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Wat is de buurtindex?

Inleiding

De buurtindex Capelle aan den IJssel is een beleidsinstrument om de sterke en zwakke punten van buurten 
en wijken en ontwikkelingen daarin in beeld te brengen. Daarmee is de buurtindex, samen met de Buurt-
monitor Capelle aan den IJssel, een belangrijk instrument om de leefbaarheid in de wijken en buurten te 
beschrijven en uiteindelijk ook te verbeteren. Het instrument buurtindex werd in 2010 ontwikkeld door 
Oostveen Beleidsonderzoek en Advies in samenwerking met CMO Stimulans en de gemeente Capelle aan 
den IJssel. CMO Stimulans heeft vervolgens een rapportage gemaakt met de eerste resultaten voor de 
meetjaren 2005, 2007 en 2009. In 2012 is het instrument geactualiseerd en verzorgde Oostveen Beleids-
onderzoek en Advies de nu voor u liggende rapportage.

Opzet van de buurtindex

De buurtindex is een meetinstrument dat bestaat uit een totaalscore voor de buurt of wijk, maar ook uit 
de onderdelen waaruit die score is berekend: de drie hoofddimensies (domeinen) fysiek, sociaal en veilig-
heid die weer zijn onderverdeeld in zes subdimensies. Fysiek omvat de subdimensies woningen, publieke 
ruimte en voorzieningen. Sociaal omvat de subdimensies bevolkingssamenstelling en sociale samenhang. 
Veiligheid is niet verder onderverdeeld en bestaat uit de gelijknamige subdimensie. Het overzicht boven-
aan de volgende bladzijde toont de opbouw van de buurtindex en de onderwerpen waaruit de subdimensies 
bestaan.

Met het benoemen van hoofddimensies en subdimensies heb je nog geen buurtindex. Om de kwaliteit 
van een wijk te kunnen samenvatten in één getal (de buurtindexscore) en een aantal deelscores (voor de 
hoofddimensies en subdimensies) moeten de aspecten worden geoperationaliseerd naar meetbare indicato-
ren. Daarbij is nadrukkelijk geprobeerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaand onderzoek. Er 
zijn bijvoorbeeld geen nieuwe enquêtes uitgezet.
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Twee belangrijke onderzoeksinstrumenten boden veel input voor de monitor: de tweejaarlijkse Bewo-
nersenquête onder volwassenen vanaf 16 jaar en de Buurtmonitor waarin een groot aantal cijfers uit deze 
enquête en uit registraties is samengebracht. Beide onderzoeken worden al langere tijd volgens dezelfde 
methode uitgevoerd in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel. Daarnaast zijn enkele aanvullen-
de gegevens verzameld. Zo werden bijvoorbeeld de locaties van relevante voorzieningen geïnventariseerd, 
zodat ook de gemiddelde afstanden konden worden berekend van het woonadres van bewoners (het ‘mid-
delpunt’ van hun volledige postcode) naar de dichtstbijzijnde voorziening in een bepaalde categorie. 
Bij de operationalisatie is zoveel mogelijk gezocht naar een evenwicht tussen objectieve indicatoren (zoals 
feitelijke afstanden tot voorzieningen, aangiftes van criminaliteit, economische waarde van woningen) en 
subjectieve indicatoren (waardering van voorzieningen, veiligheidsbeleving en waardering van de wonin-
gen). Uiteindelijk zijn 32 indicatoren geselecteerd binnen de 6 subdimensies. Een deel van die indicatoren 
is op hun beurt samengesteld uit verschillende cijfers of enquêtevragen. De schaalscore sociale cohesie 
wordt bijvoorbeeld berekend uit 4 stellingen over de sociale samenhang in een wijk. Een compleet over-
zicht van alle indicatoren is opgenomen als bijlage 1 op blz.50-51 van dit rapport.

Peildata: 2005, 2007, 2009,  2012

Omdat de monitor ook ontwikkelingen zichtbaar moet kunnen maken is het wenselijk om vanaf de eerste 
rapportage een ontwikkeling te kunnen laten zien. Dat is ook mogelijk, omdat vrijwel alle indicatoren (twee-
jaarlijks) beschikbaar zijn sinds 2001. Een periode van vier jaar is echter ruim voldoende om ontwikkelingen 
zichtbaar te maken. Daarom is er in de eerste rapportage voor gekozen om de cijfers van de buurtindex te 
berekenen voor drie meetdata: 2005, 2007 en 2009. Voor deze rapportage zijn de cijfers geactualiseerd naar 
2012 (bewonersenquête najaar 2011, registratiecijfers per 1 januari 2012). Omdat de instrumenten die als 
bron zijn gebruikt waarschijnlijk ook de komende jaren tweejaarlijks worden herhaald kan de buurtindex de 
komende jaren volgens dezelfde methode worden geactualiseerd en kan de tijdreeks worden uitgebreid. Ook 
een deel van de aanvullende bronnen is beschikbaar voor deze vier data. Slechts voor een zeer klein aantal 
indicatoren (zoals de locaties van voorzieningen) is slechts informatie voor twee of drie peildata beschikbaar; 
deze data zijn dan gebruikt voor de berekening van cijfers voor meerdere peildata. In dit rapport worden 
steeds de cijfers vermeld van de laatste drie metingen: 2007, 2009 en 2012.

Standaardisering en normering van indicatoren

De indicatorenlijst van de Buurtindex omvat zeer uiteenlopende indicatoren, gemeten in afstanden, schaal-
scores, rapportcijfers, percentages en dergelijke. De bandbreedte en de variatie rond het gemiddelde varië-
ren daarbij sterk. Om de cijfers te kunnen samenvoegen tot een totaalscore moesten deze eerst worden 
gestandaardiseerd: omgerekend naar eenzelfde eenheid en bereik. Daarbij moest een relatie worden vast-
gelegd tussen de gemeten waarde en de waarde die wordt gebruikt binnen de formule die tot de buurtin-
dex leidt. Dat proces wordt normering genoemd.
In sommige vergelijkbare instrumenten, zoals de Rotterdamse sociale index zoals die tot en met 2012 werd 
samengesteld, is gebruik gemaakt van een subjectieve normering waarbij is omgerekend naar rapportcij-
fers. Per indicator werd handmatig en na vaak lange discussies vastgesteld hoe de waarden werden ver-
taald naar rapportcijfers. In de Buurtindex (en trouwens ook in de Capelse jeugdindex uit de Monitor Kind-

fysiek

sociaal

veiligheid

buurt-
index

Woningen: kwaliteit van de woningen in de buurt

Publieke ruimte: openbare groenvoorziening,
speelgelegenheden, onderhoud openbare ruimte

Voorzieningen: voor jongeren, ouderen, gezondheid,
welzijn, sport en winkels dagelijkse boodschappen

Bevolkingssamenstelling: eenoudergezinnen,
bijstand, werkzoekenden, opleiding, schoolverlaten

Sociale samenhang: verhuisbewegingen,
sociale cohesie, hoe prettig is het wonen in de buurt?

Veiligheid: criminaliteit, overlast (van drugs,
omwonenden, jongeren, geluid), verkeersveiligheid
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vriendelijke Wijken) is gebruik gemaakt van een objectieve normering, zoals die bijvoorbeeld ook wordt 
gebruikt in de Rotterdamse veiligheidsindex. Elke indicator is omgerekend naar een schaal van 0 (zeer 
ongunstig) tot 100 (zeer gunstig). Voor elke individuele indicator is de gemiddelde waarde in het eerste 
meetjaar (2005) op een score van 50 gesteld. Hoeveel hoger of lager dan 50 de score wordt is eveneens 
objectief bepaald op basis van de standaarddeviatie (op buurtniveau) rond het gemiddelde. Door alleen het 
gemiddelde en de standaarddeviatie van het eerste jaar als ijkpunt te gebruiken worden ook ontwikkelin-
gen zichtbaar: een stijging van de score op een indicator of subdimensie betekent dat de wijk of buurt op 
dit onderdeel vooruit is gegaan.
Bij de berekening van de buurtindex is geen weging toegepast. Binnen de buurtindex tellen alle drie de 
hoofddimensies even zwaar mee, binnen elke hoofddimensie tellen alle subdimensies even zwaar en binnen 
elke subdimensie is elke indicator even sterk.

Interpretatie van de buurtindex

De buurtindex is dus samengesteld uit 32 indicatoren, die zijn geclusterd in 6 subdimensies (de buitenste 
schil in onderstaande fi guur). Een aantal subdimensies samen vormt een van de drie hoofddimensies (mid-
delste schil). De buurtindex is dan weer de gemiddelde score van de drie hoofddimensies (bol in het mid-
den van de fi guur). De bol laat daarmee in het midden zien hoe het is gesteld met de totale leefbaarheid 
in de wijk. Vervolgens kan worden bekeken op welke onderdelen de wijk gunstig of ongunstig scoort door 
naar de middelste en buitenste schil te kijken.
De buurtindex is een relatieve maat: ze toont de afwijking van het gemiddelde in de gemeente Capelle aan 
den IJssel in het basisjaar 2005. Voor elk van de indicatoren is het gemeentelijk gemiddelde in 2005 op 50 
gesteld. Het gevolg daarvan is dat op het niveau van de totale gemeente ook de subdimensies, hoofddi-
mensies en de totale buurtindex in 2005 per defi nitie exact 50 zijn. De linkerfi guur hieronder laat de scores 
zien voor de totale gemeente in 2012. Waarden hoger dan 50 zijn gunstig en lager dan 50 ongunstig (in 
vergelijking met het gemeentelijke gemiddelde in 2005). Hoe groter de afwijking, hoe gunstiger of ongun-
stiger de score. De totale schaal loopt van 0 tot 100, maar deze uiterste waarden worden zelden bereikt. 
Bij de scores in de bol worden kleuren gebruikt om de interpretatie te vergemakkelijken. De legenda van 
deze vijf kleuren wordt alleen hieronder weergegeven en in de rest van dit rapport niet herhaald.
Op gemeenteniveau scoren de meeste hoofd- en subdimensies natuurlijk ook in 2012 nog dichtbij de 
gemiddelden van 2005, zodat de bol vooral grijs kleurt. Op wijk- en buurtniveau laten de bollen van de 
buurtindex vaak meer kleuren zien.
De rechtergrafi ek toont de ontwikkeling van de buurtindex en van de drie hoofddimensies sinds 2007. De 
staven in deze grafi ek lopen vanuit het midden (50 punten): de gemiddelde score in Capelle in 2005. Alle 
staven boven de 50 (gunstig) worden in groentinten en staven onder de 50 (ongunstig) in oranjetinten 
weergegeven. Op buurtniveau wordt alleen de ontwikkeling van de totale buurtindex in grafi eken getoond.
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In de rest van dit rapport worden de scores op de buurtindex ook per wijk en buurt weergegeven. In 2012 
liep de buurtindexscore op buurtniveau uiteen van 35 tot 64. Binnen de subdimensies is de spreiding groter 
en variëren de deelscores van 18 tot 91. Een overzicht met alle scores voor alle wijken en buurten is opge-
nomen achterin dit rapport.

De totaalscore in 2012 en de rangordening van buurten zijn eigenlijk niet zo belangrijk. De kracht van de 
buurtindex ligt vooral in de volgende twee aspecten, die in deze rapportage dan ook de rode draad van de 
analyses vormen:
• De ontrafeling van de buurtindexscore in de deelscores op hoofd- en subdimensies, uiteindelijk gebaseerd 

op individuele indicatoren. Interpretatie van de deelscores en de achterliggende indicatoren helpt te ver-
klaren waarom een wijk of buurt een bepaalde score heeft. 

• De ontwikkeling van de buurtindexscore en de onderdelen daarvan: wordt de score beter of slechter – en 
op welke onderdelen? Ook hier helpt de interpretatie van de ontwikkeling van de deelscores en indicato-
ren te verklaren waarom een buurt zich positief of negatief ontwikkelt. 

De waarden op de onderliggende indicatoren vindt u overigens niet in dit rapport terug, maar ze zijn wel 
gebruikt bij het maken van de buurtanalyses. De scores op de meeste indicatoren zijn wel te raadplegen in 
de Buurtmonitor. Ontwikkelingen in indicatoren en verschillen met het gemeentelijke gemiddelde worden 
in dit rapport alleen benoemd indien ze signifi cant zijn. Bij enquêtecijfers is daarbij rekening gehouden met 
de onbetrouwbaarheidsmarges (met 95% zekerheid), die weer zijn gebaseerd op het aantal respondenten 
in de buurt, de gevonden waarden en (bij schaalscores en rapportcijfers) de standaarddeviaties: de sprei-
ding van scores rond de gemiddelden.
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Resultaat 2012: samenvatting
  
Ontwikkeling op gemeenteniveau

De buurtindexscore in de hele gemeente Capelle aan den IJssel in 2005 bedroeg per defi nitie 50. Sindsdien 
is de score heel geleidelijk iets verbeterd naar 51 in 2007 en 2009 en 52 in 2012. Ook voor alle hoofd- en 
subdimensies bedroeg de score in 2005 voor de totale gemeente per defi nitie 50. Als we kijken naar de 
drie hoofddimensies zijn de veranderingen het grootst op het gebied van veiligheid. De deelscore voor 
veiligheid was in 2007 gestegen naar 53, in 2009 weer gedaald naar 50 en in 2012 opnieuw gestegen naar 
52. Veranderingen in de scores zijn terug te voeren op veranderingen in de onderliggende indicatoren. Op 
gemeenteniveau verbeterde het rapportcijfer voor verkeersoverlast sinds 2009 van 5,2 naar 5,4, is het 
aantal aangiften bij de politie betreffende inbraak en geweld iets gedaald en oordelen scholieren in de CtC 
enquête dat er minder drugs in de wijk is. De andere hoofddimensies zijn niet noemenswaardig veranderd.
De ontwikkeling van de subdimensies blijkt niet uit de grafi ek, maar wel uit het overzicht op blz. 52. De 
deelscore voor voorzieningen is sinds 2009 licht verbeterd van 53 naar 55. Bewoners geven gemiddeld iets 
hogere rapportcijfers voor jeugd-, gezondheids- en sportvoorzieningen. Binnen de hoofddimensie sociaal is 
sprake van een verbetering op de deelscore sociale samenhang (van 50 naar 53), vooral omdat er minder 
wordt verhuisd. Tegelijkertijd is de score bevolkingssamenstelling, die eerder was gestegen van 50 naar 
55, in 2012 weer gedaald naar 51. Dat komt vooral door een sterke stijging van het aantal kortdurende 
werkzoekenden. Deze twee ontwikkelingen (vooruitgang door minder verhuizingen en achteruitgang door 
meer werkzoekenden) zijn ook in veel wijken en buurten zichtbaar.
Indien we uitsluitend de waarden van 2012 bekijken zien we de totale ontwikkeling sinds de eerste peilda-
tum in 2005. Op gebied van veiligheid, sociale samenhang en vooral voorzieningen is de score sinds 2005 
verbeterd, terwijl de score voor de kwaliteit van de woningen iets is gedaald. 
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Ontwikkeling op wijkniveau

Op wijkniveau loopt de totale buurtindexscore in 2012 uiteen van 46 tot 60, steeds afgezet tegen het 
gemiddelde in de hele gemeente in 2005 (= score 50). De gunstigste scores zijn gemeten in ‘s Gravenland 
(60), Capelle-West (58) en Oostgaarde Zuid (57). De wijken met de laagste scores zijn Schollevaar Zuid 
(46), Middelwatering Oost (47) en Oostgaarde Noord (48).
In veel van de wijken is de buurtindexscore tussen 2009 en 2012 iets gestegen. Het grootst was de verbe-
tering in Schollevaar Noord (van 49 naar 53), vooral als gevolg van een sterke verbetering van de deelsco-
re voor veiligheid. In twee wijken is de buurtindexscore gedaald: in Middelwatering Oost met 1 punt (van 
48 naar 47) en in Oostgaarde Noord met 3 punten (van 51 naar 48). In Oostgaarde Noord was de score 
tussen 2007 en 2009 juist aanzienlijk verbeterd (van 46 naar 51); de gedaalde score in 2012 is nog altijd 
gunstiger dan de score uit 2007.
In de volgende hoofdstukken worden de scores van de wijken uitgebreider besproken. Daar kunt u lezen 
waardoor relatief hoge of lage scores of veranderingen in die scores worden veroorzaakt.
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Ontwikkeling op buurtniveau

Op buurtniveau loopt de buurtindexscore in 2012 uiteen van 35 naar 64. 
Alle scores zijn terug te vinden in de volgende hoofdstukken en bijlage 3 
op blz.53-55. Interessanter dan de scores zelf is de ontwikkeling gedu-
rende de afgelopen jaren en vooral sinds 2009. Op deze pagina vindt u 
daarom een overzicht van de grootste stijgers en dalers: de buurten waar 
de buurtindexscore in 2012 minimaal vijf punten hoger of lager ligt dan in 
2009.

Buurten met de grootste vooruitgang
De buurt waar de totale buurtindexscore sinds 2009 het sterkst is ver-
beterd is de Sporenbuurt-oost. Tussen 2007 en 2009 was de score hier 
vijf punten gedaald (van 52 naar 47), maar sindsdien ging de score weer 
omhoog met tien punten: van 47 naar 57. Vooral de deelscore veiligheid 
verbeterde, maar ook de subdimensies woningen, voorzieningen en soci-
ale samenhang laten in de Sporenbuurt-oost een vooruitgang zien.
In de Waardenbuurt steeg de buurtindexscore met zes punten van 49 
naar 55. Ook in deze buurt was de score tussen 2007 en 2009 achteruit 
gegaan; de score in 2012 ligt weer op het niveau van 2007. Sinds 2009 
gingen de deelscores voor veiligheid, publieke ruimte en voorzieningen 
omhoog.
In vijf andere buurten is de score in 2012 vijf punten hoger dan in 2009: 
de Chopinbuurt, Oude Kern, Florabuurt, ‘s Gravenweg west en Tuinen-
buurt/Hoofdweg. Van de zeven buurten waar de buurtindexscore sinds 
2009 is verbeterd zijn er zes waar de score in 2012 hoger is dan het 
gemeentelijke gemiddelde van 52. Alleen in de Florabuurt is de buurtin-
dexscore nog duidelijk lager dan gemiddeld, maar wel hoger dan in 2007 
en 2009. Vooral de hoofddimensie veiligheid laat in de Florabuurt een 
verbetering zien.

Buurten met de grootste achteruitgang
In vijf buurten is de score in 2012 minimaal vijf punten ongunstiger dan 
in 2012. De grootste achteruitgang is te zien in de Bloemenbuurt-oost. 
Tussen 2007 en 2009 was de score hier iets verbeterd van 50 naar 53, 
maar in 2012 is de score acht punten gedaald naar 45. In deze buurt zijn 
alle deelscores gedaald sinds 2009.
In de Schermerhoek was de score tussen 2007 en 2009 duidelijk verbe-
terd van 34 naar 42, maar daalde daarna weer vrijwel net zo hard (met 
zeven punten) naar 35. De laatste jaren zijn de deelscores  woningen, 
publieke ruimte, veiligheid en sociale samenhang weer gedaald.
In de Meeuwenbuurt bleef de score tussen 2007 en 2009 vrijwel gelijk, 
maar sinds 2009 is deze zes punten gedaald: van 47 naar 41. Op alle sub-
dimensies daalden de scores, maar het sterkst bij woningen en bevolking.
In twee andere buurten daalde de score sinds 2009 met vijf punten. In 
de Bergenbuurt was de score tussen 2007 en 2009 gestegen maar is deze 
sindsdien weer net zo hard gedaald: van 56 naar 51. Vooral op gebied van 
veiligheid is de score ongunstiger geworden.
In de Gebouwenbuurt was tussen 2007 en 2009 al sprake van een lichte 
achteruitgang en is de score sindsdien nog verder gedaald van 41 naar 36 
punten. Vergeleken met 2009 laten vooral de subdimensies woningen en 
sociale samenhang hier lagere scores zien.
In de Bergenbuurt ligt de buurtindexscore nu vlakbij het gemeentelijke 
gemiddelde van 52. In de vier andere buurten waar de totaalscore sinds 
2009 met minstens vijf punten is gedaald, ligt de score in 2012 tussen 35 
en 45 en daarmee duidelijk lager dan gemiddeld in de gemeente.

In de volgende hoofdstukken worden de ontwikkelingen in alle buur-
ten besproken. Daarbij worden ook de indicatoren benoemd waarvan de 
ontwikkeling heeft geleid tot vooruitgang of achteruitgang van de totale 
buurtindexscore.

Grootste vooruitgang

87 Sporenbuurt-oost (+10)

46 Waardenbuurt (+6)

15 Chopinbuurt (+5)

37 Oude Kern (+5)

62 Florabuurt (+5)

21/22 ‘s Gravenweg west (+5)

88/80 Tuinenbrt/Hoofdweg (+5)

Grootste achteruitgang

64 Bloemenbuurt-oost (-8)

52 Schermerhoek (-7)

34 Meeuwenbuurt (-6)

56 Bergenbuurt (-5)

78 Gebouwenbuurt (-5)
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Wijk- en buurtanalyses
  

In de rest van dit rapport worden alle wijken en buurten beschreven, steeds volgens een vaste opzet.
Op de eerste pagina van elke wijk vindt u een korte kenschets van de wijk. In tekst en een kaartje wordt 
weergegeven uit welke buurten de wijk bestaat en hoe de wijkgrenzen lopen. Verder wordt op deze pagina 
de samenstelling van de woningvoorraad en bevolking samengevat in grafi eken en tekst.
Op de tweede pagina wordt de buurtindexscore voor de totale wijk weergegeven. Bovenaan de pagina 
staan twee grafi eken: een bolgrafi ek met de scores voor 2012 en een staafgrafi ek met de ontwikkeling 
sinds 2007 op de buurtindex en de hoofddimensies. In de tekst daaronder worden de resultaten beschre-
ven. Daarbij worden ook de specifi eke indicatoren genoemd die hebben geleid tot relatief hoge of lage 
scores, of tot een vooruitgang of achteruitgang van de scores.
Op de volgende bladzijde of bladzijden worden de woonbuurten binnen de wijk kort omschreven (vier buur-
ten per pagina). Aan de zijkant van de bladzijden staan de bolgrafi eken van de buurtindex met daaronder 
de ontwikkeling van de totale buurtindex sinds 2007. In de tekst worden de resultaten bondig samengevat, 
waarbij indien relevant ook weer de onderliggende indicatoren worden benoemd.
Bijzondere bevindingen op de onderliggende indicatoren worden alleen genoemd als het verschil met het 
gemeentelijke gemiddelde (of bij een ontwikkeling: het verschil met 2009) ook signifi cant is.
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Capelle-West is wat betreft het 
aantal inwoners de kleinste wijk 
in de gemeente. De wijk bestaat 
uit een vijftal buurten. Twee 
daarvan zijn bedrijventerrein: 
IJsseldijk en Industrieterrein 
West. Daarnaast liggen in de 
wijk drie woonbuurten: Rede-
buurt en Zeeheldenbuurt-west 
en -oost. In de Buurtmonitor 
en in de analyses in dit rapport 

1a Capelle-West

worden de twee buurten van de Zeeheldenbuurt gecombineerd. De 
grens met Capelle-West loopt ongeveer langs de volkstuinen en de 
vijver naar de Algerabrug.

De meeste woningen in de Zeeheldenbuurt zijn gebouwd tussen 1930 
en 1964, terwijl de Redebuurt is gebouwd tussen 1980 en 1990. In 
de wijk staan vooral veel rijtjeswoningen (81%) en het aandeel eigen 
woningen is iets groter dan gemiddeld. Etagewoningen zijn er vrijwel 
niet en specifi eke seniorenwoningen helemaal niet.

De leeftijdsverdeling van de 2325 inwoners wijkt weinig af van die in 
de totale gemeente, maar er wonen weinig mensen die behoren tot 
etnische minderheden (Surinaams, Antilliaans en mediterraan). 
Onder de 929 huishoudens bevinden zich weinig alleenstaanden en 
vooral veel paren met kinderen. De mobiliteit binnen de buurt is rela-
tief laag.

2009 2012

(half)vrijstaand 9% 9%
rijtjeswoning 81% 81%
etage zond.lift 5% 5%
etage met lift 5% 5%
seniorenwon. 0% 0%

corporatie 29% 29%
part.verhuur 9% 6%
eigen woning 62% 65%

2009 2012

0-24 jaar 34% 32%
25-64 jaar 55% 56%
65 jaar e.o. 10% 12%

etn.minderheid 4% 6%

2009 2012

alleenstaand 24% 23%
paar zond.kind 25% 29%
paar met kind 43% 39%
eenoudergez. 9% 9%

pas verhuisd 15% 10%

            Capelle-West  

            gemeente totaal

895  woningen

2325  inwoners

929  huishoudens
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In Capelle-West is de buurtindexscore relatief gunstig: 58. De afgelopen jaren is de score slechts weinig 
veranderd. Alle hoofddimensies scoren bovengemiddeld, maar bij veiligheid en sociaal zijn de scores het 
hoogst. De deelscores fysiek (en dan vooral de subdimensie publieke ruimte) en veiligheid scoren in 2012 
iets hoger dan in 2009.
De twee buurten ontlopen elkaar weinig op de totale buurtindexscore, maar er zijn wel verschillen in de 
samenstelling ervan. De Redebuurt scoort hoger dan de Zeeheldenbuurt op de subdimensies woningen en 
bevolking, terwijl de Zeeheldenbuurt hogere scores laat zien voor de publieke ruimte en voorzieningen.

Fysiek

De deelscore fysiek is wat lager dan de andere deelscores maar is sinds 2009 gestegen van 50 naar 54. 
Vooral de subdimensie publieke ruimte is verbeterd (van 39 naar 46). Bewoners zijn tevredener over de 
aanwezigheid van groen en er zijn twee jongerenontmoetingsplaatsen bijgekomen. De score publieke 
ruimte is nog wel iets lager dan in de totale gemeente. De subdimensie woningen scoort vrij gemiddeld. 
De score voor het voorzieningenniveau is echter hoog. Bewoners oordelen positief over jongeren-, oude-
ren-, welzijns- en sportvoorzieningen.

Sociaal

De deelscore sociaal bleef de afgelopen jaren vrijwel constant en ligt duidelijk boven het gemiddelde. 
Vooral de subdimensie sociale samenhang scoort hoog door een lage mobiliteit en hoge scores voor 
sociale cohesie en voor de algemene evaluatie van de buurt (hoe prettig is het in de buurt te wonen?). 
Ook de subdimensie bevolking scoort bovengemiddeld. Het opleidingsniveau is laag, maar er zijn weinig 
bijstandsuitkeringen, werkzoekenden en eenoudergezinnen.

Veiligheid

De score op de hoofddimensie veiligheid is bovengemiddeld. Deze deelscore was tussen 2007 en 2009 
gedaald van 63 naar 56 maar is nu weer gestegen naar 60. De verbetering wordt vooral veroorzaakt door 
het rapportcijfer voor criminaliteit dat steeg van 6,7 naar 7,1. Dat cijfer is duidelijk gunstiger dan het 
gemiddelde cijfer dat bewoners in de gemeente hebben gegeven.
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11  Redebuurt

In de Redebuurt is de buurtindexscore met 60 punten gunstiger dan 
gemiddeld. De score bleef de afgelopen jaren redelijk constant. Wel 
zijn sinds 2009 de deelscores voor sociale samenhang, publieke ruimte 
en veiligheid licht verbeterd. Van de verschillende subdimensies is de 
laagste score te zien bij publieke ruimte (41): er komen relatief veel 
meldingen bij de gemeente en bewoners zijn ontevreden over aanwezig-
heid van groen. De publieke ruimte scoort daarmee ondergemiddeld. 
Alle andere subdimensies scoren hoger dan gemiddeld in de gemeente. 
Bewoners geven bijvoorbeeld gunstige rapportcijfers aan de woningen in 
de buurt, aan jongeren-, welzijns- en sportvoorzieningen en aan crimi-
naliteit. Van de verschillende subdimensies scoort de sociale samenhang 
het hoogst (70) door een lage mobiliteit en hoge scores voor sociale 
cohesie en de algemene evaluatie van de buurt.

13 / 14  Zeeheldenbuurt

Ook in de Zeeheldenbuurt is de buurtindexscore hoger dan in de totale 
gemeente. De subdimensies publieke ruimte en voorzieningen laten een 
iets gunstiger score zien dan in 2009, onder meer door een nieuwe jon-
gerenontmoetingsplaats. De subdimensies woningen, publieke ruimte en 
bevolking scoren rond het gemiddelde. Wel zijn de bewoners erg tevre-
den over de speelmogelijkheden in de buurt. Het opleidingsniveau van 
de bewoners is relatief laag. De deelscore voor veiligheid ligt boven het 
gemiddelde: bewoners geven een gunstig rapportcijfer voor criminaliteit 
in de buurt (7,3) en ervaren weinig drugsoverlast. De hoogste deelsco-
res zijn te zien bij voorzieningen en sociale samenhang. De mobiliteit 
is laag en de scores voor sociale cohesie en algemene evaluatie van de 
buurt zijn gunstig. Van de verschillende voorzieningen worden vooral 
jongeren-, ouderen- en welzijnsvoorzieningen hoog gewaardeerd.
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‘s Gravenland bestaat uit een 
vijftal woonbuurten: de Chopin-
buurt, Bizetbuurt, Paganinibuurt, 
Rossinibuurt en Puccinibuurt. De 
grens met Capelle-West loopt 
ongeveer langs de volkstuinen 
en de vijver naar de Algerabrug. 
De Abram van Rijckevorselweg is 
de grens met de wijk Fascinatio, 
terwijl de Algeraweg ‘s Graven-
land scheidt van Middelwatering.

1b ‘s Gravenland

De woningen in de wijk werden gerealiseerd in de jaren 90 van de 
vorige eeuw. In de wijk staan relatief veel rijtjeswoningen en (half-)
vrijstaande woningen. In de Chopinbuurt en Bizetbuurt staat ook een 
aantal seniorenwoningen. Etagewoningen zonder lift zijn er niet. Cor-
poratiewoningen zijn er bijna niet in ‘s Gravenland, de meeste wonin-
gen zijn eigendom van de bewoners.

Als betrekkelijk jonge wijk heeft ‘s Gravenland ook een wat jongere 
bevolkingsopbouw met wat meer kinderen en wat minder ouderen 
vanaf 65 jaar dan gemiddeld in de gemeente. Onder de 3048 huis-
houdens bevinden zich dan ook veel paren met kinderen (45%) en 
weinig alleenstaanden (24%). Inwoners behorende tot etnische min-
derheden wonen er relatief weinig en de mobiliteit is laag.

2009 2012

(half)vrijstaand 12% 12%
rijtjeswoning 61% 62%
etage zond.lift 0% 0%
etage met lift 23% 23%
seniorenwon. 4% 4%

corporatie 7% 7%
part.verhuur 8% 5%
eigen woning 85% 89%

2009 2012

0-24 jaar 35% 34%
25-64 jaar 57% 56%
65 jaar e.o. 8% 10%

etn.minderheid 11% 11%

2009 2012

alleenstaand 24% 24%
paar zond.kind 25% 25%
paar met kind 46% 45%
eenoudergez. 6% 6%

pas verhuisd 15% 10%

            's Gravenland  

            gemeente totaal

2861  woningen

7840  inwoners

3048  huishoudens
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Op wijkniveau is de score van de buurtindex in ‘s Gravenland hoger dan in alle andere wijken. Tussen 
2007 en 2009 was de score gedaald van 60 naar 57, maar in 2012 is deze weer gestegen naar 60. Waar 
de daling tussen 2007 en 2009 vooral werd veroorzaakt in de hoofddimensies fysiek en veiligheid, is de 
score recentelijk vooral gestegen binnen de subdimensie sociale samenhang. Op alle hoofddimensies lig-
gen de scores hoger dan gemiddeld. Dat de score op wijkniveau zo gunstig is heeft de wijk te danken aan 
de relatief kleine verschillen tussen de buurten. Die ontlopen elkaar nauwelijks met buurtindexscores tus-
sen 57 en 61. Elders in de gemeente zijn er ook wel buurten met vergelijkbare of nog iets hogere scores, 
maar die liggen in wijken met ook lager scorende buurten waardoor het wijkgemiddelde daar lager ligt.

Fysiek

De deelscore fysiek was tussen 2007 en 2009 gedaald van 60 naar 56: op alle drie de subdimensies was 
toen een daling te zien. De laatste jaren is de score weer iets gestegen op gebied van publieke ruimte 
en voorzieningen. In 2009 waren er veel meldingen bij de gemeente; de jaren daarna is dat aantal weer 
gedaald. Bij de meeste indicatoren is het verschil tussen 2009 en 2012 niet signifi cant. De subdimensie 
publieke ruimte is de enige subdimensie die voor de wijk een gemiddelde score laat zien. Alle andere 
subdimensies scoren bovengemiddeld. De subdimensie voorzieningen scoort op 57, onder meer omdat de 
afstand tot jeugdaccommodaties en gezondheidsvoorzieningen relatief klein is. De score voor woningen is 
nog hoger (66) door een hoog rapportcijfer voor woningen en een hoge economische waarde.

Sociaal

Van de verschillende hoofddimensies is de score op sociaal het hoogst: 65 punten. Sinds 2009 is vooral de 
score op de subdimensie sociale samenhang gestegen van 55 naar 64 punten. Die stijging wordt veroor-
zaakt omdat de score sociale cohesie licht is verbeterd maar vooral omdat er minder wordt verhuisd. De 
scores sociale cohesie en algemene evaluatie van de buurt en de mobiliteit zijn gunstiger dan gemiddeld 
in de gemeente. Ook de subdimensie bevolking laat een gunstige score zien door lage aantallen bijstands-
uitkeringen, kortdurende werkzoekenden en eenoudergezinnen.

Veiligheid

De deelscore voor veiligheid was tussen 2007 en 2009 gedaald van 61 naar 55 en bleef sindsdien vrijwel 
constant. De score is wel gunstiger dan gemiddeld in de gemeente. Bij de politie worden relatief weinig 
aangiftes geregistreerd van woninginbraak en geweldsdelicten en bewoners ervaren weinig drugsoverlast 
in de buurt.
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15  Chopinbuurt

In 2009 was de Chopinbuurt de enige buurt in ‘s Gravenland waar de 
buurtindexscore op een gemiddeld niveau lag. Sindsdien is de score ech-
ter gestegen van 52 naar 57 en daarmee - net als in de andere buurten 
van de wijk - hoger dan gemiddeld. Vooral in de subdimensies publieke 
ruimte, voorzieningen en sociale samenhang verbeterde de score. Be-
woners zijn tevredener geworden over groen en onderhoud (vooral van 
de bestrating) en de score sociale cohesie is gestegen van 5,7 naar 6,3. 
De subdimensie publieke ruimte scoort nog wel wat lager dan gemid-
deld. Het hoogst is de score op de subdimensie bevolking met weinig 
bijstandsuitkeringen, kortdurende werkzoekenden en eenoudergezinnen. 
De score voor veiligheid is bovengemiddeld, maar bewoners ervaren 
veel verkeersoverlast.

16  Bizetbuurt

De buurtindexscore voor de Bizetbuurt is hoger dan gemiddeld en sinds 
2009 iets gestegen van 57 naar 61. Met name op de subdimensies pu-
blieke ruimte en sociale samenhang was een verbetering van de score 
te zien, vooral omdat er minder wordt verhuisd. Van de verschillende 
subdimensies scoren publieke ruimte en veiligheid het laagst, maar niet 
lager dan gemiddeld (ook niet op het niveau van individuele indicato-
ren). De hoogste deelscores zijn te zien bij woningen (hoog rapportcijfer 
en economische waarde van de woningen), sociale samenhang (lage 
mobiliteit) en bevolking (weinig bijstandsuitkeringen, kortdurende werk-
zoekenden en eenoudergezinnen). De score voor voorzieningen is ook 
hoger dan gemiddeld in de gemeente.

17  Paganinibuurt

De buurtindexscore in de Paganinibuurt is de afgelopen jaren niet of 
nauwelijks veranderd. De bol van de buurtindex in de Paganinibuurt is 
geheel egaal van kleur, wat betekent dat alle deelscores ongeveer even 
hoog zijn. Met scores op alle subdimensies tussen 56 en 65 resulteert 
een totaalscore van 60. Op alle aspecten scoort de buurt dus wat gunsti-
ger dan gemiddeld. Op geen enkele individuele indicator scoort de buurt 
ondergemiddeld. De bewoners geven relatief hoge rapportcijfers aan de 
woningen in de buurt, onderhoud, speel- en jeugdvoorzieningen. De mo-
biliteit is laag en er zijn weinig bijstandsuitkeringen, kortdurende werk-
zoekenden en eenoudergezinnen.

18  Rossinibuurt

Ook in de Rossinibuurt is de buurtindexscore bovengemiddeld en de af-
gelopen jaren weinig veranderd. Sinds 2009 is alleen de deelscore voor 
de subdimensie publieke ruimte verbeterd: van 42 naar 52. Dat komt 
vooral omdat het aantal meldingen bij de gemeente duidelijk is gedaald. 
Op de subdimensies publieke ruimte en veiligheid liggen de scores in de 
Rossinibuurt nu op een gemiddeld niveau. De hoogste deelscores zijn te 
zien op de subdimensies woningen (hoog rapportcijfer en hoge econo-
mische waarde) en bevolking (weinig bijstandsuitkeringen, kortdurende 
werkzoekenden en eenoudergezinnen). Ook bovengemiddeld scoort 
de buurt op de subdimensies voorzieningen en sociale samenhang. De 
score algemene evaluatie van de buurt (hoe prettig is het in deze buurt 
te wonen) is gunstiger dan gemiddeld.
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19  Puccinibuurt

In de Puccinibuurt was de buurtindexscore tussen 2007 en 2009 gedaald 
van 64 naar 58. Er was vooral een achteruitgang bij de subdimensies 
veiligheid en publieke ruimte (lager rapportcijfer voor criminaliteit, vaker 
aangifte van autoinbraken en veel meer meldingen bij de gemeente). 
Tussen 2009 en 2012 is de totale buurtindexscore weinig veranderd. De 
deelscore sociale samenhang is wel verbeterd (van 51 naar 64), met 
name omdat er minder wordt verhuisd. Ondanks de daling tussen 2007 
en 2009 is de totale buurtindexscore nog steeds gunstiger dan gemid-
deld. De hoogste scores zijn te zien bij de subdimensies woningen (hoog 
rapportcijfer en hoge economische waarde) en bevolking (weinig bij-
standsuitkeringen, kortdurende werkzoekenden en eenoudergezinnen). 
De subdimensies publieke ruimte, veiligheid en voorzieningen scoren 
rond de gemiddelden. Ondanks de nabijheid van jeugdaccommodaties 
(jeugdhonk Knop-op en een JOP aan de Algeraweg) geven bewoners een 
laag rapportcijfer voor voorzieningen en activiteiten voor de jeugd. 
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De wijk Middelwatering West 
bestaat uit zeven buurten: 
Reviusbuurt, Dichtersbuurt, 
Merelbuurt, Schildersbuurt, Vale-
riusbuurt, Rozenburcht en Oude 
Plaats. In het noorden en westen 
wordt de wijk begrensd door de 
Abram van Rijckevorselweg en 
Algeraweg. In het oosten loopt 
de grens eerst over het noorde-
lijke deel van de Rivierstraat, en 

2 Middelwatering West

daarna wat westelijker langs de Jacob van Ruysdaelsingel, Wetering-
straat en Frederik Hendrikstraat.

Het merendeel van de woningen in Middelwatering West werd ge-
bouwd tussen 1957 en 1973. Vanaf 1995 werden er in enkele buurten 
nog nieuwe woningen opgeleverd. De buurt Oude Plaats heeft een 
meer gevarieerde ouderdom uit de hele periode 1930-2000. In de 
wijk staan relatief veel etagewoningen met lift. In de Merelbuurt en 
Schildersbuurt staan ook veel rijtjeswoningen. Het aandeel eigen wo-
ningen is sinds 2009 gestegen van 53 naar 59% en ligt nu iets hoger 
dan gemiddeld. In de Reviusbuurt staan alleen corporatiewoningen.

Onder de 7407 inwoners is het aandeel ouderen vanaf 65 jaar iets 
groter dan gemiddeld in de gemeente: 22% (maar in Rozenburcht 
46%). Het aandeel inwoners uit etnische minderheden is wat lager 
dan gemiddeld: 11% (maar in de Reviusbuurt 28%). Onder de 3843 
huishoudens bevinden zich minder paren met kinderen dan in de to-
tale gemeente. De mobiliteit ligt op een gemiddeld niveau, hoewel er 
verschillen zijn tussen de buurten.

2009 2012

(half)vrijstaand 4% 3%
rijtjeswoning 29% 29%
etage zond.lift 11% 11%
etage met lift 56% 57%
seniorenwon. 0% 0%

corporatie 37% 35%
part.verhuur 10% 6%
eigen woning 53% 59%

2009 2012

0-24 jaar 26% 27%
25-64 jaar 54% 51%
65 jaar e.o. 20% 22%

etn.minderheid 11% 11%

2009 2012

alleenstaand 42% 44%
paar zond.kind 31% 28%
paar met kind 19% 19%
eenoudergez. 9% 8%

pas verhuisd 21% 19%

            Middelwatering West  

            gemeente totaal

3695  woningen

7407  inwoners

3843  huishoudens



Oostveen Beleidsonderzoek en Advies 19

De buurtindexscore voor de wijk Middelwatering West is net zo hoog als in de hele gemeente: 52. Dat is 
net iets hoger dan in 2009. Vooral op de subdimensies veiligheid, publieke ruimte en voorzieningen is de 
score iets gestegen. De verschillende deelscores ontlopen elkaar maar weinig: alle scores liggen tussen 
47 en 56, waarbij de hoofddimensie veiligheid het hoogst scoort.
Van de verschillende buurten scoort de Reviusbuurt duidelijk ongunstiger dan gemiddeld met een totaal-
score van 36. Alle andere buurten hebben scores rondom het gemiddelde: van 45 tot 57. In geen van de 
buurten is sprake van grote veranderingen in de totaalscore tussen 2009 en 2012.

Fysiek

De hoofddimensie fysiek ligt met een score van 49 heel dicht bij het gemiddelde in de gemeente (51 in 
2012). Sinds 2007 is de score geleidelijk gestegen van 46 naar 49. Sinds 2009 zijn de scores op de sub-
dimensies publieke ruimte en voorzieningen licht gestegen. Sinds 2007 is de tevredenheid van bewoners 
over het groen en de speelvoorzieningen geleidelijk toegenomen. Ook geven bewoners hogere rapportcij-
fers voor jongeren-, gezondheids- en welzijnsvoorzieningen dan in 2009. In 2012 scoren alle subdimen-
sies rond de gemiddelde waarden in de gemeente.

Sociaal

Met een score van 50 punten scoort de hoofddimensie sociaal vrij gemiddeld. De twee subdimensies bin-
nen sociaal hebben een vrijwel gelijke score en de scores zijn ook weinig veranderd. Ook binnen de indivi-
duele indicatoren in de hoofddimensie sociaal zijn de scores steeds rond de gemiddelde waarden. 

Veiligheid

De deelscore voor veiligheid is iets gestegen van 51 in 2009 naar 56 in 2012 en ligt daarmee nu iets bo-
ven het gemeentelijke gemiddelde. Op de individuele indicatoren is het verschil tussen 2009 en 2012 niet 
signifi cant, maar samen leiden ze tot een iets hogere score.

buurtindex

(52)

fysiek

(49)

sociaal

(50)

woningen

(47)

publieke

ruimte

(47)

bevolking

(49)

sociale

samenhang

(51)

veiligheid

(56)

veiligheid

(56)

voorzie-

ningen

(53)

Buurtindex 2012 (wijk Middelwatering West)

2007               2009                 2012

Ontwikkeling 2007-2012

veiligheid

sociaal

fysiek

buurtindex

totaal

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

49

50

46

47

49

49

veiligheid

sociaal

fysiek

buurtindex

totaal

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

52

52

50

52

51

56



Buur  ndex  201220

23  Reviusbuurt

De buurtindexscore voor de Reviusbuurt is de laagste in de wijk Middel-
watering West en een van de lagere in de gemeente. De afgelopen jaren 
is de totaalscore weinig veranderd. Wel was er een kleine daling op de 
subdimensies woningen en sociale samenhang, maar daar stond een 
kleine verbetering tegenover op publieke ruimte en bevolking. Van de 
verschillende subdimensies scoren bevolking en sociale samenhang het 
laagst. De buurt kent veel bijstandsuitkeringen, kortdurende werkzoe-
kenden en eenoudergezinnen en de mobiliteit is hoog. De score sociale 
cohesie en vooral de score algemene evaluatie van de buurt zijn laag. 
Ook op de subdimensies woningen en veiligheid scoort de buurt ongun-
stig. De economische waarde van de woningen is laag en bewoners oor-
delen erg ongunstig over criminaliteit en over drugs- en andere overlast. 
Het aantal aangiftes bij de politie is de afgelopen jaren echter duidelijk 
gedaald, vooral bij woninginbraak. Op de subdimensie voorzieningen 
scoort de Reviusbuurt gemiddeld en op publieke ruimte iets gunstiger 
dan gemiddeld. Bewoners geven hoge rapportcijfers aan speel-, jeugd- 
en ouderenvoorzieningen maar een laag cijfer voor winkels.

24  Dichtersbuurt

De buurtindexscore in de Dichtersbuurt is iets hoger dan gemiddeld in de 
gemeente en de afgelopen jaren weinig veranderd. De buurt scoort voor-
al bovengemiddeld op de hoofddimensies veiligheid en sociaal. Bewoners 
geven een gunstig rapportcijfer voor criminaliteit en ervaren weinig over-
last in de buurt, terwijl er weinig bijstandsuitkeringen en kortdurende 
werkzoekenden zijn. De deelscore voor woningen is gemiddeld en die 
voor voorzieningen iets lager dan in de hele gemeente. Publieke ruimte 
is de enige subdimensie waar de score in de Dichtersbuurt echt lager is 
dan gemiddeld. Die lage score wordt vooral veroorzaakt door de speel-
gelegenheden: binnen de Dichtersbuurt ligt geen enkele speelplaats en 
bewoners geven daarvoor dan ook zeer lage rapportcijfers (rond de 4,5).

25  Merelbuurt

De bolgrafi ek van de buurtindex in de Merelbuurt lijkt erg veel op die 
van de Dichtersbuurt. Ook in de Merelbuurt is de score iets hoger dan 
gemiddeld en de afgelopen jaren weinig veranderd. Ook de Merel-
buurt scoort het hoogst op de hoofddimensies veiligheid en sociaal. Het 
oordeel van bewoners over criminaliteit en overlast is in de Merelbuurt 
echter niet signifi cant gunstiger dan gemiddeld. Wel is de mobiliteit er 
laag en zijn er weinig bijstandsuitkeringen, kortdurende werkzoekenden 
en eenoudergezinnen. De Merelbuurt scoort gemiddeld op de subdimen-
sie voorzieningen. Lager dan gemiddeld zijn de scores voor woningen en 
publieke ruimte. Vooral de WOZ-waarde van de woningen is relatief laag.

26  Schildersbuurt

In de Schildersbuurt was de buurtindex in 2009 gestegen van 52 naar 
56, vooral door een stijging binnen publieke ruimte en veiligheid. In 
2012 was de score vergelijkbaar: 57. Sinds 2009 is wel de deelscore 
voor veiligheid iets verbeterd, vooral omdat de bewoners minder over-
last ervaren. Tegelijkertijd is de deelscore voorzieningen gedaald, omdat 
de gemiddelde afstand naar gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 
toenam (onder meer door verhuizing van buurthuis de Fluiter). In 2012 
scoort de buurt het meest gunstig op veiligheid (gunstig rapportcijfer 
voor criminaliteit, weinig ervaren overlast en weinig aangiftes bij de 
politie). Ook op de hoofddimensie sociaal zijn de scores hoger dan ge-
middeld. Minder hoog scoort fysiek en dan vooral woningen, hoewel de 
individuele indicatoren niet signifi cant lager scoren dan gemiddeld.

buurtindex

(56)

fysiek

(47)

sociaal

(58)

woningen

(49)

publieke

ruimte

(41)

bevolking

(61)

sociale

samenhang

(56)

veiligheid

(63)

veiligheid

(63)

2007

2009

2012

voorzie-

ningen

(50)

Buurtindex 2012 (buurt 24 Dichtersbuurt)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

56

55

56

34

36

36

buurtindex

(36)

fysiek

(49)

sociaal

(28)

woningen

(34)

publieke

ruimte

(57)

bevolking

(28)

sociale

samenhang

(29)

veiligheid

(32)

veiligheid

(32)

2007

2009

2012

voorzie-

ningen

(55)

Buurtindex 2012 (buurt 23 Reviusbuurt)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

buurtindex

(55)

fysiek

(47)

sociaal

(59)

woningen

(44)

publieke

ruimte

(42)

bevolking

(60)

sociale

samenhang

(57)

veiligheid

(61)

veiligheid

(61)

2007

2009

2012

voorzie-

ningen

(54)

Buurtindex 2012 (buurt 25 Merelbuurt)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

54

56

55

buurtindex

(57)

fysiek

(46)

sociaal

(58)

woningen

(41)

publieke

ruimte

(46)

bevolking

(57)

sociale

samenhang

(59)

veiligheid

(66)

veiligheid

(66)

2007

2009

2012

voorzie-

ningen

(51)

Buurtindex 2012 (buurt 26 Schildersbuurt)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

52

56

57



Oostveen Beleidsonderzoek en Advies 21

39

41

45

buurtindex

(45)

fysiek

(58)

sociaal

(35)

woningen

(50)

publieke

ruimte

(64)

bevolking

(30)

sociale

samenhang

(39)

veiligheid

(42)

veiligheid

(42)

2007

2009

2012

voorzie-

ningen

(62)

Buurtindex 2012 (buurt 27 Valeriusbuurt)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

buurtindex

(57)

fysiek

(51)

sociaal

(55)

woningen

(63)

publieke

ruimte

(36)

bevolking

(51)

sociale

samenhang

(59)

veiligheid

(66)

veiligheid

(66)

2007

2009

2012

voorzie-

ningen

(54)

Buurtindex 2012 (buurt 28 Rozenburcht)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

55

59

57

buurtindex

(53)

fysiek

(47)

sociaal

(54)

woningen

(48)

publieke

ruimte

(45)

bevolking

(53)

sociale

samenhang

(55)

veiligheid

(59)

veiligheid

(59)

2007

2009

2012

voorzie-

ningen

(47)

Buurtindex 2012 (buurt 29 Oude Plaats)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

52

50

53

27  Valeriusbuurt

De buurtindexscore in de Valeriusbuurt is lager dan gemiddeld, maar 
de afgelopen jaren duidelijk verbeterd van 39 (in 2007) naar 45 (in 
2012). De buurt verbeterde vooral op voorzieningen en publieke ruimte 
en sinds 2009 ook op veiligheid. Bewoners zijn aanzienlijk positiever 
gaan oordelen over onderhoud, speelvoorzieningen, jeugd-, welzijns- en 
sportvoorzieningen, terwijl het aantal aangiftes bij de politie (inbraak en 
geweld) is gedaald. Wel ervaren bewoners meer overlast dan in 2007. 
In 2012 laat de Valeriusbuurt nog wel ondergemiddelde scores zien op 
de hoofddimensies veiligheid en sociaal. Bewoners ervaren veel overlast 
in de buurt en de scores voor sociale cohesie en algemene evaluatie 
van de buurt zijn ongunstig. Het opleidingsniveau is laag en er zijn veel 
bijstandsuitkeringen, kortdurende werkzoekenden en eenoudergezinnen. 
Op fysiek gebied is het beeld gunstiger. De woningen scoren gemiddeld 
maar de subdimensies publieke ruimte en voorzieningen (die in 2007 
nog erg ongunstig scoorden) laten in 2012 bovengemiddelde scores 
zien. De bewoners geven vooral hoge rapportcijfers voor onderhoud en 
voor speel-, jeugd- en sportvoorzieningen.

28  Rozenburcht

Met een buurtindexscore van 57 scoort de buurt Rozenburcht gunsti-
ger dan gemiddeld. Tussen 2007 en 2009 steeg de score van 55 naar 
59. De jaren daarna was de verschuiving beperkt. De laatste jaren is 
de deelscore voor woningen gedaald (vooral door daling van de econo-
mische waarde). De score voor voorzieningen is gestegen, vooral door 
een hoger rapportcijfer dan in 2009 voor gezondheidsvoorzieningen. De 
deelscores voor voorzieningen en bevolking liggen nu op een gemiddeld 
niveau. Alleen de subdimensie publieke ruimte scoort ondergemiddeld 
door een lage beoordeling voor groen en speelvoorzieningen. Hoger dan 
gemiddeld zijn de deelscores voor veiligheid, woningen en sociale sa-
menhang. Bewoners oordelen gunstig over criminaliteit en overlast, de 
vertrekmobiliteit is laag en de economische waarde is (hoewel gedaald) 
nog steeds hoog. Ook de score algemene evaluatie van de buurt is bo-
vengemiddeld.

29  Oude Plaats

In de buurt Oude Plaats ligt de buurtindexscore op een gemiddeld 
niveau. De score is sinds 2009 licht gestegen van 50 naar 53. Vooral 
de deelscore voor veiligheid is verbeterd (van 50 naar 59): bewoners 
ervaren duidelijk minder overlast dan in 2009. Alle subdimensies laten 
een score zien in het middenbereik: tussen 45 en 59. Het laagst zijn 
de scores in de hoofddimensie fysiek: lage rapportcijfers voor speel-, 
jongeren- en sportvoorzieningen, maar hoge cijfers voor gezondheids-
voorzieningen en winkels. Op de hoofddimensie sociaal scoort de buurt 
net boven het gemiddelde met een iets lagere mobiliteit dan in de totale 
gemeente. De subdimensie veiligheid laat de gunstigste score zien: 
bewoners oordelen gunstig over criminaliteit en drugsoverlast en het 
aantal aangiftes van inbraak en geweld is relatief laag.
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Middelwatering Oost

De wijk Middelwatering Oost 
bestaat uit zeven buurten: Ho-
venbuurt, Koperwiek, Meeuwen-
buurt, Alkenoord, Vuykterrein, 
Oude Kern en Kievitlaan. In het 
noorden en oosten wordt de wijk 
begrensd door de Abram van 
Rijckevorselweg en de Couwen-
hoekseweg. In het westen loopt 
de grens met Middelwatering 
West eerst over het noordelijke 

3 Middelwatering Oost

deel van de Rivierstraat, en daarna wat westelijker langs de Jacob 
van Ruysdaelsingel, Weteringstraat en Frederik Hendrikstraat.

Van de woningen in Middelwatering Oost werd tweederde deel ge-
bouwd in de periode 1960-1971. In bijna alle buurten werden ook 
in de jaren 80 en 90 nog woningen bijgebouwd. In de Hovenbuurt is 
de afgelopen jaren begonnen met sloop van een deel van de wonin-
gen en zijn nieuwe huizen opgeleverd. In de wijk staan relatief veel 
etagewoningen zonder lift, maar er zijn ook etagewoningen met lift, 
(half)vrijstaande woningen en seniorenwoningen. Het aandeel eigen 
woningen is relatief laag.

Mede door de seniorenwoningen is het aandeel ouderen vanaf 65 jaar 
iets groter dan gemiddeld, vooral in Alkenoord en Koperwiek. In de 
Meeuwenbuurt en vooral de Hovenbuurt wonen relatief veel inwoners 
uit etnische minderheden. Onder de 4360 huishoudens is het aandeel 
alleenstaanden relatief hoog (49%) en bevinden zich minder paren 
met kinderen dan in de hele gemeente. Vooral in de Hovenbuurt is de 
mobiliteit hoger dan gemiddeld, maar dat is weinig verrassend door 
de veranderingen in de buurt.

2009 2012

(half)vrijstaand 3% 3%
rijtjeswoning 25% 23%
etage zond.lift 34% 31%
etage met lift 30% 34%
seniorenwon. 9% 8%

corporatie 48% 49%
part.verhuur 19% 16%
eigen woning 33% 34%

2009 2012

0-24 jaar 28% 28%
25-64 jaar 49% 50%
65 jaar e.o. 23% 22%

etn.minderheid 18% 20%

2009 2012

alleenstaand 48% 49%
paar zond.kind 23% 22%
paar met kind 18% 17%
eenoudergez. 11% 13%

pas verhuisd 21% 21%

            Middelwatering Oost  

            gemeente totaal

4191  woningen

8228  inwoners

4360  huishoudens
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De buurtindexscore voor de wijk Middelwatering Oost is iets lager dan gemiddeld in Capelle aan den IJs-
sel: 47. De afgelopen jaren is de score nauwelijks veranderd. Wel is de deelscore op de hoofddimensie 
sociaal sinds 2009 gedaald van 48 naar 44. De scores op de hoofddimensies fysiek, sociaal en veiligheid 
ontlopen elkaar niet veel, maar de subdimensies lopen sterker uiteen: van 38 voor woningen en bevolking 
tot 55 voor voorzieningen.
Van de verschillende buurten laten de Hovenbuurt en Meeuwenbuurt de laagste scores zien: rond de 40. 
In de Meeuwenbuurt is de score ook duidelijk gedaald sinds 2009. In Oude Kern en Vuykterrein zijn de 
scores het hoogst en bovendien iets hoger dan in 2009.

Fysiek

De score op de hoofddimensie fysiek is precies gelijk aan de totale buurtindexscore, maar de subdimen-
sies ervan lopen uiteen. De subdimensie woningen scoort laag door een iets lagere economische waarde 
en een rapportcijfer onder het gemiddelde. De score voor publieke ruimte is ongeveer gelijk aan die in 
de hele gemeente. De subdimensie voorzieningen scoort iets hoger dan gemiddeld door de nabijheid van 
gevarieerde sportvoorzieningen en een hoog rapportcijfer voor winkels in de buurt.

Sociaal

De deelscore sociaal is sinds 2009 gedaald van 48 naar 44. De subdimensie sociale samenhang bleef 
gelijk en is vrijwel net zo hoog als in de hele gemeente. De score voor de subdimensie bevolking daalde 
echter van 48 naar 38 - vooral omdat het aantal kortdurende werkzoekenden sneller steeg dan gemiddeld 
in de gemeente. De deelscore bevolking is nu duidelijk lager dan gemiddeld door relatief veel bijstandsuit-
keringen, kortdurende werkzoekenden en eenoudergezinnen.

Veiligheid

De deelscore voor veiligheid bleef de afgelopen jaren vrijwel constant en ligt wat lager dan in de hele 
gemeente. Dat komt vooral door de probleemscore overlast die in de Hovenbuurt, Koperwiek en Meeu-
wenbuurt ongunstiger is dan gemiddeld. Vooral het aandeel bewoners dat vindt dat geluidsoverlast in de 
buurt voorkomt is relatief groot.
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Middelwatering Oost

32  Hovenbuurt

In de Hovenbuurt ligt de buurtindexscore lager dan gemiddeld. De af-
gelopen jaren is de score weinig veranderd. Sinds 2009 is de deelscore 
woningen wel verbeterd van 14 naar 24 (stijging economische waarde) 
maar tegelijkertijd daalde de deelscore bevolking van 38 naar 29 door 
een sterke toename van het aandeel kortdurende werkzoekenden. Wo-
ningen en bevolking zijn ook de subdimensies die in de Hovenbuurt het 
laagst scoren door een laag rapportcijfer en lage economische waarde 
van woningen en veel bijstandsuitkeringen, werkzoekenden en eenou-
dergezinnen. Ook ondergemiddeld zijn de subdimensies veiligheid en 
sociale samenhang. Op het gebied van criminaliteit zijn de cijfers gemid-
deld, maar de bewoners ervaren veel overlast. De mobiliteit is bovenge-
middeld (mede door de sloop/nieuwbouw) en de score algemene evalu-
atie van de buurt is lager dan in heel Capelle. Tot slot scoort de publieke 
ruimte rond het gemiddelde en de score voorzieningen iets hoger (hoog 
rapportcijfer winkels en nabijheid welzijns- en sportvoorzieningen).

33  Koperwiek

De buurtindexscore in Koperwiek bleef de afgelopen jaren ongeveer 
gelijk en ligt iets onder het gemiddelde. Sinds 2009 zijn de deelscores 
woningen, voorzieningen en vooral bevolking gedaald (onder meer door 
toename van kortdurend werkzoekenden en eenoudergezinnen). De 
deelscore sociale samenhang is juist hoger dan in 2009. De meeste indi-
catoren in deze subdimensies zijn niet signifi cant veranderd.
Van de verschillende deelscores zijn de laagste scores voor bevolking 
(veel eenoudergezinnen) en veiligheid (bewoners ervaren veel overlast 
en het aantal aangiftes van autoinbraken en geweldsdelicten is hoog, in 
ieder geval per 100 woningen). De overige subdimensies laten redelijk 
gemiddelde scores zien. Bewoners geven een relatief laag rapportcijfer 
aan gezondheidsvoorzieningen maar een hoog cijfer aan winkels.

34  Meeuwenbuurt

In de Meeuwenbuurt is de buurtindexscore sinds 2009 gedaald van 47 
naar 41 en is nu duidelijk lager dan gemiddeld. Op alle subdimensies 
daalden de scores, maar het sterkst bij woningen en bevolking. Bewo-
ners geven lagere rapportcijfers dan in 2009 voor woningen en ouderen-
voorzieningen en ervaren meer verkeersoverlast. De percentages kort-
durende werkzoekenden en eenoudergezinnen zijn gestegen evenals de 
afstand tot gezondheids-, welzijns- en jongerenvoorzieningen. In 2012 
laten de subdimensies woningen en bevolking de laagste scores zien 
door een laag cijfer voor woningen, een laag opleidingsniveau en veel 
bijstandsuitkeringen en eenoudergezinnen. Ondergemiddeld zijn ook 
de scores voor veiligheid, publieke ruimte en voorzieningen. Bewoners 
ervaren veel overlast en oordelen negatief over het onderhoud en over 
ouderen-, gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. De deelscore sociale 
samenhang is bijna net zo hoog als gemiddeld.

35  Alkenoord

In Alkenoord is de buurtindexscore iets hoger dan gemiddeld en de af-
gelopen jaren weinig veranderd. Wel is de subdimensie bevolking sinds 
2009 gedaald door een toename van het aantal kortdurend werkzoe-
kenden. Bevolking is nu ook de enige subdimensie die ondergemiddeld 
scoort, vooral door een relatief laag opleidingsniveau. Het hoogst is de 
deelscore voorzieningen (hoge rapportcijfers voor jongeren- en ouderen-
voorzieningen en lage afstand tot sportvoorzieningen). De andere subdi-
mensies scoren iets boven de gemiddelde waarden met een bovengemid-
deld rapportcijfer voor woningen en weinig meldingen bij de gemeente.

46

48

46

buurtindex

(46)

fysiek

(50)

sociaal

(46)

woningen

(46)

publieke

ruimte

(46)

bevolking

(38)

sociale

samenhang

(54)

veiligheid

(43)

veiligheid

(43)

2007

2009

2012

voorzie-

ningen

(57)

Buurtindex 2012 (buurt 33 Koperwiek)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

38

39

40

buurtindex

(40)

fysiek

(43)

sociaal

(34)

woningen

(24)

publieke

ruimte

(48)

bevolking

(29)

sociale

samenhang

(38)

veiligheid

(43)

veiligheid

(43)

2007

2009

2012

voorzie-

ningen

(57)

Buurtindex 2012 (buurt 32 Hovenbuurt)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

48

47

41

buurtindex

(41)

fysiek

(40)

sociaal

(39)

woningen

(30)

publieke

ruimte

(43)

bevolking

(30)

sociale

samenhang

(49)

veiligheid

(43)

veiligheid

(43)

2007

2009

2012

voorzie-

ningen

(47)

Buurtindex 2012 (buurt 34 Meeuwenbuurt)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

buurtindex

(55)

fysiek

(57)

sociaal

(51)

woningen

(53)

publieke

ruimte

(54)

bevolking

(43)

sociale

samenhang

(58)

veiligheid

(57)

veiligheid

(57)

2007

2009

2012

voorzie-

ningen

(63)

Buurtindex 2012 (buurt 35 Alkenoord)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

57

57

55



Oostveen Beleidsonderzoek en Advies 25

buurtindex

(60)

fysiek

(56)

sociaal

(64)

woningen

(59)

publieke

ruimte

(53)

bevolking

(62)

sociale

samenhang

(67)

veiligheid

(61)

veiligheid

(61)

2007

2009

2012

voorzie-

ningen

(54)

Buurtindex 2012 (buurt 36 Vuykterrein)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

57

57

60

buurtindex

(63)

fysiek

(59)

sociaal

(63)

woningen

(70)

publieke

ruimte

(52)

bevolking

(60)

sociale

samenhang

(66)

veiligheid

(66)

veiligheid

(66)

2007

2009

2012

voorzie-

ningen

(55)

Buurtindex 2012 (buurt 37 Oude Kern)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

56

58

63

50

47

buurtindex

(47)

fysiek

(46)

sociaal

(46)

woningen

(36)

publieke

ruimte

(49)

bevolking

(40)

sociale

samenhang

(53)

veiligheid

(49)

veiligheid

(49)

2007

2009

2012

voorzie-

ningen

(53)

Buurtindex 2012 (buurt 38 Kievitlaan)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

54

36  Vuykterrein

In de buurt Vuykterrein is de buurtindexscore sinds 2009 licht gestegen 
van 57 naar 60. Vooral op de subdimensies veiligheid en voorzieningen 
is de buurt vooruit gegaan. Het aantal aangiftes bij de politie is geste-
gen, maar bewoners oordelen aanzienlijk positiever over criminaliteit en 
overlast en geven hogere rapportcijfers aan met name de sportvoorzie-
ningen. Van de verschillende subdimensies scoren sociale samenhang en 
bevolking het hoogst door een lage vertrekmobiliteit, hoge scores voor 
sociale cohesie en algemene evaluatie van de buurt en weinig bijstands-
uitkeringen, kortdurende werkzoekenden en eenoudergezinnen. Ook de 
scores voor veiligheid en woningen zijn duidelijk hoger dan gemiddeld: 
bewoners oordelen gunstig over de woningen en vooral over criminaliteit 
en overlast in hun buurt. De deelscores voor publieke ruimte en voorzie-
ningen liggen op een gemiddeld niveau.

37  Oude Kern

In Oude Kern was de buurtindexscore al bovengemiddeld, maar is deze 
de afgelopen jaren verder gestegen van 56 naar 63. Sinds 2009 zijn de 
scores veiligheid, sociale samenhang en voorzieningen verbeterd. Verge-
leken met 2009 ervaren bewoners minder verkeers- en gewone overlast, 
geven ze hogere rapportcijfers voor jongeren- en welzijnsvoorzieningen
en is de mobiliteit gedaald. De deelscore bevolking is iets verslechterd 
door toename van kortdurende werkzoekenden. In 2012 scoren de sub-
dimensies publieke ruimte en voorzieningen rond de gemiddelde waar-
den, hoewel het aantal meldingen bij de gemeente per 100 woningen 
hoog is. Het hoogst is de deelscore voor woningen door een hoog rap-
portcijfer en een hoge economische waarde. Ook de andere subdimen-
sies laten duidelijk bovengemiddelde scores zien. De mobiliteit is laag 
en de score algemene evaluatie van de buurt hoog, terwijl bewoners 
gunstig oordelen over criminaliteit en overlast.

38  Kievitlaan

De buurtindexscore in de Kievitlaan is de afgelopen jaren geleidelijk 
gedaald van 54 in 2007 naar 47 in 2012, waardoor de buurt nu lager 
scoort dan gemiddeld. Sinds 2009 verslechterde vooral de subdimensie 
bevolking door toename van het aantal kortdurende werkzoekenden. 
Tussen 2007 en 2009 was vooral de deelscore veiligheid gedaald. De 
probleemscore op basis van ervaren overlast is tussen 2007 en 2009 
duidelijk ongunstiger geworden, maar sindsdien weer wat verbeterd. 
Van de verschillende subdimensies laten in 2012 vooral bevolking en 
woningen ondergemiddelde scores zien. Bewoners geven een laag rap-
portcijfer aan de woningen, het aandeel eenoudergezinnen is hoog en 
het opleidingsniveau is iets lager dan gemiddeld. Alle andere subdi-
mensies tonen waarden rond de gemiddelden, hoewel de onderhouds-
toestand in de buurt ongunstig wordt beoordeeld en bewoners een laag 
cijfer geven aan welzijnsvoorzieningen.
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Middelwatering Oost

Oostgaarde Zuid is het meest 
zuidoostelijk deel van de ge-
meente, ruwweg ten oosten 
van de Couwenhoekseweg en 
ten zuiden van de metrolijn (de 
exacte grens loopt over De Linie, 
de Floridaweg en het water langs 
het Dalpad). In de wijk liggen 
zeven woonbuurten: De Baro-
nie, Diepenbuurt, Dalenbuurt, 
Eilandenbuurt, Waardenbuurt, 

4 Oostgaarde Zuid

Baaienbuurt en Paradijssel/Zandrak. De twee andere buurten zijn 
Sportpark Couwenhoek en AWZI Oostgaarde (afvalwaterzuivering).

De meeste woningen in Oostgaarde Zuid werden gebouwd tussen 
1973 en 1981. Alleen Paradijssel/Zandrak is nieuwer, de woningen 
hier zijn gebouwd van 1999 tot en met 2004. Naar bouwwijze en ei-
gendom komt de woningvoorraad globaal overeen met die in de totale 
gemeente. In De Baronie staan, behalve etagewoningen met lift, ook 
265 seniorenwoningen. In de Dalenbuurt, Eilandenbuurt en Paradijs-
sel/Zandrak staan alleen eigen woningen.

De leeftijdsverdeling komt ongeveer overeen met die in de totale 
gemeente, maar in de Baaienbuurt en vooral in De Baronie wonen 
veel inwoners van 65 jaar en ouder. Het aandeel inwoners uit etni-
sche minderheden is relatief laag (10%), maar in de Diepenbuurt veel 
hoger (26%). De huishoudensverdeling komt globaal overeen met die 
in de totale gemeente. De mobiliteit is iets lager dan gemiddeld.

2009 2012

(half)vrijstaand 8% 8%
rijtjeswoning 47% 48%
etage zond.lift 10% 10%
etage met lift 27% 27%
seniorenwon. 7% 7%

corporatie 36% 35%
part.verhuur 10% 7%
eigen woning 54% 57%

2009 2012

0-24 jaar 25% 25%
25-64 jaar 56% 54%
65 jaar e.o. 18% 21%

etn.minderheid 8% 10%

2009 2012

alleenstaand 40% 39%
paar zond.kind 30% 30%
paar met kind 24% 25%
eenoudergez. 6% 7%

pas verhuisd 20% 14%

            Oostgaarde Zuid  

            gemeente totaal

3648  woningen

7778  inwoners

3816  huishoudens
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In de wijk Oostgaarde Zuid is de buurtindexscore iets hoger dan gemiddeld en de afgelopen jaren ook 
weinig veranderd. Alleen de deelscore voor veiligheid is tussen 2007 en 2009 gedaald en daarna weer net 
zo sterk gestegen. De subdimensies op fysiek terrein laten vrij gemiddelde waarden zien. De wijk scoort 
echter bovengemiddeld op de hoofddimensies sociaal en veiligheid.
In de Diepenbuurt is de buurtindexscore duidelijk lager dan gemiddeld. In De Baronie en de Waarden-
buurt zijn de scores net iets hoger dan gemiddeld, terwijl in de andere buurten de buurtindex duidelijk 
gunstiger is.

Fysiek

De hoofddimensie fysiek en de verschillende subdimensies ervan laten vrij gemiddelde waarden zien en 
zijn de afgelopen jaren weinig veranderd. Wel zijn er per 100 woningen veel meldingen bij de gemeente. 
De gemiddelde afstand tot gezondheidsvoorzieningen en winkels is relatief hoog, maar de afstand tot 
sportvoorzieningen juist laag.

Sociaal

De deelscore sociaal en de twee subdimensies daarvan scoren bovengemiddeld met 58 punten. De score 
op de hoofddimensie sociaal is de afgelopen jaren ook weinig veranderd. Wel is sinds 2009 de deelscore 
sociale samenhang licht verbeterd (minder verhuizingen) en de score bevolking iets verslechterd (meer 
werkzoekenden). In vergelijking met de totale gemeente zijn er in de wijk weinig bijstandsuitkeringen en 
kortdurende werkzoekenden. De mobiliteit is iets lager dan gemiddeld en de score algemene evaluatie 
van de buurt iets hoger.

Veiligheid

Van de verschillende (sub)dimensies scoort veiligheid het gunstigst in Oostgaarde Zuid. Tussen 2007 en 
2009 zijn de bewoners meer overlast gaan ervaren. In 2012 was de probleemscore overlast weer wat 
lager, maar het verschil met 2009 is niet signifi cant. Wel waren er minder aangiftes bij de politie dan in 
2009. In vergelijking met de totale gemeente geven de bewoners gunstige rapportcijfers voor criminaliteit 
en verkeersoverlast.
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Middelwatering Oost

41  De Baronie

Sinds 2007 is de buurtindexscore in De Baronie zeer geleidelijk gestegen 
van 51 naar 54. Die score ligt vlakbij het gemiddelde in de gemeente. 
De deelscore voor veiligheid was al bovengemiddeld maar is sinds 2009 
verder gestegen. In vergelijking met de totale gemeente zijn er weinig 
aangiftes en oordelen bewoners erg gunstig over verkeer en over drugs- 
en andere overlast. Ook op gebied van voorzieningen scoort de buurt 
bovengemiddeld. Bewoners geven zeer lage rapportcijfers voor speel- en 
jongerenvoorzieningen, maar juist hoge cijfers voor ouderen- en ge-
zondheidsvoorzieningen en winkels. De deelscores voor publieke ruimte 
en sociale samenhang zijn bijna net zo hoog als gemiddeld, hoewel 
onderhoud slecht wordt beoordeeld. Duidelijk lager dan gemiddeld zijn 
de scores bevolking en woningen door een laag opleidingsniveau, veel 
eenoudergezinnen en een lage economische waarde van de woningen.

42  Diepenbuurt

De buurtindexscore in de Diepenbuurt is duidelijk lager dan gemiddeld 
en de afgelopen jaren weinig veranderd. Sinds 2009 is de subdimensie 
woningen iets verbeterd en de hoofddimensie sociaal iets achteruitge-
gaan door toename van het aantal bijstandsuitkeringen en werkzoeken-
den. Op vier subdimensies laat de Diepenbuurt in 2012 erg ongunstige 
scores zien: woningen (laag rapportcijfer en lage economische waarde), 
bevolking (veel bijstandsuitkeringen, kortdurende werkzoekenden en 
eenoudergezinnen), sociale samenhang (hoge mobiliteit en lage scores 
voor sociale cohesie en vooral de algemene evaluatie van de buurt) en 
veiligheid (gemiddelde scores voor verkeer, maar veel ervaren drugs- en 
andere overlast, een laag rapportcijfer voor criminaliteit en veel aangif-
tes). Ook publieke ruimte scoort wat lager dan gemiddeld, vooral door 
het grote aantal meldingen bij de gemeente per 100 woningen. Duidelijk 
bovengemiddeld is de score voor voorzieningen met een hoog rapport-
cijfer voor welzijnsvoorzieningen en winkels en relatief korte afstanden 
naar uiteenlopende voorzieningen.

43  Dalenbuurt

In de Dalenbuurt is de buurtindexscore sinds 2009 gestegen van 55 
naar 60 en daarmee gunstiger dan gemiddeld. Vooral op de subdimen-
sies veiligheid en sociale samenhang is de score verbeterd door afname 
van het aantal aangiftes en van de verhuismobiliteit. De buurt laat in 
2012 gunstige scores zien voor bevolking, sociale samenhang en veilig-
heid. Er zijn weinig bijstandsuitkeringen, kortdurende werkzoekenden 
en eenoudergezinnen, de mobiliteit is lager dan gemiddeld en de score 
algemene evaluatie van de buurt bovengemiddeld, terwijl bewoners een 
gunstig rapportcijfer geven voor criminaliteit. In de hoofddimensie fysiek 
liggen de scores rond de gemiddelden. Wel komen er veel meldingen 
binnen bij de gemeente en geven bewoners lage cijfers voor onderhoud.

45  Eilandenbuurt

In de Eilandenbuurt is de buurtindex hoger dan gemiddeld en de laatste 
jaren weinig veranderd. Wel is de hoofddimensie fysiek iets achteruit ge-
gaan en de subdimensie sociale samenhang verbeterd (door afname van 
de mobiliteit). De buurt laat vooral gunstige scores zien voor bevolking, 
sociale samenhang en veiligheid. Er zijn weinig bijstandsuitkeringen, 
werkzoekenden en eenoudergezinnen, de mobiliteit is laag en de scores 
sociale cohesie en algemene evaluatie van de buurt hoog. Bewoners er-
varen weinig criminaliteit en overlast en geven een gunstig rapportcijfer 
voor verkeersoverlast. De score publieke ruimte is ondergemiddeld door 
veel meldingen bij de gemeente en een laag cijfer voor onderhoud.
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46  Waardenbuurt

In de Waardenbuurt was de buurtindexscore tussen 2007 en 2009 ge-
daald van 56 naar 49, door een achteruitgang in de hoofddimensies fy-
siek en vooral veiligheid. Sinds 2009 is de score weer net zo hard geste-
gen naar 55: de deelscores veiligheid, publieke ruimte en voorzieningen 
gingen omhoog. Het aantal aangiftes bij de politie is gedaald en bewo-
ners werden tevredener over groen, onderhoud, speel- en sportvoorzie-
ningen en winkels. Van de verschillende subdimensies laten woningen en 
voorzieningen de laagste scores zien door een wat lagere economische 
waarde en een grote gemiddelde afstand tot gezondheidsvoorzieningen 
en winkels. De scores bevolking, publieke ruimte, sociale samenhang 
en veiligheid zijn iets hoger dan gemiddeld. Bewoners oordelen gunstig 
over speelvoorzieningen en criminaliteit, er zijn weinig aangiftes bij de 
politie en de mobiliteit is lager dan gemiddeld.

48  Baaienbuurt

De buurtindexscore in de Baaienbuurt is bovengemiddeld (60) en de 
afgelopen jaren weinig veranderd. Tussen 2009 en 2012 is alleen de 
score voor voorzieningen gedaald en nu ondergemiddeld. De afstand tot 
gezondheidsvoorzieningen is toegenomen en bewoners geven een lager 
rapportcijfer dan in 2009 aan de sportvoorzieningen. Vergeleken met de 
totale gemeente oordelen bewoners ongunstig over welzijnsvoorzienin-
gen en zijn de afstanden relatief groot naar gezondheids- en welzijns-
voorzieningen en winkels. De subdimensies woningen en publieke ruimte 
scoren rond de gemiddelde waarden, hoewel de cijfers van bewoners 
voor het onderhoud wat lager zijn dan gemiddeld. Op de hoofddimensies 
sociaal en vooral veiligheid laat de Baaienbuurt gunstige scores zien: 
weinig bijstandsuitkeringen, kortdurende werkzoekenden en eenouder-
gezinnen, een lage mobiliteit en een gunstig oordeel van bewoners over 
criminaliteit en verkeers- en andere overlast.

49  Paradijssel/Zandrak

De betrekkelijk nieuwe buurt Paradijssel/Zandrak heeft de hoogste 
buurtindexscore van de gemeente: 64. De score is de afgelopen jaren 
ook nauwelijks veranderd, hoewel de deelscore publieke ruimte wat 
lager is dan in 2009. Dat komt vooral door een zeer sterke toename 
van het aantal meldingen bij de gemeente. Van de verschillende subdi-
mensies scoren veiligheid, woningen en bevolking het hoogst. Bewoners 
oordelen heel gunstig over criminaliteit, overlast en de woningen in de 
buurt, er zijn weinig aangiftes bij de politie, weinig bijstandsuitkeringen, 
kortdurende werkzoekenden en eenoudergezinnen en het opleidingsni-
veau is hoog. Ook de deelscore sociale samenhang is gunstig: de mo-
biliteit is laag en de score algemene evaluatie van de buurt gunstig. De 
score publieke ruimte is hoger dan gemiddeld: bewoners zijn erg positief 
over speelvoorzieningen en onderhoud maar het aantal meldingen bij de 
gemeente is (in 2010 en 2011) hoog. Op de subdimensie voorzieningen 
scoort de buurt ondergemiddeld door de relatief grote afstanden en door 
lage rapportcijfers voor gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.
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Middelwatering Oost

Oostgaarde Noord bestaat uit de 
buurten Beemster/Purmerhoek, 
Schermerhoek, Wormerhoek, 
Scandinavischebuurt, Ameri-
kaansebuurt, Bergenbuurt en 
Molukkenbuurt. In de Wormer-
hoek staan bedrijven maar sinds 
kort ook 176 appartementen. In 
dit rapport worden de Wormer-
hoek en Schermerhoek gecom-
bineerd. De wijk ligt tussen 

5 Oostgaarde Noord

de Abram van Rijckevorselweg, Couwenhoekseweg en De Linie, de 
Floridaweg en het water langs het Dalpad.

In Oostgaarde Noord staan vooral veel etagewoningen met lift (79%), 
met name in de hoekenbuurten en de Bergenbuurt. Het aandeel 
corporatiewoningen is relatief hoog, maar in de Scandinavischebuurt 
staan alleen eigen woningen. De meeste woningen zijn gebouwd in de 
periode 1968-1978, maar 12% werd in de loop van de daarop vol-
gende decennia gebouwd.

De leeftijdsverdeling van de 6259 inwoners komt ongeveer overeen 
met die in de totale gemeente en dat geldt ook voor het aandeel 
inwoners uit etnische minderheden en voor de huishoudensverdeling. 
In de hoekenbuurten wonen echter veel eenoudergezinnen en veel 
mensen uit etnische minderheden. De mobiliteit is vrij gemiddeld, 
maar hoog in de Schermerhoek/Wormerhoek.

2009 2012

(half)vrijstaand 3% 2%
rijtjeswoning 17% 16%
etage zond.lift 0% 0%
etage met lift 77% 79%
seniorenwon. 3% 3%

corporatie 69% 63%
part.verhuur 7% 10%
eigen woning 24% 27%

2009 2012

0-24 jaar 28% 27%
25-64 jaar 57% 55%
65 jaar e.o. 16% 17%

etn.minderheid 20% 20%

2009 2012

alleenstaand 43% 43%
paar zond.kind 24% 24%
paar met kind 19% 19%
eenoudergez. 14% 13%

pas verhuisd 19% 21%

            Oostgaarde Noord  

            gemeente totaal

3112  woningen

6259  inwoners

3214  huishoudens
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De buurtindexscore voor de hele wijk Oostgaarde Noord is iets lager dan gemiddeld. Tussen 2007 en 2009 
was de score gestegen van 46 naar 51. In alle subdimensies behalve sociale samenhang was de score 
toen verbeterd. Tussen 2009 en 2012 is de score weer achteruit gegaan van 51 naar 48: de score daalde 
op gebied van veiligheid, woningen, publieke ruimte en bevolking terwijl de sociale samenhang iets ver-
beterde.
Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de buurten. De score in de Schermerhoek/Wormerhoek is de 
laagste van de gemeente (35). De Beemster/Purmerhoek doet het beter, maar ook hier is de score lager 
dan gemiddeld. De Amerikaansebuurt en Bergenbuurt laten gemiddelde scores zien, terwijl de Molukken-
buurt en vooral de Scandinavischebuurt hoger scoren dan gemiddeld. In de Schermerhoek en de Bergen-
buurt is de score sinds 2009 gedaald.

Fysiek

De deelscore fysiek ligt net iets hoger dan gemiddeld. De subdimensie woningen laat een lage score zien 
door een laag rapportcijfer en een lage economische waarde. De wijk scoort echter bovengemiddeld op 
zowel de publieke ruimte als voorzieningen. Bewoners zijn tevreden over groen en over speel-, jongeren-, 
ouderen-, welzijns- en sportvoorzieningen. Wel zijn de scores binnen alle subdimensies van fysiek in 2012 
wat lager dan in 2009 door daling van rapportcijfers voor de woningen in de buurt, speelvoorzieningen en 
onderhoud.

Sociaal

De deelscore sociaal en vooral de subdimensie bevolking laat een score zien onder het gemiddelde. De 
lage score bevolking wordt veroorzaakt door veel bijstandsuitkeringen, kortdurende werkzoekenden en 
eenoudergezinnen en een laag opleidingsniveau. De sociale samenhang is ondergemiddeld door een iets 
hogere mobiliteit en iets lagere scores voor sociale cohesie en algemene evaluatie van de buurt dan in de 
totale gemeente. De sociale samenhang is wel iets verbeterd door een daling van de vertrekmobiliteit.

Veiligheid

De deelscore voor veiligheid was aanvankelijk gestegen van 49 naar 53, maar is sinds 2009 weer gedaald 
en is nu iets lager dan gemiddeld. De rapportcijfers voor verkeersoverlast en criminaliteit en de score voor 
ervaren overlast waren tussen 2007 en 2009 allen verbeterd, maar liggen in 2012 weer op het niveau van 
2007. Het aantal aangiftes bij de politie en het aantal inwoners dat drugsoverlast ervaart bleef de hele 
periode ongeveer gelijk. In vergelijking met de totale gemeente geven de bewoners een ongunstig cijfer 
voor criminaliteit en ervaren ze veel drugs- en andere overlast, maar het aantal aangiftes is gemiddeld.
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51  Beemster/Purmerhoek

In de Beemster/Purmerhoek steeg de buurtindexscore de afgelopen 
jaren geleidelijk van 42 naar 46. Tussen 2007 en 2009 verbeterden alle 
subdimensies binnen fysiek. Sinds 2009 is vooral de sociale samenhang 
gestegen (daling mobiliteit en stijging algemene evaluatie van de buurt). 
Ook de scores voor voorzieningen en veiligheid gingen omhoog, hoewel 
verschillen bij individuele indicatoren niet signifi cant zijn. Op bevolking, 
woningen en publieke ruimte daalden de scores juist: hier zijn vooral de 
(nog steeds hoge) rapportcijfers voor speelgelegenheden gedaald. In ver-
gelijking met de gemeente scoort de buurt vooral ongunstig op wonin-
gen en bevolking: een laag rapportcijfer en economische waarde van de 
woningen, veel bijstandsuitkeringen, werkzoekenden en eenoudergezin-
nen en een laag opleidingsniveau. De score sociale samenhang is onder-
gemiddeld door lage scores voor sociale cohesie en algemene evaluatie 
van de buurt. De deelscore veiligheid is nauwelijks lager dan gemiddeld 
terwijl de buurt gunstig scoort op voorzieningen en publieke ruimte: 
hoge cijfers voor voorzieningen en weinig meldingen bij de gemeente.

52 / 53  Schermerhoek/Wormerhoek

In de Schermerhoek/Wormerhoek was de buurtindexscore tussen 2007 
en 2009 sterk verbeterd: vooral de subdimensies binnen fysiek gingen fors 
vooruit. Sinds 2009 daalde de totaalscore weer bijna net zo hard (van 42 
naar 35) door een achteruitgang bij woningen, publieke ruimte, veiligheid 
en sociale samenhang. Het rapportcijfer voor woningen daalde, het aantal 
meldingen bij de gemeente steeg en bewoners ervaren meer overlast. 
Door de nieuwbouw zijn de afstand tot diverse voorzieningen en het 
aandeel vestigers iets gestegen. De scores woningen en bevolking zijn 
net zo laag als in de Beemster/Purmerhoek, om dezelfde redenen. Maar 
de Schermerhoek/Wormerhoek laat daarnaast zeer lage scores zien op 
veiligheid en sociale samenhang. Bewoners ervaren veel drugs- en andere 
overlast en geven een ongunstig cijfer voor criminaliteit terwijl het aantal 
aangiftes hoog is. De mobiliteit is hoog (vertrek en vestiging) en de scores 
sociale cohesie en algemene evaluatie lager dan in alle andere buurten. 
Aan de andere kant zijn de cijfers voor publieke ruimte en voorzieningen 
bovengemiddeld: bewoners zijn tevreden over groen, speelgelegenheden 
en voorzieningen en het aantal meldingen bij de gemeente is laag.

54  Scandinavischebuurt

In de Scandinavischebuurt is de buurtindexscore duidelijk hoger dan ge-
middeld en sinds 2007 bovendien gestegen van 57 naar 63. Vooral voor 
veiligheid, publieke ruimte en voorzieningen zijn de scores sinds 2009 
gestegen: bewoners ervaren minder drugsoverlast en oordelen positiever 
over onderhoud dan in 2009. De subdimensie publieke ruimte scoort op 
een gemiddeld niveau. Woningen en veiligheid scoren bovengemiddeld: 
bewoners oordelen gunstig over de woningen, de verkeerssituatie en 
overlast in de buurt. De hoogste scores zijn te zien bij de subdimensies 
sociale samenhang, bevolking en voorzieningen. De mobiliteit is heel 
laag, de scores sociale cohesie en algemene evaluatie gunstig, er zijn erg 
weinig bijstandsuitkeringen, werkzoekenden en eenoudergezinnen en de 
cijfers voor en afstanden naar diverse voorzieningen zijn gunstig.

55  Amerikaansebuurt

In de Amerikaansebuurt is de buurtindexscore vrijwel gelijk aan die in de 
hele gemeente en sinds 2009 weinig veranderd (maar wel hoger dan in 
2007). Wel zijn sinds 2009 de scores woningen en publieke ruimte iets 
gedaald en bevolking en sociale samenhang iets gestegen. Op het niveau 
van individuele indicatoren zijn de ontwikkelingen marginaal. In verge-
lijking met de totale gemeente scoort de buurt vooral laag op woningen 
(laag rapportcijfer en lage economische waarde) en hoog op voorzienin-
gen en bevolking (weinig bijstandsuitkeringen en werkzoekenden en lage 
afstanden naar diverse voorzieningen).
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56  Bergenbuurt

In de Bergenbuurt is de bol van de buurtindex grotendeels grijs. De 
buurtindex en de verschillende subdimensies liggen rond of vlak boven 
de gemiddelden: tussen 46 en 60. Tussen 2007 en 2009 was de totaal-
score gestegen van 50 naar 56, vooral binnen de subdimensies bevol-
king en veiligheid (onder meer door afname bijstandsuitkeringen en 
werkzoekenden). Tussen 2009 en 2012 is de buurtindex weer gedaald, 
vooral op gebied van veiligheid. Bewoners gingen negatiever oordelen 
over criminaliteit, verkeersoverlast en andere overlast. De deelscores 
voor veiligheid en sociale samenhang zijn nu iets lager dan gemiddeld: 
bewoners ervaren relatief veel overlast en de sociale cohesie is iets lager 
dan gemiddeld. De deelscores voor woningen en bevolking liggen op een 
gemiddeld niveau, terwijl publieke ruimte en voorzieningen iets hoger 
scoren dan gemiddeld. Bewoners zijn relatief tevreden over het groen, 
er komen weinig meldingen bij de gemeente en de afstanden naar wel-
zijns-, sport- en winkelvoorzieningen zijn kleiner dan gemiddeld.

57  Molukkenbuurt

De Molukkenbuurt is een bijzondere buurt met veel inwoners van 
Molukse herkomst. De verschillende subdimensies lopen sterk uiteen 
(met scores van 32 naar 73), maar resulteren in een bovengemiddelde 
totaalscore. Die score was tussen 2007 en 2009 licht gestegen (vooral in 
de subdimensie bevolking door afname van het aantal voortijdig school-
verlaters) maar is daarna weer licht gedaald van 59 punten in 2009 
naar 56 in 2012. De subdimensies woningen, voorzieningen en bevol-
king zijn sinds 2009 licht gedaald, hoewel het verschil tussen 2009 en 
2012 bij individuele indicatoren niet signifi cant is. Van de verschillende 
subdimensies scoort woningen het laagst door een laag rapportcijfer en 
lage economische waarde. Bij bevolking en voorzieningen zijn de scores 
iets lager dan gemiddeld (vooral door gezondheidsvoorzieningen en een 
ondergemiddeld opleidingsniveau). Heel gunstig zijn de deelscores voor 
sociale samenhang en veiligheid: hoge scores voor de algemene evalua-
tie van de buurt en vooral sociale cohesie, een gunstig oordeel over ver-
keersoverlast en gewone overlast en zeer weinig aangiftes bij de politie.
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Schenkel bestaat uit de Molen-
buurt, Florabuurt, Bloemen-
buurt-west en -oost, Akker/
Haagwinde en Sportpark Schen-
kel. Ook de ‘s Gravenweg wordt 
tot de wijk Schenkel gerekend. 
De buurten van ‘s Gravenweg 
liggen tussen de Ringvaart en 
Abram van Rijckevorselweg. De 
andere buurten liggen tussen 
de Capelseweg, Ringvaart en de 

6 Schenkel

grens met de gemeente Rotterdam.

De wijk kent een gevarieerde woningvoorraad wat betreft ouderdom, 
bouwwijzen en eigendom. In de Florabuurt staan alleen etagewonin-
gen. De Molenbuurt is qua woningvoorraad de jongste buurt in de 
wijk. Het aandeel corporatiewoningen is iets hoger dan gemiddeld.

De leeftijdsverdeling van de 6109 inwoners in Schenkel komt globaal 
overeen met die in de totale gemeente. In de Bloemenbuurt-west en 
Akker/Haagwinde wonen echter meer ouderen vanaf 65 jaar. Van alle 
inwoners behoort 16% tot een etnische minderheid. In de Florabuurt 
is dat percentage veel hoger: 34%.
Onder de 2969 huishoudens is het percentage eenoudergezinnen 
iets hoger dan in de totale gemeente: 13%. In de Florabuurt maken 
eenoudergezinnen 24% van alle huishoudens uit. Ongeveer een van 
de zes huishoudens (17%) woont korter dan twee jaar op het huidige 
adres. 

2009 2012

(half)vrijstaand 14% 14%
rijtjeswoning 28% 29%
etage zond.lift 23% 23%
etage met lift 34% 34%
seniorenwon. 1% 1%

corporatie 48% 48%
part.verhuur 10% 7%
eigen woning 42% 46%

2009 2012

0-24 jaar 30% 30%
25-64 jaar 52% 51%
65 jaar e.o. 18% 19%

etn.minderheid 15% 16%

2009 2012

alleenstaand 40% 42%
paar zond.kind 26% 25%
paar met kind 22% 21%
eenoudergez. 13% 13%

pas verhuisd 21% 17%

            Schenkel  

            gemeente totaal

2776  woningen

6109  inwoners

2969  huishoudens
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De fi guur hierboven van de buurtindex laat een vrij grijs beeld zien. Dat betekent heel gemiddelde scores 
voor de buurtindex en de verschillende hoofd- en subdimensies daarvan. Alleen het voorzieningenniveau 
kleurt groen, maar is niet hoger dan gemiddeld omdat deze score ook in de totale gemeente is verbeterd. 
De score voor publieke ruimte is wel iets hoger dan gemiddeld, terwijl de subdimensie bevolking iets lager 
scoort. De afgelopen jaren is de score van de buurtindex nauwelijks veranderd. Wel bestaan er aanzien-
lijke verschillen tussen de buurten. De score is het laagst in de Florabuurt, maar steeg daar wel van 36 
naar 41. Ook in ‘s Gravenweg West steeg de score (van 56 naar 61) en is nu hoger dan in alle andere 
buurten van Schenkel. In de Molenbuurt, Bloemenbuurt-west en Akker/Haagwinde ligt de score tussen 56 
en 59. Een forse daling van de score is te zien in de Bloemenbuurt-oost. Hier zakte de buurtindexscore 8 
punten (van 53 naar 45): meer dan in enige andere Capelse buurt.

Fysiek

De deelscore fysiek bleef de afgelopen jaren vrijwel constant (op 53) en ligt daarmee iets hoger dan 
gemiddeld in de hele gemeente. Van de subdimensies binnen fysiek is de score voor voorzieningen het 
hoogst. Sinds 2009 steeg deze score van 53 naar 56, vooral door de komst van een nieuw jeugdhonk aan 
De Bongerd. In vergelijking met de totale gemeente beoordelen bewoners de welzijnsvoorzieningen in 
hun buurt bovengemiddeld (6,4), maar gezondheidsvoorzieningen lager dan in de hele gemeente (7,3).

Sociaal

De deelscore sociaal ligt op een gemiddeld niveau en is de afgelopen jaren weinig veranderd. Net zoals in 
de totale gemeente was sinds 2009 sprake van een daling op de subdimensie bevolking (van 50 naar 47 
door sterke toename kortdurende werkzoekenden) en een stijging op de subdimensie sociale samenhang 
(van 48 naar 52 omdat er minder wordt verhuisd).

Veiligheid

De deelscore voor veiligheid was tussen 2007 en 2009 gedaald van 53 naar 50 maar is sindsdien weer 
verbeterd en ligt nu weer op 53. Dat komt vooral omdat bewoners minder geluidsoverlast in hun buurt er-
varen. In vergelijking met de totale gemeente zijn er veel bewoners die vinden dat drugsoverlast soms of 
vaak in de buurt voorkomt. Het rapportcijfer voor criminaliteit (6,8) is echter gunstiger dan in de meeste 
andere wijken.

buurtindex

(52)

fysiek

(53)

sociaal

(50)

woningen

(49)

publieke

ruimte

(54)

bevolking

(47)

sociale

samenhang

(52)

veiligheid

(53)

veiligheid

(53)

voorzie-

ningen

(56)

Buurtindex 2012 (wijk Schenkel)

2007               2009                 2012

Ontwikkeling 2007-2012

veiligheid

sociaal

fysiek

buurtindex

totaal

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

48

49

50

50veiligheid

sociaal

fysiek

buurtindex

totaal

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

51

51

52

52

53

53

53

53



Buur  ndex  201236

Middelwatering Oost

61  Molenbuurt

De buurtindexscore voor de Molenbuurt is hoger dan gemiddeld (58) en 
sinds 2009 nauwelijks veranderd. Ook de scores op de hoofd- en subdi-
mensies zijn sinds 2009 nauwelijks veranderd.
Het hoogst is de deelscore fysiek (63) en daarbinnen de subdimensie 
woningen (68): zowel het rapportcijfer van bewoners voor woningen in 
de buurt als de economische waarde van de woningen zijn hoog. Ook 
de deelscore sociaal is relatief hoog met onder meer een hoge sociale 
cohesie en hoog opleidingsniveau. Op gebied van veiligheid scoort de 
buurt vrij gemiddeld (53), maar het rapportcijfer voor criminaliteit (7,2) 
is gunstiger dan in de totale gemeente.

62  Florabuurt

De buurtindexscore voor de Florabuurt is relatief laag, maar sinds 2009 
duidelijk gestegen van 36 naar 41. Vooral de deelscore voor veiligheid is 
verbeterd: van 37 naar 45. Op individuele indicatoren voor veiligheid is 
de ontwikkeling sinds 2009 niet signifi cant, maar samengevoegd leidt de 
ontwikkeling tot een duidelijk positiever beeld. 
De deelscore sociaal is een van de laagste in de gemeente. Vooral de so-
ciale samenhang scoort erg laag zoals vooral blijkt uit de scores sociale 
cohesie en algemene evaluatie van de buurt. De score algemene evalu-
atie (hoe prettig vinden bewoners het om in de buurt te wonen) is sinds 
2009 wel gestegen van 4,6 naar 5,4. De lage score op de subdimensie 
bevolking wordt vooral veroorzaakt door veel kortdurende werkzoeken-
den en veel eenoudergezinnen (66% van gezinnen met kinderen). 
Binnen fysiek scoort de woningvoorraad ongunstig maar het voorzienin-
genniveau gunstiger dan gemiddeld.

63  Bloemenbuurt-west

In de Bloemenbuurt-west is de buurtindexscore iets hoger dan gemid-
deld en de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. De scores op de drie 
hoofddimensies fysiek, sociaal en veiligheid ontlopen elkaar niet veel. 
Van de zes subdimensies scoort de sociale samenhang het hoogst (lage 
mobiliteit, sociale cohesie en algemene evaluatie van de buurt iets ho-
ger dan gemiddeld). Binnen de subdimensie voorzieningen is het beeld 
redelijk gunstig, hoewel de rapportcijfers voor afzonderlijke voorzienin-
gen niet signifi cant hoger zijn dan gemiddeld. Bewoners zijn wel relatief 
tevreden over het onderhoud (in de subdimensie publieke ruimte).

64  Bloemenbuurt-oost

In geen enkele buurt in Capelle is de buurtindexscore sinds 2009 sterker 
gedaald dan in de Bloemenbuurt-oost: van 53 naar 45. Daarmee scoort 
de buurt nu lager dan gemiddeld. Alle deelscores gingen omlaag.
De deelscore fysiek daalde van 51 naar 41. Bewoners gaven lagere rap-
portcijfers voor de woningen in de buurt (van 7,1 naar 6,3) en onder-
houd en ze zijn minder tevreden over het groen.
De deelscore sociaal is gedaald van 50 naar 42. Zowel de subdimensies 
bevolking als sociale samenhang zijn gedaald, onder meer door een toe-
name van het aantal kortdurende werkzoekenden. Zowel op de hoofddi-
mensies fysiek als sociaal scoort de buurt nu onder gemiddeld.
De deelscore veiligheid daalde eveneens (van 59 naar 53) en ligt nu op 
een gemiddeld niveau. Op gebied van veiligheid is er niet een indicator 
die er uit springt maar samengevoegd tonen ze een achteruitgang.
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65  Akker/Haagwinde

In de buurt Akker/Haagwinde is de buurtindexscore hoger dan gemid-
deld (59) en sinds 2007 nauwelijks veranderd. Ook de scores op de 
hoofd- en subdimensies zijn weinig veranderd.
Het meest gunstig scoort deze buurt op de hoofddimensie veiligheid 
(65). De bewoners geven een gunstig rapportcijfer voor criminaliteit 
(7,5) en ze ervaren weinig overlast in de buurt terwijl ook bij de poli-
tie weinig aangiftes worden geregistreerd. Ook de deelscore sociaal is 
relatief hoog door een laag aantal werkzoekenden en bijstandsuitkerin-
gen en een hoge sociale cohesie. Op het fysieke gebied liggen de cijfers 
dichterbij de gemiddelden in Capelle aan den IJssel.

21 / 22  ‘s Gravenweg West

De buurten van ‘s Gravenweg zijn alleen al door de ruimtelijke struc-
tuur sterk afwijkend van de meeste woonbuurten in de gemeente. Dat 
resulteert in zowel heel hoge als heel lage scores op de indicatoren en 
subdimensies. In ‘s Gravenweg West slaat de totaalscore positief uit 
(61) en ook de scores op de hoofddimensies liggen rond de 60.
De subdimensie woningen scoort zeer gunstig (91) door een hoog rap-
portcijfer en een hoge economische waarde van de huizen. Ook de 
subdimensie bevolking kent een hoge score (68) door weinig uitkerin-
gen en werkzoekenden en een hoog opleidingsniveau van de bevolking. 
Bovengemiddeld zijn ook de subdimensies veiligheid en sociale samen-
hang. Duidelijk onder het gemiddelde zijn de scores voor de publieke 
ruimte (lage cijfers voor speelvoorzieningen en - per 100 woningen - 
veel klachten over de woonomgeving) en voor voorzieningen (bewoners 
geven lage cijfers voor jongeren-, ouderen- en sportvoorzieningen).

31 / 58 / 59  ‘s Gravenweg Oost

Ook de ‘s Gravenweg Oost kent heel lage en heel hoge scores op de 
indicatoren en subdimensies, maar in deze buurt resulteert dat in een 
buurtindexscore die vrijwel gelijk is aan het gemeentelijke gemiddelde.
Net als in ‘s Gravenweg West is de subdimensie woningen zeer gunstig 
(87) door een hoog rapportcijfer en een hoge economische waarde van 
de huizen. Ook hoog is de deelscore sociale samenhang (73): de scores 
sociale cohesie en algemene evaluatie van de buurt zijn aanzienlijk ho-
ger dan gemiddeld. De subdimensie bevolking scoort gemiddeld.
Het meest ongunstig scoort de ‘s Gravenweg Oost op gebied van voor-
zieningen (33): bewoners geven lage cijfers aan alle soorten buurtvoor-
zieningen. Ook ondergemiddeld scoren de subdimensies publieke ruimte 
(door lage cijfers voor speelvoorzieningen en - per 100 woningen - veel 
klachten over de woonomgeving) en voor veiligheid (veel verkeersover-
last en - opnieuw per 100 woningen - veel bij de politie geregistreerde 
incidenten).
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Schollevaar Zuid is wat be-
treft het aantal inwoners ver-
reweg de grootste wijk van de 
gemeente. De wijk omvat de 
woonbuurten Dansenbuurt-
noord en -zuid, Burgenbuurt, 
Ervenbuurt, Instrumentenbuurt, 
Kunstenaarsbuurt, Operabuurt, 
Gebouwenbuurt en Schildersvor-
menbuurt. Ook de buurt Stads-
deelpark hoort bij deze wijk. De 

7 Schollevaar Zuid

wijk wordt begrensd door de spoorlijn naar Gouda, de Capelseweg, de 
Ringvaart en de grens met de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel.

Het Stadsdeelpark bestaat vooral uit groen maar er staan woningen
aan de straat Ringvaartpark (gebouwd in 1998) en langs de Bermweg 
en Capelseweg (grotendeels uit de jaren 30). De andere buurten wer-
den gebouwd in de periode 1978-1990. De wijk kent weinig etage-
woningen met lift maar relatief veel etagewoningen zonder lift. In de 
Instrumenten- en Kunstenaarsbuurt staan seniorenwoningen. De ver-
deling naar eigendom is ongeveer gelijk aan die in heel Capelle, maar 
in de Burgenbuurt en Stadsdeelpark staan vooral eigen woningen.

Onder de ruim 14.000 inwoners is het aandeel ouderen vanaf 65 jaar 
lager dan in de totale gemeente. Het aandeel etnische minderheden 
is wat hoger, vooral in de oostelijke buurten en in de Dansenbuurt-
zuid. In deze zelfde buurten wonen ook relatief veel eenoudergezin-
nen. Voor de gehele wijk geldt dat de verdeling naar huishoudens 
globaal overeen komt met die in de totale gemeente. De mobiliteit 
ligt op een gemiddeld niveau, maar in de Operabuurt en Gebouwen-
buurt wordt vaker verhuisd. 

2009 2012

(half)vrijstaand 6% 5%
rijtjeswoning 40% 40%
etage zond.lift 34% 35%
etage met lift 13% 14%
seniorenwon. 6% 6%

corporatie 43% 44%
part.verhuur 11% 8%
eigen woning 46% 50%

2009 2012

0-24 jaar 30% 29%
25-64 jaar 60% 60%
65 jaar e.o. 10% 11%

etn.minderheid 18% 20%

2009 2012

alleenstaand 42% 43%
paar zond.kind 23% 23%
paar met kind 24% 23%
eenoudergez. 11% 11%

pas verhuisd 22% 17%

            Schollevaar Zuid  

            gemeente totaal

6613  woningen

14046  inwoners

7047  huishoudens
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De buurtindex in Schollevaar Zuid is lager dan gemiddeld (46) en de laatste jaren nauwelijks veranderd. 
Ook de scores voor de hoofddimensies en de meeste subdimensies zijn weinig veranderd. Van de verschil-
lende subdimensies scoren veiligheid en woningen het laagst. 
Er zijn wel verschillen tussen de buurten. De buurtindex is het laagst in de Gebouwenbuurt (36) en Ope-
rabuurt (40). Ook in de Dansenbuurt-zuid (44) en Schildersvormenbuurt (45) is de score ondergemiddeld. 
Alle andere buurten hebben een score rond het gemiddelde: tussen 48 en 53. De afgelopen jaren is de 
score gedaald in de Gebouwenbuurt  (sinds 2007 van 43 naar 36) en gestegen in de Operabuurt (sinds 
2009 van 36 naar 40). In de andere buurten zijn de verschuivingen beperkt.

Fysiek

De deelscore fysiek bleef de afgelopen jaren vrijwel constant (op 48) en ligt daarmee net onder het ge-
meentelijke gemiddelde. Het is vooral de subdimensie woningen die laag scoort (39). De WOZ-waarde 
is iets lager dan gemiddeld maar vooral het lage rapportcijfer voor de woningen in de buurt drukt deze 
deelscore. De scores voor de subdimensies publieke ruimte en voorzieningen zijn gemiddeld.

Sociaal

Ook de deelscore sociaal is weinig veranderd en ligt iets onder het gemiddelde op 48. De constante score 
hangt samen met twee tegenstrijdige ontwikkelingen. De score op de subdimensie sociale samenhang 
ging omhoog van 41 naar 48, voornamelijk omdat er minder wordt verhuisd. De deelscore bevolking is 
juist iets gedaald: het aantal werkzoekenden steeg iets sterker dan in de hele gemeente. 

Veiligheid

De deelscore voor veiligheid is ondergemiddeld en bleef de afgelopen jaren ongeveer gelijk. Het aantal 
aangiftes bij de politie (geweld en inbraken) en het aantal geregistreerde verkeersongevallen zijn niet of 
nauwelijks hoger dan gemiddeld. Bewoners oordelen echter ongunstig over criminaliteit, verkeersveilig-
heid en (drugs)overlast.
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70  Dansenbuurt-noord

De buurtindexscore voor de Dansenbuurt-noord is bijna net zo hoog als 
gemiddeld in de gemeente en de afgelopen jaren weinig veranderd.
Het laagst is de deelscore fysiek door de lage scores voor vooral wonin-
gen en publieke ruimte. De score woningen is ook gedaald van 50 naar 
41. Binnen de publieke ruimte oordelen bewoners met name negatief 
over speelvoorzieningen en over het onderhoud (vooral van de bestra-
ting). De score voor voorzieningen is iets lager dan gemiddeld door een 
laag rapportcijfer van bewoners voor jongeren- en ouderenvoorzienin-
gen. Binnen de hoofddimensie sociaal is vooral de sociale samenhang 
iets hoger dan gemiddeld omdat er weinig wordt verhuisd in de buurt. 
De score veiligheid is bijna net zo hoog als gemiddeld.

71  Burgenbuurt

In de Burgenbuurt is de buurtindexscore gelijk aan die van de hele 
gemeente. De score is niet veel anders dan in 2007 en 2009. De score 
fysiek is ook vrij gemiddeld, maar de scores op de subdimensies lopen 
uiteen. De score voor woningen is lager dan gemiddeld, terwijl voorzie-
ningen juist hoger scoren. Vooral op gebied van welzijnsvoorzieningen 
scoort de buurt positief.
Op de hoofddimensie sociaal scoort de Burgenbuurt iets hoger dan 
gemiddeld. Dat komt door de hoge score bevolking (de aandelen een-
oudergezinnen, werkzoekenden en bijstandsuitkeringen zijn iets lager 
dan gemiddeld). De deelscore voor veiligheid ligt vlakbij het gemiddelde, 
hoewel de bewoners een ongunstig rapportcijfer geven voor criminaliteit.

72  Dansenbuurt-zuid

De buurtindexscore in de Dansenbuurt-zuid is lager dan gemiddeld. 
Tussen 2007 en 2009 steeg de score van 41 naar 45; daarna bleef deze 
vrijwel gelijk (44 in 2012). Alle hoofddimensies scoren ongeveer ge-
lijk rond de score van 44. Dat geldt ook voor de deelscore fysiek, maar 
de subdimensies ervan lopen sterk uiteen. De subdimensie woningen 
scoort zeer ongunstig: de WOZ-waarde is laag en het rapportcijfer van 
bewoners voor de woningen in de buurt daalde van 6,2 naar 5,5 en is 
daarmee nu lager dan in alle andere buurten. Op voorzieningen scoort de 
buurt juist bovengemiddeld door een hoge waardering voor welzijns- en 
sportvoorzieningen. De subdimensie sociale samenhang is ongunstig door 
lage scores voor sociale cohesie en algemene evaluatie van de buurt. De 
ondergemiddelde score voor veiligheid wordt vooral veroorzaakt door 
een laag rapportcijfer criminaliteit; bij de politie is het totaal aantal aan-
giften vrij gemiddeld hoewel er relatief veel woninginbraken zijn.

73  Ervenbuurt

De buurtindexscore in de Ervenbuurt is bijna net zo hoog als in de totale 
gemeente. Het laagst scoren de subdimensies woningen en veiligheid. 
De lage score veiligheid komt vooral door het rapportcijfer van bewoners 
voor criminaliteit (4,8): de laagste score in de gemeente. Op de an-
dere indicatoren binnen veiligheid scoren de indicatoren echter rond het 
gemiddelde. De deelscore publieke ruimte is verbeterd van 39 naar 51 
en ligt nu op een gemiddeld niveau. Bewoners zijn vooral tevredener ge-
worden over de groenvoorziening. De deelscore voorzieningen is hoger 
dan in de totale gemeente, vooral door gunstige cijfers voor welzijns-
voorzieningen. De hoofddimensie sociaal ligt op een gemiddeld niveau.
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74  Stadsdeelpark

Het Stadsdeelpark is een uitgestrekte buurt met veel groen. De meeste 
cijfers hebben echter alleen betrekking op de bewoonde gebieden: 
Ringvaartpark, Bermweg en Capelseweg. De totale buurtindexscore (53) 
ligt dichtbij het gemiddelde, maar de subdimensies lopen sterk uiteen. 
Stadsdeelpark scoort laag op voorzieningen (vooral gezondheids- en 
welzijnsvoorzieningen en winkels) en op veiligheid (per 100 wonin-
gen veel verkeersongevallen en autoinbraken en een laag oordeel van 
bewoners over verkeersveiligheid). Daarbij moet worden aangetekend 
dat weergave per 100 woningen in deze uitgestrekte buurt niet echt 
zuiver is. Heel hoog zijn de scores voor de woningen (hoge WOZ-waarde 
en hoog rapportcijfer voor de woningen) en voor sociale samenhang 
(weinig verhuizingen en hoge scores voor sociale cohesie en algemene 
evaluatie van de buurt).

75  Instrumentenbuurt

De buurtindex in de Instrumentenbuurt is net zo hoog als in Stadsdeel-
park (53) en vrijwel gelijk aan het gemiddelde. De bol van de Instru-
mentenbuurt oogt echter vrij grijs wat betekent dat de scores op de 
verschillende subdimensies hier veel minder uiteenlopen. Geen enkele 
subdimensie scoort echt lager dan in de hele gemeente. Van de verschil-
lende subdimensies scoren sociale samenhang en vooral voorzieningen 
hoger dan gemiddeld. De mobiliteit is iets lager dan gemiddeld in de 
gemeente en de buurt scoort goed op jongeren-, ouderen- en wel-
zijnsvoorzieningen. De afgelopen jaren is de buurtindexscore niet veel 
veranderd.

76  Kunstenaarsbuurt

De buurtindexscore in de Kunstenaarsbuurt is bijna gelijk aan het ge-
middelde en sinds 2009 weinig veranderd. Het laagst is de score voor 
veiligheid, vooral omdat de bewoners veel overlast en verkeersonveilige 
situaties ervaren. Van de verschillende subdimensies scoren voorzienin-
gen het hoogst met onder meer een hoge waardering voor ouderen- en 
gezondheidsvoorzieningen en winkels. De subdimensie bevolking scoort 
ook bovengemiddeld: er zijn weinig bijstandsuitkeringen en weinig 
eenoudergezinnen in de buurt. De waarden op de andere subdimensies  
liggen dichtbij de gemiddelden.

77  Operabuurt

In de Operabuurt scoort de buurtindex lager dan gemiddeld, maar de 
score is sinds 2009 wel verbeterd van 36 naar 40. Vooral de hoofddi-
mensie veiligheid ging vooruit: van 30 naar 40. Het gemiddelde rap-
portcijfer voor criminaliteit steeg van 4,9 naar 5,9. De deelscore voor 
veiligheid is nog wel ongunstiger dan in de hele gemeente. De laagste 
scores zijn te zien voor de subdimensies bevolking, sociale samenhang 
en woningen. De mobiliteit is hoog, er wonen veel eenoudergezinnen en 
ook zijn er veel bijstandsuitkeringen en werkzoekenden. De schaalscores 
voor sociale cohesie en algemene evaluatie van de buurt zijn laag en dat 
geldt ook voor het rapportcijfer voor de woningen. Op enkele indicatoren 
scoort de buurt gunstiger dan gemiddeld: bewoners zijn tevreden over 
aanwezigheid van groen en de afstand tot jongerenvoorzieningen is laag 
(jeugdhonk Het Schip ligt vlakbij de Operabuurt).
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78  Gebouwenbuurt

In de Gebouwenbuurt is de buurtindexscore de afgelopen jaren gedaald: 
van 43 in 2007 en 41 in 2009 naar 36 in 2012. De afgelopen drie jaar 
wordt de daling vooral veroorzaakt door de subdimensies woningen en 
sociale samenhang. Het rapportcijfer voor de woningen in de buurt is 
gedaald van 6,6 naar 5,8. Binnen sociale samenhang is de verandering 
sinds 2009 op individuele indicatoren niet signifi cant, maar de scores 
sociale cohesie en algemene evaluatie van de buurt zijn veel lager dan 
gemiddeld. Behalve op woningen en sociale samenhang heeft de buurt 
ook lage scores op de subdimensies veiligheid en bevolking. Bewoners 
ervaren veel (drugs)overlast in de buurt en geven een ongunstig cijfer 
voor criminaliteit. Ook zijn er veel bijstandsuitkeringen en werkzoeken-
den en wonen er veel eenoudergezinnen. De deelscore voorzieningen is 
iets lager dan gemiddeld. De afstand tot jeugdvoorzieningen is gunstig 
(jeugdhonk Het Schip en graffi tibord Aquarel), maar bewoners geven een 
gemiddeld cijfer aan voorzieningen/activiteiten voor de jeugd en andere 
buurtvoorzieningen. De subdimensie publieke ruimte scoort gemiddeld.

79  Schildersvormenbuurt

De buurtindexscore in de Schildersvormenbuurt is lager dan gemiddeld 
en bleef de afgelopen jaren vrijwel constant. De bol van de buurtindex 
laat een redelijk egaal beeld zien zonder uitschieters: alle scores lig-
gen tussen de 39 en 49. Hemelsbreed zijn de dichtstbijzijnde winkel 
en jeugdvoorzieningen dichtbij, maar bewoners oordelen negatief over 
vooral ouderenvoorzieningen en winkels. De score algemene evaluatie 
van de buurt is laag, maar de sociale cohesie ligt op een gemiddeld 
niveau. In de buurt wonen relatief veel mensen met een bijstandsuitke-
ring, kortdurende werkzoekenden en eenoudergezinnen.
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Schollevaar Noord is wat be-
treft het aantal inwoners een 
van de kleinere wijken. Tot de 
wijk behoren vier woonbuurten: 
de Sporenbuurt-west en -oost, 
de Tuinenbuurt en de Kunste-
naarsbuurt-noord. Langs de A20 
liggen nog de zes buurten van 
de Hoofdweg met voorname-
lijk bedrijven. In de analyses 
worden de buurten Hoofdweg 

8 Schollevaar Noord

gecombineerd met de Tuinenbuurt. De wijk ligt globaal tussen de A20 
en de spoorlijn; een klein deel ligt ten noorden van de A20.

De woningen in de wijk werden gebouwd in de jaren 80, maar rond 
2010 zijn twee nieuwe fl ats gebouwd (aan de Barbizonplaats in buurt 
Hoofdweg A (81) en in de Kunstenaarsbuurt-noord). De woningvoor-
raad komt naar eigendom en bouwwijze ongeveer overeen met die 
in de hele gemeente, maar er staan iets meer rijtjeswoningen en iets 
minder etagewoningen met lift dan in de hele gemeente. Alleen in de 
buurten Sporenbuurt-oost en Kunstenaarsbuurt-noord staan corpora-
tiewoningen. Specifi eke seniorenwoningen zijn er niet in de wijk.

De leeftijdsverdeling van de 3275 inwoners komt globaal overeen met 
die in de totale gemeente. Ook het aantal inwoners uit etnische min-
derheden is net zo groot als in de totale gemeente. Onder de 1527 
huishoudens bevinden zich wat meer paren met en zonder kinderen 
en minder alleenstaanden dan gemiddeld. De mobiliteit is hoger dan 
gemiddeld omdat er door de nieuwbouw relatief veel vestigers waren 
in de Tuinenbuurt/Hoofdweg en de Kunstenaarsbuurt-noord.

2009 2012

(half)vrijstaand 9% 4%
rijtjeswoning 60% 54%
etage zond.lift 19% 17%
etage met lift 11% 25%
seniorenwon. 0% 0%

corporatie 36% 41%
part.verhuur 7% 8%
eigen woning 57% 55%

2009 2012

0-24 jaar 31% 27%
25-64 jaar 59% 59%
65 jaar e.o. 10% 14%

etn.minderheid 14% 15%

2009 2012

alleenstaand 31% 33%
paar zond.kind 27% 30%
paar met kind 33% 29%
eenoudergez. 9% 9%

pas verhuisd 16% 26%

            Schollevaar Noord  

            gemeente totaal

1419  woningen

3275  inwoners

1527  huishoudens
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De buurtindex in Schollevaar Noord (53) is vrijwel gelijk aan die in de hele gemeente. Sinds 2009 ging de 
score omhoog van 49 naar 53. Dat is een gevolg van de sterke verbetering op de hoofddimensie veilig-
heid. In 2012 scoorden de subdimensies veiligheid (57) en bevolking (55) het hoogst. De andere subdi-
mensies scoren tussen 47 en 53. 
De buurtscores lopen veel minder sterk uiteen dan in sommige andere wijken. De scores per buurt varië-
ren van 49 in de Sporenbuurt-west tot 57 in de Sporenbuurt-oost. Van de vier buurten in de wijk ging in 
de Sporenbuurt-oost de buurtindexscore het sterkst omhoog: van 47 naar 57.

Fysiek

De deelscore fysiek bleef de afgelopen jaren vrijwel constant (op 49) en is vrijwel gelijk aan de gemid-
delde score in de gemeente. De verschillende subdimensies ontlopen elkaar niet veel. Wel waren er sinds 
2009 twee tegengestelde ontwikkelingen. De score op de subdimensie publieke ruimte ging iets achteruit 
van 51 naar 47 door afname van het aantal speelvoorzieningen en toename van het aantal meldingen bij 
de gemeente. De score voor voorzieningen ging juist omhoog van 45 naar 52: bewoners geven hogere 
rapportcijfers dan in 2009 voor gezondheids- en welzijnsvoorzieningen en winkels in de buurt.

Sociaal

Ook de deelscore sociaal (54) is weinig veranderd en ligt dichtbij het gemeentelijke gemiddelde van 52. 
De scores op de twee verschillende subdimensies bleven eveneens ongeveer constant.

Veiligheid

De deelscore voor veiligheid was tussen 2007 en 2009 gedaald naar 44 en lag daarmee onder het gemid-
delde. Tussen 2009 en 2012 ging dezelfde score sterk omhoog naar 57 en ligt nu boven het gemiddelde. 
Bewoners ervaren minder overlast in de wijk en minder verkeersonveilige situaties, terwijl het aantal 
aangiftes van woning- en autoinbraken en geweld is afgenomen. Uit de CtC enquête onder jongeren blijkt 
dat er volgens de jeugd minder drugshandel in de wijk is.
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86  Sporenbuurt-west

In de Sporenbuurt-west was de buurtindexscore tussen 2007 en 2009 
verbeterd van 45 naar 51. Sindsdien veranderde de score weinig (nu 49) 
en ligt daarmee net iets onder het gemiddelde. Sinds 2009 is de deel-
score voor de hoofddimensie fysiek iets gedaald van 47 naar 42, vooral 
in de waardering van woningen en de publieke ruimte. Dat zijn ook de 
twee subdimensies die de laagste scores laten zien, maar ook de score 
voor voorzieningen is ondergemiddeld. Bewoners oordelen over wonin-
gen, speelvoorzieningen, het groen en onderhoud in de wijk ongunstiger 
dan in de hele gemeente. Op de subdimensies sociale samenhang en vei-
ligheid liggen de scores dichterbij de gemiddelden. De Sporenbuurt-west 
is de enige buurt in Schollevaar Noord waar de score voor veiligheid niet 
verbeterde. Op bevolking scoort de buurt gunstig met weinig bijstands-
uitkeringen en een relatief hoog opleidingsniveau van de bewoners.

87  Sporenbuurt-oost

De buurtindex in de Sporenbuurt-oost was tussen 2007 en 2009 gedaald 
van 52 naar 47 maar is de laatste jaren weer sterk gestegen naar 57. 
In geen enkele andere buurt was de stijging van de totaalscore sinds 
2009 zo groot. Vooral de score op veiligheid verbeterde: van 44 naar 
64. Bewoners ervaren minder drugs- en andere overlast en het rapport-
cijfer voor criminaliteit verbeterde van 6,2 naar 6,8, terwijl bij de politie 
ook minder aangiftes worden gedaan van diefstal en geweld. De sub-
dimensies woningen, voorzieningen en sociale samenhang laten even-
eens gunstiger scores zien dan in 2009. Bewoners geven onder meer 
hogere rapportcijfers voor de woningen in de buurt, (groen)onderhoud 
en gezondheidsvoorzieningen. In 2012 zijn de scores voor veiligheid en 
sociale samenhang duidelijk hoger dan gemiddeld in de gemeente. 

88 / 80-85  Tuinenbuurt / Hoofdweg

Ook in de Tuinenbuurt/Hoofdweg is de buurtindexscore duidelijk verbe-
terd van 49 in 2009 naar 54 in 2012. In deze buurt is de stijging uitslui-
tend terug te voeren op de verbetering op veiligheidsgebied: deze deel-
score steeg van 35 naar 54. In vergelijking met 2009 ervaren bewoners 
minder drugsoverlast en is het aantal aangiftes bij de politie (overigens 
inclusief het hele bedrijvengebied Hoofdweg) sterk afgenomen. De 
subdimensies publieke ruimte en voorzieningen scoren onder het gemid-
delde. Bij publieke ruimte komt dat omdat het aantal meldingen bij de 
gemeente (inclusief het hele bedrijvengebied, maar per 100 woningen) 
hoog is. Bewoners geven een laag rapportcijfer aan jeugdvoorzieningen. 
De subdimensie bevolking scoort hoog: weinig bijstandsuitkeringen en 
werkzoekenden en weinig eenoudergezinnen.

89  Kunstenaarsbuurt-noord

De buurtindexscore in de Kunstenaarsbuurt-noord (52) is de afgelopen 
jaren weinig veranderd en is vrijwel gelijk aan het gemiddelde. Toch 
waren er sinds 2009 twee tegenstrijdige ontwikkelingen. De veiligheids-
situatie is verbeterd: de score steeg van 43 naar 56. Bewoners ervaren 
veel minder drugs- en andere overlast en de verkeersveiligheid is iets 
verbeterd. Gelijkertijd daalde de score op de hoofddimensie sociaal van 
59 naar 48, door onder meer toename van het aantal werkzoekenden en 
toename van het aandeel vestigers in de wijk. Dat laatste is een logisch 
gevolg van de nieuwbouw maar leidt tot een lagere score sociale samen-
hang. Van alle subdimensies scoren woningen en sociale samenhang 
nu ondergemiddeld, maar publieke ruimte, voorzieningen en veiligheid 
bovengemiddeld.
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Wat betreft de woonbuurten is 
Fascinatio de jongste wijk van 
Capelle aan den IJssel. Er zijn 
drie woonbuurten in het noorde-
lijke deel van de wijk: Fascinatio 
West, Fascinatio Oost en Capel-
sebrug. In de analyses wordt 
Capelsebrug vanwege het be-
perkte aantal inwoners samen-
gevoegd met Fascinatio Oost. 
Tot de wijk behoren verder nog 

9 Fascinatio

Rijckevorselpark en de bedrijventerreinen van Rivium. De wijk wordt 
door de Abram van Rijckevorselweg gescheiden van ‘s Gravenland en 
wordt verder grotendeels ingesloten door de gemeente Rotterdam.

De woningen in het noordelijke deel van de wijk worden gerealiseerd 
sinds 2002. Er staan relatief veel rijenwoningen en (half-)vrijstaande 
woningen, weinig etagewoningen en geen seniorenwoningen. Het 
aandeel koopwoningen is veel groter dan in de rest van de gemeente, 
hoewel het aandeel huurwoningen sinds 2009 wel is verdubbeld.

Op 1 januari 2012 woonden er 2853 mensen in Fascinatio. Het aan-
deel inwoners vanaf 65 jaar is erg laag, maar wel gestegen van 1% 
in 2009 naar 5% in 2012. Een op de drie inwoners behoort tot de 
etnische minderheden: veel meer dan in de andere wijken. Onder 
de 1141 huishoudens is het aandeel gezinnen met kinderen duidelijk 
hoger dan gemiddeld. Het percentage alleenstaanden is laag, maar 
sinds 2009 wel gestegen van 25 naar 29%. Door de oplevering van 
nieuwe woningen is het weinig verrassend dat het aandeel recente 
vestigers hoog is.

2009 2012

(half)vrijstaand 18% 14%
rijtjeswoning 73% 64%
etage zond.lift 0% 0%
etage met lift 9% 22%
seniorenwon. 0% 0%

corporatie 6% 12%
part.verhuur 5% 12%
eigen woning 89% 77%

2009 2012

0-24 jaar 38% 36%
25-64 jaar 61% 59%
65 jaar e.o. 1% 5%

etn.minderheid 35% 34%

2009 2012

alleenstaand 25% 29%
paar zond.kind 20% 20%
paar met kind 46% 43%
eenoudergez. 9% 8%

pas verhuisd 34% 32%

            Fascinatio  

            gemeente totaal

955  woningen

2853  inwoners

1141  huishoudens
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De buurtindexscore in Fascinatio is iets hoger dan gemiddeld in de gemeente. Sinds 2007 is de totaalsco-
re nauwelijks veranderd. Wel is in deze jaren de deelscore fysiek verbeterd en de veiligheid iets verslech-
terd.
De twee buurten die in deze analyse worden onderscheiden ontlopen elkaar weinig. In beide buurten ligt 
de buurtindexscore precies op 55 en ook de verschillende subdimensies ontlopen elkaar niet veel.

Fysiek

Van de verschillende hoofddimensies laat fysiek de laagste score zien: 49. Aan de ene kant scoren de 
nieuwe woningen erg positief door een hoge WOZ-waarde maar vooral een erg gunstig rapportcijfer door 
de bewoners. Omdat de inrichting van de woonomgeving en voorzieningen in de wijk nog niet waren 
voltooid waren de scores voor publieke ruimte en voorzieningen aanvankelijk erg laag. Beide deelscores 
zijn inmiddels verbeterd naar een score van 40 maar blijven daarmee nog wel achter bij het gemiddelde. 
Bewoners waren eind 2011 relatief ontevreden over de hoeveelheid groen in de wijk en over ouderen- en 
sportvoorzieningen en winkels, maar juist wel tevreden over onderhoud en gezondheidsvoorzieningen.

Sociaal

Op de hoofddimensie sociaal scoort de wijk bovengemiddeld (56). Dat komt vooral door de subdimen-
sie bevolking: het opleidingsniveau is relatief hoog (mede door het lage aandeel ouderen) en het aantal 
bijstandsuitkeringen en eenoudergezinnen zijn lager dan gemiddeld. De score op de subdimensie sociale 
samenhang is iets lager dan gemiddeld omdat het aandeel vestigers hoog is.

Veiligheid

De deelscore voor veiligheid (59) is duidelijk hoger dan gemiddeld hoewel sinds 2007 sprake is van een 
zeer geleidelijke daling. Dat komt vooral doordat het rapportcijfer van bewoners voor criminaliteit is ge-
daald van 7,0 naar 6,4. Daarnaast is het aandeel inwoners dat drugsoverlast ervaart gestegen, maar nog 
wel veel lager dan gemiddeld.
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91  Fascinatio West

In Fascinatio West is de buurtindexscore de afgelopen jaren geleidelijk 
gestegen van 51 in 2007 naar 55 in 2102 en is daarmee nu iets hoger 
dan gemiddeld. Vooral de subdimensie voorzieningen is gestegen van 31 
naar 40. Volwassenen zijn met name tevredener geworden over jonge-
ren-, ouderen- en welzijnsvoorzieningen en er zijn gezondheidsvoorzie-
ningen gerealiseerd in de wijk. Op de subdimensies voorzieningen en 
publieke ruimte scoort de buurt nog wel ondergemiddeld omdat er wei-
nig jeugdaccommodaties, winkels en sportvoorzieningen in de buurt lig-
gen en bewoners nog erg ontevreden zijn over de groenvoorziening. Aan 
de andere kant scoort de buurt erg goed op de subdimensies veiligheid 
en vooral woningen en bevolking. Bewoners geven hoge rapportcijfers 
voor de woningen in de buurt,  ervaren weinig drugs- en andere overlast 
en hebben een hoog opleidingsniveau. Ook zijn er weinig bijstandsuitke-
ringen, werkzoekenden en eenoudergezinnen. De verkeerssituatie wordt 
wel negatief beoordeeld.

92 / 93  Fascinatio Oost / Capelsebrug

In Fascinatio Oost/Capelsebrug is de buurtindexscore de afgelopen jaren 
gedaald van 59 naar 55, maar is daarmee nog wel hoger dan gemiddeld. 
De daling was vooral te zien op de subdimensies veiligheid (het rapport-
cijfer criminaliteit is sterk gedaald van 7,5 naar 6,2) en bevolking (onder 
meer door toename van werkzoekenden). Op deze twee subdimen-
sies scoort de buurt nog wel bovengemiddeld met bijvoorbeeld weinig 
overlast en weinig bijstandsuitkeringen, werkzoekenden en eenouderge-
zinnen. Nog iets hoger is de score voor de woningen, vooral omdat de 
bewoners een hoog cijfer geven aan de woningen in de buurt. De scores 
voor de publieke ruimte en voorzieningen zijn lager dan gemiddeld (wei-
nig groen en lage rapportcijfers voor ouderen- en sportvoorzieningen en 
winkels).
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Bijlage 1: Gebruikte indicatoren in de buurtindex

Op deze twee pagina’s wordt een overzicht gegeven van alle indicatoren die deel uitmaken van de buurtindex met 
de exacte definitie, bron en het gewicht in de uiteindelijke buurtindex. Er wordt geen weging toegepast: binnen 
de buurtindex tellen alle hoofddimensies even zwaar, binnen de hoofddimensies alle subdimensies en binnen de 
subdimensies alle indicatoren. Maar omdat niet elke hoofddimensie evenveel subdimensies heeft en niet elke sub-
dimensie evenveel indicatoren, varieert het uiteindelijke gewicht van de indicatoren in de totale buurtindexscore.
De indicatoren zijn gegroepeerd naar hoofd- en subdimensie.

Subdimensie Indicator Bron Gewicht

Hoofddimensie fysiek
Kwaliteit 
woningen

Gemiddelde rapportcijfer dat bewoners geven voor de ‘kwaliteit van de woningen in 
de buurt (voor zover aan de buitenkant te zien)’.

Bewonersenquête 1/18

De gemiddelde economische waarde van de woningen (zoals getaxeerd in het kader 
van de WOZ-aanslag) per m3 woninginhoud. Omdat ook sprake is van prijsontwik-
kelingen (landelijk en lokaal) die geen verband houden met de kwaliteit van de wo-
ningen wordt dit cijfer geïndexeerd op basis van de ontwikkeling in de gemiddelde 
economische waarde van alle woningen in de gemeente (ten opzichte van 2005).

WOZ-registra  e

1/18

Kwaliteit 
publieke 
ruimte

Schaalscore gebaseerd op tevredenheid van bewoners over de hoeveelheid groen 
en over de inrich  ng van het groen in de buurt.

Bewonersenquête 1/45

Gemiddelde van twee rapportcijfers van bewoners: voor aanwezigheid van 
speelmogelijkheden voor jonge kinderen (tot 12 jaar) en voor inrich  ng van de 
speelplekken in de buurt.

Bewonersenquête
1/45

Aantal speelplekken geschikt voor bepaalde lee  ijdscategorie gedeeld door aantal 
kinderen in die categorie (op wijkniveau). Deze telling gebeurt in vier categorieën 
naar lee  ijdsklasse en wordt dan gemiddeld: 0-5, 6-11, 12-18 en totaal 0-18 jaar.
NB Dit cijfer is alleen beschikbaar voor 2008 en 2012. Het cijfer voor 2008 is gebruikt 
voor de jaren 2005, 2007 en 2009.

Inventarisa  e 
loca  es

1/45

Aantal meldingen bij de gemeente over de buitenruimte (over o.a. groen, vervuiling, 
verhardingen, verkeer, speelplaatsen, verlich  ng, waterbeheer), per 100 woningen.

Gemeentelijk infor-
ma  ecentrum
(Buurtmonitor)

1/45

Gemiddelde van vier rapportcijfers van bewoners: voor onderhoud van het open-
baar groen, van de bestra  ng, van de straatverlich  ng en van de speelplekken.

Bewonersenquête 1/45

Voorzienin-
gen

Rapportcijfer van bewoners voor ‘voorzieningen en ac  viteiten voor de jeugd’ in de 
buurt.

Bewonersenquête 1/99

Gemiddelde van twee afstanden: van postcode tot dichtstbijzijnde JOP of graffi   -
bord en tot dichtstbijzijnde jeugdhonk.
Gemiddelde afstanden worden steeds berekend vanaf het midden van elk postcode-
gebied en gewogen aan het aantal inwoners in die postcode.

Inventarisa  e 
loca  es 1/99

Rapportcijfer van bewoners voor ‘voorzieningen en ac  viteiten voor ouderen’ in de 
buurt.

Bewonersenquête 1/99

Rapportcijfer van bewoners voor ‘gezondheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld huisarts, 
tandarts, apotheek, fysiotherapeut)’ in de buurt.

Bewonersenquête 1/99

Gemiddelde van vier afstanden tot medische voorzieningen: van postcode tot 
dichtstbijzijnde huisarts, tandarts, apotheek en fysiotherapeut.

Inventarisa  e 
loca  es 1/99

Rapportcijfer van bewoners voor ‘welzijnsvoorzieningen (bv. buurthuis, wijkaccom-
moda  e, jeugdhonk)’ in de buurt.

Bewonersenquête 1/99

Gemiddelde afstand van postcode tot dichtstbijzijnde buurthuis/wijkcentrum. Inventarisa  e 
loca  es 1/99

Rapportcijfer van bewoners voor ‘sportvoorzieningen  (bijv. trapveldjes, gymzalen)’ 
in de buurt.

Bewonersenquête 1/99

Gemiddelde afstand van postcode tot dichtstbijzijnde sportvoorziening. 
Deze afstanden worden berekend in acht categorieën: voetbal, racketsporten,
andere balsporten buiten, andere balsporten binnen, fi tness, ritmisch/lenigheids-
sporten,vecht-/zelfverdediging, overig. Van die acht afstanden wordt dan een 
gemiddelde berekend. Hoe meer varia  e op korte afstand, hoe guns  ger de score.

Inventarisa  e 
loca  es

1/99

Rapportcijfer van bewoners voor ‘winkels voor dagelijkse boodschappen (bv. brood, 
groente, melk).

Bewonersenquête 1/99

Gemiddelde afstand van postcode tot dichtstbijzijnde loca  e (winkelcentrum of 
losse winkel) met een winkel voor dagelijkse boodschappen (supermarkt, bakker, 
slager enz.).

Inventarisa  e 
loca  es 1/99
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Subdimensie Indicator Bron Gewicht

Hoofddimensie sociaal
Bevolkings-
samenstelling

Huishoudens die op 1 januari een periodieke bijstandsuitkering ontvingen en/of 
incidentele bijstand in de loop van het voorgaande kalenderjaar, in % van het aantal 
huishoudens.

Registra  e bijstand 
(Buurtmonitor) 1/30

Aandeel eenoudergezinnen (met inwonende kinderen 0 t/m 17 jaar), in procent van 
gezinnen met inwonende kinderen (0 t/m 17 jaar) op 1 januari.

GBA
(Buurtmonitor) 1/30

Niet-werkende werkzoekenden met een inschrijvingsduur van korter dan een jaar, 
in % van inwoners van 15-64 jaar.

UWV WERKbedrijf
(Buurtmonitor) 1/30

Schaalscore gebaseerd op het opleidingsniveau van bewoners. 
Bewoners noemen in de Bewonersenquête hun hoogst genoten opleiding. De ant-
woorden zijn omgerekend naar een schaalscore, waarvan vervolgens het gemiddelde 
is bepaald. NB De score van 2007 is ook gebruikt voor de Buur  ndex 2005 in verband 
met een trendbreuk in de antwoordmogelijkheden.

Bewonersenquête

1/30

Vroeg  jdige schoolverlaters, per 100 jongeren van 18-23 jaar. Beschikbaar voor 
2012, 2009 en 2008 (het cijfer van 2008 is gebruikt in de buur  ndex 2005 en 2007).

Registra  e 1/30

Sociale 
samenhang

Vertrek uit de wijk: gemiddelde van aantal personen dat afgelopen twee jaar uit de 
wijk is verhuisd na een woonduur van meer dan 10 jaar (in % van inwoners met een 
woonduur van meer dan 10 jaar) en aantal personen dat afgelopen twee jaar uit de 
wijk is verhuisd na een woonduur van minder dan 10 jaar (in % van inwoners met 
een woonduur van minder dan 10 jaar).
NB In wijken waar minder dan 100 mensen langer dan 10 jaar wonen (bv. nieuw-
bouwwijken) wordt gerekend met alle verhuisden in plaats van verhuisden die er 
langer dan 10 jaar woonden.

GBA

1/24

Ves  ging in de wijk: aantal huishoudens dat korter dan 2 jaar woont op het huidige 
adres in % van alle huishoudens. Het cijfer wordt afzonderlijk berekend voor meer-
persoonshuishoudens en alleenstaanden en daarna gemiddeld in de verhouding 
60%:40%. Zo wordt gecorrigeerd voor verschillen in huishoudenssamenstelling tus-
sen de wijken (alleenstaanden kennen een kortere woonduur dan gezinnen).

GBA
(Buurtmonitor)

1/24

Score sociale cohesie. Schaalscore gebaseerd op de stellingen: de mensen in deze 
buurt kennen elkaar nauwelijks, de mensen in deze buurt gaan op een pre   ge ma-
nier met elkaar om, ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid, ik voel 
me thuis bij de mensen in deze buurt.

Bewonersenquête
1/24

Score algemene evalua  e van de buurt. Schaalscore gebaseerd op de stellingen: het 
is vervelend om in deze buurt te wonen, als het maar even kan ga ik uit deze buurt 
verhuizen, de mensen in deze buurt blijven hier graag wonen, ik voel me thuis bij de 
mensen in deze buurt.

Bewonersenquête
1/24

Hoofddimensie veiligheid
Veiligheid Score verkeersveiligheid, samengesteld uit: aantal (geregistreerde) verkeersongeval-

len met slachtoff ers per 100 woningen, totaal aantal verkeersongevallen per 100 
woningen, rapportcijfer dat bewoners geven voor ‘verkeersoverlast (lawaai, te hard 
rijden, onveilig rijgedrag, verkeerd parkeren enz.)’ in de buurt en aandeel bewoners 
dat vindt dat er verkeersonveilige situa  es zijn in de buurt.

Poli  e
(Buurtmonitor) en 
Bewonersenquête 1/15

Aangi  es bij de poli  e van inbraak, diefstal van/uit voertuigen en geweldsdelicten 
in voorgaande kalenderjaar, per 100 woningen.

Poli  e
(Buurtmonitor) 1/15

Rapportcijfer van bewoners voor ‘criminaliteit (inbraak, diefstal, geweld)’ in de 
buurt.

Bewonersenquête 1/15

Score drugsoverlast, samengesteld uit stellingen ‘handel in harddrugs komt voor in 
mijn buurt’ (CtC jongerenenquête, op wijkniveau, ¼ deel), ‘in mijn buurt is het ge-
makkelijk aan drugs te komen’ (CtC jongerenenquête, op wijkniveau, ¼ deel) en ‘hoe 
vaak komt overlast van drugsverslaafden of drugshandel voor in uw buurt? (Bewo-
nersenquête, op buurtniveau, ½ deel).

CtC Scholieren-
enquête
Bewonersenquête 1/15

Probleemscore overlast, gebaseerd op de frequen  e waarmee overlast van omwo-
nenden, overlast van groepen jongeren en geluidsoverlast (anders dan van omwo-
nenden, jongeren of verkeer) volgens bewoners voorkomen in de buurt.

Bewonersenquête
1/15
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Bijlage 2: Scores per wijk, 2007-2012

Op deze pagina vindt u de scores op de buurtindex, hoofd- en subdimensies voor de jaren 2007, 2009 en 2012 
voor alle wijken en voor de totale gemeente. Op de volgende drie pagina’s staan de scores voor alle buurten.
In deze tabellen worden dezelfde kleuren gebruikt als in de bolgrafieken elders in dit rapport.

 Wijk Meetjaar buurtindex dimensie 
fysiek

dimensie 
sociaal

dimensie 
veiligheid

subdim. 
woningen

subdim. 
publ.ruimt

subdim. 
voorzien.

subdim. 
bevolking

subdim. 
soc.samh.

2007 58 51 61 63 57 38 59 56 66
2009 56 50 61 56 52 39 59 58 64
2012 58 54 62 60 51 46 63 56 68
2007 60 60 60 61 70 52 58 65 56
2009 57 56 61 55 65 47 55 67 55
2012 60 58 65 56 66 50 57 66 64
2007 49 46 49 52 51 40 48 51 47
2009 50 47 52 51 50 43 48 52 51
2012 52 49 50 56 47 47 53 49 51
2007 48 48 47 50 43 48 54 46 48
2009 48 48 48 48 39 50 56 48 49
2012 47 47 44 48 38 49 55 38 51
2007 56 48 57 64 52 47 43 59 55
2009 55 49 57 58 48 49 51 58 56
2012 57 49 58 63 48 49 51 58 58
2007 46 49 40 49 36 55 57 38 43
2009 51 55 44 53 40 62 63 45 43
2012 48 53 44 48 36 58 64 41 46
2007 51 52 48 53 53 53 51 47 48
2009 51 53 49 50 52 56 53 50 48
2012 52 53 50 53 49 54 56 47 52
2007 46 47 46 44 41 47 52 51 41
2009 46 48 48 42 41 49 52 53 43
2012 46 48 48 43 39 50 55 48 48
2007 50 48 54 49 47 50 47 56 51
2009 49 48 55 44 48 51 45 57 54
2012 53 49 54 57 48 47 52 55 53
2007 54 43 55 63 74 34 21 67 44
2009 55 48 57 61 71 39 35 68 45
2012 55 49 56 59 69 40 40 64 48
2007 51 49 50 53 50 48 51 52 48
2009 51 50 52 50 48 50 53 55 50
2012 52 51 52 52 47 50 55 51 53

 Gemeente totaal

 5 Oostgaarde Noord 

 6 Schenkel

 7 Schollevaar Zuid

 8 Schollevaar Noord

 9 Fascinatio

 1a Capelle-West

 1b 's Gravenland

 2 Middelwatering West

 3 Middelwatering Oost

 4 Oostgaarde Zuid

zeer ongunstig (0-35)

ongunstig (35-45)

gemiddeld (45-55)

gunstig (55-65)

zeer gunstig (65-100)
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Bijlage 3: Scores per buurt, 2007-2012

 Buurt Meetjaar buurtindex dimensie 
fysiek

dimensie 
sociaal

dimensie 
veiligheid

subdim. 
woningen

subdim. 
publ.ruimt

subdim. 
voorzien.

subdim. 
bevolking

subdim. 
soc.samh.

 11 Redebuurt 2007 58 51 63 60 58 39 57 63 63
2009 57 49 64 57 54 36 57 64 64
2012 60 52 66 61 56 41 60 63 70

 13-14 Zeeheldenbuurt 2007 59 52 58 66 55 38 63 48 69
2009 55 51 58 55 49 43 61 51 65
2012 57 55 57 58 46 52 67 49 65

 15 Chopinbuurt 2007 54 52 53 57 66 41 48 58 49
2009 52 44 57 54 57 32 43 62 52
2012 57 52 64 57 62 43 50 66 62

 16 Bizetbuurt 2007 58 58 62 55 67 48 58 64 60
2009 57 56 62 53 63 47 56 67 57
2012 61 61 65 57 67 53 62 66 64

 17 Paganinibuurt 2007 62 61 62 64 68 56 59 66 58
2009 61 60 62 61 66 57 58 64 60
2012 60 60 64 56 65 56 59 64 64

 18 Rossinibuurt 2007 60 60 61 59 81 40 59 66 56
2009 60 62 65 52 79 42 63 70 61
2012 59 62 64 51 75 52 61 68 60

 19 Puccinibuurt 2007 64 64 62 66 73 59 61 67 56
2009 58 58 61 54 68 49 58 71 51
2012 59 57 66 55 68 48 56 68 64

 23 Reviusbuurt 2007 34 46 25 32 40 52 47 28 23
2009 36 49 29 30 39 52 55 23 35
2012 36 49 28 32 34 57 55 28 29

 24 Dichtersbuurt 2007 56 50 58 62 56 41 52 65 50
2009 55 45 61 59 55 34 45 64 57
2012 56 47 58 63 49 41 50 61 56

 25 Merelbuurt 2007 54 43 61 57 44 31 53 65 56
2009 56 43 64 60 44 38 47 66 63
2012 55 47 59 61 44 42 54 60 57

 26 Schildersbuurt 2007 52 47 57 52 49 38 53 57 57
2009 56 51 57 59 46 49 58 60 54
2012 57 46 58 66 41 46 51 57 59

 27 Valeriusbuurt 2007 39 42 35 41 53 35 39 31 38
2009 41 51 36 37 49 57 48 35 37
2012 45 58 35 42 50 64 62 30 39

 28 Rozenburcht 2007 55 49 49 67 75 29 43 41 57
2009 59 51 55 70 74 34 45 56 55
2012 57 51 55 66 63 36 54 51 59

 29 Oude Plaats 2007 52 47 52 59 50 44 45 51 54
2009 50 45 55 50 50 41 45 56 55
2012 53 47 54 59 48 45 47 53 55

 32 Hovenbuurt 2007 38 42 32 40 23 46 56 35 30
2009 39 39 37 40 14 47 55 38 36
2012 40 43 34 43 24 48 57 29 38

 33 Koperwiek 2007 46 51 49 38 52 43 57 53 46
2009 48 54 49 41 52 47 64 51 46
2012 46 50 46 43 46 46 57 38 54

 34 Meeuwenbuurt 2007 48 46 45 52 42 44 52 38 51
2009 47 47 46 49 40 47 53 40 53
2012 41 40 39 43 30 43 47 30 49

 35 Alkenoord 2007 57 57 55 58 52 59 60 54 56
2009 57 57 57 56 52 58 62 57 56
2012 55 57 51 57 53 54 63 43 58

 36 Vuykterrein 2007 57 53 62 55 64 48 47 68 57
2009 57 53 64 54 60 51 49 64 63
2012 60 56 64 61 59 53 54 62 67

 37 Oude Kern 2007 56 50 63 55 62 46 42 65 61
2009 58 56 62 56 69 51 48 67 56
2012 63 59 63 66 70 52 55 60 66

 38 Kievitlaan 2007 54 48 52 61 44 51 50 45 59
2009 50 47 51 51 39 51 53 49 53
2012 47 46 46 49 36 49 53 40 53
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 Buurt Meetjaar buurtindex dimensie 
fysiek

dimensie 
sociaal

dimensie 
veiligheid

subdim. 
woningen

subdim. 
publ.ruimt

subdim. 
voorzien.

subdim. 
bevolking

subdim. 
soc.samh.

 41 De Baronie 2007 51 44 46 64 39 44 50 49 43
2009 52 49 44 63 42 45 61 40 49
2012 54 48 44 71 37 45 63 37 50

 42 Diepenbuurt 2007 38 43 34 36 34 36 57 37 31
2009 40 46 39 36 24 46 67 39 38
2012 38 48 33 32 31 43 69 33 33

 43 Dalenbuurt 2007 56 49 60 60 53 48 44 65 55
2009 55 48 61 57 49 45 51 66 56
2012 60 50 66 64 50 47 52 70 63

 45 Eilandenbuurt 2007 62 49 67 70 58 39 50 69 65
2009 60 53 67 60 55 46 58 70 64
2012 61 47 69 66 50 41 51 69 70

 46 Waardenbuurt 2007 56 46 57 66 50 48 42 52 62
2009 49 40 56 51 41 41 37 56 56
2012 55 49 56 61 45 56 45 54 57

 48 Baaienbuurt 2007 61 49 61 73 55 55 37 60 63
2009 61 51 62 69 52 55 48 60 64
2012 60 47 63 70 48 52 40 63 63

 49 Paradijssel / 2007 66 52 66 78 74 57 26 73 60
 Zandrak 2009 64 58 64 70 72 65 36 68 59

2012 64 56 65 72 70 57 39 68 63
 51 Beemster-/ 2007 42 50 33 43 28 60 62 32 34
 Purmerhoek 2009 44 56 31 45 34 68 67 32 30

2012 46 54 34 49 27 61 73 24 43
 52, 53 Schermerhoek / 2007 34 45 22 35 21 57 56 21 23
 Wormerhoek 2009 42 59 27 40 38 69 69 27 27

2012 35 53 24 29 30 62 68 29 18
 54 Scandinavische- 2007 57 49 66 56 59 35 54 68 64
 buurt 2009 60 55 68 56 60 44 60 67 70

2012 63 59 70 61 59 51 67 69 71
 55 Amerikaansebuurt 2007 47 46 49 46 41 40 57 46 51

2009 50 52 51 46 40 52 64 55 48
2012 51 46 56 51 32 45 61 60 52

 56 Bergenbuurt 2007 50 53 43 54 45 59 55 45 42
2009 56 55 50 61 43 64 59 57 44
2012 51 55 50 47 46 58 60 51 49

 57 Molukkenbuurt 2007 56 48 53 66 38 52 53 33 74
2009 59 49 60 69 39 54 54 50 70
2012 56 44 59 66 32 52 47 45 73

 61 Molenbuurt 2007 53 59 57 45 73 52 51 60 54
2009 59 64 60 52 71 62 58 63 57
2012 58 63 60 53 68 60 61 64 55

 62 Florabuurt 2007 37 42 24 44 24 54 50 27 21
2009 36 44 28 37 21 57 55 32 23
2012 41 46 30 45 23 52 62 27 33

 63 Bloemenbuurt-west 2007 58 58 56 62 58 58 57 50 61
2009 56 58 53 58 59 59 55 50 55
2012 56 57 57 54 53 59 60 50 63

 64 Bloemenbuurt-oost 2007 50 49 48 54 48 47 51 39 57
2009 53 51 50 59 49 52 51 43 58
2012 45 41 42 53 35 39 48 33 52

 65 Akker/Haagwinde 2007 62 54 62 69 57 53 53 62 62
2009 59 51 63 63 52 53 48 64 61
2012 59 53 60 65 51 55 52 59 61

 21,22 's Gravenweg 2007 62 57 67 61 89 40 42 71 64
 West 2009 56 56 68 45 89 42 38 72 63

2012 61 57 64 63 91 42 37 68 60
 31,58,59 's Gravenweg 2007 53 55 59 46 87 46 32 55 63
 Oost 2009 54 54 65 43 90 39 33 61 69

2012 53 53 63 43 87 39 33 53 73
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 Buurt Meetjaar buurtindex dimensie 
fysiek

dimensie 
sociaal

dimensie 
veiligheid

subdim. 
woningen

subdim. 
publ.ruimt

subdim. 
voorzien.

subdim. 
bevolking

subdim. 
soc.samh.

 70 Dansenbuurt-noord 2007 50 43 56 52 44 37 47 54 57
2009 51 46 55 52 50 40 47 51 59
2012 49 44 54 49 41 40 50 52 56

 71 Burgenbuurt 2007 49 48 57 43 42 45 57 64 49
2009 52 53 58 46 46 55 59 62 54
2012 51 50 55 49 39 50 62 60 51

 72 Dansenbuurt-zuid 2007 41 42 40 41 33 44 48 48 32
2009 45 47 44 45 30 48 61 51 37
2012 44 43 42 45 20 51 58 44 40

 73 Ervenbuurt 2007 47 47 47 48 38 42 60 51 43
2009 45 44 50 41 38 39 56 54 46
2012 48 51 53 39 40 51 61 54 53

 74 Stadsdeelpark 2007 55 54 65 47 81 50 32 63 67
2009 55 58 66 42 82 55 37 64 68
2012 53 56 67 37 80 48 40 64 71

 75 Instrumentenbuurt 2007 51 53 48 53 45 50 63 54 41
2009 51 53 50 51 44 54 62 56 44
2012 53 55 53 52 45 54 65 49 57

 76 Kunstenaarsbuurt 2007 48 54 54 36 45 55 63 61 48
2009 50 57 54 40 48 56 65 62 45
2012 51 55 55 43 45 52 67 60 51

 77 Operabuurt 2007 37 43 32 36 30 52 48 41 23
2009 36 43 34 30 27 54 49 46 23
2012 40 46 35 40 32 53 52 36 34

 78 Gebouwenbuurt 2007 43 42 38 47 32 48 47 46 31
2009 41 45 39 38 36 53 47 45 32
2012 36 41 33 34 24 49 50 35 31

 79 Schildersvormen- 2007 45 45 43 48 46 48 42 43 42
 buurt 2009 43 39 45 46 40 44 34 48 42

2012 45 42 44 49 40 44 43 39 48
 86 Sporenbuurt-west 2007 45 43 49 44 38 42 48 58 40

2009 51 47 55 51 47 49 45 57 52
2012 49 42 55 49 41 39 47 57 53

 87 Sporenbuurt-oost 2007 52 48 49 58 42 52 50 46 51
2009 47 47 50 44 41 53 45 49 51
2012 57 52 54 64 50 50 54 50 58

 88, 80 Tuinenbuurt / 2007 51 48 63 41 63 45 35 69 57
 Hoofdweg 2009 49 49 63 35 59 49 40 67 58

2012 54 48 60 54 59 42 43 65 54
 89 Kunstenaarsbuurt- 2007 54 57 60 44 50 64 57 60 59
 noord 2009 51 50 59 43 47 49 55 62 56

2012 52 54 48 56 42 56 63 51 44
 91 Fascinatio West 2007 51 43 54 56 76 34 18 65 43

2009 52 46 55 54 71 36 31 64 47
2012 55 50 59 56 70 41 40 66 51

 92 Fascinatio Oost / 2007 58 43 57 73 72 34 24 69 45
2009 59 51 58 69 71 41 40 73 44
2012 55 49 55 61 68 39 40 63 46

 Gemeente totaal 2007 51 49 50 53 50 48 51 52 48
2009 51 50 52 50 48 50 53 55 50
2012 52 51 52 52 47 50 55 51 53

 Capelsebrug
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Bijlage 4: Wijk- en buurtindeling 
Buurt Wijk                          Buurtana-
                                                                                   lyse op blz.

10 IJsseldijk 1a Capelle West n.v.t.
11 Redebuurt 1a Capelle West 13
12 Industrieterrein West 1a Capelle West n.v.t.
13 Zeeheldenbuurt-west  1a Capelle West 13
14 Zeeheldenbuurt-oost  1a Capelle West 13

15 Chopinbuurt 1b ‘s Gravenland 16
16 Bizetbuurt 1b ‘s Gravenland 16
17 Paganinibuurt 1b ‘s Gravenland 16
18 Rossinibuurt 1b ‘s Gravenland 16
19 Puccinibuurt 1b ‘s Gravenland 17

23 Reviusbuurt 2 Middelwatering West 20
24 Dichtersbuurt 2 Middelwatering West 20
25 Merelbuurt 2 Middelwatering West 20
26 Schildersbuurt 2 Middelwatering West 20
27 Valeriusbuurt 2 Middelwatering West 21
28 Rozenburcht 2 Middelwatering West 21
29 Oude Plaats 2 Middelwatering West 21

32 Hovenbuurt 3 Middelwatering Oost 24
33 Koperwiek 3 Middelwatering Oost 24
34 Meeuwenbuurt 3 Middelwatering Oost 24
35 Alkenoord 3 Middelwatering Oost 24
36 Vuykterrein 3 Middelwatering Oost 25
37 Oude Kern 3 Middelwatering Oost 25
38 Kievitlaan 3 Middelwatering Oost 25

41 De Baronie 4 Oostgaarde Zuid 28
42 Diepenbuurt 4 Oostgaarde Zuid 28
43 Dalenbuurt 4 Oostgaarde Zuid 28
44 Sportpark Couwenhoek 4 Oostgaarde Zuid n.v.t.
45 Eilandenbuurt 4 Oostgaarde Zuid 28
46 Waardenbuurt 4 Oostgaarde Zuid 29
47 AWZI Oostgaarde 4 Oostgaarde Zuid n.v.t.
48 Baaienbuurt 4 Oostgaarde Zuid 29
49 Paradijssel/Zandrak 4 Oostgaarde Zuid 29

51 Beemster/Purmerhoek 5 Oostgaarde Noord 32
52 Schermerhoek 5 Oostgaarde Noord 32
53 Wormerhoek 5 Oostgaarde Noord 32
54 Scandinavischebuurt 5 Oostgaarde Noord 32
55 Amerikaansebuurt 5 Oostgaarde Noord 32
56 Bergenbuurt 5 Oostgaarde Noord 33
57 Molukkenbuurt 5 Oostgaarde Noord 33

61 Molenbuurt 6 Schenkel 36
62 Florabuurt 6 Schenkel 36
63 Bloemenbuurt-west 6 Schenkel 36
64 Bloemenbuurt-oost 6 Schenkel 36
65 Akker/Haagweide 6 Schenkel 37
66 Sportpark Schenkel 6 Schenkel n.v.t.
21 ‘s Gravenweg/Alexanderlaan 6 Schenkel 37
22 ‘s Gravenpark 6 Schenkel 37
31 Stationsbuurt 6 Schenkel 37
58 Klaverweide 6 Schenkel 37
59 Klinkert 6 Schenkel 37

70 Dansenbuurt-noord 7 Schollevaar Zuid 40
71 Burgenbuurt 7 Schollevaar Zuid 40
72 Dansenbuurt-zuid 7 Schollevaar Zuid 40
73 Ervenbuurt 7 Schollevaar Zuid 40
74 Stadsdeelpark 7 Schollevaar Zuid 41
75 Instrumentenbuurt 7 Schollevaar Zuid 41
76 Kunstenaarsbuurt 7 Schollevaar Zuid 41
77 Operabuurt 7 Schollevaar Zuid 41
78 Gebouwenbuurt 7 Schollevaar Zuid 42
79 Schildersvormenbuurt 7 Schollevaar Zuid 42

80-85 Hoofdweg **** 8 Schollevaar Noord 45
86 Sporenbuurt-west 8 Schollevaar Noord 45
87 Sporenbuurt-oost 8 Schollevaar Noord 45
88 Tuinenbuurt **** 8 Schollevaar Noord 45
89 Kunstenaarsbuurt-noord 8 Schollevaar Noord 45

91 Fascinatio West 9 Fascinatio/Rivium 48
92 Fascinatio Oost 9 Fascinatio/Rivium 48
93 Capelsebrug 9 Fascinatio/Rivium 48
94-98 Rivium 9 Fascinatio/Rivium n.v.t
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