Sociale
leefomgeving

Algemeen beeld en ontwikkeling
Gemengd beeld: goede sociale omgang, samenhang wisselend
de inwoners aan dat er weinig
Het beeld dat naar voren komt wat
saamhorigheid heerst onder buren
betreft sociale leefomgeving is
en dat mensen elkaar nauwelijks
gemengd.
Enerzijds
voelt
de
kennen. De sociale samenhang is
meerderheid van de inwoners zich
het laagst in De Hoogte, gevolgd
thuis bij buurtgenoten en vinden
door studentenwijk Binnenstad en
inwoners dat buren goed met elkaar
na-oorlogse wijken. Andere wijken,
omgaan. Ook houden mensen een
zoals Helpman-Coendersborg, De
oogje voor elkaar in het zeil en is de
Wijert-zuid/Villabuurt, de nieuwste
hulpbereidheid groot. Deze cijfers
wijken en de dorpen scoren boven
zijn stabiel gebleven over de jaren
het gemiddelde.
heen. Anderzijds geeft de helft van

De kwaliteit van de sociale
leefomgeving is gemeten
aan de hand van een
aantal aspecten: sociale
cohesie, sociale controle
en of men zich actief inzet
voor de buurt. Daarnaast
is inwoners gevraagd of
men vrijwilligerswerk doet
en /of mantelzorg verleent.
Sociale samenhang scoort
gemiddeld een 6,3
De percentages hiernaast gaan
over de gemeente Groningen als
geheel. Het kaartje laat zien of
(combinaties van) wijken/dorpen
gunstiger of minder gunstig
scoren dan het gemeentelijke
gemiddelde. De kleuren rood en
oranje staan voor ongunstiger
scores. Geel duidt op een score
rond het gemiddelde. Groen staat
voor gunstiger scores. Dit kaartje
geeft weer hoe wijken / dorpen
scoren op sociale samenhang (op
een schaal van 1 tot 10,
samengesteld uit informatie over
hoe inwoners saamhorigheid en
de
sociale
omgang
met
buurtgenoten beoordelen).

Steeds meer inwoners zetten zich actief in voor de buurt
Door
een
bijdrage
aan
de
In vergelijking met eerdere jaren
leefbaarheid, door vrijwilligerswerk,
voelen steeds meer mensen zich
door deelname aan politiek, beleid
medeverantwoordelijk
voor
de
of bestuur of via andere activiteitbuurt (een stijging van 6% ten
en. Ten opzichte van tien jaar
opzichte van tien jaar geleden).
geleden zien we hierin een stijging
Ook geven meer inwoners aan zich
van 8%.
actief in te zetten voor de buurt
Aantal mantelzorgers neemt toe
Ook de aantallen inwoners die
vrijwilligerswerk doen en die mantelzorg geven zijn de afgelopen
jaren een aantal procentpunten
gestegen. Aan de andere kant is er
waarschijnlijk ook meer vraag naar
mantelzorg, doordat er steeds meer

%

Ik voel mij
medeverantwoordelijk voor
mijn buurt

U vindt meer informatie over
thema’s, wijken en dorpen in
de Basismonitor Groningen.

30%
23%

doet vrijwilligerswerk

verleent mantelzorg

28% zet zich actief in voor de buurt...
17%
9%

...via bijdrage leefbaarheid

...via vrijwilligerswerk

3%

...via bijdrage politiek/beleid/bestuur

2%

...via andere bijdrage

%

ouderen
zijn
en
zij
steeds
langer thuis wonen. Inwoners
geven mantelzorg aan familieleden
(14%),
gezinsleden
(5%),
vrienden of bekenden (3%) en
buurtgenoten (3%).

Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid

Ik ben bereid mijn buren te helpen bij ziekte of handicap

93%

Mijn buurtgenoten houden een oogje in het zeil bij afwezigheid

79%

Ik voel me thuis bij mijn buurtgenoten

72%

Mensen kennen elkaar (een beetje)

50%

Ik heb discriminatie ervaren in mijn woonbuurt

3%

Mensen gaan prettig met elkaar om
buurtgenoten
jongeren en ouderen
studenten en anderen
verschillende etnische groepen

68%
67%

81%
76%

