Zaaknummer 00498633
Onderwerp

Resultaten bewonersenquête 2016 en Wijkatlas Heusden

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
Dit voorstel gaat over de Wijkatlas Heusden 2016 en het bijbehorende communicatietraject.
Feitelijke informatie
De wijkatlas heeft sinds 2009 aangetoond belangrijk bronmateriaal te zijn en tegelijkertijd ook een
toetsingskader en instrument voor de monitoring en ontwikkeling van gemeentelijk beleid.
Vorig jaar besloot u om weer een bewonersenquête uit zetten om zo gegevens te verkrijgen over het jaar
2016. De uitkomsten hiervan, samen met de gegevens uit bestaande in- en externe databases, zijn verwerkt
in wijkanalyses en cijfermateriaal. Dit keer worden de resultaten niet gepresenteerd in een papieren wijkatlas
maar wordt gebruik gemaakt van de digitale mogelijkheden van Swing.
Afweging
De resultaten over 2016 kunt u raadplegen via de link: https://heusden.buurtmonitor.nl/.
De cijfers geven inzicht in de huidige situatie, ontwikkelingen en trends (statistische informatie) en de
beleving van onze inwoners over de leefbaarheid van de verschillende wijken in de gemeente. Het is
mogelijk om de cijfers van 2016 te vergelijken met cijfers van voorgaande jaren.
Swing biedt een databank waarin alle cijfers, van alle onderwerpen voor alle jaren, op diverse schaalniveaus
(gemeente, kern, wijk) zijn opgeslagen. Daarmee zijn dus ook historische cijfers direct te raadplegen. De
gebruiker bepaalt zelf welke gegevens hij wil bekijken en hoe hij deze gegevens wil bekijken (tabel, grafiek
of kaart).
Per wijk is voorzien in een wijkanalyse. In een wijkanalyse worden de cijfers van een wijk of kern
samengevat in grafieken en beschreven. De situatie in een wijk of kern wordt telkens vergeleken met die in
de hele gemeente.
De belangrijkste resultaten zijn samengevat in de bijlage.
De gemeente, maar ook maatschappelijke instellingen, bedrijven en burgers kunnen de cijfers via
https://heusden.buurtmonitor.nl/ raadplegen en gebruiken als instrument voor de monitoring en ontwikkeling
van beleid en de gezamenlijke opgaven.
Inzet van middelen
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
Risico's
Dit voorstel heeft geen risico’s.
Procedure / vervolgstappen
Op 28 juni 2017 was er een eerste presentatie van de resultaten aan u en medewerkers. Op 13 juli a.s. vindt
een presentatie van de resultaten plaats voor externe organisaties en raadsleden.
Onder diegenen die de bewonersenquête hebben ingevuld wordt een tablet verloot. Deze tablet zal door de
portefeuillehouder worden uitgereikt.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 11 juli 2017
besloten:




kennis te nemen van de resultaten van de bewonersenquête via https://heusden.buurtmonitor.nl/;
de resultaten te presenteren aan externe organisaties en raadsleden op 13 juli a.s.;
de resultaten per 13 juli a.s. vrij te geven voor communicatie.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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Nieuwe Wijkatlas
Op 13 juli 2017 wordt de nieuwe digitale Wijkatlas gepubliceerd. De Wijkatlas is zoals vanouds
gebaseerd op cijfers uit registraties (van gemeente en externen) en een bewonersenquête.
De Wijkatlas is te vinden op http://heusden.buurtmonitor.nl.
In deze notitie vindt u een korte samenvatting met enkele van de meest opvallende conclusies.
Bevolking
Het totaal aantal inwoners op 1 januari 2016 was vrijwel gelijk aan het aantal uit 2013. Het aantal
inwoners steeg vooral in Vlijmen (+138) en Elshout (+72) en daalde vooral in Drunen (-149). Het
aantal inwoners vanaf 65 jaar is sinds 2008 gestegen van 14% naar 19%, terwijl het aantal paren met
kinderen daalt. Het aantal geregistreerde Polen is sinds 2010 gestegen van 203 naar 560. In
Oudheusden en Venne-Oost is het aandeel niet-westerse allochtonen het hoogst.
Wonen
Op 1 januari 2016 stonden er 18.041 woningen in de gemeente Heusden, 404 meer dan in 2013. De
afgelopen twee jaar zijn er vooral woningen opgeleverd in Geerpark. Het cijfer dat bewoners geven
aan de woningen in hun buurt (7,6) is in geen enkele wijk significant veranderd. De rapportcijfers voor
de woningen en de gemiddelde WOZ-waarde zijn het laagst in Oudheusden en Vliedberg. Het aantal
bewoners dat overweegt binnen vijf jaar te verhuizen is geleidelijk gedaald van 40% in 2010 naar 36%
in 2016. Steeds meer mensen hebben een voorkeur voor een voor senioren geschikte woning.
Werk en inkomen
In de gemeente Heusden is het aandeel lage inkomens (landelijk per definitie 40%) gedaald van 33%
in 2010 naar 31% in 2013. Het aantal bijstandsuitkeringen is tussen 2013 en 2016 gestegen van 456
naar 662. In Oudheusden, Venne-Oost, Vliedberg en Heusden-Vesting wonen relatief veel
huishoudens tot 65 jaar met een bijstandsuitkering. Het aantal werkzoekenden is tussen 1 januari
2015 en 1 januari 2016 gedaald van 2.310 naar 1.930. Het aandeel werkzoekenden is het hoogst in
Oudheusden, Vliedberg en Venne-Oost. Van de mensen vanaf 16 jaar die werken of een opleiding
volgen doet 31% dat in de gemeente Heusden, 22% in Den Bosch, 12% in Waalwijk en 36% elders of
op wisselende plekken.
Vrije tijd en betrokkenheid
Het aantal volwassen bewoners dat aan sport doet (64%) is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd,
maar ze doen dat steeds minder bij een vereniging en steeds vaker ongeorganiseerd. Van de
kinderen van 6 tot en met 15 jaar doet 85% aan sport, vooral bij sportverenigingen. Het aantal
bewoners dat een buurthuis bezocht, fluctueert: tussen 2013 en 2016 daalde het van 60% naar 56%.
Vooral in Vijfhoeven en Vliedberg liep het buurthuisbezoek terug. Het aantal bewoners dat deelneemt
aan georganiseerde verenigingsactiviteiten bleef constant (29%) maar is in Heusden-Vesting
gestegen van 23% naar 36%. Het aandeel bewoners dat het een goede zaak vindt als bewoners
actiever bijdragen aan verbetering van hun buurt was tussen 2010 en 2013 iets gestegen van 55 naar
58%, maar is de jaren daarna teruggelopen naar 53%.
Leefbaarheid
Sinds 2013 steeg het rapportcijfer dat bewoners geven aan parkeergelegenheid (van 5,9 naar 6,2),
vooral in Venne-West en Nieuwkuijk. De cijfers voor speelgelegenheden stijgen al jaren: van 5,5 in
2008 naar 5,8 in 2011, 6,1 in 2013 en 6,4 in 2016. De laatste drie jaar is dit cijfer vooral gestegen in
Drunen-Zuid en in Oudheusden. Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten op het gebied van
woonoverlast en vernielingen was in 2014 en 2015 lager dan in 2011 en 2012. Als belangrijkste
problemen in hun buurt noemen de bewoners verkeer (29%) en parkeren (18%) het vaakst.
Parkeerproblemen en overlast van dieren werden in 2013 iets vaker genoemd dan in 2010, maar in
2016 worden beiden weer iets minder vaak genoemd. Bestrating wordt nu juist vaker naar voren
gebracht.

Veiligheid
De rapportcijfers van bewoners voor criminaliteit en verkeersoverlast zijn sinds 2013 niet of nauwelijks
veranderd. Het aantal bewoners dat soms plekken vermijdt vanwege onveiligheid daalt steeds verder:
van 21% in 2008 naar 16% in 2010, 14% in 2013 en 12% in 2016. In Oudheusden is het percentage
hoger: 25%. Echter ook in Oudheusden is een daling zichtbaar t.o.v. voorgaande jaren die zich in
2016 niet verder heeft doorgezet: van 33% in 2008 naar 30% in 2011, 22% in 2013 en 25% in 2016.
Het aantal bewoners dat verkeersonveilige situaties kent in de buurt is gestegen van 50% in 2010 en
2013 naar 53% in 2016. Vooral in Heusden-Vesting en Vlijmen-Dorp is dit aandeel toegenomen. Het
aantal aangiftes bij de politie van fietsendiefstal, woninginbraak en vooral inbraak in bedrijven en
sportcomplexen was in 2014/2015 iets lager dan in 2011-2012. Minder bewoners dan in 2013 vinden
dat woninginbraak en parkeeroverlast in de buurt voorkomen.
Voorzieningen en gezondheid
De rapportcijfers die bewoners geven aan gezondheidsvoorzieningen en sportvoorzieningen zijn
tussen 2013 en 2016 iets gedaald van 7,0 naar 6,8. Ook voorzieningen en activiteiten voor ouderen
worden nu lager gewaardeerd dan in 2013 (van 5,9 naar 5,7), maar de tevredenheid over openbaar
vervoer is juist gestegen (van 6,5 naar 6,7), vooral in Braken-West en Vijfhoeven. Het aantal leden
van de bibliotheek en cursisten bij De Aleph is gedaald, zowel onder jeugd als volwassenen.
Gedurende 2015 maakte 5% van de huishoudens gebruik van maatschappelijk werk, maar in
Oudheusden en Vliedberg ongeveer 10%. Het aantal mantelzorgers was in 2013 iets gestegen maar
is in 2016 weer gedaald van 17% naar 14%. De bekendheid van Steunpunt mantelzorg is afgenomen.
Samenvattingen
In de Wijkatlas zelf zijn nog drie soorten samenvattingen te vinden met meer informatie:


elk thema begint met een samenvatting met de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen. Klik
een thema open in de Wijkatlas en klik op het eerste item: Samenvatting;
 de wijkanalyses zijn een uitgebreide samenvatting per wijk of kern, weer met dezelfde themaindeling. In deze analyses wordt de wijk vergeleken met de totale gemeente en worden de
ontwikkelingen sinds 2013 in deze wijk beschreven;
 tot slot komt er nog een totaaloverzicht op een pagina: een kleurentabel met alle wijken en de
belangrijkste indicatoren bij elkaar. Het totaaloverzicht is nog niet af, maar zal binnen twee
weken worden toegevoegd aan de Wijkatlas.
Uiteindelijk is de Wijkatlas vooral een naslagwerk, waaruit iedereen andere relevante informatie zal
halen afhankelijk van zijn/haar beleidsterrein en werkgebied.

