LEEFBAARHEID ALGEMEEN
De algemene leefbaarheid van buurten bestaat uit een aantal vragen: hoe
prettig inwoners hun buurt vinden; of
ze gehecht zijn aan hun buurt; of ze
vinden dat hun buurt erop voor- of
achteruit is gegaan; wat ze verwachten voor de nabije toekomst van hun
buurt; en de plus- en minpunten van
hun buurt (“blijmakers” en eventuele
problemen).

ALGEMEEN BEELD EN ONTWIKKELING
Inwoners vinden hun buurt/dorp (zeer) prettig om in te wonen

65% is (zeer) gehecht
aan zijn of haar buurt

In totaal geeft 90% van de inwoners aan in een (zeer) prettige buurt te wonen.
Wel zien we een daling ten opzichte van eerdere jaren. Verder geeft 65% aan
(zeer) gehecht te zijn aan de buurt. Dat is een kleine toename ten opzichte van
2018. De stijging is het grootst in de Indische buurt. Net als in 2018 scoren de
dorpen en nieuwere wijken boven het gemeentelijke gemiddelde op algemene
leefbaarheid. Aandachtsgebieden zijn de regiodealwijken ten noorden van de
binnenstad, van Vinkhuizen tot en met de Oosterparkwijk.

Toenemende tevredenheid over nabijheid binnenstad en natuur

De meest genoemde pluspunten zijn de nabijheid van de binnenstad en van
winkels. Daarbij zien we een daling ten opzichte van 2018 (respectievelijk -8%
en -5%). Verder zien we een toename in de tevredenheid over de nabijheid
natuur, rust en groen. De stijging van tevredenheid met ‘groen’ is het grootst
in Lewenborg (+16%).

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 in hoeverre
wijkbewoners gehecht zijn aan hun
buurt.

Verkeersveiligheid belangrijkste probleem

Mijn buurt is erop vooruitgegaan

15%

24% Mijn buurt is erop achteruitgegaan

99% ziet
pluspunten in
zijn buurt

Kijk verder in de Basismonitor Groningen voor alle antwoorden over
thema’s, wijken en dorpen.

Ondanks dat inwoners over het geheel genomen tevreden zijn met hun buurt
of dorp, geeft ruim 89% aan dat er belangrijke problemen zijn die met voorrang moeten worden aangepakt. Net als in 2018 wordt verkeersveiligheid het
vaakst genoemd (24%). Verkeersveiligheid wordt vooral vaak genoemd in Glimmen-Onnen-Noordlaren, Haren-dorp, Dorpen-oost, Nieuw-west en Helpman-Coendersborg. Ook geluidsoverlast wordt vaak genoemd als probleem, vooral
in de Binnenstad en Schildersbuurt-Kostverloren. Er is een daling te zien (-4%)
van parkeerproblematiek van auto’s als belangrijkste probleem.

Nabijheid binnenstad

49%

Verkeersveiligheid (onveilige verkeerssituaties, hard rijden)

24%

Nabijheid winkels

42%

Geluidsoverlast

23%

Rust

39%

Parkeerproblemen auto’s

20%

Groen

38%

Onderhoud en schoonhouden openbare ruimte

14%

Natuur

32%

Hangjongeren / gebrek aan voorzieningen vor jongeren

12%

Omgang buurtgenoten

24%

Parkeren fietsen

11%

Nabijheid station / uitvalswegen

18%

Te weinig toezicht

11%

Levendigheid

18%

Criminaliteit

10%

Nabijheid andere voorzieningen

7%

Werkloosheid/armoede/schulden

9%

Bebouwing

5%

Eenzaamheid/sociaal isolement

9%

Niets om blij van te worden

1%

Er zijn geen belangrijke problemen

11%

De enquête is afgenomen in september 2020. Circa één op de drie respondenten heeft aangegeven dat corona en de
maatregelen daartegen invloed hebben gehad op de antwoorden.

89% ziet belangrijke problemen in
de buurt die met
voorrang moeten
worden aangepakt
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