
VOORZIENINGEN
 
De tevredenheid over de nabijheid van 
voorzieningen wordt gevraagd voor 
winkels voor dagelijkse boodschap-
pen, ontmoetingsplekken, openbaar 
vervoer, sportvoorzieningen, medische 
zorg en instanties voor ondersteuning 
en zorg.  

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 oran-
je staan voor ongunstiger scores. Geel 
duidt op een score rond het gemiddelde 
en groen staat voor gunstiger scores. 

Dit kaartje toont de tevredenheid van 
inwoners met de aanwezigheid van 
plekken om elkaar te ontmoeten. 

o n d e r z o e k  
i n f o r m a t i e  
s t a t i s t i e k
g r o n i n g e n

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.

 

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

Nog altijd veel tevredenheid over dagelijkse voorzieningen
Vrijwel gelijk aan voorgaande jaren is 90% van de inwoners tevreden over de 
aanwezigheid van winkels voor dagelijkse boodschappen. De laagste scores 
zien we in Glimmen, Onnen en Noordlaren (52%) en Nieuw-zuidwest met  de 
Buitenhof, Piccardthof en Hoornsepark (57%). Over de nabijheid van openbaar 
vervoer is ook een ruime meerderheid tevreden: 81%. Voor het eerst is ge-
vraagd naar de tevredenheid over de aanwezigheid van basisscholen; hier is 
81% van de inwoners tevreden over. 

Tevredenheid over nabijheid sportvelden toegenomen
De gemeente Groningen wil de gezondheid van de inwoners bevorderen voor 
meer gezonde jaren. De tevredenheid over de aanwezigheid van sportvelden 
is iets toegenomen de laatste jaren: +4% tot 68%. De tevredenheid over de 
aanwezigheid van binnensportvoorzieningen ligt op 63%; het gaat hier om 
voorzieningen zoals sportzalen en zwembaden. In de openbare ruimte zijn ook 
mogelijkheden voor sport, spel en beweging en 63% van de inwoners is tevre-
den over de nabijheid van deze mogelijkheden.

Hulp en zorg voor stadjers dichterbij dan voor dorpelingen
Een ruime meerderheid van de inwoners (85%) is tevreden over de aanwezig-
heid van medische zorg in hun buurt, zoals een huisarts, tandarts en apotheek. 
In Glimmen, Onnen en Noordlaren is de tevredenheid hierover aanzienlijk af-
genomen. Over de nabijheid van instanties die inwoners helpen met onder-
steuning en zorg, zoals WIJ Groningen is de tevredenheid toegenomen van 64 
naar 68%. In bijvoorbeeld Vinkhuizen en Beijum zien we een sterke toename 
hiervan. 

Tweederde inwoners tevreden over ontmoetingsplekken
Tweederde van de inwoners is tevreden over de aanwezigheid van plekken 
om elkaar te ontmoeten. In de nieuwe wijken aan de westkant van de stad is 
de tevredenheid hierover het laagst. Ruim de helft van de inwoners (55%) is 
tevreden over de aanwezigheid van straatmeubilair. Aandachtspunten zijn de 
Oosterpoort en Selwerd.
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