperingen van wijken. Op basis van vastgoedwaarde
(WOZ-waarden in klassen) en de economische positie van bewoners (gemiddeld huishoudensinkomen) is een clustering in vier ‘woningmarktklassen‘ samengesteld. Deze marktwaardering geeft een
beeld van de woningmarktpositie van een wijk. Naast de woning- en grondwaarde bevat deze ook het
zogenaamde wijksurplus, waarbij factoren als imago, woonomgeving en ligging meespelen. Een tweede
groepering van wijken volgt de in Nijmegen gangbare indeling in beleidsmatig vastgestelde aandachtsgebieden. Daarbij is vooral geografische nabijheid voor de clustering gebruikt.
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sterk bovengemiddeld
bovengemiddeld
gemiddeld
ondergemiddeld
sterk ondergemiddeld

Nijmegen-Centrum
00 Benedenstad
01 Stadscentrum
Nijmegen-Oost
02 Bottendaal
03 Galgenveld
04 Altrade
05 Hunnerberg
06 Hengstdal
07 Kwakkenberg
08 Groenewoud
09 Ooyse Schependom

60

50

Nijmegen-Midden
10 Nije Veld
11 Hazenkamp
12 Goffert
13 St. Anna
17 Heijendaal

70

25
47

21

40

23

49

41
32

12

31
33
39

35

13

17

08

14

34
15
36

Nijmegen-Nieuw West
22 Hees
23 Heseveld
24 Neerbosch-Oost
25 Haven- en Industrieterrein

06

03

11

43

05

04

02
10

24

42

Nijmegen-Oud-West
20 Biezen
21 Wolfskuil

01

22

48

09

00

20

Nijmegen-Zuid
14 Hatertse Hei
15 Grootstal
16 Hatert
18 Brakkenstein

18

16

37
38

07

Dukenburg
31 Tolhuis
32 Zwanenveld
33 Meijhorst
34 Lankforst
35 Aldenhof
36 Malvert
37 Weezenhof
38 Vogelzang
39 Staddijk
Lindenholt
40 ‘t Acker
41 De Kamp
42 ‘t Broek
43 Kerkenbosch
47 Westkanaaldijk
48 Neerbosch-West
49 Bijsterhuizen
Nijmegen-Noord
50 Oosterhout
60 Ressen
70 Lent

Illustratie 11: relatief oordeel woon- en leefmilieu, binnen Nijmeegse context3

3 Betreft de relatieve positie binnen de stad op basis van wijkindicatoren (registraties en enquêtes),
leefbaarometer.nl en oordelen van wijkprofessionals.
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Hoge en lage segmenten groeien naar elkaar toe
In veel Nederlandse steden is een trend zichtbaar waarbij probleemgebieden
het relatief goed doen en (een deel van) de betere wijken zich enigszins ongunstig ontwikkelen (bron: RIGO). De verschillen in leefbaarheid tussen de betere
en mindere wijken worden dus kleiner. Met andere woorden: er is sprake van
convergentie van de leefbaarheid in plaats van divergentie.
In Nijmegen zien we in elk geval tekenen van convergentie: minder grote verschillen in leefbaarheid als gevolg van een verbetering van de (relatief) minst
leefbare delen van de stad. Uit de Wijkmonitor komen voorzichtig positieve
trends binnen het woon- en leefklimaat in veel aandachtsgebieden naar voren. Twee wijken (Biezen en Lankforst) krijgen niet langer een afwijkend totaaloordeel in de Wijkmonitor (woon- en leefklimaat nu gemiddeld). In brede
zin geven indicatoren rond het sociaal klimaat in deze twee wijken een positiever beeld dan in 2011. Ook komt de maatschappelijke kwetsbaarheid van
de bevolking minder sterk naar voren, hoewel er in Biezen wel achterstanden
op de thema’s inkomen, werk en onderwijs te zien blijven. In Hatert zijn tevens duidelijk positieve ontwikkelingen aan de orde. Ongeveer 1 op de 3 ondervraagde bewoners geeft aan dat de wijk duidelijk vooruit is gegaan, en ook
wijkprofessionals beschrijven positieve trends.
Daarnaast zien we dat enkele wijken uit de hogere delen van de woningmarkt
(Altrade, St. Anna en Bottendaal) lager scoren dan twee jaar geleden (woonen leefklimaat nu gemiddeld, eerder bovengemiddeld). Overigens zonder dat
hier sprake is van sterk negatieve ontwikkelingen in de woonomgeving of
leefbaarheid. De toekomst zal moeten leren of dit het begin is van een neerwaartse tendens. De genoemde wijken krijgen een lagere beoordeling dan twee
jaar geleden voor de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van de
bevolking. Dat geldt ook voor het sociaal klimaat; indicatoren rond buurtverantwoordelijkheid en -inzet vallen nu gemiddeld uit.
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Negatieve
ontwikkeling

Licht negatieve
ontwikkeling

Stabiel

Licht positieve
ontwikkeling

Positieve
ontwikkeling

Sterk
bovengemiddeld

Boven
gemiddeld

Brakkenstein
Galgenveld
Groenewoud
Hazenkamp
Hees
Heijendaal
Hunnerberg
Kwakkenberg
Lent
Oosterhout
Weezenhof

Gemiddeld

Grootstal
Altrade
Bottendaal
St. Anna

Benedenstad
De Kamp
Hatertse Hei
Hengstdal
’t Broek
Stadscentrum

Ondergemiddeld

Meijhorst
Zwanenveld

Aldenhof
Malvert
Nije Veld
Tolhuis
Wolfskuil

Goffert
Heseveld
Lankforst
‘t Acker

Neerbosch-Oost

Biezen

Hatert

Sterk
ondergemiddeld

Leeswijzer: negatieve tot positieve ontwikkeling op de horizontale as; sterk bovengemiddeld tot sterk ondergemiddeld
totaalbeeld op verticale as.
Illustratie 12: ontwikkeling (2011-1013) en totaalbeeld (2013) woon- en leefmilieu Nijmeegse (woon)wijken
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TOTAALOORDEEL & ONTWIKKELINGEN
Totaaloordeel
wijkmonitor

Ontwikkeling
wijkmonitor

Ontwikkeling
volgens
bevolking
(indicatief)

Ontwikkeling
volgens
wijkprofs

Ontwikkeling
Leefbaarometer

Relatieve
ontwikkeling
WOZ

Kwakkenberg

+

0

0

0

0

0

Hunnerberg

+

0

0

0

0

0

Galgenveld

+

0

0

0

0

+

Hazenkamp

+

0

0

0

0

0

Groenewoud

+

0

0

0

0

-
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+

0

0

0

-

0

Hees

+

0

0

0

+

0
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+

0

0/+

0

0

0

Weezenhof

+

0

-

0

0

0

Brakkenstein

+

0

0

0

0

0

Altrade

0

0/-

0

0

+

0

St. Anna

0

0/-

0

0

0

0

Hengstdal

0

0

0/-

0

0

0

Bottendaal

0

0/-

0

0

0

0

Stadscentrum

0

0

0

0

0

0

‘t Broek

0

0

0

0

0

0

Heijendaal

+

0

0

0

0

+

Hatertse Hei

0

0

0

0

0

0

Goffert

0

0/+

0/+

0/+

0

0

Benedenstad

0

0

-

0

0

0

Grootstal

0

0/-

-

0

0

-

De Kamp

0

0

0

0

+

0

‘t Acker

0

0

0/+

0

+

0

Nije Veld

-

0

0

0

0

+

Wolfskuil

-

0

0/+

0

0

0

Biezen

0

+

+

0/+

+

0

Heseveld

0

0/+

0

+

0

0

Lankforst

0

0/+

0/-

0

0

0

Tolhuis

-

0

0

0/+

0

0

Neerbosch-Oost

-

0/+

0

+

0

0

Malvert

-

0

0

0

0

-

Zwanenveld

-

0/-

-

0

0

-

Aldenhof

-

0

0

0

0

0

Hatert

-

+

+

+

0

0

Meijhorst

-

0/-

0

0

-

-

Hoogste woningmarktklasse

Hogere woningmarktklasse

Lagere woningmarktklasse

Laagste woningmarktklasse

Ontwikkeling volgens bevolking indicatief vanwege lagere respondentaantallen per wijk.
Illustratie 13: totaaloordeel (2013) en ontwikkeling (2011-2013) woon- en leefmilieu (naar woningmarktklasse)
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Maatschappelijk meedoen
Onder de noemer ‘meedoen en zelfredzaam’ is ook de eigen kracht van burgers in de Wijkmonitor meegewogen. Hoewel huishoudens uit aandachtsgebieden of wijken uit de lage woningmarktsegmenten vaker maatschappelijk
kwetsbaar zijn - ze staan bij thema’s als financiën, gezondheid of onderwijs
vaker op achterstand - zien we geen grote verschillen tussen de diverse wijken
in het aandeel bewoners dat zich in de vrije tijd voor de buurt inzet. Ook het
aandeel dat in vrije tijd hulp geeft of krijgt van anderen is niet afwijkend. Het
eigen sociaal netwerk doet (naar inschatting van bewoners zelf) niet onder
voor dat in andere delen van de stad.
Leefbaarheidsrisico’s voornamelijk in kleinere deelgebieden
In Nijmegen is het besef gegroeid dat het woon- en leefmilieu binnen de stedelijke aandachtsgebieden behoorlijk kan verschillen. Op basis van een analyse van leefbaarometer.nl en een lokale toets door wijkprofessionals kunnen we
deelgebieden aangeven waar leefbaarheidsrisico’s of gebiedsproblematiek aan
de orde zijn.
Aard en omvang leefbaarheidsrisico’s in deelgebieden verminderd
Ten behoeve van bijvoorbeeld interventies vanuit de wijkaanpak of sociale
ondersteuning zijn in de wijkprofielen (zie www.nijmegen.nl > Gemeente >
Onderzoek & Cijfers > Stads- en Wijkmonitor) achtergronden geschetst bij 42
deelgebieden binnen wijken of buurten. Bij deze binnenwijkse concentraties is
er een samenhang met de woningvoorraad, bevolkingssamenstelling en sociaal
klimaat zichtbaar. Uit analyse van de gegevens van leefbaarometer.nl en gesprekken met wijkprofessionals blijkt dat de aard en omvang van de risico’s of
problematiek is verminderd. Het aantal is teruggegaan van 65 naar 42 gemarkeerde gebiedjes. Veel in 2011 gemarkeerde gebieden zijn nu kleiner in omvang. Ook is de mate van leefbaarheidsproblemen/risico’s vaak lager ingeschat.
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Positieve signalen rond aandachtsgebieden
In de Wijkmonitor zien we in 9 van de 17 Nijmeegse aandachtsgebieden een
benedengemiddeld totaalbeeld voor het woon- en leefklimaat (10 in 2011,
Biezen verbeterde zich). In de overige 8 aandachtsgebieden is het totaalbeeld
gemiddeld.
We zien positieve ontwikkelingen in diverse aandachtsgebieden, waarbij vooral Biezen en Hatert opvallen. Maar ook elders komen voorzichtig positieve
trends binnen woon- en leefklimaat naar voren. Tussen 2009 en 2011 verbeterden de oude stadswijken zich in de breedte. Biezen zet deze positieve lijn
dus door. De aandachtsgebieden in Nijmegen-Nieuw-West laten na 2011 een
voorzichtig positieve ontwikkeling zien, zowel Neerbosch-Oost als Heseveld.
En op basis van de oordelen van bewoners en wijkprofessionals is de beweging
in Hatert opnieuw positief gemarkeerd. Ook ’t Acker (met Zellersacker) ontwikkelde zich in lichte mate positief.
In Dukenburg vragen negatieve signalen rond Zwanenveld en Meijhorst de
aandacht: het bovenmatig dalen van de vastgoedwaarde van woningen in
deze wijken, kritische oordelen van bewoners over vooruitgang/achteruitgang
(Zwanenveld) en een ongunstige trend binnen leefbaarometer.nl (Meijhorst).
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Ontwikkelingen in de wijken

TOTAALOORDEEL & ONTWIKKELINGEN
Totaaloordeel
wijkmonitor

Ontwikkeling
Wijkmonitor

Ontwikkeling
volgens
bevolking
(indicatief)

Ontwikkeling
volgens
wijkprofs &
bewonersorganisatie

Ontwikkeling
Leefbaarometer

Relatieve
ontwikkeling
WOZ

Aandachtsgebieden oude stadswijken
Biezen

0

+

+

0/+

+

0

Wolfskuil

-

0

0/+

0

0

0

Nije Veld (Willemskwartier)

-

0

0

0

0

+

Goffert (Kolpingbuurt)

0

0/+

0/+

0/+

0

0

Neerbosch-Oost

-

0/+

0

+

0

0

Heseveld

0

0/+

0

+

0

0

-

+

+

+

0

0

Zwanenveld

-

0/-

-

0

0

-

Malvert

-

0

0

0

0

-

Meijhorst

-

0/-

0

0

-

-

Aldenhof

-

0

0

0

0

0

Tolhuis (Tolhuis 52-78)

-

0

0

0/+

0

0

‘t Acker (Zellersacker)

0

0/+

0/+

0

+

0

De Kamp (Voorstenkamp,
Gildenkamp)

0

0

0

0

+

0

‘t Broek (Leuvensbroek)

0

0

0

0

0

0

Benedenstad

0

0

-

0

0

0

Stadscentrum

0

0

0

0

0

0

Aandachtsgebieden Nieuw-West

Aandachtsgebied Hatert
Hatert
Aandachtsgebieden Dukenburg

Aandachtsgebieden Lindenholt

Aandachtsgebieden Centrum

Ontwikkeling volgens bevolking indicatief vanwege lagere respondentaantallen per wijk. Voor vijf wijken in de tabel geldt dat niet
de hele wijk, maar 1 of 2 deelgebiedjes binnen de wijk aandachtsgebied zijn. Bij die wijken staan tussen haakjes die aandachtsgebieden genoemd: bijvoorbeeld Kolpingbuurt in Goffert.
Illustratie 14: totaaloordeel (2013) en ontwikkeling (2011-2013) woon- en leefmilieu voor aandachtsgebieden
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verwevenheid

Net als andere grote steden in Nederland
heeft Nijmegen een belangrijke centrumfunctie. Op allerlei terreinen is Nijmegen verweven
met het ommeland. Hieronder een overzicht1.
1 Bronnen voor dit hoofdstuk - naast eigen gegevens - zijn:
- Een nieuwe foto van Nijmegen en omstreken, Atlas
voor gemeenten, 2013.
- Gelderse stedenmonitor en Stadsmonitor Nijmegen
2013, RIGO Research en Advies BV, 2013.
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Woningmarkt
Voor zes gemeenten aan de zuidkant van de Waal - Ubbergen, Heumen, Beuningen, Groesbeek, Mook en Middelaar en Wijchen - is Nijmegen een belangrijke bestemming bij verhuizingen: 20-30% van de mensen die daar verhuizen
(binnen de eigen woonplaats of naar een andere gemeente) gaat naar
Nijmegen.
De omgekeerde verhuisstroom, van Nijmegen naar de regiogemeenten, is in
absolute aantallen vergelijkbaar, zelfs nog iets groter. Wijchen en Beuningen
hebben daarbij de sterkste aantrekkingskracht.
Werken
Ruim de helft van de banen in Nijmegen wordt vervuld door mensen die
niet in Nijmegen wonen. Onder hen vooral veel mensen die in de gemeenten
direct rond Nijmegen wonen, maar ook veel die in de rest van Gelderland of
Noord-Brabant wonen.
Voor vijf gemeenten ten zuiden van de Waal (Ubbergen, Heumen, Millingen,
Mook en Middelaar en Beuningen) geldt dat een groot deel van de werkenden
– tussen de 40 en 55% – hun hoofdbaan in Nijmegen heeft. In Groesbeek en
Wijchen geldt dat voor 35 resp. 30% van de werkenden, en in Grave, Druten en
Gennep voor rond de 15%.
Omgekeerd heeft 37% van de werkende Nijmegenaren een baan buiten de
stad. De pendelstroom vanuit Nijmegen naar andere gemeenten is over veel
gemeenten verspreid, waarbij de buurgemeenten er niet uit springen. De
grootste pendelstroom is op Arnhem gericht.
Onderwijs
Voor zes omliggende gemeenten ten zuiden van de Waal geldt dat een ruime
meerderheid van de middelbare scholieren (70-85%) in Nijmegen naar school
gaat: Heumen, Mook en Middelaar, Beuningen, Ubbergen, Groesbeek en
Millingen aan de Rijn. Voor de andere gemeenten in de omgeving is het percentage een stuk kleiner, bijvoorbeeld tussen de 20 en 25 procent voor
Wijchen en Overbetuwe.
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Tussen 2009 en 2012 is het totaal aantal leerlingen aan Nijmeegse middelbare
scholen met ongeveer 5% (700 leerlingen) toegenomen. De voornaamste reden
daarvoor is dat het Citadel College in Nijmegen-Noord steeds meer leerlingen
uit Lingewaard en vooral de gemeente Overbetuwe trekt.
Van de Nijmeegse middelbare scholieren gaat een beperkt percentage buiten
Nijmegen naar school (6%; vooral in Ubbergen gevolgd door Wijchen).
Ongeveer een kwart van de leerlingen op het Nijmeegse ROC komt uit de
stad, de rest komt vooral uit de regio. Ook Helicon heeft een regionale functie.
Omgekeerd geldt dat van de Nijmegenaren die een MBO-opleiding volgen ongeveer een derde niet naar het ROC Nijmegen of Helicon gaat. ROC RijnIJssel
in Arnhem is een school waar veel Nijmeegse MBO’ers heen gaan.
Voor het hoger beroepsonderwijs is de reikwijdte van het verzorgingsgebied
rondom Nijmegen groter dan voor het voortgezet onderwijs. Voor het universitair onderwijs geldt dat nog sterker, onder meer omdat in nabijgelegen
steden als Arnhem en Den Bosch wel hoger beroepsonderwijs wordt aangeboden, maar dit geen universiteitssteden zijn.
Winkelen
Volgens bureau RIGO is het winkelaanbod in Nijmegen voor negen gemeenten aan de zuidkant van de Waal behoorlijk belangrijk. Dat geldt het sterkst
voor Ubbergen en Millingen aan de Rijn, gevolgd door Beuningen, Mook en
Middelaar, Heumen, Druten, Groesbeek, Grave en Wijchen. Er zijn volgens
RIGO, dat niet over data beschikt om onderscheid te maken tussen dagelijkse
en niet-dagelijkse boodschappen, geen grote koopstromen vanuit Nijmegen
naar de omliggende gemeenten. Het “Euregionaal Koopstromenonderzoek
2009 Stadsregio Arnhem Nijmegen” gaf op dit punt een ander beeld, want liet
koopstromen vanuit Nijmegen richting Arnhem, Wijchen en Duiven (Ikea)
zien. Atlas voor gemeenten heeft een modelmatige analyse gedaan, waarbij
alleen gekeken is naar de niet-dagelijkse boodschappen (op basis van gegevens
over de bereidheid om te reizen voor niet-dagelijkse boodschappen, gecombineerd met gegevens over het winkelaanbod). Vooral bewoners van omliggende
gemeenten aan de zuidkant van de Waal zullen Nijmegen voor niet-dagelijkse
boodschappen bezoeken, maar ook bewoners van de gemeenten Overbetuwe
en Lingewaard.
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Cultuur en recreatie
Vanuit zeven omliggende gemeenten ten zuiden van de Waal is tussen de 5 en
10% van de verplaatsingen vanwege recreatie op Nijmegen gericht: Ubbergen,
Millingen aan den Rijn, Groesbeek, Heumen, Wijchen, Beuningen en Druten.
De verplaatsingen door Nijmegenaren naar plekken om te recreëren buiten de
stad verspreiden zich over heel het land.
Het aanbod van natuur in het ommeland is van groot belang voor de Nijmegenaren. Onze burgerpeiling uit 2007 laat zien dat 80% van de Nijmegenaren
minimaal één van de natuur- en groene gebieden om de stad meer keer per
jaar bezoekt. Twee derde bezoekt jaarlijks minimaal drie van die gebieden. Een
ruime meerderheid (94%) vindt het voor zichzelf belangrijk dat er dergelijke
gebieden in de omgeving van Nijmegen zijn.
Volgens de modellen van Atlas voor gemeenten is het omvangrijke culturele
aanbod in Nijmegen nog belangrijker voor het ommeland dan het winkelaanbod. De publieksonderzoeken bij de podia laten zien dat de helft van de bezoekers van De Vereeniging, bijna de helft van de bezoekers van de Stadsschouwburg en circa een derde van de bezoekers van LUX, Doornroosje en
Merleyn uit de wijde omgeving van Nijmegen komt. Ook het culinaire aanbod
in Nijmegen trekt bewoners uit omliggende gemeenten, maar de gerichtheid
op Nijmegen is minder sterk dan voor het culturele aanbod, vanwege het aanbod van kwaliteitsrestaurants in het ommeland.
Zorg
De modelmatige analyse van Atlas voor gemeenten laat zien dat vooral de
dichtbij gelegen gemeenten aan de zuidkant van de Waal sterk zijn aangewezen op de ziekenhuizen in Nijmegen. Opvallend is dat twee gemeenten in
Noord-Brabant (Grave en Cuijk) sterker op de Nijmeegse ziekenhuizen aangewezen zijn dan de twee buurgemeenten aan de noordkant van de Waal (Overbetuwe en Lingewaard).
Totaalbeeld
Hierboven zagen we dat Nijmegen op diverse terreinen vooral sterk verweven
is met omliggende gemeenten aan de zuidkant van de Waal. Op basis van de
functionele relaties tussen Nijmegen en de regio op de gebieden werken,
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winkelen, cultuur, horeca, zorg, onderwijs en natuur heeft Atlas voor gemeenten berekend wat een optimale gebiedsafbakening voor regionale samenwerking zou kunnen zijn. Aan de zuidkant van de Waal beperkt die optimale
regio zich niet tot Gelderland (Beuningen, Wijchen, Druten, Heumen, Groesbeek, Ubbergen, Millingen aan de Rijn). Ook de Limburgse gemeenten Mook
en Middelaar en Gennep en de Noord-Brabantse gemeenten Grave, Cuijk,
Mill en Sint Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis behoren volgens de Atlas voor
Gemeenten tot de optimale regio Nijmegen. Voor die gemeenten zijn er weinig alternatieven in de buurt; Venlo is relatief ver weg en heeft over het algemeen minder te bieden dan Nijmegen.
De verwevenheid tussen Nijmegen en de buurgemeenten aan de noordkant
van de Waal is duidelijk kleiner. Daarbij moet bedacht worden dat binnen de
gemeenten aan de noordkant de ene kern dichter bij Nijmegen ligt en de andere dichter bij Arnhem. Volgens Atlas voor gemeenten behoren binnen de
gemeente Overbetuwe de kernen ten zuiden van de A15 (Oosterhout, SlijkEwijk, Andelst, Herveld) tot het ommeland van Nijmegen. Dat geldt ook voor
enkele kernen ten noorden van de A15 (Zetten, Heteren en Randwijk), die
Nijmegen via de A50 snel kunnen bereiken. De grootste kern Elst en ook Driel
zijn meer op Arnhem aangewezen. Binnen de gemeente Lingewaard behoren
alleen de kleinere kernen Gendt, Haalderen en Ressen tot het ommeland van
Nijmegen. De overige kernen (Angeren, Bemmel, Doornenburg, Huissen en
Loo) zijn meer op Arnhem aangewezen.
Atlas voor gemeenten heeft ook bepaald of de complete gemeenten Overbetuwe en Lingewaard tot de regio Nijmegen of de regio Arnhem behoren. In
de huidige situatie geldt voor deze gemeenten dat de functionele relaties met
Arnhem sterker zijn dan die met Nijmegen. Echter, grote projecten (Waalsprong, De Oversteek en Waalfront) zullen de verwevenheid tussen Overbetuwe en Nijmegen versterken. Voor Lingewaard is dat minder het geval.
Ook RIGO heeft het ommeland van Nijmegen afgebakend. Dit op basis van
de mate waarin de bewoners van omliggende gemeenten op diverse terreinen
(woningmarkt, werken, onderwijs, winkelen en recreatie) op Nijmegen gericht
zijn. In tegenstelling tot Atlas voor gemeenten rekent RIGO Overbetuwe en
Lingewaard wél tot het ommeland van Nijmegen, en Mill en Sint Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis niet.
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Een blik
op de toekomst
Bevolking



Economie



Woningmarkt



Sociale staat



Duurzaamheid



Bestuur



Regio



Na alle informatie over de ontwikkelingen in
de voorgaande jaren in de stad en de wijken,
richten we de blik nu op de toekomst. In dit
hoofdstuk hebben we onder meer de volgende
informatie verwerkt:
•	Bevolkingsprognoses (CBS, Primos prognose, eigen prognoses).
•	Provinciaal Economische Verkenning 20132018, Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland.
•	Een in opdracht van grotere steden (waaronder Nijmegen) uitgevoerde trendstudie1.
1 Steden in onzekere en turbulente tijden: trends, ontwikkelingen en uitdagingen 2014 e.v.; Trendstudie, Platform 31,
2013
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Na alle informatie over de ontwikkelingen in de voorgaande jaren in de stad
en de wijken, richten we de blik nu op de toekomst. In dit hoofdstuk hebben
we onder meer de volgende informatie verwerkt:
•	Bevolkingsprognoses (CBS, Primos prognose, eigen prognoses).
•	Provinciaal Economische Verkenning 2013-2018, Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland.
•	Een in opdracht van grotere steden (waaronder Nijmegen) uitgevoerde
trendstudie1.

Bevolking
Inwonertal blijft groeien
In alle bevolkingsprognoses wordt een groei van het inwonertal van
Nijmegen voorspeld. Naar verwachting telt Nijmegen in 2020 tussen de
170.000 en 175.000 inwoners. Op 1 januari 2013 woonden er 166.443
personen in Nijmegen en inmiddels al meer dan 168.000.
Een belangrijke motor voor de groei is de aantrekkingskracht van de opleidingen in Nijmegen, waardoor veel jongeren naar de stad getrokken worden.
Buiten de Randstad neemt het inwonertal vooral toe in en rond steden met
bovenregionale voorzieningen, zoals hogere onderwijsinstellingen, theaters
en ziekenhuizen. Verder hangt de voorspelde groei onder meer samen met
de voortgaande gezinsverdunning en de geplande nieuwbouw in Nijmegen.
Aan de andere kant zijn er ook wijken in Nijmegen die krimpen. Vooral in de
Dukenburg en Lindenholt zien we wijken met een terugloop van het aantal
inwoners door gezinsverdunning: per woning/huishouden neemt het aantal
mensen af.
Ten opzichte van de vergelijkbare steden is de voorspelde groei tot 2025 in
Nijmegen gemiddeld. De voorspelde groei is voor Nijmegen tamelijk robuust;
zowel de Primos prognose als de prognose van het CBS - en ook onze eigen
prognose - gaan uit van een groei van Nijmegen naar circa 175.000 inwoners.
Voor enkele andere steden (Groningen, Leiden en Maastricht) lopen de twee
prognoses behoorlijk uit elkaar.
1 Steden in onzekere en turbulente tijden: trends, ontwikkelingen en uitdagingen 2014 e.v.; Trendstudie,
Platform 31, 2013
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Voor de ontwikkeling van de omvang van de beroepsbevolking in Nijmegen
tot 2025 verschilt de prognose van het CBS (lichte afname) opvallend van de
Primos prognose (behoorlijke groei). Onze eigen prognose zit daartussenin:
een groei van tussen de 1 en 5,5%.
Vertraagde vergrijzing
In Nijmegen gaat de vergrijzing minder hard dan landelijk. Tot 2020 zal vooral de groep jongere senioren toenemen. Lokale onderzoeksuitkomsten laten
zien dat deze groep op diverse fronten steeds actiever wordt. De groep 75+’ers,
waarbij de zorgbehoefte veel groter is dan bij de jongere senioren, gaat pas na
2020 flink in omvang toenemen.
De vergrijzing en het beleid gericht op minder ouderen in een intramurale
setting betekent dat er levensloopbestendig gebouwd moet worden en dat er
woningen aangepast moeten worden.
Mede door de toenemende vergrijzing zal de gemiddelde huishoudensgrootte
nog verder dalen. In de afgelopen jaren is het aandeel eenpersoonshuishoudens al sterk gegroeid, niet alleen door de groei van het aantal onzelfstandig
wonende eenpersoonshuishoudens (aantrekkingskracht van stad op studenten; ook HBO-studenten gaan steeds vaker op kamers wonen), maar ook binnen de zelfstandig wonende huishoudens: 39% van de 66.587 zelfstandig wonende huishoudens is een eenpersoonshuishouden, tegenover 36% in 2000.
De combinatie van de voorspelde groei en de huishoudverdunning betekent
een toename van de woningbehoefte.
Een interessant landelijk fenomeen in dit verband is dat de woningvoorraad in
deze economische crisistijd als een spons meer mensen weet te huisvesten dan
een paar jaar geleden. De trend van daling van de gemiddelde woningbezetting
is gestopt, onder meer door het langer thuis blijven wonen van kinderen en
door de groei van het aantal huishoudens in onzelfstandige woonruimte.
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Economie
Werkloosheidspiek in 2014 met minimale daling daarna
In de Provinciaal Economische Verkenning 2013-2018 wordt vanaf 2014 weer
enige banengroei verwacht (+0,6% per jaar). De werkloosheid in Nijmegen
loopt - net als elders - naar verwachting op tot een top in 2014. Daarna zal de
werkloosheid maar mondjesmaat dalen.
Sectoraal blijven de perspectieven voor de financiële dienstverlening (banken,
verzekeraars) aanhoudend sterk negatief. Ook voor de industrie blijft het
beeld ongunstig. Landbouw en overheid kennen een wat mildere krimpverwachting. Gunstiger zijn de verwachtingen voor horeca, zakelijke en informatiediensten en gezondheids- en welzijnszorg.
Over banengroei op de lange termijn is er weinig zekerheid. Wel wordt er
een verdere groei van de gezondheidszorgsector voorspeld, van 29% van de
Nijmeegse banen nu tot wellicht circa 40% in 2040. Uit recente landelijke
cijfers blijkt in dit verband dat de werkloosheid binnen onderdelen van de
zorgsector de afgelopen tijd sterk gestegen is. Zo zijn er veel medewerkers bij
thuiszorginstellingen hun werk kwijtgeraakt. Verdere bezuinigingen op de
huishoudelijke hulp zullen tot meer banenverlies leiden. En ook de decentralisaties van overheidstaken naar de gemeente, die met bezuinigingen gepaard
gaan, zullen van invloed zijn op de werkgelegenheid. Meer dan voorheen zal er
een beroep gedaan worden op mensen in het eigen netwerk van de personen
die zorg nodig hebben.
Behoefte aan werk voor verschillende doelgroepen
Onder meer vanwege de grote aantrekkingskracht op studenten, behoort
Nijmegen tot de steden met het hoogste aandeel hoogopgeleiden in de beroepsbevolking (54%). Tijdens de crisis is het aantal werkzoekenden met een
hogere opleiding in Nijmegen sterk gestegen. Al met al betekent dit dat er een
sterke behoefte zal blijven aan banen voor hoger opgeleiden, terwijl er voor de
toekomst structureel minder economische groei wordt verwacht.
Een hoog opgeleide beroepsbevolking in combinatie met de aanwezigheid van
kennisinstituten en kennisintensieve bedrijvigheid biedt gelukkig ook kansen
voor het aantrekken van bedrijven en innovatie. Positief in dit verband is dat
Nijmegen goed scoort op woonaantrekkelijkheid en dat we verbeteringen
meten t.a.v. de bereikbaarheid van de stad.

inhoudsopgave

 

71

6

Een blik op de toekomst

Ook onder jongeren is het aantal werkzoekenden flink gestegen, terwijl er nog
niet snel veel ruimte op de arbeidsmarkt ontstaat door ouderen die met pensioen gaan. Verder telt Nijmegen al langer een grote groep laagopgeleide werkzoekenden. De omvang van deze groep schommelt minder mee met periodes
van hoog- en laagconjunctuur in de economie dan de omvang van de groep
hoger opgeleide werkzoekenden. Bij WWB’ers is werk minder vaak de reden
van uitstroom dan enige jaren geleden. Dat betekent dat Nijmegen ook voor
de laagopgeleiden extra banen nodig heeft.
Winkelcentra in verandering
Eerder in deze rapportage is al gewezen op de afname van het winkelvloeroppervlak in de binnenstad en de omvorming naar andere functies (horeca, andere dienstverlening, wonen).
Er wordt steeds meer via internet gekocht. Bij de keuze om naar winkelcentra
te gaan, wordt de belevingswaarde steeds belangrijker. Omdat de centra van
grote steden op dit punt meer te bieden hebben vanwege de aanwezige horeca-, winkel- en culturele voorzieningen en het (historische) karakter, is de
verwachting dat deze centra beter zullen overleven dan winkelcentra buiten de
centra van steden en in minder grote steden.
Diverse trends die door kunnen werken op lokale economie
Landelijk en internationaal zijn er diverse trends in de economie, die door
kunnen gaan werken op de bedrijvigheid in Nijmegen.
- Duurzaam en gezond worden belangrijker. De duurzame economie is in
ontwikkeling. ‘Zero waste’ en het optimaliseren van het gebruik van bestaand vastgoed zijn wezenlijke trends in de lokale bedrijvigheid. Het doel
is kostenbesparing. Een effect is minder ruimtebeslag en daarmee een lagere
afzet van bedrijventerreinen.
- Sommige productie, die eerder naar lagelonenlanden verdween, komt weer
terug in de oude westerse economieën, zowel vanwege de benodigde kennis
als vanwege de korte ‘time-to-market’. Dit gebeurt nu nog op kleine schaal,
maar het zou een grotere beweging kunnen worden.
-		Innovatie vindt steeds meer plaats in kleinere eenheden bij startende ondernemers, toeleveranciers of klanten.
- Bedrijven worden steeds meer een spin in het web van een groot netwerk.
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Woningmarkt
Crisis werkt door in gemeten woningbehoefte
De huidige woningbehoefte richt zich het sterkst op buurten, die niet te ver
van het centrum liggen. Ook blijft er vraag naar ruimere woningen in minder
dichte woonmilieus, verder van het centrum vandaan.
De doorrekening tot 2020 voor Nijmegen op basis van de uitkomsten van het
WoonOnderzoek Nederland 2012 (WoON) laat een sterke behoefte zien aan
goedkopere etage(huur)woningen en overschotten in het geplande aanbod
aan middeldure en dure koop. Deze uitkomsten zijn wel sterk gekleurd door
de crisis. Bij meer optimistische inkomensaannames verschuift een flink deel
van deze vraag naar de vrije sectorhuur of de koopmarkt. Ook een alternatieve benadering vanuit een analyse van verhuisbewegingen sinds 2006 schat de
kansen voor het koopsegment wat gunstiger in.
Als de economie en de woningmarkt gaan aantrekken, kan de vraag naar
duurdere woningen weer toenemen.
Bij de nieuwbouw in Nijmegen-Noord is er sprake van meer flexibiliteit en
maatwerk. Er is meer ruimte voor initiatieven van particulieren en vaker dan
voorheen zijn er kleinere projectontwikkelaars en bouwbedrijven bij betrokken.

Sociale staat
Vragen m.b.t. kwetsbare groepen
In deze monitor hebben we voor het eerst meer uitgebreide gegevens kunnen presenteren over de stapeling van problemen en zorgbehoeftes. Dit heeft
nieuwe inzichten opgeleverd over kwetsbare groepen in Nijmegenaren. Deze
inzichten roepen diverse uitdagingen voor de toekomst op, waaronder de volgende:
-		Kunnen we met de regieteams en de sociale wijkteams de huishoudens
waarin sprake is van stapeling van problemen en zorgbehoeftes voldoende
bereiken?
-		In hoeverre kunnen we een groter beroep gaan doen op mensen in het netwerk van degenen die behoefte aan zorg hebben? Aan de ene kant is er bereidheid tot extra inzet, aan de andere kant maken veel burgers daarbij een
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voorbehoud en zijn er allerlei goede redenen waarom burgers geen extra
inzet kunnen bieden.
- Kunnen we de verwachting waarmaken dat we met de aanstaande decentralisaties van rijkstaken naar de gemeenten meer maatwerk gaan bieden aan
kwetsbaren in de samenleving?
- In hoeverre en bij welke taken is het zinvol om bij de decentralisaties in regionaal verband te gaan samenwerken?
Minder geld voor herstructurering
Bekend is dat sloop en nieuwbouw in wijken een belangrijke factor kunnen
zijn bij het verbeteren van de leefbaarheid. Door de verhuurdersheffing hebben corporaties op dit punt minder financiële slagkracht gekregen. Mogelijk
zullen de corporaties overgaan tot meer verkoop van huurwoningen.
Ook dit kan een effect hebben op de samenstelling van de bevolking in de
wijk en daarmee op de leefbaarheid.

Duurzaamheid
Veel Nijmegenaren hebben belangstelling voor duurzaamheidsthema’s
De Burgerpeiling laat zien dat een flinke groep Nijmegenaren belangstelling
heeft voor maatregelen om warmte in huis te voorkomen, die tevens bijdragen
aan een lager energieverbruik (dak- en gevelisolatie, een groen dak).
Een peiling over duurzaamheid onder ons digitaal stadspanel maakt duidelijk
dat in de afgelopen jaren meer huishoudens zonne-energie zijn gaan opwekken (zonnepanelen, zonneboiler) en dat er veel draagvlak is voor duurzame
energie. Veel Nijmegenaren zijn in principe geïnteresseerd in de mogelijkheid
om mede-eigenaar van zonnepanelen of windmolens te worden, maar willen
daar wél eerst meer over weten.
Veranderingen m.b.t. mobiliteit
Op het vlak van mobiliteit is er sprake van veel ontwikkelingen. Landelijk
wordt er voor de komende periode een minder sterke groei van de mobiliteit
verwacht dan in het verleden. In Nijmegen zien we een toename van het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer en bij het vervoer naar het
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stadscentrum. De elektrische fiets maakt het gemakkelijker om ook voor
grotere afstanden de fiets te pakken. De groei van het meer plaats- en tijdonafhankelijk werken is nog niet ten einde. Verdere digitalisering kan leiden
tot een afname van het aantal verplaatsingen voor verschillende functies. In
Nijmegen en de regio proberen we het openbaar vervoer te optimaliseren. Het
aantal sterk vervuilende auto’s in het verkeer neemt steeds verder af. Enzovoorts. Een interessante vraag is of Nijmegen erin gaat slagen om de beweging
richting meer duurzame mobiliteit te versterken. En ook hoe dit gaat doorwerken op de bereikbaarheid, de luchtkwaliteit en de stank- en geluidsoverlast. Een peiling onder het digitaal stadspanel laat zien dat een behoorlijke
groep Nijmegenaren vaker niet voor de auto, maar voor een ander vervoermiddel zou willen kiezen.

Bestuur
Veranderende rol lokale overheid
Er wordt veel gesproken over een terugtredende overheid en een grotere rol
van burgers. Dit heeft te maken met allerlei ontwikkelingen in de samenleving, zoals de vergrijzing, oplopende zorgkosten, de behoefte aan meer maatwerk, het beter willen benutten van de kracht in de samenleving en steeds
meer burgerinitiatieven op vlakken waar voorheen de overheid of andere partijen het initiatief namen. Dit vraagt om een herdefiniëring van de rol van de
overheid en nieuwe sturingsvormen, waarbij onder meer de volgende vragen
opkomen:
-		Bij wat voor zaken wil de overheid een grotere rol van de burgers?
-		Op welke punten gaat de gemeente de regie loslaten?
-		Welke taken gaat de gemeente minder doen, en wat voor andere taken komen erbij? Het kan zijn dat de gemeente minder tijd in regie gaat stoppen,
maar meer tijd in het vervullen van een faciliterende, verbindende rol.
-		Een terugtrekkende overheid betekent een overheid met minder verantwoordelijkheden. Waar ligt hier de grens voor de burgers, die belasting betalen voor de uitvoering van allerlei taken?
-		Hoe reageren burgers als de overheid zich minder gaat bezighouden met het
uitsluiten van risico’s?
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-		Hoe gaan we de ‘participatiesamenleving’ stimuleren? Hoe gaan we daarover met burgers communiceren?
-		Staat de ambtelijke organisatie voldoende open voor een nieuwe rol van de
lokale overheid?

Regio
Nieuwe vormen van samenwerking in ontwikkeling
Om diverse redenen wordt er in deze tijd veel nagedacht over keuzes m.b.t.
regionale samenwerking: de rol van de Stadsregio is veranderd, gemeenten
zijn de veelomvattende decentralisaties van rijkstaken aan het voorbereiden,
de trend richting een grotere omvang van gemeenten is nog niet ten einde en
er lopen initiatieven voor operationele en inhoudelijke samenwerking tussen
Nijmegen en andere gemeenten en ook voor grensoverschrijdende regionale
samenwerking. Eerder in dit rapport is beschreven dat de verwevenheid tussen
Nijmegen en omgeving per onderwerp verschilt. De mate van verwevenheid is
medebepalend voor op welk terrein en met welke regiogemeenten of -steden
samenwerking wenselijk is. Een voorbeeld van regionale samenwerking is de
inrichting van een gemeenschappelijk werkbedrijf met de buurgemeenten.
Het is belangrijk om goed te volgen wat die samenwerking voor de deelnemende gemeentes gaat opleveren.
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Bijlage 1: stedenvergelijking per thema
Arnhem

Eindhoven

Enschede

Groningen

Leiden

Maastricht

Nijmegen

Tilburg

omvang bevolking

149.803

218.456

158.639

195.405

119.746

121.831

166.369

208.470

15-64 jaar (potentiële beroepsbevolking)

104.330

149.278

108.047

148.185

86.554

84.685

118.964

143.913

1,2

1,1

0,5

2,8

1,6

1,8

1,3

1,1

161.500

228.900

159.400

228.400

129.500

122.100

175.100

218.200

7,8

4,8

0,5

16,9

8,1

0,2

5,2

4,7

inwonertal in 2025
volgens Primos prognose

165.000

230.000

157.000

219.000

124.000

117.000

176.000

220.000

% groei inwonertal
volgens Primos prognose

10,1

5,3

-1,0

12,1

3,6

-4,0

5,8

5,5

100.490

147.950

80.230

134.130

60.270

71.620

99.350

110.050

9.632

9.911

7.425

9.052

6.963

8.457

8.351

7.647

ontwikkeling aantal banen van
werknemers in periode 2008-2012 (in %)

-2,4

-0,4

5,4

-2,2

2,1

-7,4

-5,6

-3,3

% ZZP'ers in beroepsbevolking

10,2

9,6

8,5

9,7

9,1

8,6

9,7

8,9

16

13

10

11

12

12

13

54

43

45

41

45

39

51

28

40

43

44

40

46

33

8,7

8,9

12,2

9,6

4,4

8,7

8,7

4,5

gemiddeld jaarlijks aantal
gereedgekomen nieuwbouwwoningen
in periode 1995-2012

621

963

746

779

273

413

613

1048

gemiddeld jaarlijks aantal
gereedgekomen nieuwbouwwoningen
in periode 2008-2012

769

834

580

895

459

262

669

846

woningvoorraad: % eigen woningen

45

46

50

42

47

42

43

56

woningvoorraad: % huurwoningen
in bezit woningcorporatie

37

40

39

41

34

39

41

34

woningvoorraad: % huurwoningen
in bezit overige huurders

17

14

9

17

18

18

16

10

woningvoorraad: % eigendom onbekend

1

1

3

0

1

1

0

0

gemiddelde woningwaarde (x1.000 euro)

188

230

167

172

228

197

211

208

bevolking

% groei inwonertal
01-01-2011 - 01-01-2013
inwonertal in 2025
volgens prognose van CBS
% voorspelde groei inwonertal
volgens prognose van CBS

stadseconomie
aantal banen
aantal banen per 10.000 personen
in potentiële beroepsbevolking

% banen van werknemers in nijverheid
en energievoorziening
% banen van werknemers
in commerciële dienstverlening

46

% banen van werknemers
in niet-commerciële dienstverlening
% leegstaand winkeloppervlak
in binnenstad
woningmarkt
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bruto arbeidsparticipatie (% werkenden
en werkzoekenden onder 15-64-jarigen)

71

71

63

67

71

64

68

72

% hoogopgeleiden in beroepsbevolking

43

46

32

54

53

37

54

36

werkloosheidspercentage

9,4

5,3

8,7

9,2

6,7

7,0

7,2

8,2

aandeel < 27 jaar onder niet-werkende
werkzoekenden

11

14

13

17

12

12

15

17

aandeel laagopgeleiden onder niet-werkende werkzoekenden

50

46

54

31

47

46

49

43

aandeel niet-werkende werkzoekenden
onder laagopgeleide beroepsbevolking

29

24

33

26

22

18

41

15

aantal WWB-uitkeringen
per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

58

37

54

63

33

38

51

41

aantal WW-uitkeringen
per 1.000 inwoners 15-64 jaar

40

36

38

28

25

31

36

39

aantal AO-uitkeringen
per 1.000 inwoners 15-64 jaar

81

70

88

56

53

90

66

68

% huishoudens met een inkomen tot
110% van het sociaal minimum

16,2

13,2

17,2

17,9

12,7

16,0

15,8

13,7

% huishoudens met een inkomen onder
lage-inkomensgrens

12,4

9,8

12,3

14,0

9,5

11,2

11,5

10,2

9,0

7,5

9,1

9,5

7,1

8,2

7,9

7,8

% vroegtijdig schoolverlaters

5,0

4,3

3,7

4,0

3,7

4,9

3,9

4,1

% vroegtijdig schoolverlaters voor voortgezet onderwijs

1,6

2,2

1,3

1,4

1,3

2,8

1,0

1,6

% vroegtijdig schoolverlaters voor MBO

12,2

9,7

8,5

9,4

11,1

10,5

12,5

10,2

87

88

85

86

93

91

91

90

schaalscore sociale cohesie in de buurt*

5,9

5,7

5,9

5,6

5,7

5,8

5,9

5,8

% dat in de buurt veel overlast van 1
of meer vormen van sociale overlast
ervaart

12

14

12

10

12

26

10

14

% dat veel overlast van buurtbewoners
ervaart*

6

5

6

8

7

5

6

5

% dat in de buurt veel overlast van
rondhangende jongeren ervaart*

7

7

7

4

8

10

5

8

% eens met in de buurt zijn goede
voorzieningen voor jongeren*

25

29

24

34

27

22

30

22

% plichtsgetrouwen

11

13

13

9

8

15

13

12

% verantwoordelijken

28

33

30

28

38

35

31

29

% pragmatici

35

30

28

43

34

25

35

33

% buitenstaanders

25

25

29

20

20

25

21

26

sociaal-economisch profiel
werkend, werkloos, werkzoekend

uitkeringsafhankelijkheid

laag inkomen, armoede

armoedepercentage voor inwoners
onderwijs

% geslaagden voortgezet onderwijs
sociale omgeving

leefstijlen
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% dat in de buurt veel overlast
van parkeerproblemen ervaart*

20

21

18

15

20

20

19

21

% dat in de buurt veel overlast
van te hard rijden ervaart*

23

23

22

17

14

24

20

29

7

10

7

5

3

9

5

10

17

26

48

42

18

49

22

24

% in voorgaande jaar slachtoffer
van 1 of meer delicten

23

24

27

28

27

29

27

23

% in voorgaande jaar slachtoffer
van (poging tot) woninginbraak

4,1

3,3

3,8

3,8

2,4

4,8

5,9

5,6

% in voorgaande jaar slachtoffer
van diefstal uit of vanaf de auto

3,5

3,0

3,0

2,0

4,4

7,3

2,4

2,3

% in voorgaande jaar slachtoffer
van fietsendiefstal

4,0

6,0

7,7

11,5

7,1

8,2

9,7

4,7

% in voorgaande jaar slachtoffer
van geweld

3,9

3,5

2,6

4,4

1,8

6,2

2,4

3,6

% in voorgaande jaar slachtoffer
van vernieling

9,7

9,0

10,1

10,4

10,5

8,8

7,9

7,1

15

17

13

11

9

22

12

19

6

6

6

4

3

20

5

8

aantal verdachten per 10.000 inwoners
van 12 jaar en ouder

166

142

134

116

134

119

130

138

aantal veelplegers per 10.000 inwoners
van 12 jaar en ouder

28

22

25

25

20

20

23

22

aantal harde kern jongeren (onder de
verdachten) per 10.000 inwoners van
12-24 jaar

36

14

19

7

21

29

17

14

% dat zich in de buurt vaak onveilig
voelt*

1,9

2,1

1,2

1,4

1,5

4,4

2,6

3,1

% dat zich in de buurt vaak of soms
onveilig voelt*

15,1

19,1

13,9

10,5

9,6

25,1

15,3

22,7

6,9

6,7

6,9

7,1

7,1

6,5

7,0

6,6

score technische maatregelen om
woninginbraak te voorkomen
(technopreventie)

1,6

1,7

1,7

1,3

1,3

1,7

1,6

1,7

score sociaal-preventieve maatregelen

1,9

2,0

1,8

1,4

1,5

2,0

1,9

2,1

% tevreden over functioneren politie in
het algemeen

32

32

29

38

37

19

33

31

% ontevreden over functioneren politie
in het algemeen

9

12

10

7

7

14

10

11

% tevreden over functioneren politie in
de buurt

26

26

26

31

29

19

25

23

% ontevreden over functioneren politie
in de buurt

9

11

8

6

7

15

7

9

verkeer en vervoer

% dat in de buurt veel overlast heeft
van agressief verkeersgedrag*
positie in ranglijst bereikbaarheid
van banen per auto en OV
(voor 50 grootste steden)
veiligheid
slachtofferschap

indrukken m.b.t. criminaliteit in buurt
% met indruk dat in de buurt veel
criminaliteit voorkomt
% dat in de buurt veel overlast van
drugsgebruik of drugshandel ervaart*
verdachten

onveiligheidsgevoelens

rapportcijfer voor veiligheid in de buurt
preventie

functioneren politie
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% eens met de buurt is buiten goed
verlicht*

78

80

78

78

80

72

78

77

% eens met in de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen*

59

67

56

60

59

48

67

63

% eens met de wegen, paden en pleintjes in de buurt zijn goed onderhouden*

71

71

72

75

67

62

71

65

% eens met de perken, plantsoenen en
parken in de buurt zijn goed onderhouden

73

73

70

76

73

61

69

63

% dat in de buurt veel overlast van 1 of
meer vormen van fysieke verloedering
ervaart

32

29

28

21

29

33

23

34

rapportcijfer buurt (voor hoe prettig het
er wonen is)*

7,3

7,2

7,2

7,3

7,3

7,1

7,3

7,0

% de buurt is voorgaand jaar vooruitgegaan*

17

12

14

15

13

6

14

11

% de buurt is voorgaand jaar achteruitgegaan*

17

15

17

14

14

23

14

17

10

12

20

4

11

9

6

13

9

8

9

13

8

10

8

10

15

13

21

21

13

14

12

19

aantal horecabedrijven
per 10.000 inwoners

32

29

23

30

31

45

28

21

% werknemers in horeca in totaal aantal
werknemers

3,8

3,4

3,9

5,2

6,0

6,7

4,9

4,1

aantal geclassificeerde hotels

14

16

6

13

14

32

8

9

positie in ranglijst meest gastvrije stad
(21 grootste steden, jaarlijks)

13

11

10

5

17

3

9

18

gemiddeld standaardjaarverbruik gas
voor woningen (m3)

1.250

1.350

1.350

1.350

1.100

1.350

1.350

1.050

gemiddeld elektriciteitsverbruik voor
woningen (kWh)

2.850

3.050

3.250

2.550

2.850

3.000

2.850

3.200

534

549

460

450

466

464

485

positie in ranglijst kwaliteit groen in de
wijk (voor 50 grootste steden)

19

6

32

39

15

14

1

25

positie in ranglijst hoeveelheid groen in
de wijk (voor 50 grootste steden)

18

40

12

44

48

37

39

30

4

26

47

14

44

50

16

25

openbare ruimte

imago buurt

cultuur
positie in ranglijst cultureel aanbod (voor
50 grootste steden)
aantal bioscoopzalen
per 100.000 inwoners
aantal bioscoopstoelen
per 1.000 inwoners
toerisme

duurzaamheid

kg huishoudelijk afval per inwoner

positie in ranglijst nabijheid natuurgebieden (voor 50 grootste steden)
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% tevreden over functioneren gemeente
m.b.t. aanpak leefbaarheid en veiligheid

39

37

37

47

42

26

42

29

% ontevreden over functioneren
gemeente m.b.t. aanpak leefbaarheid en
veiligheid

10

13

9

8

9

16

9

16

gemeentebestuur

* Gemeten via Veiligheidsmonitor 2012. Uitkomsten kunnen door iets andere vraagstelling/methodiek en
het andere meetmoment afwijken van wat we via de Burgerpeiling 2013 hebben gemeten.
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Bijlage 2: nadere toelichting op totstandkoming Stads- en
Wijkmonitor
De Stads- en Wijkmonitor als tweejaarlijkse samenvattende thermometer
Voor het maken en evalueren van gemeentelijk beleid is veel informatie nodig.
Ten behoeve van dat beleid verzamelt bureau Onderzoek en Statistiek (O&S)
basisinformatie over beleidsthema’s, doelgroepen en deelgebieden in de stad.
Dat doen we door het bijhouden van statistieken, het afnemen van enquêtes
(onder meer de tweejaarlijkse burgerpeiling) en kwalitatief onderzoek onder
mensen die veel van ontwikkelingen binnen de wijken afweten. Daarnaast
verricht O&S beleidsevaluaties, behoefteonderzoek en klantenonderzoek. Dit
alles leidt tot een breed scala aan statistieken en onderzoeksrapporten van
belang voor de in de Stadsbegroting opgenomen beleidsprogramma’s.
In 2002 ontstond behoefte aan een samenvattend beeld van alle door O&S
verzamelde informatie, met aandacht voor de verbindingen tussen de verschillende onderzoeksresultaten. Het college gaf toen de opdracht om te monitoren hoe de stad en de wijken zich ontwikkelen. Dat leidde tot de tweejaarlijkse
Stads- en Wijkmonitor, waarvan dit de 6e editie is.
Burgerpeiling belangrijke informatiebron
Een belangrijk onderdeel van het werk van O&S is het peilen van meningen,
ervaringen en behoeften van de Nijmeegse bevolking. Ons grootste onderzoek
onder de Nijmegenaren is de tweejaarlijkse burgerpeiling. Bij die peiling stellen we een grote groep Nijmegenaren vragen over leefbaarheid, verkeer, vrijwilligerswerk, zorg en vrijetijdsbesteding. Behalve over de woonbuurt stellen we
ook vragen over de stad. De laatste burgerpeiling is uitgevoerd in de periode
augustus-oktober 2013. Aan deze peiling hebben bijna 2.600 Nijmegenaren
van 15 jaar en ouder deelgenomen.
De steekproefomvang en -verdeling zijn zo gekozen dat we uitspraken kunnen
doen over alle Nijmeegse stadsdelen en over zes clusters van aandachtsgebieden (de gebieden die bij de wijkaanpak extra aandacht krijgen).
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Voor een goed beeld van de stand van zaken in de wijken zijn niet alleen bewoners geënquêteerd en statistieken verzameld. Ook zijn gesprekken gevoerd
met groepen ‘werkers in de wijken’. Het gaat om mensen werkzaam binnen
zorginstellingen, de politie, woningcorporaties, scholen, bewonersgroepen en
de gemeente. Verder is gebruik gemaakt van de Leefbaarometer, een landelijk
instrument dat - hoofdzakelijk op basis van statistieken - een beeld geeft van
de ontwikkelingen van de leefbaarheid in gemeenten en kleine gebieden daarbinnen.
Vergelijking met andere steden
In deze hoofdrapportage van de Stads- en Wijkmonitor vergelijken we Nijmegen met zeven andere steden. In overleg met de auditcommissie van de raad is
besloten dat bureau Onderzoek en Statistiek vanaf 2013 bij stedenvergelijking
gaat werken met een vaste set van steden. Bij de keuze voor die set is gekeken
naar drie criteria: welk of geen kennisstad, bevolkingsomvang en nabijheid.
De set ziet er als volgt uit:
-		zes kennissteden (studentensteden) met tussen de 120.000 en 210.000 inwoners (Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht en Tilburg);
- en Arnhem (stad van vergelijkbare omvang nabij Nijmegen).
Belangrijke bronnen voor de stedenvergelijking zijn CBS-statline en de jaarlijkse landelijke Veiligheidsmonitor (IVM). Sinds de vernieuwing van de Veiligheidsmonitor in 2012 nemen er jaarlijks circa 700 Nijmegenaren aan deel.
In de stedenvergelijking zijn de uitkomsten van najaar 2012 opgenomen. De
uitkomsten van najaar 2013 komen voorjaar 2014 ter beschikking.
Andere bronnen voor de stedenvergelijking zijn:
- HKS-gegevens politie, bewerkt door KLPD - Dienst IPOL;
- Lisa werkgelegenheidsregister Nederland;
- Locatus; databanken over veranderend winkellandschap;
-		UWV;
-		VSV-Verkenner;
-		Ministerie van OCW;
-		Motivaction (leefstijlen);
-		Atlas voor gemeenten 2013;
- Jaarverslag NVB/NVF 2012;
- bedrijfschap Horeca en Catering;
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- Van Spronsen & Partners horeca-advies / VVV Nederland (onderzoek naar
meest gastvrije stad).
Extra informatie op internet
In de voorgaande rapportage hebben we de meest opvallende ontwikkelingen
in de stad en in de wijken beschreven. Daarnaast zijn er per thema en per woonwijk (wijkprofielen) meer uitgebreide rapportages geschreven. U vindt ze op:
www.nijmegen.nl > Gemeente > Onderzoek & Cijfers.
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze publicatie of de aanvullende rapportages behoefte hebben aan specifieke informatie, dan kunt u deze zoeken op: www.nijmegen.nl > Gemeente > Onderzoek & Cijfers. Daar kunt u ‘Cijfers’ aanklikken
voor statistieken over diverse thema’s (Stadsgetallen). Diverse statistieken zijn
per stadsdeel en per wijk beschikbaar. En voor inzage in onze rapporten kunt
u ‘Onderzoeksrapporten’ aanklikken (Rapportenzoeker).
In de verschillende onderdelen van de Stads- en Wijkmonitor is kaartmateriaal van Nijmegen opgenomen. De in dat kaartmateriaal gehanteerde wijkgrenzen zijn een benadering van de administratief vastgelegde wijkgrenzen.
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