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THEMA 14                                               LEEFBAARHEID 
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Algemeen 

Dit hoofdstuk gaat voor het grootste deel over de leefbaarometer en de resultaten van het deel leefbaarheid van 

de leefbaarheids- en veiligheidsmonitor (leefbaarheidsonderzoek), ook wel wijkenquête. Dit is een tweejaarlijkse 

enquête die onder de inwoners van 18 jaar en ouder wordt gehouden. Cijfers zijn per wijk beschikbaar (zie voor 

de wijkindeling het kaartje achter in het boek). De meest recente resultaten zijn van najaar 2020., zie voor de 

resultaten de Enquete-leefbaarheid-2020 

 

Voor resultaten per wijk en buurt zie de buurtmonitor Gronometer  

 

Ook in andere thema’s staan resultaten van het onderzoek: in thema 13 dat over veiligheid handelt thema 3 over 

wonen, thema 11 over verkeer en vervoer en thema 12 over duurzaamheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oisgroningen.nl/enquete-leefbaarheid-2020/
https://groningen.buurtmonitor.nl/
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14.1.1 De leefbaarheid in de gemeente 

 
De leefbaarometer is een landelijk instrument en geeft in één cijfer weer hoe het met de leefbaarheid van gebieden is 

gesteld. Deze leefbaarheid wordt samengesteld uit 5 onderliggende dimensies: 

1. Woningvoorraad 

2. Fysieke omgeving 

3. Voorzieningen 

4. Sociale samenhang 

5. Overlast en onveiligheid 

Zie ook: www.leefbaarometer.nl 

 

14.1.a De leefbaarheid in de gemeente volgens de Leefbaarometer, 2020 
 

 
bron: ministerie van BZK, Leefbaarometer 

 

 

file://///groningenad/groups/SSC/OS/Geclassificeerd/04.%20LOPENDE%20PROJECTEN/Statistische%20jaaroverzichten/Thema's/www.leefbaarometer.nl
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Leefbaarheid in Groningen positief 

In de gemeente Groningen is, net als in Nederland als geheel, de leefbaarheid positief. Per onderdeel scoort de 

gemeente wel verschillend ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Beter dan landelijk scoort de gemeente op 

de onderdelen voorzieningen, bevolkingssamenstelling en publieke ruimte. Minder dan gemiddeld scoort de 

gemeente op de woningvoorraad, sociale samenhang en veiligheid. 

In de figuur staat de leefbaarheid per grid (blokken van 100 bij 100 meter) weergegeven. Ook de ontwikkeling van 

de wijken over de afgelopen jaren is berekend. De Leefbaarometer wordt sinds 2002 gemaakt. Ook 

ontwikkelingen kunnen worden weergegeven. Zie hiervoor de site: https://www.leefbaarometer.nl 

In figuur 4.1.b staat de afwijking van het landelijk op onderdelen van de Leefbaarometer in 2020. 

 

14.1.b Leefbaarheid in de gemeente Groningen volgens de Leefbaarometer, 2020 

 

Totaalbeoordeling: goed 

 

 

14.1.2 Leefbaarheidssituatie van Groningen vergeleken met andere grote en middelgrote 

gemeenten, afwijking van het gemiddelde, 2020, Nederland =0 

 

 
 
Groningen scoort vooral goed op bewoners 

De leefbaarheid in Nederland als geheel wordt beoordeeld als ruim voldoende tot goed. 

In vergelijking met Nederland scoren de grote en middelgrote gemeenten qua leefbaarheid iets lager. Groningen 

zit ruim boven het gemiddelde. De gemeente scoort vooral goed op voorzieningen en ten opzichte van de andere 

grotere gemeenten op bewoners De score is minder dan gemiddeld in vergelijking tot de andere gemeenten op 

sociale samenhang en veiligheid. 

https://www.leefbaarometer.nl/
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14.2.1 Waardering van de buurt onder de bevolking van 18 jaar en ouder 

  2012 1014 2016 2018 1) 2018 2) 2020 

sociale samenhang, indicator, hoger=meer 
        

6,0  
   5,9     6,1    6,3           6,0           6,0  

woont in een prettige buurt 94% 93% 94% 95% 93% 90% 

is gehecht aan de buurt 69% 67% 68% 71% 63% 65% 

de buurt is de afgelopen tijd vooruit gegaan 30% 26% 24% 21% 15% 15% 

de buurt is de afgelopen tijd achteruit gegaan 20% 22% 21% 19% 18% 24% 

verwacht dat de buurt er in de komende tijd op 

vooruit zal gaan 
34% 29% 31% 27% 

20% 20% 

verwacht dat de buurt er in de komende tijd op 

achteruit zal gaan 
23% 24% 22% 18% 

18% 21% 

bron: OIS Groningen, wijk enquêtes       
1) 2018 nieuwe gemeente       
2) Meting 2018 gemeten als in 2020       

 

Alle wijken als prettig ervaren 

Alle buurten en wijken worden door een overgrote meerderheid van de bewoners als prettig ervaren.  

Bij de indicatoren over het vooruit of achteruit gaan van de buurt moet in ogenschouw worden genomen dat dit niet 

veel zegt over de staat van de buurt, alleen over de ontwikkeling: een in 2020 als zeer goed beoordeelde buurt zal er 

niet snel nog verder op vooruit gaan. Zie ook figuur 14.2.a. Zie voor cijfers per buurt het buurtinformatiesysteem 

.Gronometer 

 

14.2.a Inwoners van 18 jaar en ouder die vinden dat de buurt er de afgelopen tijd op vooruit is 

gegaan, afwijking van het gemeentelijk gemiddelde in procentpunten, 2020 

 
  

https://groningen.buurtmonitor.nl/jive?workspace_guid=6c2c6828-f01d-4079-a326-2348b455a4fa
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14.2.2 Participatie in de buurt onder de bevolking van 18 jaar en ouder 

  2012 1014 2016 2018 1) 2018 2) 2020 

Actief ingezet voor de buurt 23% 20% 23% 28% 27% 26% 

Buurtgenoten houden oogje in zeil bij afwezigheid 76% 73% 76% 79% 72% 72% 

Bereid buurtgenoot te helpen bij ziekte of handicap 92% 91% 94% 93% 91% 94% 

Voelt zich medeverantwoordelijk voor de buurt 85% 79% 86% 90% 87% 86% 

Via vrijwilligerswerk actief ingezet voor woonbuurt 
  7% 9% 12% 11% 

Via bijdrage aan leefbaarheid buurt actief ingezet voor 

buurt 
  14% 17% 14% 15% 

Via bijdrage aan politiek, beleid en/of bestuur actief 

ingezet voor de buurt 
  3% 3% 4% 3% 

Via andere activiteit ingezet voor de buurt     2% 2% 2% 1% 

bron: OIS Groningen, wijkenquêtes       
1) 2018 nieuwe gemeente       
2) Meting 2018 gemeten als in 2020       

 

14.2.3 Het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat vindt dat bepaalde vormen van 

verloedering vaak voorkomt en het kengetal verloedering 

  2012 1014 2016 2018 1) 20182) 2020 

rommel op straat 25 25 25 25 30 31 

hondenpoep op straat 23 22 21 22 24 23 

vernielingen 14 11 8 7 8 9 

bekladding van muren 7 7 6 4 6 7 

kengetal verloedering 3) 3,4 3,2 3,1 2,9 3,6 3,6 

bron: OIS Groningen, wijkenquêtes      
1) 2018 nieuwe gemeente       
2) Meting 2018 gemeten als in 2020       
3) Verloedering is een samengestelde indicator uit hondenpoep en rommel op straat, bekladding van muren en vernielingen (1 is 

weinig en 10 is veel verloedering) 

 

14.2.4 Percentage (zeer) tevreden inwoners van 18 jaar en ouder over voorzieningen in de wijk 

  2010 2012 1014 2016 2018 1) 20182) 2020 

winkelvoorzieningen 90% 92% 92% 93% 91% 90% 90% 

groenvoorzieningen 84% 85% 84% 81% 79% 75% 76% 

aanwezigheid van openbaar vervoer  84% 85% 83% 84% 84% 80% 81% 

aanwezigheid van straatmeubilair     60% 55% 55% 

straatverlichting      
  

plekken om elkaar te ontmoeten 66% 71% 70% 77% 76% 66% 66% 

binnensportvoorzieningen    69% 72% 62% 63% 

sportvelden    70% 74% 64% 68% 

mogelijkheden voor sport, spel en beweging 

in de openbare ruimte 
   72% 73% 62% 63% 

medische zorg    90% 91% 87% 85% 

instanties voor ondersteuning en zorg, zoals 

CJG, Stip, WIJ Groningen 
   76% 80% 64% 68% 

basisonderwijs (2017 en 2019 Stadsenquete) 81% 90% 89%     . 81% 

bron: OIS groningen, wijkenquetes, stadsenquete       
1) 2018 nieuwe gemeente        
2) Meting 2018 gemeten als in 2020        
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14.1.b Problemen in de buurt, percentages als belangrijkste probleem genoemd 

 
  

 

Verkeer en vervoer belangrijkste probleem in de buurt 

In de wijkenquête is de vraag gesteld wat het belangrijkste probleem is in de buurt. Er kon gekozen worden uit een 

groot aantal onderwerpen, zie de figuur. Veel bewoners geven aan dat de verkeersveiligheid en de geluidsoverlast het 

belangrijkste probleem is, de parkeerproblematiek is van een tweede naar een derde plek gegaan. Opvallend is dat 

door 11 procent van de inwoners aangeeft dat er geen belangrijke problemen zijn in de buurt. 
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14.3.a Parken, plantsoenen en recreatief binnenwater: ha per 1.000 inwoners, Groningen 

vergeleken, 2015 
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14.4 Aantal honden en huishoudens met honden 

  2008 2011 2013 2016 

honden               7.786                8.249         7.982  7.935 

huishoudens met honden  .                7.562         7.354  7.372 

perc. huishoudens met honden  .  6,6% 6,3% 5.9% 

bron: gemeente Groningen     

 

 

Honden horen er bij, maar geven ook overlast 

In Groningen staan bij 7.372 huishoudens een of meerdere honden geregistreerd waarvan 600 er 2 of meer 

hebben. Gemiddeld heeft 5,9 procent van de huishoudens een hond. In de landelijke gebieden bij Hoogkerk en in 

het noorden en oosten van de gemeente heeft meer dan een kwart van de huishoudens een hond. 

Honden zijn goed voor de sociale samenhang in de buurten, maar honden geven ook overlast, vooral 

hondenpoep geeft veel ergernis. Zie ook het rapport ‘Stadjers over het nieuwe hondenbeleid, 2011’.  De overlast 

van hondenpoep is in de afgelopen jaren wel fors afgenomen. In de jaren 1996 tot 2000 gaf nog meer dan 40 

procent van de inwoners aan dat er overlast door hondenpoep was.  In 2014 is dat percentage gezakt naar 22 

procent  

 

NB: van de gebiedsdelen Haren en Ten Boer  en van de wijk Meerstad e.o. is het aantal honden niet bekend. 

 

 

 

14.4.a Percentage huishoudens met honden per buurt, 2016 

 
bron: Gemeente Groningen, bewerkt O&S
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Begrippen 

 
Buurtcohesie/  

Sociale samenhang 

 

 

 

Grid (Leefbaarometer) 

Sociale samenhang in een buurt, een samengestelde indicator 

gebruikt bij het leefbaarheidsonderzoek: De buurtbewoners kennen 

elkaar, voelen zich thuis, er is saamhorigheid en buurtbewoners 

gaan op een prettige manier met elkaar om. 

 

Een cluster is een gebied van 100 bij 100 meter. 

 

 

Verloedering Samengestelde indicator uit: Het voorkomen van hondenpoep, 

rommel op straat, vernielingen en bekladding van muren. 

Jeugdpeiling Onderzoek naar gedrag en beleving van de jeugd van 9 tot en met 

17 jaar uitgevoerd door OIS Groningen eens in de 4 jaar 

Wijk enquête (vroeger 

Leefbaarheidsmonitor) 

Onderzoek naar een aantal sociaal economische kenmerken, de 

leefbaarheid en veiligheid  dat één maal per twee jaar door 

Onderzoek, informatie en Statistiek Groningen door middel van 

enquêtes onder de bevolking wordt uitgevoerd 
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Wijkindeling per 1 januari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte omschrijving van de wijken; 

1400 Centrum: binnenstad binnen de diepen,  

Hortusbuurt/Ebbingekwartier, Binnenstad- 

Oost, omgeving UMCG, Stationsgebied 

en het Noorderplantsoen 

1401  Oud-Zuid: Oosterpoort, de Meeuwen, Rivierenbuurt,  

Herewegbuurt, Grunobuurt, Laanhuizen, de 

 Zeeheldenbuurt en het Stadspark 

1402 Oud-West: Schildersbuurt, Oranje/Plantsoenbuurt en  

Kostverloren 

1403  Oud Noord: Indische buurt, Professorenbuurt en De Hoogte 

1404  Oosterparkwijk, zonder omgeving UMCG 

1405 Zuidoost: Bedrijventerrein Zuidoost, de Woonschepenhaven en de nieuwbouwwijken Kop van Oost, de 

Linie en Europapark. 

1406  Helpman e.o.:, De Wijert, Coendersborg/Klein Martijn en de Villawijk 

1407 Zuidwest: Hoornse wijken inclusief Pickardhof 

1408 Hoogkerk e.o.: inclusief Bangeweer, Gravenburg, woonwagenkamp de Kring en de Buitenhof/Kranenburg 

1409 Nieuw-West: Vinkhuizen, De Held en Reitdiep 

1410 Noordwest: Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk, Zernike en het Selwerderhof 

1411 Noordoost: Beijum, de Hunze, van Starkenborgh en Noorderhoogebrug/Koningslaagte 

1412 Noorddijk e.o.: Lewenborg, Drielanden, Ruischerbrug en –waard, Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg en 

Kardinge 

1413 Engelbert, Middelbert en Klein Harkstede. 

1414 Meerstad met de plaatsen: Meerstad, Harkstede (Gn) en Lageland (Gn) 

1415 Ten Boer e.o. met de plaatsen Ten Boer, Thesinge, Garmerwolde en Sint Annen 

1416 Ten Post e.o. met de woonplaatsen ten Post, Woltersum, Lellens, Winneweer en het buurtschap 

Wittewierum 

1417 Haren-West e.o.: Haren-dorp, Haren Noord en omgeving Paterswoldsemeer 

1418 Haren-Oost e.o.: Oosterhaar, Tuindorp en het bedrijventerrein Felland 

1419 Glimmen-Onnen-Noordlaren: de dorpen, Appelbergen, het Noordlaarderbos en een deel van het 

Zuidlaardermeer 
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Wijkindeling enquêtewijken 2018 en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Binnenstad  11 Oosterparkwijk  22 Paddepoel 

2 Schilbuurten Centrum  12 Helpman-Coendersborg  24 Beijum 

3 Oosterpoort  13 De Wijert-zuid-Villabuurt  25 Lewenborg 

4 Hereweg- en Rivierenbuurt  14 De Wijert  26 Oosterhoogebrug-Ulgersmaborg 

5 Oud-zuid-west  15 Corpus den Hoorn  27 Nieuw-oost 

6 Tuinwijk, Oranje- en Noorder-  16 Hoornse Meer  28 Dorpen-oost 

   plantsoenbuurt  17 Nieuw-zuidoost  29 Nieuw-zuidwest 

7 Schildersbuurt-Kostverloren  18 Hoogkerk  30 Ten Boer 

8 De Hoogte  19 Nieuw-west  31 Haren-dorp 

9 Indische buurt  20 Vinkhuizen  32 Oosterhaar 

10 Professorenbuurt  21 Selwerd  33 Glimmen-Onnen-Noordlaren 

 

 


