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Voor-
zieningen

Dit hoofdstuk brengt de
tevredenheid over aan-
wezigheid van winkels,
ontmoetingsplekken,
sportvoorzieningen, open-
baar vervoer, medische
zorg en instanties voor
zorg en ondersteuning in
kaart.

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 de verschillen in
tevredenheid over de
aanwezigheid van winkels voor
dagelijkse boodschappen.

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

Tevredenheid over voorzieningen 
is doorgaans lager 
in kleinere dorpen en nieuwste buitenwijken

tevredenheid sport in de openbare ruimte

97%Ik ben tevreden over de 
nabijheid van plekken om 
elkaar te ontmoeten

Algemeen beeld en ontwikkeling

Tevredenheid over aanwezigheid winkels stabiel

De tevredenheid over de aanwezigheid
van winkels voor dagelijkse boodschappen
schommelt de afgelopen jaren rond de
90%. Hetzelfde geldt voor de aanwezig-
heid van plekken waar afval wordt ingeza-

meld. In de dorpen Glimmen, Onnen en
Noordlaren en de wijk Nieuw-Zuidwest
(Buitenhof, Piccardthof en Hoornsepark) is
maar een krappe meerderheid tevreden
over de nabijheid van winkels.

Over het algemeen kunnen mensen in hun
buurt goed terecht bij zorgverleners. De
meerderheid (91%) is tevreden met de
aanwezigheid van zorgverleners zoals
huisarts, apotheek, tandarts en fysiothera-
pie. Aandachtsgebieden zijn de dorpen
Glimmen, Onnen en Noordlaren, Dorpen-
zuidoost, Nieuw-west en Oosterhooge-
brug / Ulgersmaborg, waar minder

inwoners (rond de 70 à 80%) tevreden
zijn over de nabijheid van medische zorg.
In deze gebieden zijn ook relatief weinig
inwoners tevreden over de nabijheid van
instanties voor zorg en ondersteuning
(rond de 50 à 70%). Enkele andere
wijken (onder meer De Hoogte,
Oosterpoort en Schildersbuurt / Kost-
verloren) sluiten zich bij dit oordeel aan.

De afgelopen jaren zijn meer sport-
voorzieningen in de openbare ruimte
geopend in het kader van De Bewegende
Stad, zoals een sportplek aan de
Vrydemalaan, Diamantpark Vinkhuizen
en sportplek Laanhuizen. De meerder-
heid van de inwoners (73%) is tevreden
met de sportplekken. De komst van

nieuwe openbare sportplekken lijkt dit
oordeel (nog) niet te hebben verbeterd.
Ook met sportvelden en binnensport-
accommodaties, zoals sportzalen en
zwembaden, is gemiddeld zo’n driekwart
van de inwoners tevreden, al varieert dit
behoorlijk tussen gebieden.

De gemeente wil de komende jaren meer
inzetten op het verminderen van
eenzaamheid. Hiervoor wil de gemeente
meer aandacht geven aan ontmoetings-
plekken. Over de buurten heen is zo’n
driekwart van de respondenten tevreden
met de aanwezigheid van plekken om
anderen te ontmoeten. Opvallend

genoeg steekt de levendige binnenstad
hier niet bovenuit. In de nieuwere buiten-
wijken zijn weinig inwoners hierover
tevreden, vooral de 47% in Nieuw-west
valt op. Verder zien we in Ten Boer en de
Hoornse Meer lage percentages inwoners
die tevreden zijn over de nabijheid van
plekken om elkaar te ontmoeten.

Medische zorg in stad dichterbij dan in dorpen

Driekwart inwoners tevreden over voorzieningen om te sporten

Driekwart inwoners tevreden over ontmoetingsplekken

tevredenheid binnensportvoorzieningen

tevredenheid sportvelden

tevredenheid aanwezigheid medische zorg 
(huisarts, fysio, apotheek, tandarts)

80%tevredenheid aanwezigheid instanties zorg en ondersteuning 
(Centrum voor Jeugd & Gezin, WIJ, Stip) 

https://basismonitor-groningen.nl/

