ONTWIKKELING WIJKEN

ALGEMEEN BEELD EN ONTWIKKELING
Inwoners gemiddeld somberder over ontwikkeling wijken en dorpen, grote verschillen
Meer inwoners dan in 2018 vinden dat hun buurt er de laatste jaren op achteruit is
gegaan. Het percentage dat juist vooruitgang zag is gelijk gebleven. Hetzelfde beeld
ontstaat bij de verwachtingen voor de toekomst van de wijk.

Bij de ontwikkeling van de wijken kijken we naar het oordeel van de wijkbewoners over recente ontwikkelingen
en verwachtingen voor de toekomst
van hun wijk. Dit beschouwen we in
het perspectief van de leefbaarheid
in de wijken. Met leefbaarheid wordt
bedoeld hoe aantrekkelijk een gebied
is om in te wonen. Hierbij zijn vele aspecten van belang, zoals woningen,
voorzieningen, onderhoud, overlast,
veiligheid en hoe bewoners met elkaar
omgaan.

Er zijn grote verschillen tussen de wijken. In wijken met een goede leefbaarheid zien
we meestal dat het merendeel van de wijkbewoners verwacht dat de buurt hetzelfde
zal blijven. Hier en daar is het percentage optimisten zelfs groter dan gemiddeld: in de
Binnenstad, de aangrenzende buurten Binnenstad-oost en Hortusbuurt, en de Oosterpoort. Een hoge mate van leefbaarheid gaat vaak gepaard met goede scores voor het
samen leven in de buurt.
We belichten een aantal wijken die onder het gemiddelde scoren op leefbaarheid en
een aantal met scores voor ontwikkelingen en verwachtingen die aandacht vragen.
Oosterparkwijk in de lift, goede hoop voor Selwerd
Het percentage dat de wijk vooruit zag gaan is in de Oosterparkwijk bijna twee keer
zo hoog als gemiddeld. Juist weinig wijkbewoners zagen achteruitgang van hun wijk.
Ook verwachten veel Oosterparkers dat de wijk er in de toekomst verder op vooruit zal
gaan. In Selwerd vinden veel bewoners dat de wijk erop achteruit is gegaan de laatste
jaren, maar er is wel goede hoop voor de toekomst van de wijk.

Het kaartje geeft weer in hoeverre
wijkbewoners zelf hun woonbuurt
een prettige buurt vinden.
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Kijk verder in de Basismonitor Groningen voor alle antwoorden over
thema’s, wijken en dorpen.

Somberheid over Vinkhuizen, en ook Paddepoel
In Vinkhuizen zagen veel bewoners de buurt achteruit gaan, en weinig zagen vooruitgang. Ook over de toekomst van de wijk zijn veel wijkbewoners somber gestemd: het
percentage dat achteruitgang verwacht is in Vinkhuizen twee zo hoog als gemiddeld,
terwijl er juist maar half zoveel als gemiddeld verwachten dat de wijk erop vooruit zal
gaan. Ook in Paddepoel zien veel mensen de buurt er minder op worden
verwachIken
sport
actief
ten er veel verdere terugloop van hun buurt. De percentages die juist vooruitgang
zagen of verwachten liggen rond het gemiddelde.
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De Hoogte en Indische buurt: leefbaarheid baart zorgen, gemiddelde verwachtingen
De Hoogte en de Indische buurt scoren voor de ontwikkeling van de wijk meer in de
buurt van het gemeentelijke gemiddelde, waarbij De Hoogte vaak aan de negatieve
kant zit en de Indische buurt aan de positieve kant. Aangezien beide wijken laag scoren op leefbaarheid, blijft er extra aandacht en inzet nodig voor deze wijken en hun
inwoners.
Hoogkerk en Lewenborg geven reden tot opletten
Verder valt vooral Hoogkerk op met negatieve scores voor ontwikkeling en toekomstverwachting van de buurt. We zien in deze wijk ook teruglopende scores voor het
samen leven in de wijk en de veiligheidssituatie, vooral gevoelens van onveiligheid en
overlast door groepen jongeren. In Lewenborg gaat het vooral om een laag percentage wijkbewoners dat verwacht dat de wijk er in toekomst op vooruit zal gaan.

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.
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