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De Wijkatlas Leidschendam-Voorburg is een uitgebreid naslagwerk met veel
informatie over alle wijken en buurten van de gemeente. De Wijkatlas bevat
gegevens over de woningen, bevolkingssamenstelling, werk en inkomen,

, betrokkenheid, leefbaarheid en veiligheid. Behalve de actuele
situatie wordt ook de ontwikkeling over de afgelopen jaren zichtbaar gemaakt.

De Wijkatlas bestaat uit twee onderdelen. Er is een database op internet waarin
alle cijfers zijn verzameld per wijk en vaak ook per buurt. De database op
internet wordt jaarlijks aangevuld met de meest actuele cijfers. U kunt hiermee
zelf tabellen, grafieken en kaarten samenstellen met de gewenste onderwerpen,
gebieden en perioden. De database is te vinden op www.lv.nl/wijkatlas.

Het andere onderdeel van de Wijkatlas heeft u nu in handen. Dit rapport bevat
per wijk een analyse van de meest relevante cijfers. In die analyses worden de
cijfers vergeleken met het gemiddelde van de gemeente, waarmee de sterke en
zwakke punten van een wijk inzichtelijk worden gemaakt. Ook worden de
ontwikkelingen binnen de wijk beschreven. Dit rapport verschijnt tweejaarlijks;
dit is de tweede uitgave.

De cijfers uit de Wijkatlas zijn deels afkomstig uit diverse registraties van onder
meer gemeente, politie, woningcorporaties en het CBS. Een tweede belangrijke
bron is een bewonersenquête die duidelijk laat zien hoe bewoners oordelen over
hun wijk en welke problemen en sterke punten zij ervaren.

voorzieningen
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Voorwoord

De Wijkatlas is een boekje met informatie over de wijken en de stad. Gegevens uit diverse bronnen 
en de resultaten van representatief onderzoek zijn in de Wijkatlas verzameld en geanalyseerd. Zo 
is er een eerlijk beeld van de wijken ontstaan. De sterke en de zwakke kanten van een wijk worden 
uitgelicht en er is aandacht voor de thema’s waar de bewoners belang aan hechten. 

Het is alweer drie jaar geleden dat we zijn gestart met de ontwikkeling van een Wijkatlas voor Leid-
schendam-Voorburg. De eerste editie verscheen in 2010 en inmiddels is duidelijk dat het zowel voor 
de gemeente als voor andere partijen een waardevol instrument is. De informatie uit de Wijkatlas is 
de basis geweest voor de ontwikkeling van beleid en de keuzes die we als overheid hebben moeten 
maken. Maar ook inwoners en organisaties zoals de Politie, de woningcorporaties en de welzijnsorga-
nisaties maken gebruik van de wijkanalyses en de onderliggende informatie uit de digitale database. 

Voor u ligt de Wijkatlas 2012. Voor de ontwikkeling van deze nieuwe editie is weer een breed 
belevingsonderzoek gedaan onder de inwoners van Leidschendam Voorburg. Meer dan 50% van de 
ondervraagden heeft de vragenlijst ingevuld en daarmee heeft de Wijkatlas als instrument aan kracht 
gewonnen. We kunnen nu ook de resultaten uit 2012 vergelijken met de resultaten uit 2010 en zo de 
ontwikkelingen in de wijken en de stad monitoren. 

Kortom, het is zeker de moeite waard om kennis te nemen van deze nieuwe Wijkatlas. 
Ik nodig u uit om de informatie goed te gebruiken!

Met vriendelijke groet,

Drs. P.M.M. van Ostaijen
Wethouder Wijkgericht werken
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Wegwijzer

De Wijkatlas is een instrument dat veel informatie biedt over het woon- en leefklimaat in de wijken en 
buurten van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De atlas bestaat uit twee onderdelen: een database 
met alle cijfers (op internet) en een papieren publicatie (en PDF bestand daarvan) met analyses van de 
verschillende wijken. 

Doelstelling
De Wijkatlas moet een duidelijk totaalbeeld schetsen van de huidige situatie en ontwikkelingen in de wij-
ken van Leidschendam-Voorburg en in de totale gemeente. De atlas moet zowel objectieve als subjectieve 
informatie bevatten op het gebied van bevolking, woningen, werk/inkomen, onderwijs/ kinderopvang, 
leefbaarheid en veiligheid. De wijkatlas moet het mogelijk maken de wijken onderling te vergelijken en 
moet de sterke en zwakke punten en ontwikkelingen van elke wijk inzichtelijk maken. Daarmee moet 
de atlas een duidelijke basis bieden voor ontwikkeling en bijsturing van wijkgericht beleid en wijkgericht 
werken voor zowel de gemeente als andere organisaties.

Bronnen en meetdata
Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is informatie nodig over de buurten en wijken. Deze infor-
matie is op twee manieren beschikbaar gekomen. In de eerste plaats is gebruik gemaakt van bestaande 
registraties van onder meer de gemeente, politie, de corporaties en andere lokale en landelijke organisa-
ties. Deze registraties bieden al veel informatie over de situatie in buurten en wijken. 
Bestaande registraties bieden echter geen inzicht in de beleving van het woonklimaat door de bewoners. 
Daarvoor zijn andere instrumenten nodig, zoals een bewonersenquête. In het voorjaar van 2010 en in het 
najaar van 2012 heeft een bewonersenquête plaatsgevonden in het kader van deze wijkatlas. Een deel van 
de vragen is beschikbaar op buurtniveau. Bij de andere vragen is dat niet mogelijk, maar worden de cijfers 
alleen op wijkniveau gepubliceerd. Op de volgende twee pagina’s is meer informatie opgenomen over de 
bewonersenquête.
De Wijkatlas is een monitor en wordt dan ook regelmatig geactualiseerd. De cijfers uit registraties worden 
jaarlijks geactualiseerd en gepubliceerd in de database op internet. Eens in de twee jaar wordt een nieuwe 
bewonersenquête gehouden en verschijnt er een nieuwe papieren publicatie met wijkanalyses.
De meeste cijfers in deze papieren atlas hebben betrekking op de situatie per 1 januari 2012, of het gehele 
kalenderjaar 2011. Sommige cijfers komen pas later beschikbaar waardoor een eerdere datum moest wor-
den gebruikt. Bij bijna alle gegevens worden ook de cijfers van twee jaar eerder in deze atlas getoond. In de 
database op internet worden cijfers jaarlijks aangevuld maar blijven cijfers uit eerdere jaren beschikbaar. 

Database op internet
In de wijkanalyses in dit rapport vindt u in de grafi eken de cijfers per wijk voor de meest relevante onder-
werpen. Meer gedetailleerde cijfers (bijvoorbeeld meer dan drie leeftijdsgroepen), absolute cijfers en 
extra onderwerpen vindt u in de database op internet. Bij de meeste onderwerpen zijn hierin cijfers voor 
meerdere jaren opgenomen; deze tijdreeks zal steeds verder worden uitgebreid. U kunt de cijfers ook 
bekijken op buurtniveau, mits ze beschikbaar en voldoende betrouwbaar zijn. Daarnaast bevat de database 
onderwerpen die op wijkniveau niet beschikbaar zijn, maar wel op gemeenteniveau.
Met de database kunt u zelf een of meer onderwerpen selecteren voor de door u gewenste meetdata en 
de gewenste gebieden. U maakt er eenvoudig tabellen, maar ook grafi eken of kaarten mee. Deze kunt u 
afdrukken of opslaan als afbeelding of Excelbestand. 
De database van de Wijkatlas vindt u op www.leidschendam-voorburg.nl/wijkatlas (of het verkorte adres 
www.lv.nl/wijkatlas). 
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 Bewonersenquête 2012

Om inzicht te krijgen in de beleving van het woonklimaat door de bewoners wordt eens in de twee jaar 
een bewonersenquête gehouden. De cijfers in deze Wijkatlas zijn afkomstig uit twee bewonersenquêtes 
die werden gehouden in het voorjaar van 2010 en het najaar van 2012. 

Steekproef en onderzoeksopzet
De bewonersenquête is uitgevoerd in de vorm van een enquête die schriftelijk of via internet kon worden 
ingevuld. Begin oktober 2012 ontvingen 5810 inwoners van 18 jaar en ouder een brief ondertekend door 
het college van burgemeester en wethouders met inlogcodes voor de internetvragenlijst. Twee weken 
later ontving iedereen die de enquête nog niet had ingevuld een nieuwe brief met een papieren vragenlijst 
en antwoordenvelop plus nogmaals de inlogcodes. Weer drie weken later werd nog een herinneringsbrief 
verzonden. In 2010 waren er slechts twee contactmomenten: toen ontving iedereen direct de papieren 
vragenlijst. Bij de steekproeftrekking is ervoor gezorgd dat per adres maximaal een persoon werd aange-
schreven. De steekproef is daarnaast zodanig getrokken dat per buurt ten minste ongeveer 50 en per wijk 
ongeveer 200 respondenten werden verwacht. Het veldwerk van de enquête is verzorgd door Oostveen 
Beleidsonderzoek en Advies. De volledige vragenlijst is niet opgenomen in deze Wijkatlas, maar is desge-
wenst op te vragen bij het onderzoeksbureau.

Respons
Van de 5810 in 2012 uitgezette enquêtes werden er uiteindelijk 3105 ingevuld via internet of terugge-
stuurd per post. De respons bedroeg daarmee 53%. Dat is een goed resultaat voor een vragenlijst in deze 
regio. Het responspercentage is duidelijk hoger dan in 2010 (44%). Van de respondenten vulde in 2012 
57% de vragenlijst via internet in en 43% op papier. In 2010 koos nog 74% voor de papieren vragenlijst.
Op buurtniveau was de respons het laagst in de buurten Prinsenhof hoogbouw (39%), De Heuvel (44%) 
en Voorburg Noord (45%) en het hoogst in Duivenvoorde en de Verzetsheldenwijk (65%). In de andere 
buurten lag de respons tussen 46 en 64%. Op wijkniveau liep de respons uiteen van 43% (Prinsenhof) tot 
63% (De Zijde/Duivenvoorde/Park Veursehout), zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Totale bevolking vanaf 18 jaar, steekproef en respons naar wijk (2012)
Wijkindeling Bevolking

18+
Steek-
proef

Respon-
denten

Respons
in % (2012)

Respons
in % (2010)

  1  De Zijde / Duivenvoorde / Veursehout
  2  Prinsenhof
  3  ‘t Lien / De Rietvink
  4  Stompwijk
  5  Leidschendam-Zuid en omgeving
  6  De Heuvel / Amstelwijk

  7  Damsigt en omgeving
  8  Essesteijn
  9  Voorburg Midden en Oud
10  Bovenveen
11  Voorburg Noord
12  Voorburg West

Gemeente totaal

 3956
4231
5607
1798
4262
2489

4996
4303

11068
5508
5237
3437

56892

486
484
484
484
484
484

484
484
484
484
484
484

5810

305
209
284
243
273
218

286
267
285
231
219
283

3105

63%
43%
59%
50%
56%
45%

59%
55%
59%
48%
45%
58%

53%

50%
40%
43%
43%
44%
45%

50%
50%
46%
42%
32%
46%

44%

In de vragenlijst is gevraagd naar leeftijd en geslacht. Dat maakt het mogelijk om op deze kenmerken de 
respondenten te vergelijken met de bevolking van 18 jaar en ouder. De responscijfer per groep worden 
getoond in de tabel op de volgende bladzijde. De verschillen in respons naar leeftijd zijn groter dan naar 
buurt. Vooral in de jongste leeftijdsgroep (18-24 jaar) is de respons laag maar sinds 2010 wel gestegen van  
19 naar 26%. Onder de andere leeftijdsgroepen varieert de respons van 43% tot 65%. Onder vrouwen is de 
respons groter (56%) dan onder mannen (50%). Dit soort verschillen naar leeftijd en geslacht is gebruike-
lijk bij gemeentelijke bewonersenquêtes.
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Totale bevolking vanaf 18 jaar, steekproef en respons naar leeftijd en geslacht (2012)
Categorie Bevolking

18+
Steek-
proef

Respon-
denten

Respons
in % (2012)

Respons
in % (2010)

18-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55-64 jaar
65-74 jaar
75 jaar en ouder
niet ingevuld

man
vrouw
niet ingevuld

Gemeente totaal

4793
7606
9487

10396
9838
7909
6863

x

26932
29960

x

56892

489
723
974

1075
1024

809
716

x

2744
3066

x

5810

127
305
485
553
645
519
414

57

1354
1689

62

3105

26%
43%
51%
52%
64%
65%
59%

x

50%
56%

x

53%

19%
32%
34%
47%
53%
61%
58%

x

40%
49%

x

44%

Weging
Door de wijze van steekproeftrekking (vast aantal per wijk/buurt) zouden kleine buurten/wijken oververte-
genwoordigd zijn in de enquête. Daarom is bij de berekening van cijfers op hogere niveaus (wijk, gemeente) 
een weging toegepast op buurtniveau (op de verhouding tussen respondenten en inwoners vanaf 18 jaar). 

Onbetrouwbaarheidsmarges
Bij onderzoek in de vorm van enquêtes via steekproeven is altijd sprake van bepaalde onbetrouwbaar-
heidsmarges. De werkelijke cijfers onder de totale bevolking kunnen daardoor iets afwijken van de gevon-
den percentages zoals die in dit rapport worden gepresenteerd. Hoe groot die marge is, is afhankelijk van 
het aantal respondenten, de totale populatie (aantal inwoners vanaf 16 jaar) en de gevonden percentages 
(tussen de 30-70% is de marge breder dan bij heel hoge of lage percentages van 5-10 of 90-95%). Bij 
percentages bedraagt de marge bij dit onderzoek maximaal 2% bij cijfers op gemeenteniveau en maximaal 
6-7% op wijkniveau. De marges per wijk bij gevonden percentages van 40% en 10% zijn weergegeven in on-
derstaande grafi ek. Op buurtniveau zou die marge groter zijn (tot bijna 20%). Omdat de cijfers dan feitelijk 
niet meer bruikbaar zijn, worden op buurtniveau geen percentages uit de enquête weergegeven.
Anders ligt dat bij rapportcijfervragen en samengestelde schaalscores. Omdat respondenten daarbij genu-
anceerder kunnen antwoorden zijn de marges kleiner. De marges bij deze rapportcijfers en schaalscores 
zijn afhankelijk van het aantal respondenten, de populatie en de standaardafwijking van het betreffende 
onderwerp. De marges bedragen ongeveer 0,3-0,5 punten op buurtniveau, 0,2-0,3 punten op wijkniveau 
en 0,1 punten op gemeenteniveau. Bij deze rapportcijfers en schaalscores worden daarom de resultaten in 
de database wel op buurtniveau weergegeven. In dit rapport worden buurtcijfers genoemd indien ze sterk 
afwijken van het wijkgemiddelde. Het aantal respondenten per buurt loopt uiteen van 56 tot 231 (uitge-
zonderd de kleine buurt Schakenbosch met 20 respondenten). 

Onbetrouwbaarheidsmarges per wijk bij percentages van 40 en 10%.

Gemeente totaal   (±2%)

12 Voorburg West   (±5%)

11 Voorburg Noord   (±6%)

10 Bovenveen   (±6%)

9 Voorb. Midden/Oud   (±6%)

8 Essesteijn   (±6%)

7 Damsigt e.o.   (±6%)

6 Heuvel/Amstelw   (±6%)

5 Leidschendam-Z   (±6%)

4 Stompwijk   (±6%)

3 't Lien/De Rietvink   (±6%)

2 Prinsenhof   (±6%)

1 Zijde/Duiv/Veur   (±5%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

(±1%)

(±3%)

(±4%)

(±4%)

(±3%)

(±3%)

(±3%)

(±4%)

(±3%)

(±4%)

(±3%)

(±4%)

(±3%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

bij gevonden percentage van 40% bij gevonden percentage van 10%
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Wijkanalyses

In dit rapport vindt u, vanaf de volgende pagina, wijkanalyses voor de 12 wijken van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg. In een wijkanalyse wordt de situatie in de wijk vergeleken met die in de totale 
gemeente, waarmee de sterke en zwakke punten van elke wijk inzichtelijk worden gemaakt. Ook worden 
de ontwikkelingen beschreven door de cijfers te vergelijken met die van twee jaar geleden. 

In een wijkanalyse worden de meest relevante cijfers samengevat in grafi eken (aan de buitenkant van de 
pagina’s) en worden de belangrijkste conclusies omschreven in tekstblokken. 
In de grafi eken worden cijfers en percentages voor de betreffende wijk (in donkere staven) steeds verge-
leken met de gemiddelde cijfers voor de totale gemeente (in lichtere staven schuin erachter). Naast de 
staven kunt u de scores afl ezen, zowel voor het meest recente jaar (in zwart) als voor twee jaar eerder 
(in grijs). In de grafi eken worden blauwe, oranje en groene staven gebruikt. Indien een hoge score op het 
betreffende onderwerp gunstig is, zijn de staven groen. Als een hoge score ongunstig is, zijn de staven 
oranje. Bij neutrale indicatoren zijn ze blauw.
In de teksten naast de grafi eken worden de belangrijkste conclusies nog eens samengevat. Die samenvat-
ting is niet uitsluitend op de staafgrafi eken gebaseerd, maar ook op de achterliggende gegevens uit de da-
tabase (extra onderwerpen en cijfers per buurt). Eventuele verschillen tussen de buurten waaruit een wijk 
bestaat worden in de tekst ook beschreven. In de tekst wordt aangegeven op welke aspecten de wijk hoger 
of lager scoort dan de totale gemeente en/of hoger of lager dan twee jaar eerder. Een dergelijke conclusie 
wordt alleen getrokken indien het verschil signifi cant is (en bij cijfers uit de bewonersenquête dus groter 
dan de onbetrouwbaarheidsmarges). 

Elk van de wijken wordt beschreven op vier bladzijden. Dat gebeurt steeds volgens dezelfde opzet, waarbij 
de thema’s overeen komen met de thema-indeling van de database van de Wijkatlas:
- 1e pagina: situatiekaartje en algemene schets / wonen
- 2e pagina: bevolking / werk en inkomen / voorzieningen en gezondheid (inclusief sport en cultuur)
- 3e pagina: betrokkenheid en sociale netwerken / leefbaarheid
- 4e pagina: veiligheid / algemeen (ontwikkeling, problemen, sterke punten)
NB In 2012 werd niet opnieuw gevraagd naar de sterke punten van elke wijk; voor de volledigheid zijn de 
antwoorden uit 2010 wel opgenomen in deze atlas.

Een overzicht van alle gebruikte indicatoren met defi nitie en bron is te vinden in het overzicht op de laatste 
pagina’s van dit rapport (blz.56-59).

Wijk- en buurtindeling
In dit rapport worden de 12 wijken van de gemeente Leidschendam-Voorburg besproken. Elke wijk be-
staat weer uit meerdere buurten, uitgezonderd Bovenveen en Voorburg Noord.
Bij elke wijkanalyse staat een klein kaartje met de grenzen van de buurten in de wijk. De buurten die 
samen de betreffende wijk vormen zijn iets donkerder weergegeven dan buurten in de omliggende wijken. 
Buurten die beginnen met hetzelfde nummer vormen samen een wijk, bijvoorbeeld buurt 2.0 Prinsenhof 
hoogbouw en buurt 2.1 Prinsenhof laagbouw vormen samen wijk 2 Prinsenhof. Een kaart waarop de gren-
zen van alle buurten staan aangegeven vindt u helemaal achterin deze Wijkatlas op blz.60.

Gewijzigde wijkindeling 2011
Begin 2011 is de wijkindeling veranderd wat betreft de wijken 1 en 6. De oude wijken waren als volgt: De 
Zijde/Duivenvoorde/Amstelwijk/Rivierduinen (wijk 1) en Park Veursehout/Leidsenhage/De Heuvel (wijk 
6). In de nieuwe indeling is Amstelwijk verschoven naar wijk 6 en Park Veursehout/Leidsenhage naar wijk 
1. De oude buurt Rivierduinen wordt nu aangeduid als Schakenbosch. De buurtgrenzen zijn ongewijzigd. 
Wel is de nummering van buurten binnen wijk 1 en 6 gewijzigd.
Eind 2011 werd de grens tussen de buurten Stompwijk en Landelijk gebied (binnen de wijk Stompwijk) 
iets veranderd. De cijfers uit registraties voor eerdere jaren zijn opnieuw berekend. Bij de cijfers uit de 
enquête was dat niet mogelijk omdat de enquêtes anoniem worden verwerkt en uitsluitend de (oude) 
buurtcode bevatten. De wijziging heeft geen effect op de wijkcijfers voor Stompwijk.
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 Wijk 1: De Zijde / Duivenvoorde / 
Park Veursehout

Deze wijk bestaat uit de buurten De Zijde, Duiven-
voorde, Park Veursehout en Schakenbosch (Rivierdui-
nen). Duivenvoorde is de grootste buurt; ongeveer een 
kwart van de woningen werd er gebouwd in 1969 en 
de rest in de jaren 1978-1980. De Zijde werd groten-
deels gebouwd in de jaren zestig en  Park Veursehout 
in de jaren 1997-1999. Ook de buurt Leidsenhage 
wordt tot de wijk gerekend. Behalve het winkelcen-
trum staan in Leidsenhage nog 41 etagewoningen uit 
1999. Bij de presentatie van buurtcijfers worden Park 
Veursehout en Leidsenhage gecombineerd. Verspreid 
over Schakenbosch staan nog 50 woningen.

Wonen
In de wijk De Zijde/Duivenvoorde/Park Veursehout 
staan (inclusief Schakenbosch) 2518 woningen. Dat 
zijn voornamelijk rijtjeswoningen (45%) en etagewo-
ningen (ook 45%). Twee van de drie woningen (in De 
Zijde 87%) zijn eigen woningen en slechts 6% wordt 
verhuurd door de corporaties (in Duivenvoorde).
Bewoners waarderen de woningen in de buurt relatief 
hoog (7,8). De WOZ-waarde is ook hoger dan gemid-
deld, behalve in Duivenvoorde.
Het aantal reacties per gepubliceerde woning (in Dui-
venvoorde) en de gemiddelde wachttijd zijn ongeveer 
gelijk aan die in de totale gemeente. Het aandeel wijk-
bewoners dat wil verhuizen is relatief laag: 9%.

 2518 woningen  
2010 2012

vrijstaand 3% 3%
2-onder-1-kap 6% 6%
rijtjeswoning 45% 45%
etagewoning 45% 45%
overige won. 1% 1%

 0    20  40  60  80%    

 eigendom  
2010 2012

eigen woning 64% 65%
part.verhuur 30% 29%
corporatie 6% 6%

 0    20  40  60  80%    

 woningkwaliteit  
cijfer volgens bew.: 2010 2012

- eigen woning 8,0 8,1
- woningen buurt 7,9 7,8

2010 2012 1     3      5     7     9   

WOZ-waarde 324 311
0        200      400       

 woningzoekenden  
2009 2011

reacties p.won. 164 128
gem.wachttijd 35 20

 0      100    200    300

wil verhuizen 9% 9%
 0    10    20    30  40%

                   1 Zijde / Duivenv. / Veurseh.
                   Gemeente totaal

2012

Wonen

2010

x 1000 €

            
            



9Oostveen  Beleidsonderzoek  en  Advies     

Bevolking

In de wijk De Zijde/Duivenvoorde/Park Veursehout 
wonen 4953 inwoners: 120 minder dan in 2010. In de 
wijk wonen veel ouderen vanaf 55 jaar: 49%. Vooral in 
Duivenvoorde is het aandeel ouderen hoog (55%). In 
elk van de vier buurten wonen meer ouderen dan in de 
totale gemeente.
Onder de 2.411 huishoudens bevinden zich relatief 
veel paren met kinderen (36%). Het percentage eenou-
dergezinnen is wat lager dan in de totale gemeente.
Het aantal inwoners met een niet-westerse etniciteit is 
ondergemiddeld: 14%. Dat geldt ook voor de mobili-
teit: 14% heeft zich de afgelopen twee jaar gevestigd. 
Al deze cijfers zijn sinds 2010 weinig veranderd.

Werk en inkomen

In de buurten De Zijde (57%) en Park Veursehout 
(53%) wonen veel mensen met een hoog inkomen. In 
Duivenvoorde wijkt de inkomensverdeling niet veel af 
van die in de totale gemeente.
Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering 
(2%) en het aandeel werkzoekenden (3% van alle inwo-
ners van 15-64 jaar) zijn lager dan gemiddeld en niet 
veranderd. Het aandeel mensen dat betaald werk heeft 
en het deel daarvan dat in de eigen gemeente werkt 
wijken niet signifi cant af van dat in de totale gemeente.
Bij de 388 bedrijven in de wijk werken 3886 personen. 
Door de aanwezigheid van winkelcentrum Leidsenhage 
is de sector handel/horeca oververtegenwoordigd. In 
de andere buurten wordt vooral gewerkt in de dien-
stensector.

Voorzieningen en gezondheid

Het rapportcijfer dat bewoners geven voor het 
voorzieningenniveau in het algemeen is iets hoger dan 
gemiddeld: 7,6 (in Park Veursehout 8,3). Ook de cijfers 
die men geeft voor afzonderlijke voorzieningen zijn 
relatief hoog. Vooral openbaar vervoer (8,3), winkels 
(8,0) en gezondheidsvoorzieningen (7,5) worden hoger 
dan elders beoordeeld. In Duivenvoorde en Schaken-
bosch zijn de cijfers voor winkels en gezondheidsvoor-
zieningen sinds 2010 gestegen alsmede het cijfer voor 
voorzieningen in het algemeen. 
Het aantal bewoners dat aan sport doet (63%) of 
amateurkunst beoefent (22%) ligt op een gemiddeld 
niveau. Van alle volwassen bewoners zegt 19% als 
mantelzorger actief te zijn.

 4.953 inwoners  
2010 2012

0-23 jaar 21% 20%
24-54 jaar 31% 30%
55 jaar en ouder 48% 49%

 0    20    40   60  80%

 2.411 huishoudens  
2010 2012

alleenstaand 39% 40%
paar zonder kind 21% 20%
paar met kind 35% 36%
eenoudergezin 4% 4%

 0    20    40   60  80%

 kenmerken bevolking  
2010 2012

niet-westerse etn. 14% 14%
gevestigd afge- 14% 14%
   lopen 24 mnd.  0    20    40   60  80%

 Werk en inkomen  

 inkomensverdeling  
2008 2010

laag 23% 26%
midden 35% 37%
hoog 42% 37%

 0       20      40    60%

 zonder werk  
2010 2012

bijstandsuitkering 2% 2%
werkzoekend 3% 3%

 0     5    10    15  20%

 werknemers  
2010 2012

werkt (18-64 jaar) 65% 66%
waarvan in LV 20% 15%

 0    20    40   60  80%

 3886 arbeidsplaatsen  
2009 2011

- industrie/bouw 1% 1%
- handel/horeca 47% 45%
- diensten 52% 54%

 0   20  40  60  80%    

 rapportcijfers buurtvoorzieningen  
2010 2012

speelmogelijkhed. 7,2 6,8
voorz./act.jeugd 5,6 5,2
voorz./act.ouderen 6,4 6,3
gezondheidsvoorz 7,3 7,5
welzijnsvoorzien. 6,5 6,8
winkels dag.boods 7,6 8,0
sportvoorziening. 6,9 6,9
openb.vervoer 8,2 8,3

voorzieningen tot. 7,4 7,6
1     3      5     7     9   

 sport en cultuur  
2010 2012

sportdeelname 58% 63%
amat.kunstbeoef. 19% 22%

 0    20    40   60  80%

 gezondheid  
2010 2012

mantelzorgers 14% 19%
 0    10    20   30  40%

                   1 Zijde / Duivenv. / Veurseh.
                   Gemeente totaal

1 De Zijde / Duivenvoorde / Veursehout  

Voorzieningen / gezondheid

Bevolking
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Betrokkenheid/sociale netwerken

Het aandeel bewoners dat het een goede zaak vindt als 
bewoners actief bijdragen aan verbetering en onder-
houd van hun buurt is iets lager dan gemiddeld (63%); 
een op de drie bewoners wil ook zelf actief bijdragen. 
Het rapportcijfer voor betrokkenheid van bewoners 
is in alle vier buurten relatief hoog (7,1) en sinds 2010 
niet veranderd. 
De rapportcijfers die bewoners geven voor het 
samenleven van jong en oud en van de verschillende 
etniciteiten zijn iets hoger dan gemiddeld. In de buurt 
Duivenvoorde liggen deze cijfers op een gemiddeld 
niveau. De sociale cohesie is sterker dan gemiddeld. In 
Schakenbosch is de sociale cohesie zeer hoog.
Het aantal bewoners dat wekelijks contact heeft met 
buurtgenoten is gestegen van 72% naar 80% en ligt nu 
hoger dan gemiddeld. Het aandeel bewoners dat een 
buurthuis bezoekt (20%) of vrijwilligerswerk doet (31%) 
is ongeveer net zo hoog als in de hele gemeente.

Leefbaarheid

De bewoners beoordelen hun buurt in het algemeen 
bovengemiddeld: 8,0. Groenonderhoud wordt vrij 
gemiddeld beoordeeld, maar in De Zijde en Park 
Veursehout hoger. Ook het cijfer voor onderhoud van 
de bestrating is gemiddeld, maar in Duivenvoorde dui-
delijk lager. Het cijfer voor parkeergelegenheid is hoog, 
vooral in De Zijde.
Overlast en vervuiling komen relatief weinig voor in 
de wijk. Het aantal bewoners dat vindt dat rommel op 
straat, hondenpoep, jeugdoverlast, te hard rijden en 
parkeeroverlast vaak in de buurt voorkomen is signi-
fi cant lager dan gemiddeld; geen van de problemen 
komt vaker voor dan in de gemeente als geheel. Het 
aandeel bewoners dat vindt dat parkeeroverlast vaak in 
de buurt voorkomt daalde van 19 naar 11%.
Bij de gemeente werden in 2010 502 meldingen 
ingediend over de buitenruimte. Dat zijn er duidelijk 
minder dan in 2008. In alle categorieën, maar vooral bij 
straatmeubilair en vervuiling daalde het aantal meldin-
gen. Alleen bij openbaar groen ligt het aantal meldin-
gen nog bovengemiddeld.
Bij de politie werden in 2011 214 incidenten leefbaar-
heid geregistreerd. Op gebied van vandalisme en 
sociale problemen ligt het aantal incidenten op een 
gemiddeld niveau. In Leidsenhage worden relatief 
veel verkeersongevallen (waaronder parkeerschade) 
geregistreerd.

 Betrokkenheid/soc.netwerken  

 betrokkenheid  
2010 2012

   bew.bijdragen 64% 63%
wil zelf actief zijn 34% 35%

 0   20  40  60  80%    

buurtbetrokkenh. 7,1 7,1
1     3      5     7     9   

 sociale netwerken  
2010 2012

samenl.jong&oud 7,5 7,4
samenl.etnicitet. 6,9 6,9

sociale cohesie 6,6 6,6
1     3      5     7     9   

contact buurtgen. 72% 80%
gebruik buurthuis 23% 20%
vrijwilliger 28% 31%

 0   20  40  60  80%    

 Leefbaarheid  

 rapportcijfers fysieke woonomgeving  
2010 2012

buurt algemeen 8,0 8,0
onderh.groen 7,2 7,2
onderh.bestrating 6,2 6,1
parkeergelegenh. 6,8 7,0
straatverlichting 7,5 7,6

algemene evaluati 8,2 8,2
1     3      5     7     9   

 overlast en vervuiling volgens bewoners  
(komt vaak voor)       2010    2012

bekladding 1% 1%
vernieling 7% 4%
rommel op straat 6% 5%
hondenpoep 17% 16%

dronken mensen 1% 0%
lastig vallen 0% 0%
overlast jongeren 4% 2%
drugsoverlast 1% 0%
last omwonenden 2% 1%
geluidsoverlast 5% 5%

agressie verkeer 3% 3%
geluidslast verkee 13% 11%
te hard rijden 16% 14%
parkeeroverlast 19% 11%

 0   20  40  60  80%     

 502 meldingen bij de gemeente  
2008 2010 per 100 woningen  

APV 4,9 2,8
wegonderhoud 5,3 3,3
openbaar groen 7,3 5,5
verlichting 4,7 3,1
riolering 1,2 0,9
straatmeubilair 6,1 3,0
vervuiling 4,6 1,4

 0           5           10    

 214 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

vandalisme 1,8 2,3
sociaal 1,2 1,3
verkeersongeval 5,8 5,0

 0             5            10 

                   1 Zijde / Duivenv. / Veurseh.
                   Gemeente totaal

  1 De Zijde / Duivenvoorde / Veursehout  

goede zaak als

         
         



11Oostveen  Beleidsonderzoek  en  Advies     

Veiligheid

Het cijfer dat bewoners geven aan de mate van veilig 
voelen ligt in Duivenvoorde (7,4) en Schakenbosch 
(7,2) ongeveer op het gemeentelijke gemiddelde en in 
De Zijde en Park Veursehout erboven (7,9). Deze cijfers 
zijn sinds 2010 weinig veranderd.
Relatief veel bewoners vinden dat woninginbraak vaak 
of soms voorkomt in deze wijk: 75%. Beschadiging van 
auto’s of diefstal aan de buitenkant ervan, fi etsendief-
stal en bedreiging komen juist volgens weinig bewo-
ners soms in de buurt voor.
Uit de politiecijfers blijkt dat woninginbraak, diefstal uit 
auto’s en geweld net iets vaker worden geregistreerd 
dan gemiddeld. Fietsen worden vooral gestolen in 
Leidsenhage en relatief weinig in de woonbuurten. 
Woninginbraak en diefstal vanaf/uit auto kwamen in 
2011 vaker voor dan in 2009.

Algemeen

Relatief veel bewoners (76%) van de wijk vinden dat 
hun buurt afgelopen jaar gelijk is gebleven. Ook voor 
de komende jaren verwachten veel bewoners (71%) 
dat de buurt gelijk blijft. Het aandeel bewoners dat 
vooruitgang zag (8%) of dat verwacht voor de komen-
de jaren (9%) is iets gestegen. Een kleine groep van 2% 
verwacht dat hun buurt achteruit zal gaan (in 2010 was 
dat nog 10%); de rest weet het nog niet.
In De Zijde/Duivenvoorde/Park Veursehout wordt 
geen enkel probleem door meer dan 17% als een van 
de belangrijkste buurtproblemen genoemd. Twee pro-
blemen worden iets vaker dan gemiddeld genoemd: 
de bestrating (door 17% van de bewoners, vooral in De 
Zijde en Duivenvoorde) en geluidsoverlast van onder 
meer trams (10%, vooral in Park Veursehout/Leid-
senhage).  Verkeer, veiligheid (vooral inbraken in De 
Zijde/Duivenvoorde) en groen worden door groepen 
van rond de 15% genoemd. Relatief weinig genoemd 
worden parkeren, vervuiling, jongeren, winkels en 
openbaar vervoer.  
Als de sterke punten van hun buurt noemden de bewo-
ners in 2010 vooral het vele groen in en om de buurt 
(45%) en de rust (37%). De rust, ruimte (17%) en de 
rustige verkeerssituatie (10%) werden vaker dan elders 
als sterke punten genoemd, hoewel dat niet gold voor 
Park Veursehout. Winkels/voorzieningen (gemiddeld 
in de wijk 28%) en openbaar vervoer (14%) werden 
in Park Veursehout vaak en in de andere buurten juist 
weinig als sterk punt genoemd. Buurtbewoners wer-
den net zo vaak als gemiddeld genoemd: door 16%.

 rapportcijfer veiligheid  
2010 2012

cijfer veilig voelen 7,8 7,7
1     3      5     7     9   

 diefstal/geweld (volgens bewoners)  
(komt vaak/soms voor)  2010    2012

inbraak woningen 67% 75%
diefstal UIT auto 29% 29%
schade/diefst.auto 37% 28%
fietsendiefstal 23% 24%

geweldsdelicten 6% 7%
bedreiging 6% 6%
straatroof 8% 6%
jeugdcriminaliteit 17% 17%

 0   20  40   60  80%    

 215 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

woninginbraak 1,9 2,9
diefst.af/uit auto 1,4 2,8
fietsendiefstal 1,7 1,3
geweld 1,6 1,5

 0             3             6  

 Algemeen  

 ontwikkeling buurt: afgelopen jaar  
2010 2012

ging vooruit 3% 8%
bleef gelijk 79% 76%
ging achteruit 11% 12%

 0    20  40   60   80% 

 verwachting komende jaren  
2010 2012

gaat vooruit 4% 9%
blijft gelijk 67% 71%
gaat achteruit 10% 2%

 0    20  40   60   80% 

 belangrijkste problemen in de buurt  
2012

parkeren 12%
verkeer 17%
vervuiling 8%
veiligheid / vandalisme 16%
bestrating 17%
groen 13%

honden / katten 5%
geluidsoverlast 10%
jongeren 3%
winkels / voorzieningen 1%
openbaar vervoer 1%
overig 15%

 0     20     40    60%   

 sterke punten van de buurt  
2010

groen 45%
winkels / voorzieningen 28%
rust 37%
openbaar vervoer 14%
bewoners 16%
ligging 9%

huizen 9%
ruimte 17%
kindvriendelijk 7%
parkeren 6%
verkeer 10%
overig 19%

 0     20     40    60%   

                   1 Zijde / Duivenv. / Veurseh.
                   Gemeente totaal

Veiligheid

1 De Zijde / Duivenvoorde / Veursehout  
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 Wijk 2: Prinsenhof

De wijk Prinsenhof bestaat uit twee duidelijk verschil-
lende buurten. De buurt Prinsenhof laagbouw bestaat 
vooral uit rijtjeswoningen uit de jaren zestig en twee 
kleine complexen etagewoningen uit 1979 en 2009. Prin-
senhof hoogbouw bestaat uit 2195 etagewoningen in ga-
lerijfl ats uit de jaren zestig. Recentelijk zijn de galerijfl ats 
en het winkelcentrum gerenoveerd, de woonomgeving 
verbeterd en een nieuwbouwcomplex opgeleverd.

Wonen

In totaal staan er in de wijk Prinsenhof 2676 woningen, 
waaronder relatief veel etagewoningen. Ruim de helft 
van alle woningen wordt verhuurd door de corporaties 
(63% in de buurt Prinsenhof hoogbouw en 10% in de 
laagbouw), maar het aandeel eigen woningen steeg van 
31 naar 34%. Alle rijtjeswoningen zijn eigen woningen 
of worden particulier verhuurd.
Bewoners van Prinsenhof hoogbouw waarderen de 
woningen in hun buurt iets lager dan gemiddeld (7,0). 
In de buurt laagbouw ligt dit cijfer op een gemiddeld 
niveau (7,3). De WOZ-waarde is in Prinsenhof hoog-
bouw laag en in laagbouw gemiddeld.
Het aantal reacties per woning is vrij gemiddeld; de 
wachttijd is iets gedaald en nu ondergemiddeld. Deze 
cijfers betreffen alleen corporatiewoningen (dus hoog-
bouw). Het aandeel wijkbewoners dat wil verhuizen 
(19%) is niet signifi cant hoger dan in de hele gemeente.

 2676 woningen  
2010 2012

vrijstaand 0% 0%
2-onder-1-kap 0% 0%
rijtjeswoning 12% 12%
etagewoning 88% 88%
overige won. 0% 0%

 0    20  40  60  80%    

 eigendom  
2010 2012

eigen woning 31% 34%
part.verhuur 14% 12%
corporatie 55% 53%

 0    20  40  60  80%    

 woningkwaliteit  
cijfer volgens bew.: 2010 2012

- eigen woning 7,0 7,3
- woningen buurt 6,8 7,0

2010 2012 1     3      5     7     9   

WOZ-waarde 160 160
0        200      400       

 woningzoekenden  
2009 2011

reacties p.won. 162 156
gem.wachttijd 49 30

 0      100    200    300

wil verhuizen 19% 19%
 0    10    20    30  40%

                   2 Prinsenhof  
                   Gemeente totaal

x 1000 €
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Bevolking

Het aantal inwoners in Prinsenhof is sinds 2010 geste-
gen met ongeveer 300 tot 5512. De leeftijdsverdeling 
komt ongeveer overeen met die in de gemeente als 
geheel. In Prinsenhof laagbouw wonen echter relatief 
veel ouderen.
In Prinsenhof hoogbouw wonen veel eenoudergezin-
nen (14% van de huishoudens), terwijl in Prinsenhof 
laagbouw paren met kinderen zijn oververtegenwoor-
digd (37% van de huishoudens in deze buurt). 
In Prinsenhof hoogbouw heeft de helft van de inwo-
ners een niet-westerse etniciteit: veel meer dan in 
enige andere buurt. In de laagbouw is dat aandeel juist 
laag: 10%. De mobiliteit is hoger dan gemiddeld, vooral 
in Prinsenhof laagbouw.

Werk en inkomen

In Prinsenhof hoogbouw wonen veel mensen met een 
laag inkomen (53%) en heel weinig mensen met een 
hoog inkomen (7%). In laagbouw is de inkomensverde-
ling vrij gemiddeld.
Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering en 
het aandeel werkzoekenden zijn hoog. In Prinsenhof 
laagbouw wonen echter maar weinig mensen met een 
bijstandsuitkering. Het percentage inwoners van 18-64 
jaar dat werkt is lager dan in alle andere wijken: 61%. 
In de wijk zijn 125 bedrijven gevestigd met in totaal 
733 arbeidsplaatsen, voornamelijk in de dienstensec-
tor.

Voorzieningen en gezondheid

Veel rapportcijfers van bewoners voor voorzieningen 
zijn sinds 2010 gestegen. Dat geldt het sterkst voor 
welzijnsvoorzieningen (van 6,0 naar 7,2) en ouderen-
voorzieningen (van 6,1 naar 6,9), maar ook voor win-
kels, speelmogelijkheden en gezondheidsvoorzienin-
gen. Het algemene cijfer voor het voorzieningenniveau 
steeg van 6,9 naar 7,4. Alle rapportcijfers voor voorzie-
ningen liggen in Prinsenhof nu hoger dan gemiddeld. 
Speelmogelijkheden en jongeren-, gezondheids-, 
welzijns- en sportvoorzieningen worden in hoogbouw 
hoger beoordeeld dan in laagbouw.
Slechts weinig bewoners doen aan sport maar hun 
aandeel is wel gestegen van 35 naar 45%. Het aandeel 
personen dat aan amateurkunst doet is iets lager dan 
gemiddeld. Het percentage mantelzorgers is niet signi-
fi cant lager dan in de totale gemeente.

 5.512 inwoners  
2010 2012

0-23 jaar 29% 27%
24-54 jaar 40% 40%
55 jaar en ouder 32% 33%

 0    20    40   60  80%

 2.654 huishoudens  
2010 2012

alleenstaand 42% 43%
paar zonder kind 19% 18%
paar met kind 26% 26%
eenoudergezin 12% 12%

 0    20    40   60  80%

 kenmerken bevolking  
2010 2012

niet-westerse etn. 44% 42%
gevestigd afge- 19% 24%
   lopen 24 mnd.  0    20    40   60  80%

 Werk en inkomen  

 inkomensverdeling  
2008 2010

laag 45% 48%
midden 42% 41%
hoog 13% 11%

 0       20      40    60%

 zonder werk  
2010 2012

bijstandsuitkering 12% 13%
werkzoekend 10% 12%

 0     5    10    15  20%

 werknemers  
2010 2012

werkt (18-64 jaar) 55% 61%
waarvan in LV 32% 15%

 0    20    40   60  80%

 733 arbeidsplaatsen  
2009 2011

- industrie/bouw 3% 4%
- handel/horeca 16% 18%
- diensten 81% 78%

 0   20  40  60  80%    

 rapportcijfers buurtvoorzieningen  
2010 2012

speelmogelijkhed. 7,0 7,5
voorz./act.jeugd 5,9 5,8
voorz./act.ouderen 6,1 6,9
gezondheidsvoorz 7,0 7,4
welzijnsvoorzien. 6,0 7,2
winkels dag.boods 7,8 8,4
sportvoorziening. 6,8 7,2
openb.vervoer 7,9 7,9

voorzieningen tot. 6,9 7,4
1     3      5     7     9   

 sport en cultuur  
2010 2012

sportdeelname 35% 45%
amat.kunstbeoef. 15% 13%

 0    20    40   60  80%

 gezondheid  
2010 2012

mantelzorgers 16% 13%
 0    10    20   30  40%

                   2 Prinsenhof  
                   Gemeente totaal

2 Prinsenhof    

Voorzieningen / gezondheid

Bevolking
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Betrokkenheid/sociale netwerken

Het aantal wijkbewoners in Prinsenhof dat het een 
goede zaak vindt als bewoners actief bijdragen aan 
verbetering en onderhoud van hun buurt is sinds 
2010 gestegen van 63 naar 75%; 37% wil zelf ook wel 
een bijdrage leveren. Deze cijfers komen nu ongeveer 
overeen met de gemiddelden. Het cijfer voor betrok-
kenheid van bewoners is in Prinsenhof hoogbouw 
aanzienlijk gestegen van 5,4 naar 6,4. In laagbouw bleef 
dit cijfer ongeveer gelijk en ligt eveneens op 6,4.
De rapportcijfers voor het samenleven van jong en 
oud en van verschillende etniciteiten zijn in Prinsenhof 
hoogbouw lager dan gemiddeld en dat geldt ook voor 
de score sociale cohesie. Maar het cijfer voor samenle-
ven van jong en oud en de score sociale cohesie zijn er 
wel verbeterd. In laagbouw zijn deze cijfers gemiddeld. 
Ook gestegen (in de hele wijk) zijn het aantal bewoners 
dat wekelijks contact heeft met buurtgenoten (van 58 
naar 75%) of gebruik maakt van een buurthuis (van 11 
naar 30%). Het buurthuisgebruik is nu hoger dan ge-
middeld. Van de bewoners doet 22% vrijwilligerswerk.

Leefbaarheid

Het rapportcijfer dat bewoners van Prinsenhof hoog-
bouw geven voor hun buurt in het algemeen steeg 
van 6,4 naar 6,9 maar is nog wel lager dan gemiddeld. 
De cijfers voor het onderhoud van groen en bestra-
ting zijn er ook gestegen en nu hoger dan gemiddeld. 
In laagbouw zijn de cijfers weinig veranderd en vrij 
gemiddeld, maar parkeergelegenheid wordt er gunstig 
beoordeeld. De score algemene evaluatie, die aangeeft 
hoe prettig mensen de buurt vinden, is in de hoog-
bouw duidelijk lager dan in alle andere buurten maar in 
laagbouw hoger.
De bewoners van Prinsenhof hoogbouw ervaren veel 
vervuiling en overlast in hun buurt. De samenvattende 
scores verloedering en overlast zijn in geen enkele 
buurt ongunstiger. Wel is de score verloedering (ver-
vuiling) gunstiger geworden, maar de score overlast 
werd juist ongunstiger. Op wijkniveau zijn er vooral 
relatief veel bewoners die vinden dat rommel op straat, 
bekladding en overlast (van jongeren, drugs en omwo-
nenden) vaak in de buurt voorkomen. 
Het aantal meldingen bij de gemeente is tussen 2008 
en 2010 duidelijk gedaald, vooral op het gebied van 
wegonderhoud, verlichting en vervuiling. Met uitzon-
dering van vervuiling zijn de aantallen per 100 wonin-
gen veel lager dan gemiddeld. 
Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten be-
treffende vandalisme en sociale problemen is gedaald 
en ligt rond het gemiddelde.

 Betrokkenheid/soc.netwerken  

 betrokkenheid  
2010 2012

   bew.bijdragen 63% 75%
wil zelf actief zijn 28% 37%

 0   20  40  60  80%    

buurtbetrokkenh. 5,5 6,4
1     3      5     7     9   

 sociale netwerken  
2010 2012

samenl.jong&oud 6,3 6,6
samenl.etnicitet. 6,1 6,2

sociale cohesie 5,2 5,6
1     3      5     7     9   

contact buurtgen. 58% 75%
gebruik buurthuis 11% 30%
vrijwilliger 24% 22%

 0   20  40  60  80%    

 Leefbaarheid  

 rapportcijfers fysieke woonomgeving  
2010 2012

buurt algemeen 6,6 7,0
onderh.groen 7,1 7,6
onderh.bestrating 6,4 7,2
parkeergelegenh. 6,6 6,9
straatverlichting 7,4 7,6

algemene evaluati 6,1 6,4
1     3      5     7     9   

 overlast en vervuiling volgens bewoners  
(komt vaak voor)       2010    2012

bekladding 10% 11%
vernieling 16% 6%
rommel op straat 38% 45%
hondenpoep 41% 34%

dronken mensen 4% 6%
lastig vallen 3% 4%
overlast jongeren 18% 20%
drugsoverlast 5% 8%
last omwonenden 15% 10%
geluidsoverlast 12% 12%

agressie verkeer 7% 7%
geluidslast verkee 14% 13%
te hard rijden 18% 18%
parkeeroverlast 20% 20%

 0   20  40  60  80%     

 356 meldingen bij de gemeente  
2008 2010 per 100 woningen  

APV 4,7 3,6
wegonderhoud 3,7 1,6
openbaar groen 3,4 2,3
verlichting 2,1 1,3
riolering 0,2 0,4
straatmeubilair 1,1 0,9
vervuiling 4,9 3,2

 0           5           10    

 114 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

vandalisme 2,3 1,5
sociaal 2,3 1,4
verkeersongeval 1,4 1,3

 0             5            10 

                   2 Prinsenhof  
                   Gemeente totaal

goede zaak als

  2 Prinsenhof    
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Veiligheid

Het rapportcijfer voor de mate van veilig voelen is 
in geen enkele buurt ongunstiger dan in Prinsenhof 
hoogbouw (6,6). In de buurt laagbouw ligt dit cijfer op 
een gemiddeld niveau. In beide buurten bleef het cijfer 
ongeveer gelijk.
Het aantal bewoners dat vindt dat de verschillende 
soorten diefstallen vaak of soms in de buurt voorko-
men is vrij gemiddeld. Van geweld, bedreiging, straat-
roof en jeugdcriminaliteit zijn de percentages echter 
aanzienlijk hoger dan in andere wijken. In de beleving 
van bewoners komen zowel inbraken als geweld in de 
hoogbouw vaker voor dan in de laagbouw.
Uit de politiecijfers blijkt dat woninginbraak vaker 
voorkomt dan gemiddeld. Het aantal aangiftes is 
gestegen, vooral in Prinsenhof laagbouw. Het aantal 
geregistreerde geweldsdelicten is juist gedaald (vooral 
in de hoogbouw) en ligt nu dicht bij het gemiddelde. 
Van diefstal uit auto en fi etsendiefstal wordt in beide 
buurten weinig aangifte gedaan.

Algemeen

De bewoners van Prinsenhof zijn uitermate positief 
over de ontwikkeling van hun buurt. In de hele wijk 
vindt 48% dat hun buurt afgelopen jaar vooruit is 
gegaan (gemiddeld in de gemeente 14%). Voor de 
komende jaren verwacht 26% dat hun buurt (verder) 
vooruit zal gaan - veel meer dan het aantal mensen dat 
achteruitgang verwacht (10%). Net zoals in 2010 zijn 
vooral de inwoners van Prinsenhof hoogbouw positief 
over de ontwikkeling.
Als grootste probleem in hun buurt noemen de be-
woners van Prinsenhof hoogbouw met name vervui-
ling (42% van de buurtbewoners: vooral zwerfvuil en 
problemen bij de containers). Ook jongeren (13%, 
vooral overlast en hangjeugd) worden in de hoogbouw 
vaak genoemd. In beide buurten wordt veiligheid/van-
dalisme (20%) relatief vaak genoemd. Daarnaast noemt 
14% parkeren en 11% het verkeer. Andere problemen 
worden door maximaal 4% genoemd. 
Gevraagd naar de sterke punten van de wijk was er in 
2010 geen enkel aspect dat vaker dan gemiddeld werd 
genoemd. De meest genoemde sterke punten waren 
dezelfde als in de hele gemeente: groen (37%, o.a. Park 
Prinsenhof) en voorzieningen (31%, vooral winkels). 
Openbaar vervoer werd door 16% genoemd. Deze drie 
meest genoemde punten werden zowel in de hoog- als 
laagbouw genoemd. Bewoners van Prinsenhof laag-
bouw noemden daarnaast rust en ruimte regelmatig als 
sterke punten. 

 rapportcijfer veiligheid  
2010 2012

cijfer veilig voelen 6,6 6,7
1     3      5     7     9   

 diefstal/geweld (volgens bewoners)  
(komt vaak/soms voor)  2010    2012

inbraak woningen 65% 72%
diefstal UIT auto 33% 30%
schade/diefst.auto 47% 41%
fietsendiefstal 47% 43%

geweldsdelicten 23% 25%
bedreiging 22% 23%
straatroof 16% 21%
jeugdcriminaliteit 37% 43%

 0   20  40   60  80%    

 186 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

woninginbraak 2,9 3,6
diefst.af/uit auto 1,1 1,2
fietsendiefstal 0,9 0,6
geweld 2,8 1,5

 0             3             6  

 Algemeen  

 ontwikkeling buurt: afgelopen jaar  
2010 2012

ging vooruit 39% 48%
bleef gelijk 32% 29%
ging achteruit 17% 15%

 0    20  40   60   80% 

 verwachting komende jaren  
2010 2012

gaat vooruit 35% 26%
blijft gelijk 35% 46%
gaat achteruit 12% 10%

 0    20  40   60   80% 

 belangrijkste problemen in de buurt  
2012

parkeren 14%
verkeer 11%
vervuiling 42%
veiligheid / vandalisme 20%
bestrating 3%
groen 2%

honden / katten 4%
geluidsoverlast 4%
jongeren 13%
winkels / voorzieningen 1%
openbaar vervoer 1%
overig 12%

 0     20     40    60%   

 sterke punten van de buurt  
2010

groen 37%
winkels / voorzieningen 31%
rust 11%
openbaar vervoer 16%
bewoners 5%
ligging 3%

huizen 7%
ruimte 7%
kindvriendelijk 4%
parkeren 6%
verkeer 1%
overig 15%

 0     20     40    60%   

                   2 Prinsenhof  
                   Gemeente totaal

Veiligheid
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 Wijk 3: ‘t Lien/De Rietvink

Deze wijk bestaat uit twee buurten. ‘t Lien werd gro-
tendeels gebouwd in de jaren 1982-1988. De wijk De 
Rietvink is recenter en stamt voor het grootste deel uit 
de jaren 1987-1996. Van alle 3112 woningen in de wijk 
staat 64% in ‘t Lien en 36% in De Rietvink.

Wonen

De wijk ‘t Lien/De Rietvink kent relatief veel rijtjes-
woningen (55%) en weinig etagewoningen (33%). 
Ruim 10% van de woningen bestaat uit vrijstaande en 
twee-onder-een-kap woningen; deze staan vooral in De 
Rietvink. Ruim de helft van alle woningen is een eigen 
woning en 36% wordt verhuurd door de woningcorpo-
raties.
Het rapportcijfer voor de woningen in de buurt (ge-
middeld 7,7) is iets hoger dan gemiddeld, vooral in De 
Rietvink. De WOZ-waarde ligt in ‘t Lien op een gemid-
deld niveau (€ 251.000) maar is in De Rietvink relatief 
hoog (€ 377.000).
Het aantal reacties per woning is in ‘t Lien hoger dan 
gemiddeld en in De Rietvink lager. De gemiddelde 
wachttijd is in ‘t Lien ook iets bovengemiddeld maar in 
De Rietvink ongeveer zo lang als in de totale gemeente.
Het aandeel wijkbewoners dat de komende 5 jaar waar-
schijnlijk wil verhuizen (9%) is lager dan gemiddeld.

 3112 woningen  
2010 2012

vrijstaand 7% 7%
2-onder-1-kap 4% 4%
rijtjeswoning 55% 55%
etagewoning 32% 33%
overige won. 1% 1%

 0    20  40  60  80%    

 eigendom  
2010 2012

eigen woning 55% 55%
part.verhuur 9% 9%
corporatie 36% 36%

 0    20  40  60  80%    

 woningkwaliteit  
cijfer volgens bew.: 2010 2012

- eigen woning 7,9 8,0
- woningen buurt 7,7 7,7

2010 2012 1     3      5     7     9   

WOZ-waarde 310 297
0        200      400       

 woningzoekenden  
2009 2011

reacties p.won. 139 149
gem.wachttijd 49 48

 0      100    200    300

wil verhuizen 13% 9%
 0    10    20    30  40%

                   3 ’t Lien / De Rietvink
                   Gemeente totaal
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Bevolking

Het aantal inwoners van de wijk ‘t Lien/De Rietvink 
bleef vrijwel ongewijzigd. De leeftijdsverdeling is 
ongeveer gelijk aan die in de hele gemeente. De wijk 
vergrijst echter snel: sinds 2007 steeg het aandeel 
55-plussers van 30 naar 38% (in de hele gemeente was 
dat van 33 naar 35%).
Onder de 3067 huishoudens bevinden zich relatief veel 
paren met en zonder kinderen en weinig alleenstaan-
den. De laatste jaren neemt het aantal paren zonder 
kinderen af en het aantal paren met kinderen toe. 
Het aandeel inwoners met een niet-westerse etniciteit 
is relatief laag: 12%. Van de huishoudens heeft 15% zich 
de laatste twee jaar gevestigd. De mobiliteit is in ‘t Lien 
wat lager en in De Rietvink wat hoger dan gemiddeld. 
Op alle andere genoemde kenmerken van de bevolking 
is er geen verschil tussen de twee buurten.

Werk en inkomen

De inkomensverdeling in ‘t Lien/De Rietvink komt 
ongeveer overeen met die in de totale gemeente, maar 
in De Rietvink wonen iets meer mensen met een hoog 
inkomen. Het aantal werkzoekenden en het aantal huis-
houdens met een bijstandsuitkering zijn iets lager dan 
gemiddeld.
Van alle inwoners van 18-64 jaar heeft 70% betaald 
werk (net zo veel als in de gemeente als geheel), waar-
van ongeveer een kwart in de eigen gemeente.
De 289 bedrijven in de wijk bieden in totaal 2872 
arbeidsplaatsen. De verdeling daarvan over de sectoren 
is ongeveer gelijk aan die in de hele gemeente.

Voorzieningen en gezondheid

Het algemene rapportcijfer voor het voorzieningen-
niveau is ongeveer gelijk aan dat in de totale gemeente: 
6,9. De rapportcijfers voor winkels (6,5), openbaar 
vervoer (6,9) en ouderenvoorzieningen (5,6) zijn lager 
dan gemiddeld. In vergelijking met 2010 geven de be-
woners in ‘t Lien een lager cijfer voor winkels (in deze 
buurt van 7,0 naar 6,2). Vooral in De Rietvink ging het 
cijfer voor welzijnsvoorzieningen fl ink omhoog (van 4,8 
naar 6,5). Het rapportcijfer voor speelmogelijkheden is 
in De Rietvink lager dan in ‘t Lien. 
Het aantal bewoners dat aan sport doet (65%) of 
amateurkunst beoefent (21%) is ongeveer net zo groot 
als in de totale gemeente. Dat geldt ook voor het aantal 
mensen dat als mantelzorger actief is (20%).

 6.968 inwoners  
2010 2012

0-23 jaar 27% 26%
24-54 jaar 38% 37%
55 jaar en ouder 35% 38%

 0    20    40   60  80%

 3.067 huishoudens  
2010 2012

alleenstaand 33% 33%
paar zonder kind 30% 28%
paar met kind 30% 32%
eenoudergezin 6% 7%

 0    20    40   60  80%

 kenmerken bevolking  
2010 2012

niet-westerse etn. 11% 12%
gevestigd afge- 14% 15%
   lopen 24 mnd.  0    20    40   60  80%

 Werk en inkomen  

 inkomensverdeling  
2008 2010

laag 30% 30%
midden 39% 38%
hoog 31% 32%

 0       20      40    60%

 zonder werk  
2010 2012

bijstandsuitkering 2% 3%
werkzoekend 3% 4%

 0     5    10    15  20%

 werknemers  
2010 2012

werkt (18-64 jaar) 67% 70%
waarvan in LV 29% 24%

 0    20    40   60  80%

 2872 arbeidsplaatsen  
2009 2011

- industrie/bouw 8% 6%
- handel/horeca 25% 25%
- diensten 67% 69%

 0   20  40  60  80%    

 rapportcijfers buurtvoorzieningen  
2010 2012

speelmogelijkhed. 6,9 6,6
voorz./act.jeugd 5,2 4,9
voorz./act.ouderen 5,3 5,6
gezondheidsvoorz 6,8 7,0
welzijnsvoorzien. 5,4 6,4
winkels dag.boods 7,0 6,5
sportvoorziening. 6,5 6,5
openb.vervoer 7,1 6,9

voorzieningen tot. 7,0 6,9
1     3      5     7     9   

 sport en cultuur  
2010 2012

sportdeelname 63% 65%
amat.kunstbeoef. 23% 21%

 0    20    40   60  80%

 gezondheid  
2010 2012

mantelzorgers 21% 20%
 0    10    20   30  40%

                   3 ’t Lien / De Rietvink
                   Gemeente totaal

3 ’t Lien / De Rietvink  

Voorzieningen / gezondheid
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Betrokkenheid/sociale netwerken

Het aantal bewoners in ‘t Lien/De Rietvink dat het een 
goede zaak vindt als bewoners bijdragen aan verbe-
tering en onderhoud van hun buurt (67%) of daar 
zelf toe bereid is (40%) is net zo hoog als in de totale 
gemeente. Ook het rapportcijfer voor betrokkenheid 
van bewoners bij de buurt is (in beide buurten) gelijk 
aan het gemiddelde: 6,4. Dat geldt ook voor de sociale 
cohesie en de rapportcijfers voor samenleven van jong 
en oud en van etniciteiten. Al deze cijfers zijn sinds 
2010 ook niet noemenswaardig veranderd.
De percentages bewoners die wekelijks contact heb-
ben met buurtgenoten of vrijwilligerswerk doen zijn 
vrij gemiddeld. Het aandeel bewoners dat afgelopen 
twee jaar een buurthuis heeft bezocht is gestegen van 
8 naar 17% en ligt nu op een gemiddeld niveau.

Leefbaarheid

Het rapportcijfer voor de buurt in het algemeen ligt 
in ‘t Lien en in De Rietvink op een gemiddeld niveau. 
Dat geldt ook voor de andere cijfers voor de fysieke 
woonomgeving: onderhoud van groen en bestrating, 
parkeren, straatverlichting en de algemene evaluatie 
van de buurt. Voor al deze cijfers geldt dat de beide 
buurten elkaar nauwelijks ontlopen.
De mate waarin verschillende vormen van vervuiling, 
overlast en verkeersproblemen in de buurt volgens 
bewoners voorkomen wijkt ook niet veel af van die 
in de totale gemeente. Het aandeel mensen dat vindt 
dat deze vormen vaak voorkomen is bij geen van de 
voorvallen hoger dan gemiddeld. Rommel op straat 
en geluidsoverlast (algemeen en van verkeer) komen 
relatief weinig voor. Het aantal bewoners dat vindt dat 
er vaak jeugdoverlast in de buurt is daalde van 8 naar 
3% en is nu ook lager dan gemiddeld.
Bij de gemeente kwamen in 2008 relatief veel meldin-
gen binnen. Dat aantal is echter aanzienlijk gedaald en 
lag in 2010 in beide buurten op een gemiddeld niveau. 
In geen enkele categorie is het aantal meldingen nog 
hoger dan gemiddeld.
Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten 
leefbaarheid (149 in 2011) is ongeveer net zo hoog 
als in de totale gemeente. In De Rietvink is het aantal 
incidenten per 100 woningen iets groter dan in ‘t Lien, 
maar nauwelijks hoger dan gemiddeld in de gemeente.

 Betrokkenheid/soc.netwerken  

 betrokkenheid  
2010 2012

   bew.bijdragen 62% 67%
wil zelf actief zijn 32% 40%

 0   20  40  60  80%    

buurtbetrokkenh. 6,4 6,4
1     3      5     7     9   

 sociale netwerken  
2010 2012

samenl.jong&oud 7,3 7,3
samenl.etnicitet. 6,5 6,6

sociale cohesie 6,4 6,2
1     3      5     7     9   

contact buurtgen. 77% 77%
gebruik buurthuis 8% 17%
vrijwilliger 29% 30%

 0   20  40  60  80%    

 Leefbaarheid  

 rapportcijfers fysieke woonomgeving  
2010 2012

buurt algemeen 7,6 7,6
onderh.groen 7,1 6,8
onderh.bestrating 6,5 6,4
parkeergelegenh. 6,3 6,0
straatverlichting 7,2 7,1

algemene evaluati 8,0 7,8
1     3      5     7     9   

 overlast en vervuiling volgens bewoners  
(komt vaak voor)       2010    2012

bekladding 3% 0%
vernieling 4% 5%
rommel op straat 12% 9%
hondenpoep 29% 27%

dronken mensen 1% 1%
lastig vallen 1% 0%
overlast jongeren 8% 3%
drugsoverlast 1% 0%
last omwonenden 3% 5%
geluidsoverlast 3% 4%

agressie verkeer 2% 4%
geluidslast verkee 11% 7%
te hard rijden 19% 22%
parkeeroverlast 22% 27%

 0   20  40  60  80%     

 604 meldingen bij de gemeente  
2008 2010 per 100 woningen  

APV 5,5 4,0
wegonderhoud 5,1 2,9
openbaar groen 6,3 3,5
verlichting 5,5 2,8
riolering 1,5 1,3
straatmeubilair 6,7 3,2
vervuiling 4,8 1,7

 0           5           10    

 149 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

vandalisme 2,4 2,0
sociaal 1,5 1,3
verkeersongeval 2,7 1,5

 0             5            10 

                   3 ’t Lien / De Rietvink
                   Gemeente totaal

goede zaak als

  3 ’t Lien / De Rietvink  
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Veiligheid

Het rapportcijfer voor de mate van veilig voelen bleef 
in ‘t Lien en De Rietvink vrijwel gelijk en is ongeveer 
gelijk aan dat in de totale gemeente: 7,6. Het aantal 
bewoners dat vindt dat woninginbraak vaak of soms 
in de buurt voorkomt is relatief hoog: 76%. Daar staat 
tegenover dat weinig mensen vinden dat diefstal uit 
auto’s en fi etsendiefstal in de buurt voorkomen. Bij 
diefstal/schade aan de buitenkant van auto’s, diverse 
vormen van geweld en jeugdcriminaliteit zijn de cijfers 
gemiddeld. Net zoals in 2010 is er hierbij weinig ver-
schil tussen de beide buurten ‘t Lien en De Rietvink.
Bij de politie werden 197 incidenten diefstal en geweld 
geregistreerd. Uit die cijfers blijkt dat woninginbraak 
inderdaad wat vaker voorkomt. Diefstal vanaf/uit auto 
kwam in 2011 vaker voor dan in 2009/2010, maar blijft 
ondergemiddeld. Fietsendiefstal komt weinig voor. Het 
aantal geweldsdelicten daalde en is vrij gemiddeld.

Algemeen

Relatief veel bewoners in ‘t Lien/De Rietvink vinden 
dat hun buurt afgelopen jaar gelijk is gebleven (77%) 
of verwachten dat voor de komende jaren (73%). Het 
aandeel bewoners dat een vooruitgang constateerde of 
verwacht voor de komende jaren is laag.
Gevraagd naar de belangrijkste problemen in de buurt 
bestaat de top 3 uit parkeren (25%), groen (18%) en 
verkeer (17%). In vergelijking met de totale gemeente 
worden groen en voorzieningen (vooral ontbreken van 
winkels in ‘t Lien) relatief vaak genoemd en vervuiling 
juist minder vaak. Groepen van rond de 10% noemen 
veiligheid/vandalisme (vooral inbraken), bestrating, 
vervuiling en honden/katten. In de categorie overig 
noemen bewoners in ‘t Lien onder meer de verlichting 
en in Rietvink de speelplekken.
Als sterke punten van hun buurt noemden de bewo-
ners in 2010 vooral het groen of de natuur (33%) en de 
rust in hun buurt (32%). Op de derde plaats volgden 
winkels en andere voorzieningen (20%), maar die wer-
den minder genoemd dan in de totale gemeente. De 
buurtbewoners werden ook nog regelmatig genoemd 
(17%). Bewoners van De Rietvink noemden ook de wo-
ningen en de ruimte als sterke punten. Het openbaar 
vervoer en de ligging van de wijk werden in ‘t Lien/
De Rietvink weinig genoemd. In de categorie overig 
noemden de bewoners onder meer dat ze in een nette, 
goed onderhouden of veilige buurt wonen.

 rapportcijfer veiligheid  
2010 2012

cijfer veilig voelen 7,7 7,6
1     3      5     7     9   

 diefstal/geweld (volgens bewoners)  
(komt vaak/soms voor)  2010    2012

inbraak woningen 68% 76%
diefstal UIT auto 20% 25%
schade/diefst.auto 46% 39%
fietsendiefstal 22% 25%

geweldsdelicten 7% 7%
bedreiging 8% 8%
straatroof 3% 6%
jeugdcriminaliteit 20% 18%

 0   20  40   60  80%    

 197 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

woninginbraak 2,8 3,2
diefst.af/uit auto 1,1 1,7
fietsendiefstal 0,4 0,4
geweld 1,5 1,0

 0             3             6  

 Algemeen  

 ontwikkeling buurt: afgelopen jaar  
2010 2012

ging vooruit 6% 3%
bleef gelijk 79% 77%
ging achteruit 9% 15%

 0    20  40   60   80% 

 verwachting komende jaren  
2010 2012

gaat vooruit 3% 6%
blijft gelijk 64% 73%
gaat achteruit 10% 6%

 0    20  40   60   80% 

 belangrijkste problemen in de buurt  
2012

parkeren 25%
verkeer 17%
vervuiling 10%
veiligheid / vandalisme 12%
bestrating 12%
groen 18%

honden / katten 8%
geluidsoverlast 4%
jongeren 5%
winkels / voorzieningen 7%
openbaar vervoer 2%
overig 17%

 0     20     40    60%   

 sterke punten van de buurt  
2010

groen 33%
winkels / voorzieningen 20%
rust 32%
openbaar vervoer 3%
bewoners 17%
ligging 7%

huizen 11%
ruimte 8%
kindvriendelijk 9%
parkeren 5%
verkeer 4%
overig 20%

 0     20     40    60%   

                   3 ’t Lien / De Rietvink
                   Gemeente totaal

Veiligheid

3 ’t Lien / De Rietvink  
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 Wijk 4: Stompwijk

De wijk Stompwijk omvat het hele gebied binnen de 
gemeentegrenzen ten oosten van Leidschendam. Bin-
nen de wijk worden twee buurten onderscheiden: de 
buurt Kern Stompwijk (met 637 woningen) en daarom-
heen de buurt Landelijk gebied Stompwijk (met nog 
eens 300 woningen). Stompwijk is qua oppervlakte 
verreweg de grootste wijk maar het aantal woningen 
en inwoners is veel lager dan in de andere wijken.

Wonen

In de wijk Stompwijk staan relatief veel vrijstaande en 
twee-onder-een-kap woningen. Ook zijn er vooral in 
de buurt Landelijk gebied veel overige woningen zoals 
boerderijen, bedrijven met een woongedeelte en een 
aantal recreatiewoningen. In Kern Stompwijk bestaat 
bijna de helft van de woningen uit rijtjeswoningen. 
Driekwart van de woningen is een eigen woning en 
23% is van de corporaties.
De rapportcijfers die bewoners geven aan de woningen 
wijken maar weinig af van die in de totale gemeente. 
De WOZ-waarde is wel hoger, vooral in de buurt 
Landelijk gebied.
Het aantal reacties per woning (in Kern Stompwijk) is 
gestegen en was in 2011 zeer hoog. De gemiddelde 
wachttijd nam echter af en is vrij gemiddeld. 
Het aandeel wijkbewoners dat de komende 5 jaar waar-
schijnlijk zal verhuizen is relatief laag: 10%.

 937 woningen  
2010 2012

vrijstaand 27% 28%
2-onder-1-kap 16% 16%
rijtjeswoning 34% 33%
etagewoning 6% 6%
overige won. 17% 16%

 0    20  40  60  80%    

 eigendom  
2010 2012

eigen woning 75% 75%
part.verhuur 2% 2%
corporatie 23% 23%

 0    20  40  60  80%    

 woningkwaliteit  
cijfer volgens bew.: 2010 2012

- eigen woning 7,9 7,8
- woningen buurt 7,5 7,4

2010 2012 1     3      5     7     9   

WOZ-waarde 374 366
0        200      400       

 woningzoekenden  
2009 2011

reacties p.won. 279 581
gem.wachttijd 76 37

 0      100    200    300

wil verhuizen 8% 10%
 0    10    20    30  40%
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                   Gemeente totaal
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Bevolking

Onder de 2314 inwoners van Stompwijk bevinden zich 
relatief veel jongeren en minder 55-plussers dan in de 
totale gemeente, vooral in Kern Stompwijk.
De samenstelling van de 912 huishoudens wijkt 
duidelijk af van die in heel Leidschendam-Voorburg. In 
Stompwijk wonen heel weinig alleenstaanden (26%) 
en vooral veel paren zonder kinderen (34%). Ook 
wonen er heel weinig inwoners met een niet-westerse 
etniciteit (4%). De mobiliteit is relatief laag: 9% van 
de huishoudens woont korter dan twee jaar op het 
huidige adres.

Werk en inkomen

De inkomensverdeling in Kern Stompwijk komt onge-
veer overeen met die in de gemeente als geheel. In de 
buurt Landelijk gebied wonen veel mensen met een 
hoog inkomen.
Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering 
en het aantal 15-64 jarigen dat staat ingeschreven 
als werkzoekende zijn heel laag (beiden 1%) en sinds 
2010 niet veranderd. Het aantal inwoners van 18-64 
jaar met betaald werk ligt op een gemiddeld niveau. 
Een relatief groot deel van hen (36%) werkt binnen de 
eigen gemeente.
In de wijk zijn 249 bedrijven gevestigd met in totaal 
818 arbeidsplaatsen, vooral in de industrie/bouw 
(waartoe ook de landbouw wordt gerekend) en han-
del/horeca. Het aandeel werknemers in de industrie/
bouw/landbouw is hoger dan in enige andere wijk.

Voorzieningen en gezondheid

De bewoners van Stompwijk geven een zeer laag rap-
portcijfer voor het algemene voorzieningenniveau in 
de buurt: 5,0. Vergeleken met de andere wijken zijn de 
bewoners vooral ontevreden over openbaar vervoer 
(3,4), gezondheidsvoorzieningen (4,8) en winkels voor 
dagelijkse boodschappen (5,9). Andere voorzieningen 
zoals voorzieningen voor jeugd en ouderen, welzijns- 
en sportvoorzieningen worden vooral laag beoordeeld 
in Landelijk gebied, terwijl de cijfers in Kern Stompwijk 
dicht bij het gemeentelijke gemiddelde liggen. Al deze 
cijfers zijn sinds 2010 weinig veranderd.
De sportdeelname (58% van de volwassenen) is vrij ge-
middeld, maar het aantal bewoners dat amateurkunst 
beoefent is laag (12%). Het aandeel mantelzorgers 
(12%) is niet signifi cant lager dan in de hele gemeente.

 2.314 inwoners  
2010 2012

0-23 jaar 30% 30%
24-54 jaar 41% 39%
55 jaar en ouder 30% 31%

 0    20    40   60  80%

 918 huishoudens  
2010 2012

alleenstaand 25% 26%
paar zonder kind 35% 34%
paar met kind 32% 32%
eenoudergezin 7% 7%

 0    20    40   60  80%

 kenmerken bevolking  
2010 2012

niet-westerse etn. 4% 4%
gevestigd afge- 10% 9%
   lopen 24 mnd.  0    20    40   60  80%

 Werk en inkomen  

 inkomensverdeling  
2008 2010

laag 27% 29%
midden 41% 44%
hoog 32% 27%

 0       20      40    60%

 zonder werk  
2010 2012

bijstandsuitkering 1% 1%
werkzoekend 1% 1%

 0     5    10    15  20%

 werknemers  
2010 2012

werkt (18-64 jaar) 70% 78%
waarvan in LV 32% 36%

 0    20    40   60  80%

 818 arbeidsplaatsen  
2009 2011

- industrie/bouw 43% 43%
- handel/horeca 39% 37%
- diensten 18% 20%

 0   20  40  60  80%    

 rapportcijfers buurtvoorzieningen  
2010 2012

speelmogelijkhed. 5,4 5,6
voorz./act.jeugd 4,8 4,9
voorz./act.ouderen 6,3 6,0
gezondheidsvoorz 5,1 4,8
welzijnsvoorzien. 5,7 5,6
winkels dag.boods 5,7 5,9
sportvoorziening. 6,6 6,5
openb.vervoer 3,3 3,4

voorzieningen tot. 5,1 5,0
1     3      5     7     9   

 sport en cultuur  
2010 2012

sportdeelname 61% 58%
amat.kunstbeoef. 17% 11%

 0    20    40   60  80%

 gezondheid  
2010 2012

mantelzorgers 17% 12%
 0    10    20   30  40%

                   4 Stompwijk  
                   Gemeente totaal
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Betrokkenheid/sociale netwerken

Het aandeel bewoners van Stompwijk dat het een 
goede zaak vindt als bewoners een bijdrage leveren aan 
verbetering en onderhoud van hun buurt is lager dan 
gemiddeld: 55%. Het aandeel dat zelf actief wil zijn is 
echter ongeveer net zo hoog als in de hele gemeente: 
36%. Het rapportcijfer voor betrokkenheid van bewo-
ners bij de buurt is in beide buurten vrij gemiddeld. In 
Landelijk gebied steeg dit cijfer van 6,3 in 2010 naar 6,9 
in 2012.
Het rapportcijfer van bewoners voor het samenleven 
van jong en oud is iets hoger dan in de gemeente als 
geheel en dat geldt ook voor het aantal mensen dat 
wekelijks contact heeft met buurtgenoten. Het cijfer 
voor samenleven van etniciteiten daalde van 6,9 naar 
6,4 (vooral in Landelijk gebied) en is nu vrij gemiddeld. 
De sociale cohesie is in beide buurten erg hoog. Ook 
het aantal mensen dat het buurthuis gebruikt (40%) of 
actief is als vrijwilliger (38%) is in deze wijk veel hoger 
dan in de andere wijken.

Leefbaarheid

Het rapportcijfer voor de buurt in het algemeen bleef 
ongeveer gelijk en is iets lager dan gemiddeld. De score 
algemene evaluatie van de buurt (hoe prettig is het in 
de buurt te wonen?) is gedaald, maar nog wel hoger 
dan gemiddeld. Ondergemiddeld zijn de cijfers voor 
parkeergelegenheid en straatverlichting, maar vooral 
voor onderhoud van groen en bestrating. Het cijfer 
voor de verlichting is in Landelijk gebied wel gestegen 
van 6,1 naar 6,8.
Vergeleken met de andere wijken ervaren de bewoners 
(vooral in Landelijk gebied) weinig rommel op straat en 
weinig jongerenoverlast, geluidsoverlast en parkeer-
overlast. Het aandeel bewoners dat vindt dat er vaak te 
hard wordt gereden is echter wel hoog: 36%.
Bij de gemeente kwamen in 2010 226 meldingen bin-
nen. Meldingen over onderhoud van wegen en groen 
en over de riolering zijn er relatief veel. Het totaal 
aantal meldingen bleef ongeveer gelijk, maar het aantal 
meldingen over groen is duidelijk gestegen.
Bij de politie werden in 2011 46 incidenten gere-
gistreerd. Gemeten per 100 woningen zijn er veel 
verkeersongevallen, maar het gebied is dan ook veel 
groter dan de andere wijken. Het aantal meldingen van 
sociale problemen en vandalisme is relatief laag. In alle 
drie de categorieën is het aantal incidenten in elk van 
de twee buurten gedaald.

 Betrokkenheid/soc.netwerken  

 betrokkenheid  
2010 2012

   bew.bijdragen 58% 55%
wil zelf actief zijn 39% 36%

 0   20  40  60  80%    

buurtbetrokkenh. 6,8 6,9
1     3      5     7     9   

 sociale netwerken  
2010 2012

samenl.jong&oud 7,6 7,6
samenl.etnicitet. 6,9 6,4

sociale cohesie 7,6 7,4
1     3      5     7     9   

contact buurtgen. 80% 80%
gebruik buurthuis 43% 40%
vrijwilliger 45% 38%

 0   20  40  60  80%    

 Leefbaarheid  

 rapportcijfers fysieke woonomgeving  
2010 2012

buurt algemeen 7,4 7,3
onderh.groen 6,1 5,8
onderh.bestrating 4,2 4,3
parkeergelegenh. 5,7 5,6
straatverlichting 6,5 6,8

algemene evaluati 8,3 7,9
1     3      5     7     9   

 overlast en vervuiling volgens bewoners  
(komt vaak voor)       2010    2012

bekladding 2% 0%
vernieling 5% 3%
rommel op straat 6% 6%
hondenpoep 27% 31%

dronken mensen 2% 2%
lastig vallen 1% 0%
overlast jongeren 3% 1%
drugsoverlast 0% 0%
last omwonenden 2% 3%
geluidsoverlast 3% 3%

agressie verkeer 8% 6%
geluidslast verkee 20% 21%
te hard rijden 34% 36%
parkeeroverlast 15% 16%

 0   20  40  60  80%     

 226 meldingen bij de gemeente  
2008 2010 per 100 woningen  

APV 1,8 2,2
wegonderhoud 6,6 6,0
openbaar groen 3,6 6,1
verlichting 3,8 3,3
riolering 2,6 1,9
straatmeubilair 4,1 2,7
vervuiling 3,4 1,9

 0           5           10    

 46 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

vandalisme 2,1 1,1
sociaal 1,8 0,7
verkeersongeval 5,1 3,1

 0             5            10 

                   4 Stompwijk  
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Veiligheid

Het rapportcijfer dat bewoners geven voor de mate 
van veilig voelen ligt in de wijk Stompwijk op een ge-
middeld niveau en is sinds 2010 niet veranderd. 
Het aantal bewoners dat vindt dat woninginbraak vaak 
of soms in de buurt voorkomt is hoger dan gemid-
deld: 75%. Schade of diefstal aan auto’s, straatroof 
en jeugdcriminaliteit komen juist volgens relatief 
weinig bewoners voor. Bij fi etsendiefstal en geweld/
bedreiging wijken de cijfers niet signifi cant af van de 
gemiddelden. Wel komt geweld en bedreiging volgens 
meer bewoners wel eens voor dan in 2010. In de buurt 
Landelijk gebied ervaren de bewoners minder diefstal-
len en dreigende situaties in hun buurt dan in het Kern 
Stompwijk.
Bij de politie werden in 2011 in totaal 64 incidenten dief-
stal en geweld geregistreerd. Geweldsdelicten komen 
relatief vaak voor; diefstal vanaf/uit auto juist weinig.

Algemeen

Driekwart van de bewoners van de wijk Stompwijk 
vindt dat hun buurt afgelopen jaar gelijk is gebleven. 
Voor de komende jaren verwacht 69% dat de wijk 
ongeveer gelijk blijft. Een groep van 9% denkt dat hun 
buurt achteruit zal gaan. Het aantal bewoners dat vindt 
dat de buurt vooruit ging (2%) of dat voor de komende 
jaren verwacht (4%) is laag.
In Stompwijk ervaren de bewoners heel andere 
problemen en sterke punten dan in andere wijken. De 
meest genoemde problemen zijn het onderhoud van 
de bestrating (37%, vooral de Stompwijkseweg) en 
verkeer (33%, onder meer te hard rijden, veel (zwaar) 
verkeer en verkeersveiligheid). Ook het slechte open-
baar vervoer (26%) en winkels en andere voorzieningen 
(15%) worden veel vaker dan elders als problemen 
genoemd. Nauwelijks als problemen genoemd worden 
parkeren, vervuiling, veiligheid/vandalisme, honden/
katten, geluidsoverlast en jongeren.
Het meest genoemde sterke punt in 2010 was, vooral 
in Kern Stompwijk, de bewoners (44% van alle wijkbe-
woners): prettige buren, saamhorigheid en sociale con-
trole. Ook vaak genoemd, vooral in Landelijk gebied, 
werden het groene en landelijke karakter en de natuur 
(40%). Op de derde en vierde plaats volgden de rust 
(23%) en de ruimte (13%). Veel andere zaken werden 
veel minder als sterk punt genoemd dan in de totale 
gemeente. Onder de relatief grote categorie overig 
vallen onder meer het dorpskarakter, kleinschaligheid, 
activiteiten in het dorp en de vrijheid.

 rapportcijfer veiligheid  
2010 2012

cijfer veilig voelen 7,7 7,7
1     3      5     7     9   

 diefstal/geweld (volgens bewoners)  
(komt vaak/soms voor)  2010    2012

inbraak woningen 74% 75%
diefstal UIT auto 37% 28%
schade/diefst.auto 34% 34%
fietsendiefstal 42% 35%

geweldsdelicten 5% 11%
bedreiging 3% 11%
straatroof 2% 3%
jeugdcriminaliteit 17% 14%

 0   20  40   60  80%    

 64 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

woninginbraak 1,3 2,3
diefst.af/uit auto 1,5 0,9
fietsendiefstal 1,1 1,4
geweld 1,7 2,2

 0             3             6  

 Algemeen  

 ontwikkeling buurt: afgelopen jaar  
2010 2012

ging vooruit 3% 2%
bleef gelijk 79% 75%
ging achteruit 14% 17%

 0    20  40   60   80% 

 verwachting komende jaren  
2010 2012

gaat vooruit 8% 4%
blijft gelijk 63% 69%
gaat achteruit 12% 9%

 0    20  40   60   80% 

 belangrijkste problemen in de buurt  
2012

parkeren 7%
verkeer 33%
vervuiling 2%
veiligheid / vandalisme 2%
bestrating 37%
groen 6%

honden / katten 4%
geluidsoverlast 3%
jongeren 3%
winkels / voorzieningen 15%
openbaar vervoer 26%
overig 18%

 0     20     40    60%   

 sterke punten van de buurt  
2010

groen 40%
winkels / voorzieningen 10%
rust 23%
openbaar vervoer 1%
bewoners 44%
ligging 6%

huizen 0%
ruimte 13%
kindvriendelijk 4%
parkeren 1%
verkeer 3%
overig 26%

 0     20     40    60%   

                   4 Stompwijk  
                   Gemeente totaal
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 Wijk 5: Leidschendam-Zuid en 
omgeving

Leidschendam-Zuid e.o. bestaat uit vier buurten. De 
grootste is Leidschendam-Zuid met 1339 woningen, 
waarvan ruim de helft in 1972 en 1973 werd gebouwd. 
De andere buurten zijn Damcentrum (576 woningen, 
waarvan 53% van na 1992), Klein Plaspoelpolder (294 
woningen, de helft uit 1985-1988 en de andere helft 
uit 1998) en de Zeeheldenwijk (447 woningen, groten-
deels van voor 1960).

Wonen

In de wijk Leidschendam-Zuid e.o. staan vooral eta-
gewoningen (in Damcentrum 89% en Klein Plaspoel-
polder 78%) en rijtjeswoningen (in de Zeeheldenwijk 
85%). In de buurt Leidschendam-Zuid staan ongeveer 
evenveel rijtjes- als etagewoningen. Relatief veel 
woningen worden verhuurd door de corporaties (in de 
buurt Leidschendam-Zuid 67%). In de Zeeheldenwijk 
staan bijna alleen eigen woningen.
Het rapportcijfer van bewoners voor woningen in de 
buurt is in de meeste buurten vrij gemiddeld, maar in 
de Zeeheldenwijk wat lager. De WOZ-waarde is in alle 
buurten lager dan gemiddeld. In Leidschendam-Zuid 
komen veel reacties op gepubliceerde huurwoningen, 
in Damcentrum zeer weinig. De wachttijd en het aan-
deel bewoners dat wil verhuizen zijn ongeveer net zo 
groot als in de totale gemeente.

 2656 woningen  
2010 2012

vrijstaand 1% 1%
2-onder-1-kap 2% 2%
rijtjeswoning 45% 44%
etagewoning 51% 52%
overige won. 1% 1%

 0    20  40  60  80%    

 eigendom  
2010 2012

eigen woning 50% 50%
part.verhuur 4% 7%
corporatie 46% 44%

 0    20  40  60  80%    

 woningkwaliteit  
cijfer volgens bew.: 2010 2012

- eigen woning 7,7 7,8
- woningen buurt 7,1 7,3

2010 2012 1     3      5     7     9   

WOZ-waarde 227 223
0        200      400       

 woningzoekenden  
2009 2011

reacties p.won. 220 204
gem.wachttijd 55 43

 0      100    200    300

wil verhuizen 15% 13%
 0    10    20    30  40%

                   5 Leidschendam-Zuid e.o.
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Bevolking

Het aantal inwoners van de wijk Leidschendam-Zuid 
e.o. is sinds 2010 iets gedaald van 5344 naar 5227. De 
leeftijdsverdeling is ongeveer gelijk aan die in de hele 
gemeente maar het aandeel 55-plussers stijgt: van 
32% in 2007 naar 37% in 2012. In de Zeeheldenbuurt 
wonen weinig ouderen.
De huishoudenssamenstelling wijkt ook weinig af van 
die in de totale gemeente. In Damcentrum wonen 
echter veel alleenstaanden (52%), in de Zeeheldenwijk 
veel paren zonder kinderen (40%) en in Klein Plaspoel-
polder veel paren met kinderen (38%).
Het aandeel inwoners met een niet-westerse etniciteit 
is iets lager dan gemiddeld: 14% (in de Zeeheldenwijk 
9%). Het aandeel huishoudens dat korter dan twee jaar 
op het huidige adres woont is in Damcentrum relatief 
hoog (25%), maar in de andere buurten iets lager dan in 
de totale gemeente (8 tot 13%).

Werk en inkomen

In de wijk wonen weinig mensen met een hoog 
inkomen, in ieder geval in de buurten Damcentrum en 
Leidschendam-Zuid. Het aandeel huishoudens met 
een bijstandsuitkering en het aantal werkzoekenden 
zijn ongeveer net zo hoog als in de gemeente als ge-
heel, maar in de Zeeheldenwijk en Klein Plaspoelpolder 
lager. Van de volwassen bewoners heeft 71% betaald 
werk, waarvan 31% in de eigen gemeente. 
In de wijk zijn 400 bedrijven gevestigd met in totaal 
2792 arbeidsplaatsen, waarvan relatief veel in de indus-
trie en weinig in de dienstensector.

Voorzieningen en gezondheid

De bewoners van Leidschendam-Zuid e.o. geven een 
laag rapportcijfer voor het algemene voorzieningenni-
veau (6,3). Voor alle voorzieningen zijn de cijfers onder-
gemiddeld maar vooral voor openbaar vervoer (4,9), 
winkels (5,9), sport- (5,6) en gezondheidsvoorzienin-
gen (6,1). Het cijfer voor ouderenvoorzieningen daalde 
van 6,0 naar 5,4. Speel-, jeugd- en sportvoorzieningen 
krijgen vooral in Damcentrum en Klein Plaspoelpolder 
zeer lage rapportcijfers (onder de 4,5), terwijl men in 
de Zeeheldenwijk zeer ontevreden is over winkels en 
gezondheidsvoorzieningen (onder de 4).
De sportdeelname is iets lager dan gemiddeld (53%). 
Het aantal mensen dat aan amateurkunst doet (21%) of 
mantelzorg geeft (20%) is vrij gemiddeld.

 5.227 inwoners  
2010 2012

0-23 jaar 24% 24%
24-54 jaar 40% 39%
55 jaar en ouder 35% 37%

 0    20    40   60  80%

 2.487 huishoudens  
2010 2012

alleenstaand 38% 37%
paar zonder kind 23% 23%
paar met kind 30% 32%
eenoudergezin 7% 8%

 0    20    40   60  80%

 kenmerken bevolking  
2010 2012

niet-westerse etn. 14% 14%
gevestigd afge- 18% 13%
   lopen 24 mnd.  0    20    40   60  80%

 Werk en inkomen  

 inkomensverdeling  
2008 2010

laag 36% 35%
midden 43% 44%
hoog 21% 21%

 0       20      40    60%

 zonder werk  
2010 2012

bijstandsuitkering 3% 3%
werkzoekend 4% 5%

 0     5    10    15  20%

 werknemers  
2010 2012

werkt (18-64 jaar) 75% 71%
waarvan in LV 18% 31%

 0    20    40   60  80%

 2792 arbeidsplaatsen  
2009 2011

- industrie/bouw 31% 25%
- handel/horeca 33% 35%
- diensten 36% 41%

 0   20  40  60  80%    

 rapportcijfers buurtvoorzieningen  
2010 2012

speelmogelijkhed. 6,1 5,8
voorz./act.jeugd 4,7 4,7
voorz./act.ouderen 6,0 5,4
gezondheidsvoorz 6,3 6,1
welzijnsvoorzien. 6,3 5,9
winkels dag.boods 6,2 6,4
sportvoorziening. 5,4 5,6
openb.vervoer 5,1 4,9

voorzieningen tot. 6,3 6,3
1     3      5     7     9   

 sport en cultuur  
2010 2012

sportdeelname 45% 53%
amat.kunstbeoef. 16% 21%

 0    20    40   60  80%

 gezondheid  
2010 2012

mantelzorgers 19% 20%
 0    10    20   30  40%

                   5 Leidschendam-Zuid e.o.
                   Gemeente totaal
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Betrokkenheid/sociale netwerken

Relatief weinig bewoners in de wijk Leidschendam-
Zuid e.o. vinden het een goede zaak als bewoners 
bijdragen aan verbetering en onderhoud van hun buurt 
(62%). Het aandeel dat daartoe zelf bereid is (35%) is 
echter niet signifi cant lager dan gemiddeld. Het rap-
portcijfer voor de betrokkenheid van andere bewoners 
(6,4) ligt op een gemiddeld niveau.
Ook de rapportcijfers die de bewoners geven voor het 
samenleven van jong en oud (7,1) en van de verschil-
lende etniciteiten (6,4) en de score sociale cohesie 
wijken niet af van de gemiddelden in de gemeente. Bij 
deze cijfers zijn er ook geen grote verschillen tussen de 
vier buurten.
Het aantal bewoners dat wekelijks contact heeft met 
andere buurtgenoten (78%) of actief is als vrijwilliger 
(26%) is net zo hoog als in de hele gemeente. Het aan-
deel bewoners dat de afgelopen twee jaar een buurt-
huis bezocht is iets hoger dan gemiddeld: 25%.

Leefbaarheid

De rapportcijfers van bewoners voor hun buurt in het 
algemeen en voor onderhoud, parkeren en straatver-
lichting zijn allemaal iets lager dan gemiddeld in de 
gemeente.  Het cijfer voor groenonderhoud is ook 
gedaald (van 6,8 naar 6,4), vooral in de buurten Klein 
Plaspoelpolder en Leidschendam-Zuid. Net zoals in 
2010 behoren de cijfers voor onderhoud van groen 
(5,8) en bestrating (5,1) in Damcentrum tot de laagste 
in de gemeente. De score algemene evaluatie van de 
wijk is in de wijk gemiddeld.
Het aandeel bewoners dat vindt dat diverse vormen 
van vervuiling en sociale overlast vaak in de buurt 
voorkomen is in de hele wijk vrij gemiddeld, maar 
verkeersoverlast wordt relatief vaak gemeld. In de 
buurt Damcentrum zijn de samenvattende schaalsco-
res overlast, verloedering en verkeersoverlast relatief 
ongunstig, maar de score verloedering (vervuiling) is 
er wel duidelijk verbeterd.
Bij de gemeente kwamen in 2010 717 meldingen bin-
nen. Per 100 woningen is het aantal meldingen (zowel 
totaal als per categorie) ongeveer net zo hoog als in de 
gemeente als geheel en bleef ook vrij constant. Over 
de APV, wegonderhoud en straatmeubilair is het aantal 
hoger dan gemiddeld.
Bij de politie werden in 2011 166 incidenten leefbaar-
heid geregistreerd. Ook hiervoor geldt dat het aantal 
incidenten (totaal en per categorie) ongeveer net zo 
groot is als in de totale gemeente en de afgelopen jaren 
weinig is veranderd.

 Betrokkenheid/soc.netwerken  

 betrokkenheid  
2010 2012

   bew.bijdragen 69% 62%
wil zelf actief zijn 32% 35%

 0   20  40  60  80%    

buurtbetrokkenh. 6,3 6,4
1     3      5     7     9   

 sociale netwerken  
2010 2012

samenl.jong&oud 7,1 7,1
samenl.etnicitet. 6,4 6,4

sociale cohesie 6,4 6,3
1     3      5     7     9   

contact buurtgen. 80% 78%
gebruik buurthuis 19% 25%
vrijwilliger 27% 26%

 0   20  40  60  80%    

 Leefbaarheid  

 rapportcijfers fysieke woonomgeving  
2010 2012

buurt algemeen 7,2 7,3
onderh.groen 6,8 6,4
onderh.bestrating 5,6 5,9
parkeergelegenh. 5,8 5,6
straatverlichting 7,0 6,9

algemene evaluati 7,5 7,7
1     3      5     7     9   

 overlast en vervuiling volgens bewoners  
(komt vaak voor)       2010    2012

bekladding 2% 2%
vernieling 3% 2%
rommel op straat 19% 12%
hondenpoep 42% 30%

dronken mensen 2% 3%
lastig vallen 0% 0%
overlast jongeren 10% 5%
drugsoverlast 0% 2%
last omwonenden 2% 2%
geluidsoverlast 7% 6%

agressie verkeer 5% 7%
geluidslast verkee 20% 23%
te hard rijden 21% 27%
parkeeroverlast 29% 33%

 0   20  40  60  80%     

 717 meldingen bij de gemeente  
2008 2010 per 100 woningen  

APV 5,9 6,3
wegonderhoud 3,4 4,8
openbaar groen 5,9 4,6
verlichting 4,2 3,8
riolering 1,7 1,4
straatmeubilair 2,6 4,0
vervuiling 4,2 2,6

 0           5           10    

 166 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

vandalisme 2,2 2,4
sociaal 1,6 1,5
verkeersongeval 2,5 2,5

 0             5            10 

                   5 Leidschendam-Zuid e.o.
                   Gemeente totaal

goede zaak als

  5 Leidschendam-Zuid en omgeving  
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Veiligheid

Het rapportcijfer dat bewoners geven voor de mate 
van veilig voelen is in alle vier de buurten van Leid-
schendam-Zuid e.o. vrij gemiddeld (rond de 7,4) en 
niet veel veranderd sinds 2010.
Het aandeel bewoners dat vindt dat de verschillende 
vormen van diefstal en geweld vaak of soms in de 
buurt voorkomen is ongeveer net zo groot als in de 
totale gemeente. Alleen bij straatroof en jeugdcrimi-
naliteit zijn er minder mensen die vinden dat dit in 
de buurt voorkomt. Het aantal bewoners dat vindt 
dat woninginbraak, diefstal uit auto en fi etsendiefstal 
vaak of soms in de buurt voorkomen is hoger dan in 
2010, vooral in de buurten Klein Plaspoelpolder en de 
Zeeheldenwijk. 
Bij de politie werden in 2011 155 incidenten diefstal en 
geweld geregistreerd. Per 100 inwoners komt diefstal 
en vooral woninginbraak minder vaak voor dan in de 
hele gemeente, terwijl het aantal geweldsdelicten in 
Damcentrum hoger ligt dan gemiddeld.

Algemeen

Het aantal bewoners van Leidschendam-Zuid e.o. dat 
vindt dat hun buurt afgelopen jaar achteruit ging (19%) 
is iets hoger dan gemiddeld, maar het aantal bewoners 
dat een vooruitgang constateerde steeg van 9 naar 
16%. Vooral bewoners van Damcentrum zijn positief: 
in deze buurt zag 39% recente vooruitgang en 75% 
verwacht komende jaren een (verdere) verbetering van 
de buurt. 
De rangorde van grootste problemen in de buurt lijkt 
veel op die in de totale gemeente. Vervuiling (6%) en 
jongeren (3%) worden echter minder genoemd dan 
gemiddeld en ook minder vaak dan in 2010. Relatief 
vaak genoemd worden verkeersproblemen (zoals 
te hard rijden, drukte en onveilige situaties: 27%) en 
openbaar vervoer (8%: alleen in Leidschendam-Zuid en 
de Zeeheldenwijk). Parkeren wordt ook genoemd door 
27% van de bewoners, vooral in Klein Plaspoelpolder 
en de Zeeheldenwijk.  Groepen bewoners van rond de 
10% noemen veiligheid, groen of bestrating.
Als sterk punt van de wijk werden in 2010 vooral het 
vele groen en de ligging aan De Vliet vaak genoemd 
(51%), zeker in de buurt Leidschendam-Zuid. Ook re-
gelmatig genoemd werden de rust (26%), de bewoners 
en sociale contacten (21%, vooral in de Zeeheldenwijk) 
en de ligging vlakbij uitgangswegen (15%). Andere za-
ken zoals voorzieningen, openbaar vervoer en wonin-
gen werden slechts weinig genoemd.

 rapportcijfer veiligheid  
2010 2012

cijfer veilig voelen 7,7 7,4
1     3      5     7     9   

 diefstal/geweld (volgens bewoners)  
(komt vaak/soms voor)  2010    2012

inbraak woningen 48% 68%
diefstal UIT auto 28% 38%
schade/diefst.auto 45% 39%
fietsendiefstal 27% 36%

geweldsdelicten 6% 10%
bedreiging 6% 7%
straatroof 2% 4%
jeugdcriminaliteit 27% 14%

 0   20  40   60  80%    

 155 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

woninginbraak 1,1 1,5
diefst.af/uit auto 1,5 1,8
fietsendiefstal 1,0 1,0
geweld 1,8 1,7

 0             3             6  

 Algemeen  

 ontwikkeling buurt: afgelopen jaar  
2010 2012

ging vooruit 9% 16%
bleef gelijk 63% 61%
ging achteruit 23% 19%

 0    20  40   60   80% 

 verwachting komende jaren  
2010 2012

gaat vooruit 23% 21%
blijft gelijk 50% 51%
gaat achteruit 7% 8%

 0    20  40   60   80% 

 belangrijkste problemen in de buurt  
2012

parkeren 27%
verkeer 27%
vervuiling 6%
veiligheid / vandalisme 13%
bestrating 8%
groen 11%

honden / katten 5%
geluidsoverlast 5%
jongeren 3%
winkels / voorzieningen 7%
openbaar vervoer 8%
overig 20%

 0     20     40    60%   

 sterke punten van de buurt  
2010

groen 51%
winkels / voorzieningen 13%
rust 26%
openbaar vervoer 3%
bewoners 21%
ligging 15%

huizen 2%
ruimte 5%
kindvriendelijk 6%
parkeren 4%
verkeer 4%
overig 28%

 0     20     40    60%   

                   5 Leidschendam-Zuid e.o.
                   Gemeente totaal

Veiligheid
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 Wijk 6: De Heuvel / 
Amstelwijk

Deze wijk bestaat uit de twee woonbuurten De Heuvel 
en Amstelwijk. In de buurt De Heuvel staan 1455 
woningen uit de eerste helft van de jaren 60. De buurt 
Amstelwijk is nieuwer; in deze buurt werden in de 
jaren tachtig 317 woningen gebouwd.

Wonen

In De Heuvel staan uitsluitend etagewoningen. Ook in 
Amstelwijk is dat de meest voorkomende bouwwijze, 
maar daar staan ook rijtjeswoningen (23%). Bijna de 
helft van de woningen is een eigen woning. Eveneens 
bijna de helft is eigendom van de corporaties.
Het rapportcijfer voor de woningen in de buurt is in 
Amstelwijk gedaald van 7,4 naar 7,0 en bleef in De 
Heuvel ongeveer gelijk op 6,6. Beide cijfers zijn lager 
dan gemiddeld. Ook de WOZ-waarde van de wonin-
gen is in beide buurten duidelijk lager dan in de totale 
gemeente.
Het aantal reacties per gepubliceerde woning is in De 
Heuvel iets hoger dan gemiddeld en in Amstelwijk 
duidelijk lager. De gemiddelde wachttijd is in De Heu-
vel vrij gemiddeld en in Amstelwijk relatief laag. Deze 
cijfers zijn sinds 2010 weinig veranderd.
Ook het aandeel bewoners dat de komende 5 jaar 
zeker wil verhuizen veranderde weinig en is duidelijk 
hoger dan in de hele gemeente: 26%.

 1772 woningen  
2010 2012

vrijstaand 0% 0%
2-onder-1-kap 0% 0%
rijtjeswoning 4% 4%
etagewoning 96% 96%
overige won. 0% 0%

 0    20  40  60  80%    

 eigendom  
2010 2012

eigen woning 47% 48%
part.verhuur 5% 5%
corporatie 47% 47%

 0    20  40  60  80%    

 woningkwaliteit  
cijfer volgens bew.: 2010 2012

- eigen woning 7,1 6,8
- woningen buurt 6,9 6,6

2010 2012 1     3      5     7     9   

WOZ-waarde 142 138
0        200      400       

 woningzoekenden  
2009 2011

reacties p.won. 159 144
gem.wachttijd 35 36

 0      100    200    300

wil verhuizen 22% 26%
 0    10    20    30  40%

                   6 De Heuvel / Amstelwijk
                   Gemeente totaal
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Bevolking

De leeftijdsverdeling van de 3051 inwoners van de hele 
wijk De Heuvel/Amstelwijk wijkt weinig af van die in de 
totale gemeente. 
Dat geldt niet voor de huishoudensverdeling. Het 
aandeel alleenstaanden is iets gedaald (van 57 naar 
54%) maar hoger dan in alle andere wijken. Ook wonen 
er veel eenoudergezinnen (12%). Aan de andere kant is 
het aandeel paren met en zonder kinderen laag. In de 
gehele wijk wonen 1740 huishoudens.
In De Heuvel wonen veel inwoners met een niet-wes-
terse etniciteit (40%); in de Amstelwijk is dat aandeel 
nauwelijks hoger dan gemiddeld: 21%. 
De mobiliteit is in beide buurten gemiddeld: 17% van 
de huishoudens woont korter dan twee jaar op het 
huidige adres.

Werk en inkomen

In zowel De Heuvel als Amstelwijk wonen veel mensen 
met een laag inkomen: 47%; 12% heeft een hoog inko-
men (in de totale gemeente is dat 29%).
Het aandeel huishoudens met een bijstandsuitkering 
en het aantal werkzoekenden zijn relatief hoog. Het 
aandeel werkzoekenden steeg sterker dan gemiddeld: 
van 8 naar 12%. 
Van alle inwoners van 18-64 jaar in de totale wijk heeft 
72% betaald werk, waarvan 28% in de eigen gemeente. 
Die cijfers liggen op een gemiddeld niveau.
In deze wijk zijn 81 bedrijven gevestigd met in totaal 
372 arbeidsplaatsen. Deze zijn vooral te vinden in de 
dienstensector (66%) en de handel en horeca (31%).

Voorzieningen en gezondheid

Het cijfer dat bewoners geven aan het algemene voor-
zieningenniveau daalde sinds 2010 van 7,6 naar 7,2 en 
ligt nu op een gemiddeld niveau. Van de afzonderlijke 
voorzieningen worden alleen sportvoorzieningen lager 
beoordeeld dan in 2010: van 7,4 naar 6,9. Bij de meeste 
voorzieningen zijn de cijfers ongeveer net zo hoog als 
in de hele gemeente, maar gezondheidsvoorzieningen 
(7,4), openbaar vervoer (7,9) en vooral winkels (8,3) 
worden relatief gunstig beoordeeld. Veel cijfers zijn in 
De Heuvel hoger dan in Amstelwijk.
Het aandeel bewoners dat aan sport doet (51%) of 
amateurkunst beoefent (12%) is relatief laag. Ook 
het aantal mantelzorgers (9%) is lager dan in de hele 
gemeente.

 3.051 inwoners  
2010 2012

0-23 jaar 24% 24%
24-54 jaar 44% 44%
55 jaar en ouder 33% 32%

 0    20    40   60  80%

 1.740 huishoudens  
2010 2012

alleenstaand 57% 54%
paar zonder kind 11% 12%
paar met kind 20% 21%
eenoudergezin 11% 12%

 0    20    40   60  80%

 kenmerken bevolking  
2010 2012

niet-westerse etn. 35% 37%
gevestigd afge- 19% 17%
   lopen 24 mnd.  0    20    40   60  80%

 Werk en inkomen  

 inkomensverdeling  
2008 2010

laag 46% 47%
midden 39% 41%
hoog 15% 12%

 0       20      40    60%

 zonder werk  
2010 2012

bijstandsuitkering 9% 10%
werkzoekend 8% 12%

 0     5    10    15  20%

 werknemers  
2010 2012

werkt (18-64 jaar) 65% 72%
waarvan in LV 28% 28%

 0    20    40   60  80%

 372 arbeidsplaatsen  
2009 2011

- industrie/bouw 4% 3%
- handel/horeca 31% 31%
- diensten 65% 66%

 0   20  40  60  80%    

 rapportcijfers buurtvoorzieningen  
2010 2012

speelmogelijkhed. 6,7 6,5
voorz./act.jeugd 5,4 5,2
voorz./act.ouderen 6,0 6,0
gezondheidsvoorz 7,6 7,4
welzijnsvoorzien. 6,7 6,4
winkels dag.boods 8,5 8,3
sportvoorziening. 7,4 6,9
openb.vervoer 8,1 7,9

voorzieningen tot. 7,6 7,2
1     3      5     7     9   

 sport en cultuur  
2010 2012

sportdeelname 43% 51%
amat.kunstbeoef. 16% 12%

 0    20    40   60  80%

 gezondheid  
2010 2012

mantelzorgers 15% 9%
 0    10    20   30  40%

                   6 De Heuvel / Amstelwijk
                   Gemeente totaal

6 De Heuvel / Amstelwijk  

Voorzieningen / gezondheid

Bevolking
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Betrokkenheid/sociale netwerken

In de wijk De Heuvel/Amstelwijk is het aandeel 
bewoners dat het een goede zaak vindt als wijkbewo-
ners bijdragen aan verbetering en onderhoud van hun 
buurt (62%) of daartoe zelf bereid is (27%) lager dan 
gemiddeld. Het rapportcijfer voor betrokkenheid van 
buurtbewoners is per buurt beschikbaar en is vooral in 
De Heuvel ondergemiddeld. 
Ook de rapportcijfers voor het samenleven van jong 
en oud en van etniciteiten en de score sociale cohesie 
zijn relatief laag, vooral in De Heuvel. De score sociale 
cohesie daalde van 5,6 in 2012 naar 5,2 in 2010.
Ondergemiddeld zijn verder het aantal wijkbewoners 
dat wekelijks contact heeft met buurtgenoten (65%) of 
afgelopen twee jaar een buurthuis bezocht (9%). Het 
aandeel vrijwilligers is echter vrij gemiddeld: 24%.

Leefbaarheid

Het rapportcijfer van bewoners voor hun buurt in het 
algemeen is in beide buurten iets lager dan gemiddeld. 
De cijfers voor onderhoud van groen en bestrating en 
voor de verlichting liggen in beide buurten rond de 
gemiddelde scores. Het cijfer voor parkeergelegenheid 
was in beide buurten relatief hoog, maar in de Amstel-
wijk daalde dit rapportcijfer sterk (van 7,6 naar 6,3) en 
ligt nu op een gemiddeld niveau. De score algemene 
evaluatie (hoe prettig is het om in de buurt te wonen) 
was in De Heuvel al ondergemiddeld maar is er nog 
aanzienlijk gedaald van 7,0 in 2010 naar 6,3 in 2012.
Het aandeel bewoners dat vindt dat diverse vormen 
van vervuiling, sociale overlast en verkeersoverlast vaak 
in de buurt voorkomen is in de totale wijk ongeveer net 
zo groot als in de totale gemeente. Alleen rommel op 
straat en jongerenoverlast komen volgens relatief veel 
wijkbewoners vaak voor. Op buurtniveau ervaren de 
bewoners van de Amstelwijk meer sociale overlast en 
verkeersoverlast dan in 2010: de betreffende pro-
bleemscores zijn in deze buurt duidelijk gestegen.
Bij de gemeente kwamen in 2010 229 meldingen bin-
nen over de openbare ruimte. Het aantal meldingen 
was in 2009 en 2010 in beide buurten lager dan gemid-
deld en ook duidelijk lager dan in 2007 en 2008. Vooral 
op het gebied van openbaar groen, straatmeubilair en 
vervuiling daalde het aantal meldingen.
Bij de politie werden in 2011 71 incidenten leefbaar-
heid geregistreerd. Sociale problemen en verkeers-
ongevallen kwamen minder voor dan in 2009. In alle 
categorieën ligt het aantal incidenten per 100 wonin-
gen rond of iets onder het gemeentelijke gemiddelde.

 Betrokkenheid/soc.netwerken  

 betrokkenheid  
2010 2012

   bew.bijdragen 60% 62%
wil zelf actief zijn 20% 27%

 0   20  40  60  80%    

buurtbetrokkenh. 5,9 5,9
1     3      5     7     9   

 sociale netwerken  
2010 2012

samenl.jong&oud 6,8 6,9
samenl.etnicitet. 6,2 6,2

sociale cohesie 5,6 5,2
1     3      5     7     9   

contact buurtgen. 64% 65%
gebruik buurthuis 10% 9%
vrijwilliger 17% 24%

 0   20  40  60  80%    

 Leefbaarheid  

 rapportcijfers fysieke woonomgeving  
2010 2012

buurt algemeen 7,3 7,1
onderh.groen 7,4 7,1
onderh.bestrating 6,7 6,6
parkeergelegenh. 7,4 6,8
straatverlichting 7,5 7,2

algemene evaluati 7,1 6,5
1     3      5     7     9   

 overlast en vervuiling volgens bewoners  
(komt vaak voor)       2010    2012

bekladding 5% 4%
vernieling 8% 7%
rommel op straat 28% 34%
hondenpoep 29% 26%

dronken mensen 3% 5%
lastig vallen 1% 3%
overlast jongeren 16% 15%
drugsoverlast 3% 3%
last omwonenden 9% 7%
geluidsoverlast 8% 12%

agressie verkeer 5% 8%
geluidslast verkee 16% 13%
te hard rijden 16% 16%
parkeeroverlast 16% 19%

 0   20  40  60  80%     

 229 meldingen bij de gemeente  
2008 2010 per 100 woningen  

APV 5,8 4,6
wegonderhoud 1,9 2,4
openbaar groen 4,7 1,9
verlichting 1,5 1,0
riolering 0,9 0,5
straatmeubilair 3,8 0,9
vervuiling 3,7 1,7

 0           5           10    

 71 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

vandalisme 1,9 1,7
sociaal 2,4 1,2
verkeersongeval 2,0 1,1

 0             5            10 

                   6 De Heuvel / Amstelwijk
                   Gemeente totaal

goede zaak als

  6 De Heuvel / Amstelwijk  
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Veiligheid

Het rapportcijfer van bewoners voor de mate van veilig 
voelen is sinds 2010 gedaald van 7,3 naar 6,9 en is nu 
ondergemiddeld.  In beide buurten is het cijfer gedaald.
Het aandeel bewoners dat vindt dat woninginbraak 
vaak of soms in de buurt voorkomt is sinds 2010 sterk 
gestegen van 37 naar 63%. Ook bij geweldsdelicten is 
er een sterke stijging: van 10 naar 22%.  Bij de andere 
delicten is het verschil tussen 2010 en 2012 niet 
signifi cant. Slechts weinig bewoners vinden dat diefstal 
uit auto voorkomt in de buurt. Geweld, bedreiging, 
straatroof en jeugdcriminaliteit komen juist volgens 
relatief veel bewoners voor. Daarbij is er weinig verschil 
tussen de twee buurten. Bij de politie werden in 2011 
133 incidenten diefstal en geweld geregistreerd. Wo-
ninginbraak kwam in 2011 inderdaad vaker voor dan de 
jaren ervoor, maar nauwelijks vaker dan gemiddeld. Het 
aantal geweldsdelicten is relatief hoog, maar lag in de 
jaren 2009-2011 wel lager dan in 2007 en 2008.

Algemeen

De groepen bewoners die vinden dat hun buurt 
afgelopen jaar gelijk bleef of vooruit ging zijn kleiner 
dan gemiddeld: relatief veel bewoners (29%) vinden 
dat hun buurt achteruit ging. Voor de komende jaren 
verwacht 56% dat hun buurt gelijk zal blijven en 9% dat 
deze vooruit gaat. Het aantal bewoners dat achteruit-
gang verwacht is iets hoger dan gemiddeld: 15%.
Gevraagd naar de belangrijkste problemen in de buurt 
wordt in beide buurten vervuiling (vooral zwerfvuil en 
aanbieden van afval) vaak genoemd: door 32%. Daar-
mee is vervuiling duidelijk het meest genoemde pro-
bleem in de buurt. Ook jongeren (vooral hangjeugd) 
worden relatief vaak genoemd: door 13%. Daarentegen 
worden veel andere zaken juist veel minder dan elders 
genoemd: parkeren (15%), verkeer (8%), de bestrating, 
groen, honden/katten en voorzieningen (alle minder 
dan 5%). Onder de categorie overig vallen onder meer 
sociale problemen en speelvoorzieningen.
Als sterk punt van de buurt werden in 2010 winkels 
en voorzieningen verreweg het meest genoemd (63%, 
vooral Leidsenhage maar ook bijvoorbeeld het zieken-
huis). Op de tweede plaats en ook iets vaker dan elders 
genoemd werd het goede openbaar vervoer (26%). Re-
gelmatig genoemd, maar duidelijk minder dan gemid-
deld, werden het groen (23%) en de rust (13%, vooral 
in Amstelwijk). Ook duidelijk minder vaak dan elders 
genoemd werden buurtbewoners, huizen, de ruimte, 
kindvriendelijkheid en verkeerssituatie in de wijk.

 rapportcijfer veiligheid  
2010 2012

cijfer veilig voelen 7,3 6,9
1     3      5     7     9   

 diefstal/geweld (volgens bewoners)  
(komt vaak/soms voor)  2010    2012

inbraak woningen 37% 63%
diefstal UIT auto 24% 26%
schade/diefst.auto 34% 34%
fietsendiefstal 35% 42%

geweldsdelicten 10% 22%
bedreiging 18% 18%
straatroof 14% 20%
jeugdcriminaliteit 21% 26%

 0   20  40   60  80%    

 133 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

woninginbraak 1,5 3,0
diefst.af/uit auto 1,3 1,6
fietsendiefstal 0,8 0,9
geweld 2,1 2,0

 0             3             6  

 Algemeen  

 ontwikkeling buurt: afgelopen jaar  
2010 2012

ging vooruit 5% 7%
bleef gelijk 64% 56%
ging achteruit 21% 29%

 0    20  40   60   80% 

 verwachting komende jaren  
2010 2012

gaat vooruit 5% 9%
blijft gelijk 47% 56%
gaat achteruit 18% 15%

 0    20  40   60   80% 

 belangrijkste problemen in de buurt  
2012

parkeren 15%
verkeer 8%
vervuiling 32%
veiligheid / vandalisme 11%
bestrating 4%
groen 5%

honden / katten 3%
geluidsoverlast 7%
jongeren 13%
winkels / voorzieningen 2%
openbaar vervoer 1%
overig 20%

 0     20     40    60%   

 sterke punten van de buurt  
2010

groen 23%
winkels / voorzieningen 63%
rust 13%
openbaar vervoer 26%
bewoners 7%
ligging 10%

huizen 1%
ruimte 2%
kindvriendelijk 1%
parkeren 8%
verkeer 0%
overig 15%

 0     20     40    60%   

                   6 De Heuvel / Amstelwijk
                   Gemeente totaal

Veiligheid
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 Wijk 7: Damsigt e.o.

De wijk Damsigt en omgeving bestaat uit vier verschil-
lende buurten. De buurt Damsigt heeft 771 woningen, 
waarvan 60% van voor 1960 en 25% uit 1975. In de Ver-
zetsheldenwijk staan 885 woningen, waarvan 45% uit 
de jaren 1985-1989. Raadhuiskwartier is de grootste 
buurt met 993 woningen, waarvan tweederde deel ge-
bouwd in de jaren 50. Sijtwende 3 t/m 5 is een nieuwe 
buurt met 373 woningen uit de jaren 2003-2009.

Wonen

In de wijk Damsigt e.o. staan relatief veel rijtjeswonin-
gen (55%). Het aandeel etagewoningen is relatief laag 
(32%), met uitzondering van Sijtwende 3 t/m 5. 
In de wijk staan veel eigen woningen, vooral in Damsigt 
en de Verzetsheldenwijk. Het aandeel corporatiewo-
ningen is in elk van de vier buurten lager dan in de 
totale gemeente.
Het rapportcijfer van bewoners voor de woningen in 
de buurt en de WOZ-waarde liggen in het Raadhuis-
kwartier dicht bij de gemiddelden. In de andere drie 
buurten zijn deze cijfers duidelijk hoger dan in de totale 
gemeente.
Het aantal reacties per gepubliceerde woning is ge-
daald en lager dan gemiddeld; de gemiddelde wachttijd 
bleef gelijk en is iets langer dan in de hele gemeente. 
Van de bewoners wil 11% de komende 5 jaar verhuizen.

 3022 woningen  
2010 2012

vrijstaand 4% 4%
2-onder-1-kap 6% 6%
rijtjeswoning 56% 55%
etagewoning 30% 32%
overige won. 3% 3%

 0    20  40  60  80%    

 eigendom  
2010 2012

eigen woning 78% 78%
part.verhuur 10% 11%
corporatie 12% 11%

 0    20  40  60  80%    

 woningkwaliteit  
cijfer volgens bew.: 2010 2012

- eigen woning 8,0 8,1
- woningen buurt 7,7 7,8

2010 2012 1     3      5     7     9   

WOZ-waarde 360 340
0        200      400       

 woningzoekenden  
2009 2011

reacties p.won. 136 97
gem.wachttijd 64 67

 0      100    200    300

wil verhuizen 13% 11%
 0    10    20    30  40%

                   7 Damsigt en omgeving
                   Gemeente totaal
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Bevolking

Onder de 6752 inwoners van Damsigt e.o. bevinden 
zich relatief veel jongeren tot en met 23 jaar. In elk van 
de vier buurten is het percentage jongeren hoger dan 
gemiddeld.
Onder de 2742 huishoudens bevinden zich veel paren 
zonder kinderen (34%) en weinig alleenstaanden 
(27%). In elk van de vier buurten wonen weinig alleen-
staanden.
In de wijk wonen ook weinig inwoners met een niet-
westerse etniciteit: 10%. De mobiliteit is vrij gemid-
deld: 19% van de huishoudens heeft zich de afgelopen 
twee jaar op het huidige adres gevestigd. De verschillen 
tussen de buurten naar etniciteit zijn heel beperkt. In 
Sijtwende 3-5 wordt relatief veel verhuisd.

Werk en inkomen

In de wijk (en dan vooral in de buurten Damsigt en 
Verzetsheldenwijk) wonen veel mensen met een 
hoog inkomen (45%) en weinig mensen met een laag 
inkomen (19%). 
In alle buurten wonen weinig huishoudens met een 
bijstandsuitkering (1%) en weinig werkzoekenden (2%). 
In de buurt Raadhuiskwartier is het aantal bijstandsuit-
keringen sterk gedaald: van 4 naar 1%.
Van alle inwoners van 18-64 jaar in de totale wijk heeft 
71% betaald werk, waarvan 22% in de gemeente. Die 
cijfers wijken niet af van de gemiddelden. 
In deze wijk zijn 382 bedrijven gevestigd met in totaal 
1501 arbeidsplaatsen. De verdeling over sectoren komt 
ongeveer overeen met die in de gemeente als geheel.

Voorzieningen en gezondheid

De cijfers van bewoners voor het algemene voorzienin-
genniveau en afzonderlijke voorzieningen liggen rond 
of iets boven de gemiddelde cijfers. De cijfers voor 
gezondheids- en welzijnsvoorzieningen zijn sinds 2010 
iets gestegen; het rapportcijfer voor gezondheidsvoor-
zieningen (7,6) is nu hoger dan gemiddeld. Ook het 
algemene cijfer voor voorzieningen is iets hoger dan 
in de hele gemeente: 7,6. In Damsigt en Sijtwende 3-5 
zijn de bewoners heel tevreden over speelmogelijk-
heden en sportvoorzieningen. Welzijnsvoorzieningen 
worden laag beoordeeld in Raadhuiskwartier.
Relatief veel bewoners (68%) doen aan sport. Het 
aantal mensen dat amateurkunst beoefent (20%) of 
mantelzorg geeft (18%) ligt op een gemiddeld niveau.

 6.752 inwoners  
2010 2012

0-23 jaar 29% 29%
24-54 jaar 39% 38%
55 jaar en ouder 32% 33%

 0    20    40   60  80%

 2.742 huishoudens  
2010 2012

alleenstaand 26% 27%
paar zonder kind 35% 34%
paar met kind 32% 31%
eenoudergezin 6% 7%

 0    20    40   60  80%

 kenmerken bevolking  
2010 2012

niet-westerse etn. 10% 10%
gevestigd afge- 19% 16%
   lopen 24 mnd.  0    20    40   60  80%

 Werk en inkomen  

 inkomensverdeling  
2008 2010

laag 19% 19%
midden 36% 36%
hoog 45% 45%

 0       20      40    60%

 zonder werk  
2010 2012

bijstandsuitkering 2% 1%
werkzoekend 2% 2%

 0     5    10    15  20%

 werknemers  
2010 2012

werkt (18-64 jaar) 73% 71%
waarvan in LV 17% 22%

 0    20    40   60  80%

 1501 arbeidsplaatsen  
2009 2011

- industrie/bouw 10% 9%
- handel/horeca 21% 24%
- diensten 69% 67%

 0   20  40  60  80%    

 rapportcijfers buurtvoorzieningen  
2010 2012

speelmogelijkhed. 6,8 6,7
voorz./act.jeugd 5,3 5,4
voorz./act.ouderen 5,8 6,1
gezondheidsvoorz 7,2 7,6
welzijnsvoorzien. 6,0 6,4
winkels dag.boods 7,4 7,6
sportvoorziening. 6,8 7,0
openb.vervoer 7,8 7,7

voorzieningen tot. 7,3 7,6
1     3      5     7     9   

 sport en cultuur  
2010 2012

sportdeelname 66% 68%
amat.kunstbeoef. 24% 20%

 0    20    40   60  80%

 gezondheid  
2010 2012

mantelzorgers 19% 18%
 0    10    20   30  40%

                   7 Damsigt en omgeving
                   Gemeente totaal
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Betrokkenheid/sociale netwerken

Van de bewoners van Damsigt e.o. vindt 70% het een 
goede zaak als de bewoners bijdragen aan verbetering 
en onderhoud van hun buurt en 42% is daar ook zelf 
toe bereid. Die cijfers zijn vrijwel gelijk aan de gemid-
delden, maar het rapportcijfer voor betrokkenheid van 
buurtbewoners is relatief hoog. In de buurten Damsigt 
en Sijtwende 3-5 is de betrokkenheid het hoogst.
De rapportcijfers voor het samenleven van jong en oud 
(7,5) en van etniciteiten (7,2) zijn relatief hoog, vooral 
in Damsigt. De sociale cohesie is in Damsigt heel hoog 
(score 7,4) en in de andere buurten iets hoger dan 
gemiddeld in de gemeente (in al deze buurten 6,6).
Het aantal wijkbewoners dat wekelijks contact heeft 
met buurtgenoten (78%), wel eens een buurthuis be-
zoekt (14%) of actief is als vrijwilliger (29%) is ongeveer 
gelijk aan dat in de totale gemeente. 

Leefbaarheid

Het rapportcijfer van bewoners voor hun buurt in het 
algemeen is iets hoger dan gemiddeld. De score alge-
mene evaluatie (hoe prettig is het wonen in de buurt?) 
is in Damsigt (8,9) hoger dan in enige andere buurt in 
de gemeente. Ook in de andere drie buurten is deze 
score bovengemiddeld. De cijfers voor onderhoud 
van groen en bestrating, parkeren en verlichting zijn 
vrij gemiddeld. Bewoners van Sijtwende 3-5 zijn zeer 
tevreden over het onderhoud van de bestrating.
Het aantal bewoners dat vindt dat rommel op straat of 
hondenpoep vaak in de buurt voorkomen is laag, voor-
al in Damsigt en Sijtwende 3-5. Het aantal mensen dat 
vindt dat hondenpoep vaak voorkomt is ook gedaald 
van 23 naar 14%. Bij sociale overlast en verkeersover-
last is er weinig verschil tussen de buurten van Damsigt 
e.o. en de gemeentelijke totaalcijfers.
Bij de gemeente werden in 2010 731 meldingen 
gedaan over de openbare ruimte. Het aantal meldin-
gen over openbaar groen, wegonderhoud en riolering 
was hoger dan gemiddeld. Per 100 woningen kwamen 
er over Sijtwende 3-5 in 2010 en vooral in 2009 veel 
meldingen binnen.
Bij de politie werden in 2011 121 incidenten leefbaar-
heid geregistreerd. Het aantal meldingen vandalisme 
ligt per 100 woningen op een gemiddeld niveau. Soci-
ale problemen en verkeersongevallen worden minder 
gemeld dan gemiddeld in de gemeente.

 Betrokkenheid/soc.netwerken  

 betrokkenheid  
2010 2012

   bew.bijdragen 64% 70%
wil zelf actief zijn 39% 42%

 0   20  40  60  80%    

buurtbetrokkenh. 7,1 7,1
1     3      5     7     9   

 sociale netwerken  
2010 2012

samenl.jong&oud 7,5 7,5
samenl.etnicitet. 7,1 7,2

sociale cohesie 6,8 6,8
1     3      5     7     9   

contact buurtgen. 76% 78%
gebruik buurthuis 13% 14%
vrijwilliger 33% 29%

 0   20  40  60  80%    

 Leefbaarheid  

 rapportcijfers fysieke woonomgeving  
2010 2012

buurt algemeen 7,9 7,9
onderh.groen 7,2 7,2
onderh.bestrating 6,5 6,5
parkeergelegenh. 6,2 6,3
straatverlichting 7,3 7,5

algemene evaluati 8,4 8,4
1     3      5     7     9   

 overlast en vervuiling volgens bewoners  
(komt vaak voor)       2010    2012

bekladding 1% 2%
vernieling 3% 2%
rommel op straat 10% 6%
hondenpoep 23% 14%

dronken mensen 2% 2%
lastig vallen 0% 1%
overlast jongeren 11% 6%
drugsoverlast 0% 0%
last omwonenden 2% 3%
geluidsoverlast 5% 4%

agressie verkeer 5% 4%
geluidslast verkee 16% 14%
te hard rijden 19% 17%
parkeeroverlast 21% 22%

 0   20  40  60  80%     

 731 meldingen bij de gemeente  
2008 2010 per 100 woningen  

APV 4,0 3,1
wegonderhoud 3,2 4,8
openbaar groen 7,0 6,6
verlichting 3,2 3,2
riolering 1,0 1,9
straatmeubilair 2,6 2,9
vervuiling 3,0 2,5

 0           5           10    

 121 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

vandalisme 2,2 1,9
sociaal 0,7 0,7
verkeersongeval 1,8 1,4

 0             5            10 

                   7 Damsigt en omgeving
                   Gemeente totaal
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Veiligheid

Het rapportcijfer van bewoners voor de mate van veilig 
voelen ligt in de meeste buurten van Damsigt e.o. vlak 
bij het gemiddelde. Alleen in Sijtwende 3-5 is het cijfer 
wat hoger: 8,1.
Het aantal bewoners dat vindt dat diefstal uit auto’s en 
verschillende geweldsdelicten vaak of soms in de buurt 
voorkomen is iets lager dan in de totale gemeente. Bij 
woninginbraak, schade/diefstal aan de buitenkant van 
auto’s en fi etsendiefstal liggen de cijfers dichtbij de 
gemiddelden. Er is weinig verschil in beleving van deze 
frequenties tussen de vier buurten. Sinds 2010 steeg 
het aantal bewoners dat vindt dat woninginbraak of 
fi etsendiefstal in de buurt voorkomt.
De politiecijfers bevestigen dat woninginbraak, maar 
ook diefstal vanaf/uit auto in 2011 vaker voorkwam dan 
de jaren daarvoor. Het aantal woninginbraken is per 100 
woningen hoger dan in de andere wijken. Fietsendief-
stal en geweld komen weinig voor. In totaal werden in 
2011 243 incidenten diefstal en geweld geregistreerd.

Algemeen

Het aandeel wijkbewoners dat vindt dat hun buurt 
ongeveer gelijk is gebleven is sinds 2010 gestegen van 
71 naar 80% en ligt daarmee relatief hoog. Ook voor
de komende jaren zijn er veel mensen die denken dat 
hun buurt gelijk zal blijven (71%) en relatief weinig 
die denken dat deze vooruit (5%) of achteruit (4%) 
zal gaan.
Gevraagd naar de belangrijkste problemen in de buurt 
worden in de wijk Damsigt e.o. verkeer (23%, o.a. 
hard rijden, drukte en onveilige situaties) en parkeer-
problemen (20%) het vaakst genoemd. Groepen van 
ongeveer 10% noemen veiligheid (vooral inbraken), 
groen (vooral onderhoud) en bestrating.  Vervuiling, 
voorzieningen en openbaar vervoer worden in de wijk 
relatief weinig genoemd. In 2010 werden ook jongeren 
nog vaak genoemd (door 19%), maar in 2012 was dat 
nog maar door 5%.
De top 3 van sterke punten was in 2010 dezelfde als in 
de totale gemeente: groen (39%, vooral in Sijtwende 
3-5), voorzieningen zoals winkels en sportaccommoda-
ties (38%) en de rust (29%). Ook regelmatig genoemd 
werden de buurtbewoners en contacten (21%) en de 
centrale ligging dichtbij uitvalswegen (14%). Vaker dan 
gemiddeld werden ook genoemd de woningen (16%) 
en de kindvriendelijkheid (10%). Onder overig vallen 
onder meer de veiligheid en de mooie woonomgeving.

 rapportcijfer veiligheid  
2010 2012

cijfer veilig voelen 7,8 7,7
1     3      5     7     9   

 diefstal/geweld (volgens bewoners)  
(komt vaak/soms voor)  2010    2012

inbraak woningen 55% 72%
diefstal UIT auto 25% 29%
schade/diefst.auto 53% 46%
fietsendiefstal 27% 41%

geweldsdelicten 3% 3%
bedreiging 6% 4%
straatroof 3% 3%
jeugdcriminaliteit 17% 15%

 0   20  40   60  80%    

 243 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

woninginbraak 1,5 4,3
diefst.af/uit auto 1,1 2,1
fietsendiefstal 0,7 1,0
geweld 1,1 0,7

 0             3             6  

 Algemeen  

 ontwikkeling buurt: afgelopen jaar  
2010 2012

ging vooruit 9% 7%
bleef gelijk 71% 80%
ging achteruit 13% 9%

 0    20  40   60   80% 

 verwachting komende jaren  
2010 2012

gaat vooruit 10% 5%
blijft gelijk 69% 71%
gaat achteruit 7% 4%

 0    20  40   60   80% 

 belangrijkste problemen in de buurt  
2012

parkeren 20%
verkeer 23%
vervuiling 6%
veiligheid / vandalisme 11%
bestrating 9%
groen 11%

honden / katten 5%
geluidsoverlast 6%
jongeren 5%
winkels / voorzieningen 2%
openbaar vervoer 1%
overig 16%

 0     20     40    60%   

 sterke punten van de buurt  
2010

groen 39%
winkels / voorzieningen 38%
rust 29%
openbaar vervoer 9%
bewoners 21%
ligging 14%

huizen 16%
ruimte 8%
kindvriendelijk 10%
parkeren 3%
verkeer 7%
overig 22%

 0     20     40    60%   

                   7 Damsigt en omgeving
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 Wijk 8: Essesteijn

De wijk Essesteijn bestaat uit twee buurten: Essesteijn
en Nieuw Essesteijn/Zijdezigt. De buurt Essesteijn 
vormt verreweg het grootste deel van de wijk. De 2469 
woningen zijn grotendeels gebouwd in de periode 
1972-1976. In de smalle buurt Nieuw Essesteijn/Zijde-
zigt staan 321 woningen uit de jaren 2002-2004.

Wonen

In de wijk Essesteijn staan in totaal 2790 woningen, 
met ongeveer net zo veel rijtjes- als etagewoningen. 
Daarnaast staan er in Nieuw Essesteijn/Zijdezigt nog 
34 2-onder-1-kap woningen en in de buurt Essesteijn 
nog 143 overige woningen (vooral bejaardenwonin-
gen). Relatief veel woningen (31%) worden particulier 
verhuurd en 49% is een eigen woning. De andere 20% 
is van de corporaties, vooral etage- en bejaardenwonin-
gen. In Nieuw Essesteijn/Zijdezigt staan alleen eigen 
woningen.
In Nieuw Essesteijn/Zijdezigt zijn het rapportcijfer dat 
bewoners geven aan de woningen in de buurt (8,4) en 
de gemiddelde WOZ-waarde (€ 392.000) heel hoog; 
in de buurt Essesteijn liggen ze dicht bij de gemiddelde 
waarden.
Het aantal reacties per gepubliceerde woning in Es-
sesteijn is erg laag; de gemiddelde wachttijd iets langer 
dan gemiddeld. Het aandeel wijkbewoners dat wil 
verhuizen (10%) is iets lager dan gemiddeld.

 2790 woningen  
2010 2012

vrijstaand 0% 0%
2-onder-1-kap 1% 1%
rijtjeswoning 49% 49%
etagewoning 45% 45%
overige won. 5% 5%

 0    20  40  60  80%    

 eigendom  
2010 2012

eigen woning 47% 49%
part.verhuur 33% 31%
corporatie 20% 20%

 0    20  40  60  80%    

 woningkwaliteit  
cijfer volgens bew.: 2010 2012

- eigen woning 7,9 7,8
- woningen buurt 7,6 7,7

2010 2012 1     3      5     7     9   

WOZ-waarde 263 245
0        200      400       

 woningzoekenden  
2009 2011

reacties p.won. 25 24
gem.wachttijd 66 53

 0      100    200    300

wil verhuizen 11% 10%
 0    10    20    30  40%
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Bevolking

In de buurt Essesteijn wonen relatief veel ouderen van-
af 55 jaar (47%) en weinig jongeren tot 24 jaar (20%). 
Nieuw Essesteijn/Zijdezigt heeft een veel jongere 
bevolking: daar is 33% jonger dan 24 jaar en 27% 55 jaar 
of ouder. Het totaal aantal inwoners van de hele wijk  is 
sinds 2010 iets gestegen van 5382 naar 5505.
De huishoudensverdeling van de 2692 huishoudens in 
de wijk is ongeveer gelijk aan die in de totale gemeente. 
In Nieuw Esse steijn/Zijdezigt wonen echter veel paren 
zonder kinderen (40%) en maar weinig alleenstaanden 
(23%).
Het aandeel bewoners met een niet-westerse etniciteit 
is in Essesteijn vrij laag (13%) en in Nieuw Essesteijn/
Zijdezigt gemiddeld (20%). De mobiliteit (aantal huis-
houdens dat korter dan twee jaar op het huidige adres 
woont) is in de buurt Essesteijn vrij gemiddeld (19%) 
maar in Nieuw Esse steijn/Zijdezigt laag (7%).

Werk en inkomen

Het aandeel huishoudens met een hoog inkomen is 
relatief hoog in de buurt Essesteijn (32%) maar vooral 
in Nieuw Essesteijn/Zijdezigt (54%). In de wijk wonen 
dan ook maar weinig mensen met een laag inkomen.
Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering 
(1%) en het aandeel werkzoekenden (3% van inwoners 
van 15-64 jaar) zijn laag. Het percentage inwoners van 
18-64 jaar dat werkt (75%) is ongeveer net zo groot als 
gemiddeld en dat geldt ook voor het aandeel daarvan 
dat werk heeft binnen de gemeentegrenzen (16%). In 
de wijk zijn 231 bedrijven gevestigd met in totaal 1191 
arbeidsplaatsen, waarvan 70% in de dienstensector.

Voorzieningen en gezondheid

De bewoners geven een bovengemiddeld rapportcijfer 
voor het algemene voorzieningenniveau (7,6) en voor 
de meeste afzonderlijke voorzieningen. Vooral de 
cijfers voor openbaar vervoer (8,5) en winkels (8,2) zijn 
duidelijk hoger dan gemiddeld. Alleen gezondheids-
voorzieningen worden iets lager beoordeeld dan in de 
hele gemeente (6,7). Geen van de cijfers voor voorzie-
ningen is sinds 2010 signifi cant veranderd.
Het aantal bewoners dat sport (55%) of amateurkunst 
beoefent (19%) is ongeveer net zo groot als in de 
gemeente als geheel. Datzelfde geldt voor het aantal 
mantelzorgers (17%). Ook deze cijfers zijn nauwelijks 
veranderd.

 5.505 inwoners  
2010 2012

0-23 jaar 21% 22%
24-54 jaar 34% 34%
55 jaar en ouder 46% 44%

 0    20    40   60  80%

 2.692 huishoudens  
2010 2012

alleenstaand 44% 44%
paar zonder kind 21% 21%
paar met kind 30% 30%
eenoudergezin 5% 6%

 0    20    40   60  80%

 kenmerken bevolking  
2010 2012

niet-westerse etn. 13% 14%
gevestigd afge- 16% 18%
   lopen 24 mnd.  0    20    40   60  80%

 Werk en inkomen  

 inkomensverdeling  
2008 2010

laag 25% 23%
midden 44% 43%
hoog 31% 34%

 0       20      40    60%

 zonder werk  
2010 2012

bijstandsuitkering 1% 1%
werkzoekend 2% 3%

 0     5    10    15  20%

 werknemers  
2010 2012

werkt (18-64 jaar) 70% 75%
waarvan in LV 17% 16%

 0    20    40   60  80%

 1191 arbeidsplaatsen  
2009 2011

- industrie/bouw 17% 13%
- handel/horeca 18% 17%
- diensten 65% 70%

 0   20  40  60  80%    

 rapportcijfers buurtvoorzieningen  
2010 2012

speelmogelijkhed. 7,0 7,0
voorz./act.jeugd 5,4 5,4
voorz./act.ouderen 6,7 6,6
gezondheidsvoorz 6,7 6,7
welzijnsvoorzien. 7,1 6,9
winkels dag.boods 8,2 8,2
sportvoorziening. 7,2 7,2
openb.vervoer 8,5 8,5

voorzieningen tot. 7,7 7,6
1     3      5     7     9   

 sport en cultuur  
2010 2012

sportdeelname 58% 55%
amat.kunstbeoef. 20% 19%

 0    20    40   60  80%

 gezondheid  
2010 2012

mantelzorgers 17% 17%
 0    10    20   30  40%

                   8 Essesteijn  
                   Gemeente totaal
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Betrokkenheid/sociale netwerken

Het aantal bewoners dat het een goede zaak vindt als 
bewoners een bijdrage leveren aan verbetering en on-
derhoud van hun buurt (70%) of daar zelf toe bereid is 
(41%) is net zo hoog als in de gemeente als geheel. Het 
rapportcijfer voor betrokkenheid van buurtbewoners 
(6,8) is iets hoger dan gemiddeld.
Het rapportcijfer voor het samenleven van jong en oud 
en van etniciteiten is iets hoger dan gemiddeld, vooral 
in Nieuw Essesteijn/Zijdezigt. De sociale cohesie is in 
de buurt Essesteijn vrij gemiddeld maar in Nieuw Es-
sesteijn/Zijdezigt relatief groot (score 6,9).
Rond het gemiddelde liggen de aandelen bewoners 
die wekelijks contact hebben met buurtgenoten (78%), 
een buurthuis bezoeken (20%) of vrijwilligerswerk 
doen (29%).

Leefbaarheid

Het rapportcijfer voor de buurt in het algemeen is in 
beide buurten van Essesteijn bovengemiddeld: 7,9. 
Ook de score algemene evaluatie van de buurt is in 
beide buurten hoger dan gemiddeld (8,2). De cijfers 
voor onderhoud van groen en bestrating en voor 
de verlichting liggen dicht bij de gemiddelden. Het 
rapportcijfer voor parkeergelegenheid is in de buurt Es-
sesteijn hoog (6,9) maar in Nieuw Essesteijn/Zijdezigt 
laag (5,3). De cijfers zijn sinds 2010 weinig veranderd.
Het aantal bewoners dat vindt dat rommel op straat, 
hondenpoep en overlast van omwonenden vaak in de 
buurt voorkomt is lager dan in de totale gemeente. 
Overlast van omwonenden wordt ook minder gemeld 
dan in 2010. Bij andere sociale overlast, vernieling en 
verkeersproblemen wijken de cijfers niet signifi cant 
af van de gemiddelden. In Nieuw Essesteijn/Zijdezigt 
ervaren de bewoners minder vervuiling dan in Esse-
steijn, maar bij overlast en verkeersoverlast ontlopen 
de buurten elkaar nauwelijks.
Bij de gemeente kwamen in 2010 723 meldingen bin-
nen. Dat zijn er (per 100 woningen) duidelijk meer dan 
elders, vooral in de categorieën groen en verlichting. 
Het aantal meldingen is wel duidelijk lager dan in 2008, 
vooral bij wegonderhoud, groen, straatmeubilair en 
vervuiling.
Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten 
leefbaarheid (95 in 2011) is in alle categorieën lager 
dan in de totale gemeente. Het aantal geregistreerde 
verkeersongevallen was in 2011 lager dan in 2009 en 
2010.

 Betrokkenheid/soc.netwerken  

 betrokkenheid  
2010 2012

   bew.bijdragen 64% 70%
wil zelf actief zijn 35% 41%

 0   20  40  60  80%    

buurtbetrokkenh. 6,9 6,8
1     3      5     7     9   

 sociale netwerken  
2010 2012

samenl.jong&oud 7,5 7,5
samenl.etnicitet. 7,1 7,0

sociale cohesie 6,4 6,4
1     3      5     7     9   

contact buurtgen. 78% 78%
gebruik buurthuis 23% 20%
vrijwilliger 27% 29%

 0   20  40  60  80%    

 Leefbaarheid  

 rapportcijfers fysieke woonomgeving  
2010 2012

buurt algemeen 8,0 7,9
onderh.groen 6,9 6,8
onderh.bestrating 6,3 6,1
parkeergelegenh. 6,9 6,6
straatverlichting 7,2 7,2

algemene evaluati 8,3 8,2
1     3      5     7     9   

 overlast en vervuiling volgens bewoners  
(komt vaak voor)       2010    2012

bekladding 1% 1%
vernieling 6% 3%
rommel op straat 9% 7%
hondenpoep 23% 20%

dronken mensen 1% 1%
lastig vallen 1% 0%
overlast jongeren 5% 5%
drugsoverlast 1% 0%
last omwonenden 5% 0%
geluidsoverlast 12% 7%

agressie verkeer 5% 2%
geluidslast verkee 17% 14%
te hard rijden 18% 19%
parkeeroverlast 18% 23%

 0   20  40  60  80%     

 723 meldingen bij de gemeente  
2008 2010 per 100 woningen  

APV 4,8 3,3
wegonderhoud 5,0 3,0
openbaar groen 10,7 6,4
verlichting 7,2 7,8
riolering 0,9 0,5
straatmeubilair 6,6 3,0
vervuiling 3,7 1,8

 0           5           10    

 95 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

vandalisme 1,3 1,1
sociaal 0,5 0,8
verkeersongeval 2,6 1,4

 0             5            10 
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Veiligheid

Het rapportcijfer voor de mate van veilig voelen is in 
de buurt Essesteijn ongeveer gelijk aan dat in de totale 
gemeente (7,6), maar in Nieuw Essesteijn/Zijdezigt 
hoger (8,1). In beide buurten is dat cijfer identiek aan 
het cijfer uit 2010.
Het aantal bewoners dat vindt dat woninginbraak en 
diefstal uit auto’s vaak of soms in de buurt voorkomt 
is iets hoger dan in de gemeente als geheel. Het aantal 
mensen dat vindt dat jeugdcriminaliteit in de buurt 
voorkomt is duidelijk lager. Bij de andere delicten is er 
geen verschil tussen de beleving in de wijk Essesteijn 
en in de complete gemeente. In de buurt Essesteijn 
ervaren de bewoners meer diefstallen in de buurt dan 
in Nieuw Essesteijn/Zijdezigt.
Bij de politie werden in 2011 140 incidenten veiligheid 
geregistreerd. Alle categorieën komen, per 100 wonin-
gen, iets minder vaak voor dan in de hele gemeente. 

Algemeen

Driekwart van de bewoners van de wijk Esse steijn 
vindt dat hun buurt gelijk is gebleven. Dat was in 
2010 ook zo, maar het aandeel dat dit ook voor de 
komende jaren verwacht steeg van 62 naar 72%. Het 
aantal mensen dat voor komende jaren achteruitgang 
verwacht daalde van 12 naar 6%; nog eens 6% verwacht 
vooruitgang.
Gevraagd naar de belangrijkste problemen in de buurt 
worden parkeren (door 21%) en de groenvoorziening 
(19%) het vaakst genoemd. Groen (vooral het onder-
houd) wordt vaker dan gemiddeld genoemd, terwijl 
verkeer, vervuiling, winkels en openbaar vervoer naar 
verhouding weinig naar voren worden gebracht. Groe-
pen van ongeveer 10% noemen veiligheid, bestrating 
of geluidsoverlast (vooral van spoor en verkeer). Onder 
overig vallen onder meer speelmogelijkheden en 
verlichting .
In 2010 werd ook gevraagd naar de sterke punten van 
de buurt. Ruimschoots het meest genoemd werd daar-
bij het vele groen en water (69%), vooral in de buurt 
Essesteijn. Het openbaar vervoer (35%), de centrale 
ligging bij uitvalswegen (21%) en de ruimte (16%) 
werden eveneens vaker dan gemiddeld genoemd. 
Ook regelmatig genoemd werden winkels en andere 
voorzieningen (35%), de rust (27%) en de buurtbewo-
ners (11%).

 rapportcijfer veiligheid  
2010 2012

cijfer veilig voelen 7,7 7,7
1     3      5     7     9   

 diefstal/geweld (volgens bewoners)  
(komt vaak/soms voor)  2010    2012

inbraak woningen 68% 74%
diefstal UIT auto 42% 43%
schade/diefst.auto 44% 42%
fietsendiefstal 39% 40%

geweldsdelicten 5% 7%
bedreiging 8% 6%
straatroof 10% 10%
jeugdcriminaliteit 14% 12%

 0   20  40   60  80%    

 140 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

woninginbraak 1,8 2,0
diefst.af/uit auto 2,4 1,6
fietsendiefstal 0,6 1,1
geweld 0,4 0,3

 0             3             6  

 Algemeen  

 ontwikkeling buurt: afgelopen jaar  
2010 2012

ging vooruit 5% 8%
bleef gelijk 74% 73%
ging achteruit 15% 13%

 0    20  40   60   80% 

 verwachting komende jaren  
2010 2012

gaat vooruit 8% 6%
blijft gelijk 62% 72%
gaat achteruit 12% 6%

 0    20  40   60   80% 

 belangrijkste problemen in de buurt  
2012

parkeren 21%
verkeer 13%
vervuiling 7%
veiligheid / vandalisme 10%
bestrating 12%
groen 19%

honden / katten 6%
geluidsoverlast 8%
jongeren 5%
winkels / voorzieningen 1%
openbaar vervoer 0%
overig 15%

 0     20     40    60%   

 sterke punten van de buurt  
2010

groen 69%
winkels / voorzieningen 35%
rust 27%
openbaar vervoer 35%
bewoners 11%
ligging 21%

huizen 4%
ruimte 16%
kindvriendelijk 5%
parkeren 6%
verkeer 6%
overig 15%

 0     20     40    60%   
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                   Gemeente totaal

Veiligheid

8 Essesteijn    

            
            



40      Wijkatlas  Leidschendam-Voorburg  2012

 Wijk 9: Voorburg Midden/Oud

De wijk Voorburg Midden/Oud bestaat uit twee 
buurten. Voorburg Midden telt 4154 woningen uit 
diverse perioden vanaf de jaren 50. In Voorburg Oud is 
ongeveer 80% van de 3110 woningen al gebouwd voor 
1940. In totaal staan er in de twee buurten 7264 wo-
ningen, waarmee Voorburg Midden/Oud verreweg de 
grootste wijk is die in deze atlas wordt onderscheiden.

Wonen

De verdeling over bouwwijzen in deze wijk is vrijwel 
gelijk aan die in de totale gemeente. Er is wel verschil 
tussen de buurten, want in Voorburg Midden maken 
etagewoningen 85% van de voorraad uit terwijl in 
Voorburg Oud de helft van de woningen bestaat uit 
rijtjeswoningen.
Ook de verdeling naar eigendom komt overeen met 
die in de hele gemeente, maar in Voorburg Midden 
zijn er meer huurwoningen (27% van de corporaties en 
19% particuliere verhuur).
Het rapportcijfer van bewoners voor woningen in de 
buurt is in Voorburg Midden gemiddeld (7,3) en in 
Oud iets hoger (7,8). De WOZ-waarde is in Voorburg 
Midden lager en in Oud hoger dan gemiddeld.
Het aantal reacties per gepubliceerde woning is vooral 
in Voorburg Oud gedaald en daar lager dan in de hele 
gemeente. De wachttijd ligt in beide buurten op een 
gemiddeld niveau. Ook het aandeel mensen dat wil 
verhuizen wijkt niet signifi cant af van het gemiddelde.

 7264 woningen  
2010 2012

vrijstaand 2% 2%
2-onder-1-kap 4% 4%
rijtjeswoning 30% 30%
etagewoning 62% 62%
overige won. 2% 2%

 0    20  40  60  80%    

 eigendom  
2010 2012

eigen woning 64% 64%
part.verhuur 14% 14%
corporatie 22% 22%

 0    20  40  60  80%    

 woningkwaliteit  
cijfer volgens bew.: 2010 2012

- eigen woning 7,6 7,8
- woningen buurt 7,4 7,6

2010 2012 1     3      5     7     9   

WOZ-waarde 290 279
0        200      400       

 woningzoekenden  
2009 2011

reacties p.won. 156 125
gem.wachttijd 59 50

 0      100    200    300

wil verhuizen 8% 11%
 0    10    20    30  40%
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Bevolking

In Voorburg Midden en Oud wonen in totaal 14.015 
mensen in 7005 huishoudens. In Voorburg Midden 
wonen relatief veel ouderen vanaf 55 jaar (43%). Voor-
burg Oud heeft een jongere bevolking.
In Voorburg Midden maken alleenstaanden een groot 
deel van de huishoudens uit (53%) en wonen weinig 
paren zonder kinderen. In de buurt Voorburg Oud zijn 
paren zonder kinderen juist oververtegenwoordigd 
(31%).
In Voorburg Oud is het aandeel inwoners met een niet-
westerse etniciteit (9%) half zo hoog als in de gemeen-
te als geheel. In Voorburg Midden is dit percentage 
gemiddeld: 20%. De mobiliteit is in Voorburg Midden 
gemiddeld (18% heeft zich de afgelopen twee jaar 
gevestigd) en in Voorburg Oud wat lager (13%).

Werk en inkomen

Het aantal mensen met een hoog inkomen is in 
Voorburg Oud hoog (48%) en in Voorburg Midden vrij 
gemiddeld (27%).
Het aantal werkzoekenden is ongeveer net zo groot 
als in de totale gemeente. Het aantal huishoudens met 
een bijstandsuitkering is in Voorburg Oud laag (1%) 
en ligt in Voorburg Midden op een gemiddeld niveau 
(5%). Deze cijfers zijn niet of nauwelijks veranderd.
Het percentage inwoners van 18-64 jaar dat werkt 
(71%) is ongeveer net zo groot als gemiddeld en dat 
geldt ook voor het aandeel daarvan dat werk heeft bin-
nen de gemeentegrenzen (23%). Bij de 993 bedrijven 
die in de wijk zijn gevestigd werken in totaal 5449 
mensen, vooral in de dienstensector.

Voorzieningen en gezondheid

Het rapportcijfer dat bewoners geven aan het alge-
mene voorzieningenniveau is in beide buurten gelijk en 
iets hoger dan gemiddeld: 7,5. Vooral de winkels (8,2), 
openbaar vervoer (8,0) en gezondheidsvoorzieningen 
(7,7) worden relatief hoog beoordeeld. Sinds 2010 
stegen de rapportcijfers van bewoners voor speelmo-
gelijkheden (van 6,3 naar 6,7) en voorzieningen en 
activiteiten voor de jeugd (van 4,4 naar 5,1). De twee 
buurten ontlopen elkaar weinig, maar sportvoorzienin-
gen worden in Midden hoger beoordeeld dan in Oud.
Het aantal bewoners dat aan sport doet (59%), ama-
teurkunst beoefent (21%) of mantelzorg geeft (19%) is 
ongeveer net zo groot als in de totale gemeente.

 14.015 inwoners  
2010 2012

0-23 jaar 23% 23%
24-54 jaar 38% 38%
55 jaar en ouder 38% 38%

 0    20    40   60  80%

 7.005 huishoudens  
2010 2012

alleenstaand 44% 44%
paar zonder kind 20% 20%
paar met kind 29% 29%
eenoudergezin 6% 7%

 0    20    40   60  80%

 kenmerken bevolking  
2010 2012

niet-westerse etn. 14% 14%
gevestigd afge- 17% 16%
   lopen 24 mnd.  0    20    40   60  80%

 Werk en inkomen  

 inkomensverdeling  
2008 2010

laag 28% 28%
midden 36% 37%
hoog 36% 35%

 0       20      40    60%

 zonder werk  
2010 2012

bijstandsuitkering 3% 3%
werkzoekend 4% 4%

 0     5    10    15  20%

 werknemers  
2010 2012

werkt (18-64 jaar) 73% 71%
waarvan in LV 18% 23%

 0    20    40   60  80%

 5449 arbeidsplaatsen  
2009 2011

- industrie/bouw 3% 3%
- handel/horeca 26% 26%
- diensten 72% 72%

 0   20  40  60  80%    

 rapportcijfers buurtvoorzieningen  
2010 2012

speelmogelijkhed. 6,3 6,7
voorz./act.jeugd 4,4 5,1
voorz./act.ouderen 6,0 6,5
gezondheidsvoorz 7,5 7,7
welzijnsvoorzien. 5,9 6,2
winkels dag.boods 8,1 8,2
sportvoorziening. 6,6 6,9
openb.vervoer 8,0 8,0

voorzieningen tot. 7,5 7,5
1     3      5     7     9   

 sport en cultuur  
2010 2012

sportdeelname 60% 59%
amat.kunstbeoef. 24% 21%

 0    20    40   60  80%

 gezondheid  
2010 2012

mantelzorgers 20% 19%
 0    10    20   30  40%
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                   Gemeente totaal

9 Voorburg Midden / Oud    

Voorzieningen / gezondheid

Bevolking

         
         



42      Wijkatlas  Leidschendam-Voorburg  2012

Betrokkenheid/sociale netwerken

Het aantal wijkbewoners dat het een goede zaak vindt 
als bewoners bijdragen aan verbetering en onderhoud 
van hun buurt is sinds 2010 gestegen van 65 naar 75%. 
Een groep van 39% is daar ook zelf toe bereid. Deze 
cijfers zijn ongeveer gelijk aan de gemiddelden. Het 
rapportcijfer voor betrokkenheid van bewoners is in 
Voorburg Oud vrij hoog (7,1). In Voorburg Midden 
steeg dit cijfer van 6,1 naar 6,5 en ligt nu op een gemid-
deld niveau. 
De rapportcijfers voor het samenleven van jong en oud 
(7,4) en van verschillende etnische groepen (6,7) liggen 
ook dichtbij de gemiddelden en zijn sinds 2010 weinig 
veranderd. De sociale cohesie is in Voorburg Oud rela-
tief hoog (score 6,8) en in Midden vrij gemiddeld (6,1).
Het aantal bewoners dat wekelijks contact heeft met 
buurtgenoten (77%) of actief is als vrijwilliger (28%) is 
net zo groot als in de totale gemeente. Slechts weinig 
mensen bezochten de afgelopen twee jaar een buurt-
huis: 13%.

Leefbaarheid

Het rapportcijfer voor de buurt in het algemeen is 
weinig veranderd (7,8) en net iets hoger dan gemid-
deld. De score algemene evaluatie van de buurt (hoe 
prettig is het om er te wonen?) is in Voorburg Oud vrij 
gunstig en in Midden gemiddeld. De rapportcijfers 
voor onderhoud en parkeren zijn vrijwel gelijk aan de 
gemiddelden, terwijl de straatverlichting iets hoger 
wordt beoordeeld.
Het aantal bewoners dat vindt dat diverse vormen 
van vervuiling, overlast en verkeersproblemen vaak 
in de buurt voorkomen wijkt op geen enkel aspect 
signifi cant af van de gemeentelijke gemiddelden. Er is 
wel een verschil met twee jaar geleden: hondenpoep 
en jongerenoverlast komen volgens minder bewoners 
vaak voor dan in 2010. Het verschil tussen Voorburg 
Midden en Oud is heel beperkt.
Bij de gemeente kwamen in 2010 1644 meldingen bin-
nen. Per 100 woningen zijn dat er ongeveer net zo veel 
als in de gemeente als geheel.  De cijfers zijn sinds 2008 
weinig veranderd en ook is er weinig verschil tussen de 
twee buurten.
Bij de politie werden in 2011 374 incidenten leefbaar-
heid geregistreerd. In elk van de categorieën (vanda-
lisme, sociale problemen en verkeersongevallen) zijn 
er dat per 100 woningen ongeveer net zo veel als in de 
totale gemeente.

 Betrokkenheid/soc.netwerken  

 betrokkenheid  
2010 2012

   bew.bijdragen 65% 75%
wil zelf actief zijn 37% 39%

 0   20  40  60  80%    

buurtbetrokkenh. 6,5 6,8
1     3      5     7     9   

 sociale netwerken  
2010 2012

samenl.jong&oud 7,2 7,4
samenl.etnicitet. 6,5 6,7

sociale cohesie 6,4 6,4
1     3      5     7     9   

contact buurtgen. 75% 77%
gebruik buurthuis 12% 13%
vrijwilliger 24% 28%

 0   20  40  60  80%    

 Leefbaarheid  

 rapportcijfers fysieke woonomgeving  
2010 2012

buurt algemeen 7,7 7,8
onderh.groen 7,0 7,1
onderh.bestrating 6,0 6,3
parkeergelegenh. 6,3 6,3
straatverlichting 7,4 7,6

algemene evaluati 8,1 8,1
1     3      5     7     9   

 overlast en vervuiling volgens bewoners  
(komt vaak voor)       2010    2012

bekladding 4% 2%
vernieling 6% 2%
rommel op straat 22% 18%
hondenpoep 33% 21%

dronken mensen 5% 1%
lastig vallen 1% 0%
overlast jongeren 15% 4%
drugsoverlast 0% 0%
last omwonenden 2% 2%
geluidsoverlast 4% 5%

agressie verkeer 6% 3%
geluidslast verkee 16% 17%
te hard rijden 18% 24%
parkeeroverlast 21% 25%

 0   20  40  60  80%     

 1644 meldingen bij de gemeente  
2008 2010 per 100 woningen  

APV 4,8 4,5
wegonderhoud 3,9 3,8
openbaar groen 4,4 4,0
verlichting 3,9 2,5
riolering 1,3 1,4
straatmeubilair 3,1 3,1
vervuiling 4,1 3,2

 0           5           10    

 374 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

vandalisme 2,5 2,3
sociaal 1,1 0,9
verkeersongeval 3,0 2,0

 0             5            10 
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Veiligheid

Het rapportcijfer voor de mate van veilig voelen is in 
zowel Voorburg Midden als Voorburg Oud ongeveer 
net zo hoog als in de totale gemeente (7,7) en is sinds 
2010 ook niet veranderd. 
Het aantal bewoners dat vindt dat diverse vormen van 
diefstal en geweld vaak of soms in de buurt voorkomen 
is ongeveer net zo groot als gemiddeld. Geweld en be-
dreiging komen echter volgens relatief weinig mensen 
in de buurt voor. In vergelijking met 2010 zijn er meer 
mensen die vinden dat woninginbraak voorkomt (van 
50 naar 68%) maar minder mensen die dat vinden van 
bedreiging (van 12 naar 5%). De verschillen tussen de 
twee buurten zijn heel beperkt.
Bij de politie werden in 2011 549 incidenten veiligheid 
geregistreerd. Deze cijfers bevestigen dat woningin-
braak vaker voorkomt en geweld minder vaak dan in 
2009. In vergelijking met de totale gemeente is het 
aantal woninginbraken iets lager en het aantal fi etsen-
diefstallen iets hoger, maar het verschil is beperkt.

Algemeen

Van de bewoners van Voorburg Midden/Oud vindt een 
relatief grote groep (77%) dat hun buurt afgelopen jaar 
gelijk bleef. Voor de komende jaren denkt 67% dat de 
buurt gelijk zal blijven. Relatief weinig bewoners vinden 
dat hun buurt vooruit ging of verwachten dat voor de 
komende jaren (7%); een even grote groep denkt dat 
de buurt achteruit zal gaan.
De rangorde van grootste problemen in de buurt is iden-
tiek aan die in de totale gemeente. Geen enkel probleem 
wordt in Voorburg Midden en Oud vaker of minder vaak 
genoemd dan gemiddeld. De drie meestgenoemde pro-
blemen zijn: parkeren (22%), verkeers problemen zoals 
hard rijden en fi etsen waar dat niet mag (19%, vooral in 
Voorburg Oud maar fi etsers in Midden) en vervuiling 
(18%, vooral in Voorburg Midden). Groepen van rond 
de 10% noemen veiligheid en bestrating. 
Het meest genoemde sterke punt in de wijk in 2010 
was aanwezigheid van winkels en voorzieningen (50%, 
vooral in Voorburg Midden). Voorzieningen werden re-
latief vaak genoemd. Alle andere sterke punten werden 
ongeveer even vaak genoemd als gemiddeld. Regelma-
tig genoemd werden met name de hoeveelheid groen 
(42%), de rust (31%) en het openbaar vervoer (24%). 
Anderen noemden de prettige buurtbewoners (16%), 
de ligging dichtbij de snelwegen (12%) en de fraaie 
historische woningen (10%). Overige sterke punten 
werden door maximaal 5% van de bewoners genoemd.

 rapportcijfer veiligheid  
2010 2012

cijfer veilig voelen 7,7 7,7
1     3      5     7     9   

 diefstal/geweld (volgens bewoners)  
(komt vaak/soms voor)  2010    2012

inbraak woningen 50% 68%
diefstal UIT auto 36% 41%
schade/diefst.auto 53% 48%
fietsendiefstal 43% 47%

geweldsdelicten 7% 5%
bedreiging 12% 5%
straatroof 11% 7%
jeugdcriminaliteit 25% 17%

 0   20  40   60  80%    

 549 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

woninginbraak 1,1 2,2
diefst.af/uit auto 1,9 2,5
fietsendiefstal 1,7 1,9
geweld 1,6 0,9

 0             3             6  

 Algemeen  

 ontwikkeling buurt: afgelopen jaar  
2010 2012

ging vooruit 4% 7%
bleef gelijk 75% 77%
ging achteruit 15% 12%

 0    20  40   60   80% 

 verwachting komende jaren  
2010 2012

gaat vooruit 8% 7%
blijft gelijk 62% 67%
gaat achteruit 12% 7%

 0    20  40   60   80% 

 belangrijkste problemen in de buurt  
2012

parkeren 22%
verkeer 19%
vervuiling 18%
veiligheid / vandalisme 11%
bestrating 9%
groen 7%

honden / katten 6%
geluidsoverlast 5%
jongeren 7%
winkels / voorzieningen 4%
openbaar vervoer 2%
overig 16%

 0     20     40    60%   

 sterke punten van de buurt  
2010

groen 42%
winkels / voorzieningen 50%
rust 31%
openbaar vervoer 24%
bewoners 16%
ligging 12%

huizen 10%
ruimte 5%
kindvriendelijk 2%
parkeren 2%
verkeer 3%
overig 11%

 0     20     40    60%   
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 Wijk 10: Bovenveen

De wijk Bovenveen bestaat uit een enkele buurt met 
dezelfde naam. Bijna 70% van de woningen werd ge-
bouwd in de jaren 50 en 60. Kleinere aantallen wonin-
gen zijn ouder (14%) of werden gebouwd in de periode 
1980-2010 (17%).

Wonen

In de wijk Bovenveen staan in totaal 3790 woningen. 
Dit zijn voornamelijk etagewoningen (88%) en daar-
naast een aantal rijtjeswoningen (12%). Ruim de helft 
van de woningen is eigendom van de bewoner en 38% 
wordt verhuurd door de corporaties.
De bewoners waarderen de woningen in de buurt 
wat lager dan gemiddeld met een rapportcijfer 7,0. 
De gemiddelde WOZ-waarde is eveneens vrij laag: 
€ 178.000.
Het aantal reacties op de door de corporaties gepubli-
ceerde woningen ligt op een gemiddeld niveau (145). 
De gemiddelde wachttijd bedraagt 34 maanden: net 
iets lager dan elders. Het aantal bewoners dat van plan 
is om binnen 5 jaar te gaan verhuizen is hoger dan 
gemiddeld: 21%.

 3790 woningen  
2010 2012

vrijstaand 0% 0%
2-onder-1-kap 0% 0%
rijtjeswoning 12% 12%
etagewoning 88% 88%
overige won. 0% 0%

 0    20  40  60  80%    

 eigendom  
2010 2012

eigen woning 53% 54%
part.verhuur 9% 9%
corporatie 38% 38%

 0    20  40  60  80%    

 woningkwaliteit  
cijfer volgens bew.: 2010 2012

- eigen woning 7,2 7,4
- woningen buurt 6,8 7,0

2010 2012 1     3      5     7     9   

WOZ-waarde 185 178
0        200      400       

 woningzoekenden  
2009 2011

reacties p.won. 172 145
gem.wachttijd 35 34

 0      100    200    300

wil verhuizen 26% 21%
 0    10    20    30  40%

                   10 Bovenveen  
                   Gemeente totaal

x 1000 €
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Bevolking

In Bovenveen wonen 6743 inwoners. Zowel het aantal 
jongeren tot 24 jaar (22%) als het aantal ouderen vanaf 
55 jaar (29%) is lager dan in de totale gemeente. 
Onder de 3.745 huishoudens bevinden zich veel al-
leenstaanden: 52%. Het aantal paren met en zonder 
kinderen is lager dan gemiddeld.
De wijk heeft relatief veel inwoners met een niet-
westerse etniciteit: 28%. De mobiliteit ligt op een 
gemiddeld niveau: 17% van de huishoudens heeft zich 
de afgelopen twee jaar gevestigd.

Werk en inkomen

In vergelijking met de totale gemeente wonen in 
Bovenveen veel mensen met een laag inkomen (40%) 
en weinig mensen met een hoog inkomen (20%); deze 
cijfers komen overigens wel exact overeen met het 
landelijke totaal.
Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is 
hoog en sinds 2010 iets sterker toegenomen dan in 
de hele gemeente: van 7 naar 9%. Ook het percentage 
werkzoekenden (8% van inwoners 15-64 jaar) is boven-
gemiddeld. Van alle inwoners van 18-64 jaar heeft 68% 
betaald werk, waarvan 15% in de eigen gemeente. Die 
cijfers wijken niet signifi cant af van de cijfers voor de 
gemeente als geheel.
Bij de 289 bedrijven die in de wijk zijn gevestigd wer-
ken 723 personen. Van hen werken er relatief veel in de 
industrie/bouw en relatief weinig in de dienstensector.

Voorzieningen en gezondheid

De rapportcijfers die bewoners geven aan de voor-
zieningen in hun buurt liggen over het algemeen op 
een gemiddeld niveau of iets daarboven. Relatief hoge 
cijfers geven de bewoners echter aan het openbaar ver-
voer (8,3) en aan de gezondheidsvoorzieningen in de 
buurt (6,7). Geen van de cijfers is sinds 2010 signifi cant 
veranderd.
Het aantal bewoners dat aan sport doet (62%) of ama-
teurkunst beoefent (16%) is net zo hoog als in de hele 
gemeente. Dat geldt ook voor het aantal mantelzorgers 
(13%).

 6.743 inwoners  
2010 2012

0-23 jaar 21% 22%
24-54 jaar 50% 49%
55 jaar en ouder 29% 29%

 0    20    40   60  80%

 3.745 huishoudens  
2010 2012

alleenstaand 52% 52%
paar zonder kind 16% 16%
paar met kind 24% 23%
eenoudergezin 7% 8%

 0    20    40   60  80%

 kenmerken bevolking  
2010 2012

niet-westerse etn. 27% 28%
gevestigd afge- 19% 17%
   lopen 24 mnd.  0    20    40   60  80%

 Werk en inkomen  

 inkomensverdeling  
2008 2010

laag 41% 40%
midden 41% 40%
hoog 18% 20%

 0       20      40    60%

 zonder werk  
2010 2012

bijstandsuitkering 7% 9%
werkzoekend 7% 8%

 0     5    10    15  20%

 werknemers  
2010 2012

werkt (18-64 jaar) 73% 68%
waarvan in LV 14% 15%

 0    20    40   60  80%

 723 arbeidsplaatsen  
2009 2011

- industrie/bouw 20% 17%
- handel/horeca 31% 33%
- diensten 49% 49%

 0   20  40  60  80%    

 rapportcijfers buurtvoorzieningen  
2010 2012

speelmogelijkhed. 6,5 6,8
voorz./act.jeugd 5,0 4,8
voorz./act.ouderen 5,7 6,2
gezondheidsvoorz 7,6 7,6
welzijnsvoorzien. 6,5 6,7
winkels dag.boods 7,4 7,7
sportvoorziening. 6,4 6,7
openb.vervoer 8,2 8,3

voorzieningen tot. 7,1 7,2
1     3      5     7     9   

 sport en cultuur  
2010 2012

sportdeelname 52% 62%
amat.kunstbeoef. 15% 16%

 0    20    40   60  80%

 gezondheid  
2010 2012

mantelzorgers 13% 13%
 0    10    20   30  40%

                   10 Bovenveen  
                   Gemeente totaal

10 Bovenveen    

Voorzieningen / gezondheid
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Betrokkenheid/sociale netwerken

Bijna driekwart van de bewoners in Bovenveen vindt 
het een goede zaak als bewoners actief bijdragen aan 
verbetering en onderhoud van hun buurt, terwijl 35% 
ook bereid is zelf een bijdrage te leveren. Die cijfers 
liggen op een gemiddeld niveau. Het rapportcijfer 
voor de betrokkenheid van bewoners is echter relatief 
laag: 5,9.
Het rapportcijfer dat bewoners geven voor samenleven 
van jong en oud is iets lager dan gemiddeld. Het cijfer 
voor het samenleven van verschillende etniciteiten is 
echter duidelijk gestegen van 6,1 naar 6,6 en ligt nu op 
een gemiddeld niveau. De sociale cohesie is laag.
Ook ondergemiddeld zijn het aandeel bewoners dat 
minimaal eens per week contact heeft met buurtgeno-
ten (62%) en het aantal vrijwilligers (21%). Het buurt-
huisgebruik is gemiddeld: 18% heeft de afgelopen twee 
jaar een buurthuis bezocht.

Leefbaarheid

De bewoners beoordelen hun buurt in het algemeen 
lager dan gemiddeld met een 7,2. Ook de score alge-
mene evaluatie van de buurt (hoe prettig is het om in 
de buurt te wonen?) is laag: 7,1. De rapportcijfers voor 
onderhoud, parkeren en straatverlichting liggen echter 
op een gemiddeld niveau. Al deze cijfers zijn sinds 
2010 ook niet signifi cant veranderd.
De meest voorkomende problemen volgens bewo-
ners zijn ongeveer dezelfde als in de totale gemeente: 
hondenpoep (komt vaak voor volgens 33%), rommel 
op straat (22%), parkeeroverlast (19%) en te hard rijden 
(18%). In vergelijking met de totale gemeente worden 
geluidsoverlast door verkeer en parkeeroverlast door 
relatief weinig bewoners genoemd. Bekladding en 
jongerenoverlast worden in 2012 door minder mensen 
genoemd dan in 2010. 
Bij de gemeente werden in 2010 710 meldingen inge-
diend over de buitenruimte. Dat zijn er iets minder dan 
in 2008: vooral over vervuiling is het aantal meldingen 
gedaald. In geen enkele categorie is het aantal meldin-
gen per 100 woningen duidelijk hoger dan gemiddeld.
Bij de politie werden in 2011 238 incidenten op gebied 
van leefbaarheid geregistreerd. Het aantal geregis-
treerde incidenten sociale problemen is iets hoger 
dan gemiddeld. Het aantal incidenten vandalisme en 
verkeersongevallen ligt op een vrij gemiddeld niveau.

 Betrokkenheid/soc.netwerken  

 betrokkenheid  
2010 2012

   bew.bijdragen 67% 73%
wil zelf actief zijn 34% 35%

 0   20  40  60  80%    

buurtbetrokkenh. 5,6 5,9
1     3      5     7     9   

 sociale netwerken  
2010 2012

samenl.jong&oud 6,8 7,0
samenl.etnicitet. 6,1 6,6

sociale cohesie 5,4 5,6
1     3      5     7     9   

contact buurtgen. 56% 62%
gebruik buurthuis 13% 18%
vrijwilliger 22% 21%

 0   20  40  60  80%    

 Leefbaarheid  

 rapportcijfers fysieke woonomgeving  
2010 2012

buurt algemeen 7,0 7,2
onderh.groen 7,0 7,1
onderh.bestrating 6,1 6,4
parkeergelegenh. 6,4 6,4
straatverlichting 7,3 7,3

algemene evaluati 6,9 7,1
1     3      5     7     9   

 overlast en vervuiling volgens bewoners  
(komt vaak voor)       2010    2012

bekladding 7% 2%
vernieling 8% 5%
rommel op straat 22% 22%
hondenpoep 42% 33%

dronken mensen 2% 1%
lastig vallen 3% 1%
overlast jongeren 17% 7%
drugsoverlast 2% 2%
last omwonenden 7% 5%
geluidsoverlast 8% 9%

agressie verkeer 10% 5%
geluidslast verkee 14% 9%
te hard rijden 21% 18%
parkeeroverlast 19% 19%

 0   20  40  60  80%     

 710 meldingen bij de gemeente  
2008 2010 per 100 woningen  

APV 3,9 5,0
wegonderhoud 3,5 3,2
openbaar groen 4,5 3,3
verlichting 2,3 2,1
riolering 0,5 0,7
straatmeubilair 2,5 2,6
vervuiling 3,7 1,9

 0           5           10    

 238 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

vandalisme 1,8 2,3
sociaal 1,5 1,8
verkeersongeval 1,7 2,3

 0             5            10 
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                   Gemeente totaal
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Veiligheid

De bewoners van Bovenveen geven een gemiddeld 
cijfer voor de mate van veilig voelen in hun wijk: 7,5. 
Het aantal bewoners dat vindt dat woninginbraak vaak 
of soms in de buurt voorkomt is relatief laag (47%) en 
anders dan in veel andere wijken niet gestegen. De 
andere vormen van diefstal en geweld komen volgens 
ongeveer evenveel personen voor als gemiddeld in de 
gemeente. In vergelijking met 2010 daalde het aantal 
bewoners dat vindt dat schade/diefstal aan auto’s (van 
47 naar 37%) en jeugdcriminaliteit (van 32 naar 19%) 
in de buurt voorkomen. Het aantal mensen dat vindt 
dat er geweldsdelicten in de wijk voorkomen is wel iets 
hoger dan gemiddeld.
Ook uit de politiecijfers blijkt dat woninginbraak minder 
vaak wordt geregistreerd dan in de totale gemeente. 
Het aantal geweldsdelicten was in 2010 en 2011 lager 
dan de jaren ervoor en is nog nauwelijks groter dan 
gemiddeld. Diefstal vanaf/uit auto en fi etsendiefstal 
komen iets minder vaak voor dan in de hele gemeente.

Algemeen

In 2010 vonden veel bewoners dat hun buurt achteruit 
was gegaan (25%) of verwachtten dat voor de komende 
jaren. In 2012 is dat niet meer zo; het aandeel dat 
achteruitgang verwacht daalde van 21 naar 9%. Aan 
de andere kant verwacht 11% dat de buurt vooruit zal 
gaan; de meerderheid denkt dat hun buurt gelijkblijft.
Gevraagd naar de grootste problemen in de buurt 
wordt vervuiling het meest genoemd (door 24%, 
vooral zwerfvuil en afvalinzameling). Dit is ook het 
enige probleem dat vaker naar voren is gebracht dan 
in de totale gemeente. Parkeren, verkeer, bestrating 
en openbaar vervoer worden in Bovenveen weinig 
genoemd. Groepen van 8 tot 15% noemen parkeerpro-
blemen, verkeer (hard rijden, fi etsen op de stoep en 
onveilige situaties), veiligheid, honden/katten, geluids-
overlast, jongeren of groen.
Als sterk punt van Bovenveen werd in 2010 de aanwe-
zigheid van openbaar vervoer (34%) duidelijk vaker dan 
gemiddeld genoemd. Ongeveer net zo veel bewoners 
noemden de aanwezigheid van voorzieningen (34%, 
vooral winkels) en de groenvoorziening (32%). Groen 
werd wel minder genoemd dan gemiddeld in de 
gemeente. Ook regelmatig genoemd werden de rust 
(21%), de ligging ten opzichte van Den Haag en de 
uitvalswegen (15%) en de buurtbewoners en sfeer in 
de buurt (14%).

 rapportcijfer veiligheid  
2010 2012

cijfer veilig voelen 7,2 7,5
1     3      5     7     9   

 diefstal/geweld (volgens bewoners)  
(komt vaak/soms voor)  2010    2012

inbraak woningen 44% 47%
diefstal UIT auto 35% 35%
schade/diefst.auto 47% 37%
fietsendiefstal 43% 40%

geweldsdelicten 17% 16%
bedreiging 16% 14%
straatroof 14% 10%
jeugdcriminaliteit 32% 19%

 0   20  40   60  80%    

 207 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

woninginbraak 0,9 1,3
diefst.af/uit auto 1,8 1,8
fietsendiefstal 1,0 1,1
geweld 1,9 1,3

 0             3             6  

 Algemeen  

 ontwikkeling buurt: afgelopen jaar  
2010 2012

ging vooruit 5% 11%
bleef gelijk 62% 64%
ging achteruit 25% 12%

 0    20  40   60   80% 

 verwachting komende jaren  
2010 2012

gaat vooruit 8% 11%
blijft gelijk 51% 59%
gaat achteruit 21% 9%

 0    20  40   60   80% 

 belangrijkste problemen in de buurt  
2012

parkeren 15%
verkeer 12%
vervuiling 24%
veiligheid / vandalisme 12%
bestrating 6%
groen 8%

honden / katten 11%
geluidsoverlast 9%
jongeren 9%
winkels / voorzieningen 2%
openbaar vervoer 0%
overig 19%

 0     20     40    60%   

 sterke punten van de buurt  
2010

groen 32%
winkels / voorzieningen 34%
rust 21%
openbaar vervoer 34%
bewoners 14%
ligging 15%

huizen 3%
ruimte 3%
kindvriendelijk 3%
parkeren 7%
verkeer 2%
overig 16%

 0     20     40    60%   

                   10 Bovenveen  
                   Gemeente totaal

Veiligheid

10 Bovenveen    
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 Wijk 11: Voorburg Noord

De wijk Voorburg Noord bestaat uit één buurt met 
dezelfde naam. Van de woningen werd 80% gebouwd 
voor 1940 en nog eens 15% in de jaren 1949-1955. De 
gemiddelde ouderdom van de woningen is 75 jaar: op 
wijkniveau de hoogste in de gemeente.

Wonen

In Voorburg Noord staan in totaal 3407 woningen. 
Dit zijn bijna allemaal etagewoningen (94%): vooral 
portiekwoningen maar ook een aantal beneden- en 
bovenwoningen, fl ats en maisonnettes. Ook is er een 
klein aantal rijtjeswoningen (5%).
Het aandeel eigen woningen is relatief hoog en iets 
gestegen van 74 naar 76%. Van de overige woningen 
wordt de helft verhuurd door de corporaties en de 
andere helft door particuliere verhuurders.
Het rapportcijfer dat de bewoners geven aan de wonin-
gen in de buurt is sinds 2010 gestegen van 6,1 naar 6,5 
maar nog wel lager dan gemiddeld. Ook de gemid-
delde WOZ-waarde is vrij laag: € 176.000.
Het aantal reacties op de door de corporaties gepubli-
ceerde woningen is gedaald en ligt nu op een gemid-
deld niveau. De wachttijd is juist iets gestegen en nu 
eveneens gemiddeld. Het aantal bewoners dat van plan 
is om binnen 5 jaar te gaan verhuizen bleef gelijk en is 
duidelijk hoger dan in de meeste andere wijken: 27%.

 3407 woningen  
2010 2012

vrijstaand 0% 0%
2-onder-1-kap 0% 0%
rijtjeswoning 5% 5%
etagewoning 95% 94%
overige won. 0% 0%

 0    20  40  60  80%    

 eigendom  
2010 2012

eigen woning 74% 76%
part.verhuur 13% 13%
corporatie 13% 12%

 0    20  40  60  80%    

 woningkwaliteit  
cijfer volgens bew.: 2010 2012

- eigen woning 6,8 7,1
- woningen buurt 6,1 6,5

2010 2012 1     3      5     7     9   

WOZ-waarde 180 176
0        200      400       

 woningzoekenden  
2009 2011

reacties p.won. 192 145
gem.wachttijd 28 39

 0      100    200    300

wil verhuizen 27% 27%
 0    10    20    30  40%

                   11 Voorburg Noord
                   Gemeente totaal

2012

Wonen

2010

x 1000 €

            
            



49Oostveen  Beleidsonderzoek  en  Advies     

Bevolking

In Voorburg Noord wonen 6503 inwoners. Het aandeel 
inwoners van 25-54 jaar (56%) is veel groter dan ge-
middeld. Inwoners vanaf 55 jaar wonen er maar weinig 
(20%).
Onder de 3427 huishoudens is het aandeel alleen-
staanden iets groter dan gemiddeld. Paren met en 
zonder kinderen zijn er iets minder, maar de verschillen 
met de gemeentelijke totaalcijfers zijn beperkt.
Het aantal bewoners met een niet-westerse etniciteit 
is hoger dan in de totale gemeente: 26%. De mobili-
teit (het aantal huishoudens dat korter dan twee jaar 
woont op het huidige adres) is afgenomen van 24 naar 
21% maar nog wel iets hoger dan gemiddeld.

Werk en inkomen

Het aandeel inwoners met een laag inkomen is iets 
hoger en het aantal hoge inkomens duidelijk lager dan 
in de gemeente als geheel.
Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering 
(4%) en het aantal inwoners van 15-64 jaar dat staat 
ingeschreven als werkzoekend (6%) zijn ongeveer net 
zo hoog als in de hele gemeente.
Het percentage inwoners van 18-64 jaar met betaald 
werk is iets hoger dan gemiddeld: 80%. Van hen werkt 
17% in de eigen gemeente.
In de wijk zijn 345 bedrijven gevestigd met in totaal 
637 werknemers. De verdeling van die werkgelegen-
heid over de drie sectoren is ongeveer gelijk aan die in 
de totale gemeente.

Voorzieningen en gezondheid

De bewoners van Voorburg Noord geven een relatief 
laag rapportcijfer aan de voorzieningen in hun buurt in 
het algemeen (6,8). In vergelijking met de rest van de 
gemeente zijn zij vooral ontevreden over winkels voor 
de dagelijkse boodschappen (6,4), gezondheids- (6,4) 
en sport- (6,1) en ouderenvoorzieningen (5,7). Geen 
van de cijfers is hoger dan gemiddeld. Wel zijn sinds 
2010 de rapportcijfers voor winkels en sportvoorzie-
ningen gestegen.
Het aandeel bewoners dat aan sport doet ging ook om-
hoog (van 50 naar 63%) en ligt nu op een gemiddeld 
niveau. Ook de percentages bewoners die amateur-
kunst beoefenen of mantelzorg geven zijn gelijk aan die 
in de hele gemeente.

 6.503 inwoners  
2010 2012

0-23 jaar 24% 24%
24-54 jaar 57% 56%
55 jaar en ouder 20% 20%

 0    20    40   60  80%

 3.427 huishoudens  
2010 2012

alleenstaand 48% 47%
paar zonder kind 19% 19%
paar met kind 24% 25%
eenoudergezin 8% 8%

 0    20    40   60  80%

 kenmerken bevolking  
2010 2012

niet-westerse etn. 27% 26%
gevestigd afge- 24% 21%
   lopen 24 mnd.  0    20    40   60  80%

 Werk en inkomen  

 inkomensverdeling  
2008 2010

laag 36% 34%
midden 44% 44%
hoog 20% 22%

 0       20      40    60%

 zonder werk  
2010 2012

bijstandsuitkering 4% 4%
werkzoekend 4% 6%

 0     5    10    15  20%

 werknemers  
2010 2012

werkt (18-64 jaar) 74% 80%
waarvan in LV 15% 17%

 0    20    40   60  80%

 637 arbeidsplaatsen  
2009 2011

- industrie/bouw 17% 14%
- handel/horeca 25% 21%
- diensten 58% 65%

 0   20  40  60  80%    

 rapportcijfers buurtvoorzieningen  
2010 2012

speelmogelijkhed. 6,2 6,6
voorz./act.jeugd 4,8 5,2
voorz./act.ouderen 5,7 5,7
gezondheidsvoorz 6,3 6,4
welzijnsvoorzien. 6,2 6,2
winkels dag.boods 5,9 6,4
sportvoorziening. 5,5 6,1
openb.vervoer 7,8 7,6

voorzieningen tot. 6,5 6,8
1     3      5     7     9   

 sport en cultuur  
2010 2012

sportdeelname 50% 63%
amat.kunstbeoef. 19% 15%

 0    20    40   60  80%

 gezondheid  
2010 2012

mantelzorgers 9% 12%
 0    10    20   30  40%

                   11 Voorburg Noord
                   Gemeente totaal

11 Voorburg Noord  
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Betrokkenheid/sociale netwerken

Het aandeel bewoners van Voorburg Noord dat 
het een goede zaak vindt als buurtbewoners actief 
bijdragen aan verbetering en onderhoud van hun buurt 
(73%) en het aandeel dat daar ook zelf toe bereid is 
(45%) zijn net zo hoog als in de totale gemeente. Het 
rapportcijfer dat men geeft voor de betrokkenheid 
van bewoners bij de buurt is echter duidelijk lager dan 
gemiddeld: 5,9.
De rapportcijfers die de bewoners geven voor het 
samenleven van jong en oud en van de verschillende 
etniciteiten zijn ongeveer net zo hoog als in de totale 
gemeente. De sociale cohesie in de buurt is laag. Al 
deze cijfers zijn sinds 2010 nauwelijks veranderd.
Wel lager dan in 2010 is het aandeel bewoners dat een 
buurthuis bezocht (gedaald van 27 naar 17%). Die 17% 
is niet lager dan gemiddeld in de gemeente. Ook het 
aandeel vrijwilligers is vrij gemiddeld. Wel relatief laag 
is het aandeel bewoners dat minimaal eens per week 
contact heeft met buurtgenoten (64%).

Leefbaarheid

Het rapportcijfer van bewoners voor hun buurt in het 
algemeen (7,1) en de score algemene evaluatie (6,9: 
hoe prettig is het om in de buurt te wonen?) zijn rela-
tief laag. Ook geven de bewoners lage cijfers voor het 
groenonderhoud, de straatverlichting en vooral voor  
parkeergelegenheid in de buurt (5,0). Al deze cijfers 
zijn vrijwel gelijk aan de cijfers uit 2010.
Het aantal bewoners dat vindt dat hondenpoep  vaak 
in de buurt voorkomt is hoog, maar wel fors gedaald 
van 64 naar 46%. Ook zijn er veel bewoners die vinden 
dat parkeeroverlast in de buurt voorkomt (43%); dit 
percentage daalde niet. Bij de andere vormen van ver-
vuiling, overlast en verkeersproblemen zijn de verschil-
len met de gemeente als geheel en de verschillen met 
2010 niet signifi cant.
Bij de gemeente werden in 2010 684 meldingen inge-
diend over de buitenruimte. Per 100 woningen is alleen 
het aantal meldingen betreffende de APV hoger dan 
gemiddeld. Vooral over groen komen weinig meldin-
gen binnen in Voorburg Noord.
Bij de politie werden in 2011 159 incidenten op gebied 
van leefbaarheid geregistreerd. Het aantal incidenten 
betreffende sociale problemen is gestegen en lag in 
2011 hoger dan gemiddeld. Vandalisme en verkeers-
ongevallen worden per 100 woningen iets minder vaak 
geregistreerd dan in de totale gemeente.

 Betrokkenheid/soc.netwerken  

 betrokkenheid  
2010 2012

   bew.bijdragen 70% 73%
wil zelf actief zijn 41% 45%

 0   20  40  60  80%    

buurtbetrokkenh. 5,5 5,9
1     3      5     7     9   

 sociale netwerken  
2010 2012

samenl.jong&oud 7,0 7,2
samenl.etnicitet. 6,4 6,5

sociale cohesie 5,5 5,6
1     3      5     7     9   

contact buurtgen. 59% 64%
gebruik buurthuis 27% 17%
vrijwilliger 19% 22%

 0   20  40  60  80%    

 Leefbaarheid  

 rapportcijfers fysieke woonomgeving  
2010 2012

buurt algemeen 7,1 7,1
onderh.groen 6,5 6,7
onderh.bestrating 6,1 6,1
parkeergelegenh. 5,2 5,0
straatverlichting 7,1 7,0

algemene evaluati 6,9 6,9
1     3      5     7     9   

 overlast en vervuiling volgens bewoners  
(komt vaak voor)       2010    2012

bekladding 1% 1%
vernieling 6% 2%
rommel op straat 25% 20%
hondenpoep 64% 46%

dronken mensen 4% 2%
lastig vallen 1% 0%
overlast jongeren 11% 5%
drugsoverlast 1% 2%
last omwonenden 6% 4%
geluidsoverlast 8% 9%

agressie verkeer 6% 5%
geluidslast verkee 17% 19%
te hard rijden 26% 25%
parkeeroverlast 40% 43%

 0   20  40  60  80%     

 684 meldingen bij de gemeente  
2008 2010 per 100 woningen  

APV 6,7 6,5
wegonderhoud 3,4 3,2
openbaar groen 2,9 2,3
verlichting 1,3 2,2
riolering 1,1 0,8
straatmeubilair 2,3 2,8
vervuiling 3,3 2,0

 0           5           10    

 159 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

vandalisme 1,5 1,4
sociaal 1,1 1,7
verkeersongeval 1,8 1,6

 0             5            10 
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Veiligheid

Het rapportcijfer dat de bewoners van Voorburg 
Noord geven aan de mate van veilig voelen bleef sinds 
2010 vrijwel onveranderd en is net zo hoog als gemid-
deld in Leidschendam-Voorburg.
Het aantal bewoners dat vindt dat woninginbraak vaak 
of soms in de buurt voorkomt is lager dan gemiddeld 
maar wel gestegen van 44 naar 56%. Relatief veel be-
woners vinden dat fi etsendiefstal (56%) of geweldsde-
licten (15%) vaak in de buurt voorkomen. Bij de andere 
delicten is het verschil in beleving tussen Voorburg 
Noord en de totale gemeente niet signifi cant.
Bij de politie werden in 2011 233 incidenten geregis-
treerd op het gebied van diefstal en geweld. Het aantal 
woninginbraken is na een eerdere daling weer geste-
gen maar nog wel lager dan gemiddeld. Fietsendiefstal 
komt vaker voor dan in de totale gemeente. Bij diefstal 
vanaf/uit auto en geweld zijn de cijfers gemiddeld.

Algemeen

De bewoners van Voorburg Noord oordelen positie-
ver over de ontwikkeling van hun buurt dan in 2010. 
Het aandeel dat vindt dat de buurt vooruit is gegaan 
steeg van 11 naar 33%: veel hoger dan gemiddeld. Het 
aandeel dat ook voor de komende jaren vooruitgang 
verwacht bleef gelijk op 25% maar is ook duidelijk ho-
ger dan gemiddeld. Het aandeel dat denkt dat de buurt 
gelijk blijft steeg van 36 naar 54%. Het aantal mensen 
dat achteruitgang verwacht daalde van 12 naar 3%.
Gevraagd naar de grootste problemen in de buurt 
wordt in Voorburg Noord parkeergelegenheid het 
meest genoemd (41%): voor auto’s maar ook stallings-
mogelijkheden voor fi etsen. Ook hondenpoep wordt 
veel vaker genoemd dan in andere wijken (22%). Op 
de derde plaats, maar niet vaker dan elders, noemen 
bewoners vervuiling (21%, vooral zwerfvuil en con-
tainers). Andere zaken worden door maximaal 10% 
genoemd. Vergeleken met de hele gemeente worden 
verkeer, veiligheid en jongeren weinig genoemd. In de 
categorie overig worden onder meer speelplekken, 
woningonderhoud en bouwwerkzaamheden genoemd.
Als sterk punt van de wijk werden in 2010 de ligging 
en bereikbaarheid (27%) veel vaker dan gemiddeld 
genoemd. Groen (23%, o.a. in het park) en voorzienin-
gen (18%, vooral (buurt)winkels) werden regelmatig 
genoemd, maar minder dan in de gemeente als geheel. 
Ook regelmatig genoemd werden de rust (28%), het 
openbaar vervoer (23%) en de buurtbewoners (18%).

 rapportcijfer veiligheid  
2010 2012

cijfer veilig voelen 7,4 7,5
1     3      5     7     9   

 diefstal/geweld (volgens bewoners)  
(komt vaak/soms voor)  2010    2012

inbraak woningen 44% 56%
diefstal UIT auto 38% 40%
schade/diefst.auto 38% 45%
fietsendiefstal 48% 56%

geweldsdelicten 9% 15%
bedreiging 10% 10%
straatroof 8% 8%
jeugdcriminaliteit 17% 16%

 0   20  40   60  80%    

 233 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

woninginbraak 0,9 1,8
diefst.af/uit auto 2,2 1,8
fietsendiefstal 1,6 2,0
geweld 1,5 1,2

 0             3             6  

 Algemeen  

 ontwikkeling buurt: afgelopen jaar  
2010 2012

ging vooruit 11% 33%
bleef gelijk 62% 44%
ging achteruit 17% 15%

 0    20  40   60   80% 

 verwachting komende jaren  
2010 2012

gaat vooruit 25% 25%
blijft gelijk 36% 54%
gaat achteruit 12% 3%

 0    20  40   60   80% 

 belangrijkste problemen in de buurt  
2012

parkeren 41%
verkeer 10%
vervuiling 21%
veiligheid / vandalisme 6%
bestrating 10%
groen 8%

honden / katten 22%
geluidsoverlast 6%
jongeren 2%
winkels / voorzieningen 5%
openbaar vervoer 1%
overig 21%

 0     20     40    60%   

 sterke punten van de buurt  
2010

groen 23%
winkels / voorzieningen 18%
rust 28%
openbaar vervoer 23%
bewoners 18%
ligging 27%

huizen 9%
ruimte 7%
kindvriendelijk 7%
parkeren 3%
verkeer 3%
overig 14%

 0     20     40    60%   
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 Wijk 12: Voorburg West

De wijk Voorburg West bestaat uit twee buurten. Het 
grootste deel van de wijk bestaat uit de buurt Voorburg 
West. Hier staan 1908 woningen, waarvan 70% voor 
1950 en 22% in de periode 1984-2009 werd gebouwd. 
In de buurt Park Leeuwenbergh staan nog 165 wonin-
gen uit uiteenlopende bouwperioden. In de hele wijk 
Voorburg West staan 2073 woningen.

Wonen

In de buurt Voorburg West staan relatief veel rijtjes-
woningen (60%) en veel minder etagewoningen (31%) 
dan in de gemeente als geheel. In Park Leeuwenbergh 
staan vrijwel uitsluitend vrijstaande en 2-onder-1-kap 
woningen. Een relatief groot aantal woningen in de wijk 
is eigendom van de bewoners.
De bewoners geven een hoog rapportcijfer voor de 
woningen in de buurt: 7,7 in de buurt Voorburg West 
en 8,2 in Park Leeuwenbergh. Ook de gemiddelde 
WOZ-waarde is hoog: € 355.000 in Voorburg West en 
€ 689.000 in Park Leeuwenbergh.
In verband met de lage aantallen door de corporaties 
gepubliceerde woningen kunnen de cijfers over aantal 
reacties en de wachttijd niet worden gepubliceerd 
voor 2010 en 2011. Het aantal bewoners dat binnen 
twee jaar wil verhuizen is net zo groot als in de totale 
gemeente: 13%.

 2073 woningen  
2010 2012

vrijstaand 4% 3%
2-onder-1-kap 8% 8%
rijtjeswoning 56% 56%
etagewoning 28% 28%
overige won. 5% 5%

 0    20  40  60  80%    

 eigendom  
2010 2012

eigen woning 82% 82%
part.verhuur 6% 6%
corporatie 11% 12%

 0    20  40  60  80%    

 woningkwaliteit  
cijfer volgens bew.: 2010 2012

- eigen woning 8,1 8,0
- woningen buurt 7,8 7,8

2010 2012 1     3      5     7     9   

WOZ-waarde 400 381
0        200      400       

 woningzoekenden  
2009 2011

reacties p.won. 191 x
gem.wachttijd 44 x

 0      100    200    300

wil verhuizen 15% 13%
 0    10    20    30  40%

                   12 Voorburg West
                   Gemeente totaal

x 1000 €

2012

Wonen

2010
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Bevolking

Onder de 4850 inwoners van de wijk Voorburg West 
zijn meer jongeren tot 24 jaar en minder ouderen vanaf 
55 jaar dan in de totale gemeente. In Park Leeuwen-
bergh wonen wel meer ouderen: 44%.
Onder de 1955 huishoudens zijn vooral paren zonder 
kinderen oververtegenwoordigd (35%).  Alleenstaan-
den wonen er relatief weinig (30%). In Park Leeuwen-
bergh wonen veel paren met kinderen (43%).
Het aantal bewoners met een niet-westerse etniciteit 
is in beide buurten lager dan in de totale gemeente. De 
mobiliteit ligt op een gemiddeld niveau, maar in Park 
Leeuwenbergh wordt minder verhuisd.

Werk en inkomen

Relatief veel inwoners (46%) hebben een hoog inko-
men (een inkomen dat landelijk gezien tot de hoogste 
20% behoort). In Park Leeuwenberg is dat percentage 
hoger. Het aantal huishoudens met een bijstandsuitke-
ring (2%) en het aantal werkzoekenden (3%) zijn dan 
ook relatief laag.
Het aantal inwoners van 18-64 jaar met betaald werk is 
relatief hoog: 82%. Slechts een klein deel van hen (11%) 
zegt in de eigen gemeente te werken.
In de wijk zijn 357 bedrijven gevestigd met in totaal 
1428 arbeidsplaatsen. Deze werkgelegenheid is voor-
namelijk te vinden in de dienstensector.

Voorzieningen en gezondheid

Het rapportcijfer dat bewoners van Voorburg West 
geven aan het algemene voorzieningenniveau is iets la-
ger dan gemiddeld: 6,7. Vooral winkels voor dagelijkse 
boodschappen (5,6) en openbaar vervoer (6,1) worden 
zeer laag beoordeeld in vergelijking met de andere 
wijken. Het cijfer voor openbaar vervoer is bovendien 
gedaald van 6,5 naar 6,1. In Park Leeuwenbergh worden 
alle voorzieningen (uitgezonderd speelmogelijkheden) 
veel lager beoordeeld dan in de rest van de wijk.
Relatief veel wijkbewoners doen aan sport (72%). Het 
aandeel dat amateurkunst beoefent is gedaald en ligt 
nu op een gemiddeld niveau. Ook het aantal mantel-
zorgers (12%) wijkt niet signifi cant af van het gemid-
delde in Leidschendam-Voorburg.

 4.850 inwoners  
2010 2012

0-23 jaar 30% 30%
24-54 jaar 41% 40%
55 jaar en ouder 30% 31%

 0    20    40   60  80%

 1.955 huishoudens  
2010 2012

alleenstaand 31% 30%
paar zonder kind 34% 35%
paar met kind 29% 30%
eenoudergezin 6% 6%

 0    20    40   60  80%

 kenmerken bevolking  
2010 2012

niet-westerse etn. 13% 12%
gevestigd afge- 19% 16%
   lopen 24 mnd.  0    20    40   60  80%

 Werk en inkomen  

 inkomensverdeling  
2008 2010

laag 22% 23%
midden 32% 31%
hoog 46% 46%

 0       20      40    60%

 zonder werk  
2010 2012

bijstandsuitkering 2% 2%
werkzoekend 2% 3%

 0     5    10    15  20%

 werknemers  
2010 2012

werkt (18-64 jaar) 76% 82%
waarvan in LV 23% 11%

 0    20    40   60  80%

 1428 arbeidsplaatsen  
2009 2011

- industrie/bouw 8% 9%
- handel/horeca 11% 11%
- diensten 81% 80%

 0   20  40  60  80%    

 rapportcijfers buurtvoorzieningen  
2010 2012

speelmogelijkhed. 6,3 6,5
voorz./act.jeugd 5,5 5,1
voorz./act.ouderen 6,2 6,0
gezondheidsvoorz 6,9 7,0
welzijnsvoorzien. 6,8 6,6
winkels dag.boods 5,4 5,6
sportvoorziening. 6,4 6,3
openb.vervoer 6,5 6,1

voorzieningen tot. 6,7 6,7
1     3      5     7     9   

 sport en cultuur  
2010 2012

sportdeelname 65% 72%
amat.kunstbeoef. 31% 22%

 0    20    40   60  80%

 gezondheid  
2010 2012

mantelzorgers 16% 12%
 0    10    20   30  40%

                   12 Voorburg West
                   Gemeente totaal
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Betrokkenheid/sociale netwerken

Het aandeel bewoners dat het een goede zaak vindt 
als buurtbewoners actief bijdragen aan verbetering en 
onderhoud van hun buurt (72%) is net zo groot als in 
de totale gemeente. Veel meer bewoners dan in andere 
wijken (52%) zijn echter bereid om ook zelf actief bij 
te dragen. Het rapportcijfer voor betrokkenheid van 
bewoners is iets hoger dan gemiddeld: 6,8 in de buurt 
Voorburg West en 7,2 in Park Leeuwenbergh.
De rapportcijfers die de bewoners geven voor het 
samenleven van jong en oud en van de verschillende 
etniciteiten zijn hoger dan gemiddeld, maar het cijfer 
voor samenleven van etniciteiten daalde wel van 7,3 
naar 6,9. De sociale cohesie is in de buurt Voorburg 
West hoog maar ligt in Park Leeuwenbergh op een 
gemiddeld niveau. Het aantal bewoners dat wekelijks 
contact heeft met buurtgenoten is wat hoger dan in de 
totale gemeente. In vergelijking met 2010 daalde het 
aantal bewoners dat afgelopen twee jaar een buurthuis 
bezocht (van 30 naar 18%) en zijn er ook minder vrij-
willigers (van 39 naar 29%). Beide cijfers waren in 2010 
nog relatief hoog maar zijn nu vrij gemiddeld.

Leefbaarheid

Het rapportcijfer van bewoners voor hun buurt in 
het algemeen is iets hoger dan gemiddeld. De score 
algemene evaluatie van de buurt is duidelijk hoger dan 
in de hele gemeente. Beide cijfers zijn in Park Leeuwen-
bergh gunstiger dan in de buurt Voorburg West. De 
rapportcijfers voor onderhoud en verlichting liggen op 
een gemiddeld niveau. Het cijfer voor onderhoud van 
de bestrating is gestegen van 5,9 naar 6,4. De par-
keergelegenheid wordt in Voorburg West ongunstig 
beoordeeld en in Park Leeuwenbergh gunstig.
Het aantal bewoners dat vindt dat vernieling en jeugd-
overlast vaak in de buurt voorkomen is relatief laag. 
Rommel op straat en hondenpoep komen bovendien 
volgens minder bewoners voor dan in 2010. Op gebied 
van verkeer komt geluidsoverlast volgens relatief veel 
bewoners voor; de andere aspecten scoren gemiddeld. 
De bewoners van Park Leeuwenbergh ervaren weinig 
vervuiling, overlast en verkeersproblemen.
Bij de gemeente werden in 2008 493 meldingen inge-
diend over de buitenruimte. Per 100 woningen is het 
aantal meldingen in sommige categorieën iets hoger en 
in andere iets lager dan gemiddeld.
Bij de politie werden in 2011 118 incidenten op gebied 
van leefbaarheid geregistreerd. Per 100 woningen is 
het aantal incidenten vandalisme in 2011 gestegen en 
relatief hoog; de andere cijfers zijn vrij gemiddeld.

 Betrokkenheid/soc.netwerken  

 betrokkenheid  
2010 2012

   bew.bijdragen 70% 72%
wil zelf actief zijn 44% 52%

 0   20  40  60  80%    

buurtbetrokkenh. 6,9 6,8
1     3      5     7     9   

 sociale netwerken  
2010 2012

samenl.jong&oud 7,6 7,5
samenl.etnicitet. 7,3 6,9

sociale cohesie 6,6 6,8
1     3      5     7     9   

contact buurtgen. 75% 81%
gebruik buurthuis 30% 18%
vrijwilliger 39% 29%

 0   20  40  60  80%    

 Leefbaarheid  

 rapportcijfers fysieke woonomgeving  
2010 2012

buurt algemeen 7,7 7,9
onderh.groen 7,0 7,2
onderh.bestrating 5,9 6,4
parkeergelegenh. 6,0 5,7
straatverlichting 7,2 7,1

algemene evaluati 8,3 8,3
1     3      5     7     9   

 overlast en vervuiling volgens bewoners  
(komt vaak voor)       2010    2012

bekladding 1% 1%
vernieling 1% 1%
rommel op straat 13% 7%
hondenpoep 27% 19%

dronken mensen 1% 1%
lastig vallen 0% 0%
overlast jongeren 6% 5%
drugsoverlast 1% 0%
last omwonenden 2% 1%
geluidsoverlast 7% 7%

agressie verkeer 4% 7%
geluidslast verkee 24% 22%
te hard rijden 23% 24%
parkeeroverlast 30% 30%

 0   20  40  60  80%     

 493 meldingen bij de gemeente  
2008 2010 per 100 woningen  

APV 4,9 3,7
wegonderhoud 4,9 4,9
openbaar groen 4,0 3,7
verlichting 7,3 2,5
riolering 1,6 2,0
straatmeubilair 3,4 3,7
vervuiling 3,0 3,3

 0           5           10    

 118 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

vandalisme 2,2 2,9
sociaal 0,8 0,9
verkeersongeval 2,1 1,8

 0             5            10 
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Veiligheid

Bewoners van de buurt Voorburg West geven een 
gemiddeld rapportcijfer voor veilig voelen (7,7) maar in 
Park Leeuwenbergh is dat cijfer duidelijk lager (6,8).
Relatief veel bewoners vinden dat diefstal uit auto 
(62%), diefstal/beschadiging aan de buitenkant van 
auto’s (58%) en fi etsendiefstal (60%) vaak of soms in 
de buurt voorkomen. Bij diefstal uit auto en fi etsen-
diefstal zijn die percentages sinds 2010 ook gestegen. 
Geweldsdelicten en vooral jeugdcriminaliteit komen 
juist volgens weinig wijkbewoners in de buurt voor. 
In Park Leeuwenberg ervaren de bewoners weinig 
dreigende situaties maar veel diefstallen in de buurt: de 
samenvattende score vermogensdelicten is hoger dan 
in enige andere buurt.
Het aantal geregistreerde incidenten bij de politie is 
relatief hoog (223 in 2009). Diefstal vanaf/uit auto en 
fi etsendiefstal komen veel vaker voor dan gemiddeld 
maar geweld juist zeer weinig. Het aantal fi etsendief-
stallen is sinds 2009 weer duidelijk gestegen.

Algemeen

Relatief veel bewoners van de wijk Voorburg West 
vinden dat hun buurt afgelopen jaar gelijk bleef en 
verwachten dat ook voor de komende jaren (75%). Het 
aantal mensen dat vindt dat de buurt vooruit is gegaan 
steeg van 7 naar 14%; voor de komende jaren verwacht 
9% een vooruitgang. Het aandeel dat achteruitgang 
verwacht daalde van 9 naar 3% en is relatief laag.
Gevraagd naar de grootste problemen in de buurt 
wordt verkeer verreweg het meest genoemd (36%): 
onder meer te hard rijden, door rood rijden, fi etsers en 
onveilige situaties. Ook veiligheid (19%: vooral inbra-
ken), voorzieningen (7%, vooral gebrek aan winkels) 
en te weinig openbaar vervoer (7%) worden vaker dan 
gemiddeld genoemd. Parkeren wordt door 21% als 
eennagrootste probleem naar voren geschoven. 
Vervuiling, bestrating en groen worden relatief weinig 
genoemd. De categorie overig omvat onder meer 
speelvoorzieningen.
Als sterk punt werden in 2010 het groen (46%) en de 
rust (30%) het vaakst genoemd, vooral in Park Leeu-
wenbergh. Buurtbewoners (28%) en de ligging (25%) 
werden vaker dan gemiddeld genoemd. Ook regelma-
tig genoemd werden voorzieningen (18%), openbaar 
vervoer (12%), de huizen (11%) en het rustige verkeer 
(8%).

 rapportcijfer veiligheid  
2010 2012

cijfer veilig voelen 7,8 7,6
1     3      5     7     9   

 diefstal/geweld (volgens bewoners)  
(komt vaak/soms voor)  2010    2012

inbraak woningen 66% 75%
diefstal UIT auto 49% 62%
schade/diefst.auto 60% 58%
fietsendiefstal 43% 60%

geweldsdelicten 5% 4%
bedreiging 6% 6%
straatroof 3% 6%
jeugdcriminaliteit 7% 12%

 0   20  40   60  80%    

 223 incidenten geregistreerd bij politie  
2009 2011 per 100 woningen  

woninginbraak 2,2 2,5
diefst.af/uit auto 4,3 4,2
fietsendiefstal 2,5 3,7
geweld 1,2 0,3

 0             3             6  

 Algemeen  

 ontwikkeling buurt: afgelopen jaar  
2010 2012

ging vooruit 7% 14%
bleef gelijk 75% 75%
ging achteruit 12% 7%

 0    20  40   60   80% 

 verwachting komende jaren  
2010 2012

gaat vooruit 9% 9%
blijft gelijk 66% 75%
gaat achteruit 9% 3%

 0    20  40   60   80% 

 belangrijkste problemen in de buurt  
2012

parkeren 21%
verkeer 36%
vervuiling 10%
veiligheid / vandalisme 19%
bestrating 7%
groen 5%

honden / katten 7%
geluidsoverlast 6%
jongeren 5%
winkels / voorzieningen 7%
openbaar vervoer 7%
overig 20%

 0     20     40    60%   

 sterke punten van de buurt  
2010

groen 46%
winkels / voorzieningen 18%
rust 30%
openbaar vervoer 12%
bewoners 28%
ligging 25%

huizen 11%
ruimte 6%
kindvriendelijk 7%
parkeren 4%
verkeer 8%
overig 26%

 0     20     40    60%   
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                   Gemeente totaal
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Bijlage 1: Defi nities

Onderwerp Defi nitie Bron

Wonen
bouwwijze Woningen naar bouwwijze in % van alle woningen. Vrijstaand is inclusief 

bungalows en villa’s. 2-Onder-1-kap is inclusief geschakelde woningen. 
Rijtjeswoningen is inclusief drive-in woningen en hoek- en tussenhuizen 
(ook van herenhuizen). Etagewoningen zijn fl ats, maisonnettes, apparte-
menten, penthouses, beneden- en bovenwoningen. Overige woningen zijn 
o.a. bejaardenwoningen, recreatiewoningen, woonboten, bedrijfswonin-
gen en bedrijven met woning.

Gemeente, 
WOZ-registratie

eigendom Woningen naar eigendom, in % van alle woningen. Als eigen woningen 
worden beschouwd woningen waarvan de ‘eigenaar’ op hetzelfde adres 
woont als de ‘bewoner’, woningen waarvan de eigenaar maximaal twee 
panden bezit in de gemeente en gecombineerde woning-bedrijfspanden. 
Woningen van corporaties zijn woningen van WoonInvest en Vidomes. 
Alle overige woningen worden beschouwd als particuliere verhuur.

Gemeente, 
WOZ-registratie

cijfer volgens 
bewoners

Het gemiddelde rapportcijfer dat respondenten geven voor:
- ‘kwaliteit van uw eigen woning’
- ‘kwaliteit van de woningen in de buurt’

Bewoners-
enquête

WOZ-
waarde

De gemiddelde economische waarde van de woningen zoals getaxeerd 
in het kader van de WOZ. Dit betreft de waarde van de woningen per 
1 januari 2012 (en 2010), maar met waardepeildatum 2011 (en 2009).

Gemeente, 
WOZ-registratie

woningzoe-
kenden

Reacties per woning is het gemiddelde aantal reacties per gepubliceerde 
huurwoning. De gemiddelde wachttijd is de wachttijd van nieuwe huurders 
die een huurwoning hebben geaccepteerd in de loop van het kalenderjaar. 
De wachttijd wordt bepaald op basis van de inschrijvingsdatum, maar bij 
doorstromers verlengd met 1/3 van de woonduur (maximaal 4 jaar extra).
‘Wil verhuizen’ is het aandeel respondenten dat er over denkt om binnen 
5 jaar zeker of zeer waarschijnlijk te gaan verhuizen, in % van respondenten 
die de vraag hebben beantwoord. De andere antwoordmogelijkheden 
waren: ‘misschien/weet nog niet’ en ‘ik heb geen plannen’.

Vidomes en 
WoonInvest

Bewoners-
enquête

Bevolking
leeftijd Inwoners naar leeftijd, in % van alle inwoners. Gemeente, GBA
huishoudens Huishoudens naar huishoudensvorm, in % van alle huishoudens. Huis-

houdens zijn bepaald conform de CBS methodiek. In veel gevallen is de 
huishoudenssituatie direct af te leiden uit de GBA (bijvoorbeeld bij een 
gehuwd paar, eenoudergezin of alleenwonend persoon). In andere geval-
len wordt de huishoudenssituatie geschat op basis van het aantal personen 
op het adres en kenmerken van die personen zoals leeftijd, geslacht en 
onderlinge relaties (zoals ouder-kind). De kans dat personen samen een 
bepaald soort huishouden vormen wordt geschat op basis van logistieke 
regressiemodellen gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking.

Gemeente, GBA

kenmerken 
bevolking

‘Niet-westers’ is het aantal personen met een niet-westerse etniciteit in % 
van alle inwoners. De etniciteit wordt vastgesteld volgens de CBS defi nitie, 
op basis van het geboorteland van de persoon en van beide ouders. Indien 
beide ouders in Nederland zijn geboren, is de etniciteit Nederlands. 
Niet-westers zijn alle landen uitgezonderd Europa, VS, Canada, Australië, 
Nieuw-Zeeland, Israel, Japan en Indonesië.
‘Gevestigd’ is het aantal huishoudens met een woonduur korter dan 24 
maanden, in % van alle huishoudens. Bij een meerpersoonshuishouden is 
de woonduur bepaald als de woonduur van het gezinshoofd.

Gemeente, GBA

Werk en inkomen
inkomens-
verdeling

Weergegeven is de (gestandaardiseerde) inkomensverdeling van parti-
culiere huishoudens in 2010 en 2008. Laag is een inkomen dat landelijk 
gezien tot de laagste 40% behoort (in 2010 tot € 19.000 (in Leidschendam-
Voorburg de laagste 31%). Hoog is een komen dat landelijk tot de hoogste 
20% behoort (in 2010 vanaf € 30.500 (in Leidschendam-Voorburg de 
hoogste 29%). Midden zijn alle inkomens tussen hoog en laag. Het gestan-
daardiseerd besteedbaar inkomen is het besteedbaar inkomen gecor-
rigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. 
Daardoor zijn wijken/buurten vergelijkbaar ook als de huishoudensverde-
ling varieert.

CBS - Regionale 
Inkomensverde-
ling 2008 en 2010
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zonder werk Bijstandsuitkeringen is het aantal huishoudens met een lopende bijstands-
uitkering verstrekt door de gemeente (in % van huishoudens).
Werkzoekenden zijn niet-werkende werkzoekenden, ingeschreven bij 
UWV WERKbedrijf (in % van inwoners van 15 t/m 64 jaar).

Gemeente

UWV WERKbe-
drijf

werknemers ‘Werkt’ is het percentage respondenten van 18-64 jaar dat heeft ingevuld 
dat full-time of part-time werk het meest van toepassing is (en dus niet bv. 
werk in eigen huishouding, student, werkzoekend of met de VUT).
‘Waarvan in LV’ is het aandeel van deze groep dat werkt in de gemeente 
Leidschendam-Voorburg.

Bewoners-
enquête

arbeidsplaat-
sen

Werknemers (fulltime en parttime inclusief uitzendkrachten) bij bedrij-
ven die in de wijk zijn gevestigd, naar sector, in % van alle werknemers. 
Industrie/bouw is inclusief landbouw en nutsbedrijven. Handel/horeca is 
handel, horeca/reparatie en vervoer/opslag/communicatie. Diensten zijn 
zakelijke en fi nanciële dienstverlening, openbaar bestuur, onderwijs, zorg 
en overige diensten.

LISA Vestigingen-
register

Voorzieningen / gezondheid
rapport-
cijfers 
buurtvoor-
zieningen

Het gemiddelde rapportcijfer dat respondenten geven voor:
- ‘speelmogelijkheden voor kinderen tot 12 jaar’
- ‘voorzieningen en activiteiten voor de jeugd vanaf 12 jaar’
- ‘voorzieningen en activiteiten voor ouderen’
- ‘gezondheidsvoorzieningen (bv. huisarts, tandarts, apotheek, fysio-
   therapie)’
- ‘welzijnsvoorzieningen (bv. buurthuis, wijkcentrum, jeugdhonk)’
- ‘winkels voor dagelijkse boodschappen (bv. brood, groente, zuivel)’
- ‘sportvoorzieningen (bv. trapveldjes, gymzalen)’
- ‘openbaar vervoer’
- ‘het voorzieningenniveau in uw buurt’ (dit algemene cijfer werd ge-
   vraagd in het begin van de enquête, voor de specifi eke voorzieningen).

Bewoners-
enquête

sport en 
cultuur

Sportdeelname is het aantal respondenten dat aan sport doet (bij een 
vereniging, bij een sportschool en/of ongeorganiseerd), in % van alle 
respondenten die de vraag hebben beantwoord.
Amateurkunstbeoefening is het aantal respondenten dat doet aan ‘ama-
teurkunstbeoefening (bv. bespelen van muziekinstrument, zingen, schilde-
ren, beeldhouwen, toneel enz.)’, georganiseerd (bv. via cursus, vereniging 
of koort/orkest) of ongeorganiseerd (bv. thuis of met vrienden), in % van 
alle respondenten die de vraag hebben beantwoord.

Bewoners-
enquête

mantelzor-
gers

Mantelzorgers is het aantal respondenten dat mantelzorg geeft (toegelicht 
als ‘zorg aan een partner, ouders, een kind, buren of vrienden die voor lan-
gere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt zijn. Deze zorg is onbetaald. 
Het kan gaan om het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap 
houden, vervoer, geldzaken regelen enz.’) in % van alle respondenten die 
de vraag hebben beantwoord.

Bewoners-
enquête

Betrokkenheid / sociale netwerken
betrokken-
heid

‘Goede zaak als bew.bijdragen’ is het aantal respondenten dat het een 
goede zaak vindt ‘als bewoners zelf een actieve bijdrage zouden leveren 
aan verbetering en onderhoud van hun buurt of straat’ in % van respon-
denten die de vraag hebben beantwoord.
‘Wil zelf actief zijn’ is het aantal respondenten dat bereid is ‘om als be-
woner zelf een actieve bijdrage te leveren aan verbetering en onderhoud 
van uw buurt of straat’ (in % van respondenten die de voorgaande vraag 
hebben beantwoord).
‘Buurtbetrokkenheid’ is het gemiddelde rapportcijfer dat respondenten 
geven voor ‘de betrokkenheid van bewoners bij de buurt’.

Bewoners-
enquête

sociale net-
werken

In de eerste plaats wordt getoond het gemiddelde rapportcijfer waarmee 
respondenten aangeven of ‘de volgende groepen buurtbewoners op een 
prettige manier met elkaar omgaan’:
- ‘jong en oud’
- ‘huishoudens van verschillende etnische afkomst’
‘Sociale cohesie’ is een schaalscore voor de manier waarop mensen in de 
buurt met elkaar omgaan. Gebaseerd op vier stellingen:

(Lees verder op de volgende bladzijde)

Bewoners-
enquête
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(1) de mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks (2) de mensen in 
deze buurt gaan prettig met elkaar om (3) ik woon in een gezellige buurt 
met veel saamhorigheid (4) ik voel me thuis bij de mensen in deze buurt. 
Een hoge score is gunstig.
‘Contact buurtgen.’ is het aandeel respondenten dat gemiddeld ‘meerdere 
malen per week’ of ‘wekelijks’ contact heeft met buurtgenoten (andere 
antwoordmogelijkheden: ‘ongeveer eens per maand’, ‘enkele keren per 
jaar’ en ‘maximaal een keer per jaar (of nooit)’.
‘Gebruik buurthuis’ is het aandeel respondenten dat zegt de afgelopen 
twee jaar gebruik te hebben gemaakt van ‘een buurthuis of wijkcentrum 
bij u in de buurt’.
Vrijwilligers zijn respondenten die actief zijn ‘als vrijwilliger, bijvoorbeeld 
bij een vereniging, op school, in de zorg of bij een kerk’.

Bewoners-
enquête

Leefbaarheid
rapportcij-
fers fysieke 
woonomge-
ving

Het gemiddelde rapportcijfer dat respondenten geven voor:
- ‘uw buurt in het algemeen’
- ‘het onderhoud van openbaar groen’
- ‘het onderhoud van de bestrating (wegen, fi etspaden en stoepen)’
- ‘parkeergelegenheid voor auto’s’
- ‘straatverlichting’
‘Algemene evaluatie’ is een schaalscore voor hoe prettig mensen het 
vinden in de buurt te wonen. Gebaseerd op vier stellingen: (1) het is verve-
lend in deze buurt te wonen (2) als het maar even kan ga ik uit deze buurt 
verhuizen (3) de mensen in deze buurt blijven hier graag wonen (4) als je 
in deze buurt woont heb je het goed getroffen. Een hoge score is gunstig.

Bewoners-
enquête

overlast en 
vervuiling 
volgens 
bewoners

Aan de bewoners werd een vraag gesteld ‘over een aantal vervelende 
voorvallen en misdrijven, die in uw buurt KUNNEN voorkomen. Kunt u 
voor elk voorval/misdrijf aangeven of dit naar uw eigen idee vaak, soms 
of (bijna) nooit voorkomt in uw buurt?’ Weergegeven is het aandeel 
respondenten dat vindt dat onderstaande voorvallen vaak in de buurt 
voorkomen:
- ‘bekladding van muren en/of gebouwen’
- ‘vernieling van telefooncellen of bushokjes’
- ‘rommel op straat’
- ‘hondenpoep’
- ‘dronken mensen op straat’
- ‘mensen die op straat worden lastig gevallen’
- ‘overlast van groepen jongeren’
- ‘drugsoverlast’
- ‘overlast door omwonenden’
- ‘andere vormen van geluidsoverlast’ (anders dan hierboven en verkeer)
- ‘agressief verkeersgedrag’
- ‘geluidsoverlast door verkeer’
- ‘te hard rijden’
- ‘parkeeroverlast’
NB Waar in de tekst wordt gesproken over verschillen tussen de buurten 
zijn de conclusies gebaseerd op de rapportcijfers die bewoners gaven 
voor verkeersoverlast, andere overlast en vervuiling/zwerfvuil en/of op 
de probleemscores verloedering, overlast en verkeersoverlast. Deze 
probleemscores zijn gebaseerd op de antwoorden (vaak, soms, (bijna) 
nooit) van een combinatie van bovenstaande voorvallen, respectievelijk 
de eerste vier (verloedering), de volgende zes (overlast) en de laatste vier 
(verkeersoverlast).

Bewoners-
enquête

meldingen 
bij de ge-
meente

Het aantal meldingen gedurende de kalenderjaren 2008 en 2010 bij het 
gemeentelijke Meldpunt Openbare Ruimte over:
- handhaving van de APV
- onderhoud van wegen
- onderhoud van het openbare groen, watergangen en beschoeiingen
- onderhoud van openbare verlichting
- onderhoud van riolering
- onderhoud van straatmeubilair, borden, kunstwerken, speelterreinen 
  voor kinderen en verkeersregelinstallaties
- afvalinzameling, straatreiniging, graffi ti, ongediertebestreiding en 
  kadavers

Gemeente
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incidenten 
geregistreerd 
bij de politie

Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten in 2009 en 2011 over:
- vernielingen, graffi ti en dierenmishandeling
- sociale problemen namelijk burengerucht, relatieproblemen, overige 
  ruzies, belediging, discriminatie, huisvredebreuk en zelfdoding (inciden-
  ten in deze categorieën gekenmerkt als huiselijk geweld worden echter 
  geteld onder geweldsdelicten in het blok veiligheid)
- aanrijdingen, eenzijdige ongevallen en verlaten plaats ongeval, inclusief 
  parkeerschade

Politie 
Haaglanden

Veiligheid
rapportcijfer 
veiligheid

Het gemiddelde rapportcijfer dat bewoners geven voor: ‘Hoe veilig voelt u 
zich in uw buurt?’

Bewoners-
enquête

diefstal/ ge-
weld volgens 
bewoners

Aan de bewoners werd een vraag gesteld ‘over een aantal vervelende 
voorvallen en misdrijven, die in uw buurt KUNNEN voorkomen. Kunt u 
voor elk voorval/misdrijf aangeven of dit naar uw eigen idee vaak, soms 
of (bijna) nooit voorkomt in uw buurt?’ Weergegeven is het aandeel res-
pondenten dat vindt dat onderstaande voorvallen vaak of soms in de buurt 
voorkomen:
- ‘inbraak in woningen’
- ‘diefstal UIT auto’s’
- ‘beschadiging of vernieling aan auto’s en diefstal vanaf auto’s, 
   bv. wieldoppen’
- ‘fi etsendiefstal’
- ‘geweldsdelicten’
- ‘bedreiging’
- ‘straatroof’
- ‘jeugdcriminaliteit’
NB Waar in de tekst wordt gesproken over verschillen tussen de buurten 
zijn de conclusies gebaseerd op de probleemscores vermogensdelicten en 
dreiging. Deze probleemscores zijn gebaseerd op de antwoorden (vaak, 
soms, (bijna) nooit) van een combinatie van voorvallen, namelijk de eerste 
vier hierboven genoemd (vermogensdelicten) en de laaste vier aangevuld 
met overlast van groepen jongeren, drugsoverlast en mensen die op straat 
worden lastig gevallen (dreiging).

Bewoners-
enquête

incidenten 
geregistreerd 
bij de politie

Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten in 2009 en 2011 over:
- diefstal/verduistering uit woning/box/garage
- diefstal/verduistering van/uit/vanaf auto’s, motoren en andere voertuigen
- diefstal/verduistering van fi etsen of bromfi etsen
- geweld namelijk mishandeling, bedreiging, zedendelicten, stalking, 
  overval, straatroof, diefstal met geweld, ontvoering, gijzeling, schietpa-
  tij, steekpartij, moord en doodslag, openlijk geweld tegen personen, 
  afpersing en chantage (Tot geweld wordt tevens gerekend incidenten 
  gekenmerkt als huiselijk geweld, ook indien het gaat om relatieproble-
  men, ruzies en  bemiddelingen)

Politie 
Haaglanden

Algemeen
ontwikkeling 
buurt

Het aandeel respondenten dat het aangegeven antwoord gaf op de vragen:
- ‘Vindt u dat de buurt waarin u woont afgelopen jaar vooruit of achteruit
    is gegaan?’
- ‘Denkt u dat de buurt waarin u woont komende jaren vooruit of achter
   uit zal gaan?’
Behalve vooruit, achteruit of gelijk konden de respondenten ook kiezen 
voor ‘weet niet/geen mening’. Deze categorie is meegerekend bij het 
bepalen van de percentages maar wordt in de grafi eken niet weergegeven.

Bewoners-
enquête

belangrijkste 
problemen in 
de buurt

sterke pun-
ten van de 
buurt

Gebaseerd op de vragen 
- ‘Wat zijn volgens u de belangrijkste problemen in uw buurt die met 
   voorrang moeten worden aangepakt?’ 
- ‘Wat beschouwt u als de belangrijkste sterke punten van uw buurt? Wat 
   maakt uw buurt aantrekkelijk?’ (deze vraag is alleen gesteld in 2010)
Respondenten konden in een open vraag maximaal drie problemen en 
sterke punten noteren. De antwoorden zijn achteraf gecategoriseerd; de 
percentages worden getoond in procenten van alle respondenten. Niet 
iedereen heeft punten genoteerd en men kon meer punten noemen. 
Daarom tellen de percentages niet op tot 100% en is de som van percenta-
ges niet in elke wijk gelijk.

Bewoners-
enquête
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Bijlage 2: Wijk- en buurtindeling
Onderstaande kaart toont alle buurten in de gemeente. De wijkindeling is direct afgeleid van de buurtindeling. Alle buurten 
die met dezelfde nummer beginnen vormen samen een wijk. De achtergrondkaart wordt niet jaarlijks geactualiseerd en bevat 
dus niet de meest recente nieuwbouw.

Copyright achtergrondkaart: Topografi sche D
ienst Kadaster.
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