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Raadsinformatiebrief Nr. :  :  

 Reg.nr. :  : 3792100 

 B&W verg. :  : 20 mei 2014 

  :    

Onderwerp: Wijk- en buurtmonitor 2014    

    

 

 

1)  Status 
 
In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking tot 
de beleidsuitvoering. 
 
 

2)  Samenvatting 
 

Met deze brief informeren wij u over de Wijk- en buurtmonitor 2014. Deze monitor geeft inzicht in de 

actuele staat van de wijken en buurten in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Nieuw dit jaar is dat ook de 

buurten afzonderlijk in beeld zijn gebracht. Het systematisch meten van deze buurten biedt veel extra 

informatie en een gezamenlijk vertrekpunt, zowel intern als extern: 

 Maatwerk: geen twee wijken of buurten zijn hetzelfde. Een monitor op wijk- én buurtniveau geeft 

extra handvatten om maatwerk te leveren.  

 Samenhang: bij maatwerk is het belangrijk om niet naar één enkel thema of aspect in een wijk of 

buurt te kijken. Het gaat om de samenhang tussen de verschillende thema’s en aspecten en het 

leggen van verbindingen. 

 Keuzes maken: de resultaten van de monitor helpen bij het ontwikkelen van (nieuw of aangepast) 

beleid. 

 Burgerparticipatie: de monitor biedt de mogelijkheid om de resultaten te bespreken met 

bewonersraden, vrijwilligers en beroepskrachten in wijken en buurten. Met als doel gezamenlijk tot 

mogelijke verbeteracties in wijken en buurten te komen. 

 

Beleidsmatig en op operationeel niveau is het Raadsbesluit over het wijkgericht werken (september 

2011) het uitgangspunt: 

- Benutten en faciliteren van eigen kracht van bewoners(verbanden) 

- Onderscheid in basisbuurten, preventiebuurten en aandachtsbuurten 

- Gemeentelijke regie via integrale gebiedsgerichte programma’s in samenwerking met 
professionele wijkpartners (met name in de aandachtsbuurten) 

- Wijkspeerpunten in basis- en preventiebuurten 

- Meer flexibiliteit in de afdelingsbudgetten 

 

 

Uitkomsten op wijkniveau 

De Wijk- en buurtmonitor levert veel inzicht op in de actuele situatie en de ontwikkeling in de wijken. 

Van de twaalf wijken scoren er drie sterk, zes gemiddeld en drie zwak. In veel wijken is tussen 2010 

en 2013 sprake van een gemiddelde tot overwegend gunstige ontwikkeling. Dit geldt ook voor wijken 
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waarin aandachtsbuurten en preventiebuurten zijn gelegen. Zo is de Graafsepoort (met daarin 

aandachts- en preventiebuurten) een gemiddelde wijk, met een gemiddelde en op een aantal 

onderdelen gunstige ontwikkeling tussen 2010 en 2013. Voor de zwakke wijken (Zuidoost, Noord en 

West; in alle drie liggen aandachtsbuurten en preventiebuurten) geldt dat deze, ten opzichte van het 

stedelijk gemiddelde, nog wel tot de categorie zwak behoren, maar dat er tegelijkertijd sprake is van 

een gemiddelde positieve ontwikkeling tussen 2010 en 2013. In deze, maar ook in alle andere wijken, 

is er op onderdelen sprake van bepaalde gunstige of ongunstige ontwikkelingen. 

 

Uitkomsten op buurtniveau 

Voor de buurten ontstaat voor de eerste maal een specifieker beeld. Dit beeld zegt dus nog niets over 

de ontwikkeling en dus ook niet over het resultaat en het effect van de verrichte inspanningen door 

bewoners, externe partijen en gemeente. Van de 70
1
 onderzochte buurten worden er 13 als sterk 

beoordeeld, 34 gemiddeld, 22 zwak en één zeer zwak. De 13 sterke buurten liggen verspreid over 

zeven wijken. Ook in zwak getypeerde wijken als Noord en Zuidoost liggen enkele sterke buurten. En 

andersom. Dit laat zien hoe gevarieerd de Bossche wijken zijn. 

 

De (zeer) zwakke buurten liggen verspreid over zes wijken. In bijna al deze buurten is er al sprake van 

uitvoeringsprogramma’s (sociaal, fysiek), die onder andere vanuit de visie uit 2011 zijn opgesteld en 

worden uitgevoerd. Met de uitkomsten van deze buurtmonitor kunnen deze uitvoeringsprogramma’s 

weer verder worden gericht en gedetailleerd. Voor buurten waar nog geen programma beschikbaar is, 

wordt bekeken of een uitvoeringsprogramma noodzakelijk is. Hierover zullen wij u in de eerste helft 

van 2015 een voorstel voorleggen. 

 

De volgende Wijk- en buurtmonitor verschijnt in 2016. Dan is het mogelijk om ook een ontwikkeling op 

buurtniveau te laten zien. Uiteraard zullen wij uw raad actief over deze uitkomsten informeren. De 

Wijk- en buurtmonitor 2014 bieden wij u hierbij aan. 

 

 

3)  Wij bieden u dit stuk ter informatie aan. 
 

 

Steller :  Spit / Migchielsen 

Tel. : (073) 615 54 83 / (073) 615 53 14 

E-mail : r.spit@s-hertogenbosch.nl / h.migchielsen@s-hertogenbosch.nl  

                                                      
1
 Alleen de buurten met 100 huishoudens of meer zijn in de Wijk- en buurtmonitor 2014 meegenomen. 

 

mailto:r.spit@s-hertogenbosch.nl
mailto:h.migchielsen@s-hertogenbosch.nl
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1) Aanleiding 

 

In september 2011 is het Raadsvoorstel ‘Wijkgericht werken, ontwikkeling op hoofdlijnen’ (reg. nr. 11.0744) 

in uw raad behandeld. 

 
Samengevat is de inhoud van het raadsbesluit: 

- Benutten en faciliteren van eigen kracht van bewoners(verbanden) 

- Onderscheid in basisbuurten, preventiebuurten en aandachtsbuurten 

- Gemeentelijke regie via integrale gebiedsgerichte programma’s in samenwerking met 
professionele wijkpartners (met name in de aandachtsbuurten) 

- Wijkspeerpunten in basis- en preventiebuurten 

- Meer flexibiliteit in de afdelingsbudgetten 
 
Uitgangspunten: 

- Kracht van de stad, bewoners als drijvende kracht (coalitieakkoord “Uitdagende overheid in 
een uitdagende tijd – 2010-2014”): “Een positieve, uitdagende bestuursstijl, die uitgaat van de 
kracht van alle inwoners, vrijwilligers, professionals en ondernemers in de gemeente” 

- “Een overheid die meer uitgaat van het benutten en ruimte geven aan de krachten in de 
samenleving.” En dus op sommige beleidsterreinen terug zal treden of belemmeringen (in de 
sfeer van regelgeving) weg zal nemen. “Wij denken dat wij vanuit zo’n houding op termijn een 
kleinere, slagvaardige overheid nodig hebben.” 

- Differentiatie op buurtniveau  dit onderscheid is richtinggevend voor de te nemen 
maatregelen en de in te zetten middelen om leefbaarheid en veiligheid op een aanvaardbaar 
niveau te houden / brengen: 

o Basisbuurten: basisaandacht en regulier beheer en onderhoud, 
o Preventiebuurten: basisaandacht, regulier beheer/onderhoud, plus extra impulsen en 

ingrepen (Schutskamp, Aawijk noord, Bazeldonk, Kruiskamp en Graafsebuurt zuid), 
o Aandachtsbuurten met programma-aanpak (GSB-wijken). 

- Versterking gemeentelijke regie, met name in de aandachtsbuurten; in de basis- en 
preventiebuurten wordt de aanpak van door de bewoners aangedragen wijkspeerpunten 
gecontinueerd 

- In de categorie ‘onvoorzien, maar wel snel op te lossen’ brengen we meer flexibiliteit in de 
gemeentelijke afdelingsbegrotingen binnen de door uw raad vastgestelde budgetgrenzen. 

 
Conclusies met betrekking tot de implementatie van deze beleidsvisie wijkgericht werken vanaf 2011, 
zijn dat: 

- we verder gegaan zijn met het differentiëren in onze aanpak in relatie tot het onderscheid 
basisbuurt, preventiebuurt en aandachtsbuurt; de aanpak met betrekking tot 
aandachtsbuurten en basisbuurten is vanuit het verleden voortgezet, het uitwerken van een 
aanpak voor preventiebuurten is gestart (in het bijzonder Kruiskamp, Schutskamp en Aawijk 
noord); 

- we daarbij steeds nadrukkelijker sturen op de door bewoners aangedragen wijkspeerpunten; 
- we intern en extern steeds meer in samenhang programmeren en uitvoeren (onder andere via 

de Aanpak Schone en Veilige Wijken, en de wijkrapportages Samenwerken aan je Buurt, 
mede in het kader van ‘Schoon, heel en veilig’ en de ambitie om iedere wijk op het stedelijk 
gemiddelde van 18,4 per wijk te krijgen – zie de onlangs aangeboden Veiligheidsmonitor 
2014). 
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Vergelijk de wijk 2010 

Omdat er een toenemende behoefte was aan (sociale) informatie op wijkniveau zijn er in 2010 12 Sociale 

Kijken op de Wijken verschenen. In deze 12 Sociale kijken op de wijk is voor iedere wijk een overzicht 

gegeven van de situatie in de wijk. Als vervolg op deze 12 rapporten is – eveneens in 2010 – de rapportage 

‘Vergelijk de wijk 2010’ verschenen.  

 

Wijk én buurtmonitor 2014 

Via monitoring willen wij de ontwikkelingen in de wijken op de voet volgen. De wijkmonitor biedt ons die 

mogelijkheid. Met de verschafte basisinformatie kunnen verschillen tussen wijken in beeld worden 

gebracht. Het geeft inzicht in wat een wijk tot een sterke of zwakke wijk maakt. Met deze analyses 

kunnen we de leefbaarheid en veiligheid op het niveau van wijken en buurten bewaken en de 

beschikbare capaciteit en middelen selectief en effectief inzetten. Naar aanleiding van het verschijnen 

van ‘Vergelijk de wijk’ is dan ook besloten voortaan tweejaarlijks een basismonitor op wijkniveau uit te 

brengen. Zo wordt door de jaren heen structureel informatie verzameld op tal van beleidsterreinen. Hierdoor 

kunnen trends en ontwikkelingen worden waargenomen en kan beleid waar nodig worden bijgestuurd. 

 

Daarbij was het een nadrukkelijke wens om bij de actualisatie niet alleen de wijken in beeld te brengen, 

maar ook de verschillende woonbuurten in ‘s-Hertogenbosch. Het systematisch meten van deze buurten 

biedt veel extra informatie (op verschillende schaalniveaus) en ook een gezamenlijk vertrekpunt, zowel 

intern als extern: 

 Maatwerk: geen twee wijken of buurten zijn hetzelfde. Een monitor op wijk- én buurtniveau geeft 

extra handvatten om maatwerk te leveren.  

 Samenhang: bij maatwerk is het belangrijk om niet naar één enkel thema of aspect in een wijk of 

buurt te kijken. Het gaat om de samenhang tussen de verschillende thema’s en aspecten en het 

leggen van verbindingen. 

 Keuzes maken: de resultaten van de monitor helpen bij het ontwikkelen van (nieuw of aangepast) 

beleid. 

 Burgerparticipatie: de monitor biedt de mogelijkheid om de resultaten te bespreken met 

bewonersraden, vrijwilligers en beroepskrachten in wijken en buurten. Met als doel gezamenlijk tot 

mogelijke verbeteracties in wijken en buurten te komen. 

 

Voor de buurten is de situatie nu voor de eerste maal in beeld gebracht. Dit beeld zegt dus nog niets 

over de ontwikkeling en dus ook niet over het resultaat en het effect van de verrichte inspanningen 

door bewoners, externe partijen en gemeente.
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Opzet Wijk en buurtmonitor 2014 

 

Situatie 2013 

Een belangrijk onderdeel van de Wijk- en buurtmonitor 2014 zijn de zogenaamde profieltaarten. Bij 

elke wijk en buurt wordt de situatie in 2013 door een profieltaart gepresenteerd. Deze bestaat uit drie 

onderdelen: 

 

De middelste ring. Deze middelste ring wordt gevormd door zes thema’s: bewoners, 

samenleven, actief, leren, zorg en woonomgeving.  

De buitenste ring. Ieder thema bestaat weer uit twee of drie aspecten. In de buitenste ring 

staan in totaal vijftien aspecten. Het thema bewoners bestaat bijvoorbeeld uit de aspecten 

diversiteit en inkomen. De aspecten zijn weer opgebouwd uit verschillende indicatoren. 

Daarbij is bewust gekozen voor een mix van zowel ‘objectieve’ als ‘subjectieve’ 

indicatoren.  

De middenstip. Er is één middenstip. De score hiervan is gebaseerd op het gemiddelde 

van de zes verschillende thema’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Voorbeeld profieltaart. Bron: Wijk- en buurtmonitor 2014.  

 

Per wijk (en per buurt) wordt gekeken hoe de wijk scoort ten opzichte van het stedelijk 

gemiddelde. Dit wordt aan de hand van vijf klassen gepresenteerd: zeer zwak, zwak, gemiddeld, 

sterk of zeer sterk. Door gebruik te maken van kleuren wordt snel gezien hoe een wijk of buurt 

scoort. En ook waarop een wijk of buurt (zeer) zwak, gemiddeld of (zeer) sterk scoort.  
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Ontwikkeling 2010 - 2013 

Voor de wijken én buurten wordt de situatie in 2013 geschetst. Voor de wijken laten we ook een 

ontwikkeling zien, namelijk tussen 2010 en 2013. Deze ontwikkeling is berekend ten opzichte van (de 

ontwikkeling van) het stedelijk gemiddelde. Hier worden drie klassen gepresenteerd: gunstig, neutraal 

en ongunstig. De ontwikkeling per buurt kan helaas nog niet gepresenteerd worden. Een aantal 

indicatoren is voor de Wijk- en buurtmonitor 2014 voor het eerst op buurtniveau verzameld. 

 

 

2) Inhoud 

 

 

A. Uitkomsten op wijkniveau 

De Wijk- en buurtmonitor levert veel inzicht op in de actuele situatie en de ontwikkeling in de 

wijken. Van de twaalf wijken scoren er drie sterk, zes gemiddeld en drie zwak.  

 

 

Sterke wijken: 

 

Rosmalen Zuid: Positieve  uitschieter is het thema actief. Dit komt vooral omdat bewoners cultureel 

(nog) actiever zijn geworden. De zwakkere score voor openbare ruimte is te wijten aan de 

parkeergelegenheid. In 2010 waren de bewoners meer dan gemiddeld tevreden over de 

parkeergelegenheid. Nu is men minder tevreden. De zwakke score bij basisonderwijs is volledig toe te 

schrijven aan het toegenomen verzuim onder 4-12 jarigen. 
 

Wijk Situatie 2013 Ontwikkeling 2010-2013 

 
Rosmalen zuid 

  

 

 

Empel: De ontwikkeling in Empel is, ten opzichte van 2010, gunstig voor de thema’s samenleven en 

actief. Het aandeel bewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt is 

toegenomen, evenals het aandeel bewoners dat zich actief heeft ingezet om de buurt te verbeteren. 

Verder is men cultureel actiever geworden. Minder gunstig heeft zich de tevredenheid over het 

openbaar groen ontwikkeld. 
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Wijk Situatie 2013 Ontwikkeling 2010-2013 

 
Empel 

  

 
 

Engelen: Gunstige ontwikkelingen zien we bij het aandeel bewoners dat actief is geweest om de 

buurt te verbeteren, de toegenomen tevredenheid met het basisonderwijs, het openbaar groen en de 

parkeergelegenheid. Daarnaast is de gezondheid van de bewoners verbeterd. Er is sprake van 

ongunstige ontwikkelingen bij de aspecten voorzieningen, cultuur, voortgezet onderwijs en sociaal 

netwerk. Vooral de tevredenheid over de winkels voor dagelijkse boodschappen is laag; het laagst van 

alle wijken. 
 

Wijk Situatie 2013 Ontwikkeling 2010-2013 

 
Engelen 

  
 
 
 

Gemiddelde wijken: 
 

Binnenstad: De ontwikkeling in de Binnenstad is, ten opzichte van 2010, vrij gemiddeld. Hier zijn 

enkele uitzonderingen op. Een positieve voor het thema leren; in 2013 wonen er beduidend meer 15-

jarigen met een HAVO/VWO opleiding in de Binnenstad dan in 2010. Op de aspecten sociaal netwerk 

en cultuur heeft de Binnenstad zich ongunstig ontwikkeld. Het aandeel bewoners dat wel eens 

mantelzorg geeft is gedaald, terwijl dit gemiddeld gezien iets gestegen is. En hoewel de bewoners van 

de Binnenstad cultureel (zeer) actief zijn, is dit de afgelopen jaren minder geworden. 

 

Wijk Situatie 2013 Ontwikkeling 2010-2013 

 
Binnenstad 
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Graafsepoort: De ontwikkeling in de Graafsepoort is, ten opzichte van 2010, gemiddeld tot gunstig te 

noemen. Deze gunstige ontwikkeling geldt voor twee thema’s: leren en zorg. Zo is bijvoorbeeld het 

aandeel voortijdig schoolverlaters meer dan gemiddeld afgenomen en beoordeelt men de eigen 

gezondheid ongeveer hetzelfde als in 2010. Terwijl men in de stad gemiddeld iets negatiever is over 

de eigen gezondheid. Ook op veiligheid is een gunstige ontwikkeling te zien. 

 

Wijk Situatie 2013 Ontwikkeling 2010-2013 

 
Graafsepoort 

 

  
 
 

Muntel/Vliert: De ontwikkeling in de Muntel/Vliert is, ten opzichte van 2010, gemiddeld tot gunstig te 

noemen. Op een aantal thema’s en aspecten heeft de wijk zich gunstig ontwikkeld. Bij het thema zorg 

is dit niet speciaal aan één indicator te wijten, maar is op een aantal indicatoren sprake van een 

relatieve verbetering. Bij maatschappelijke inzet valt vooral de toename van het aantal mensen dat 

vrijwilligerswerk doet op. Verder zien we in deze wijk een afname van het aantal jongeren zonder 

startkwalificatie en is men beduidend positiever over het openbaar groen en de parkeergelegenheid in 

de buurt. 

 

Wijk Situatie 2013 Ontwikkeling 2010-2013 

 
Muntel/Vliert 

 
  

 
 

Rosmalen Noord: De ontwikkeling in Rosmalen noord is, ten opzichte van 2010, ongunstig te 

noemen. Dit geldt voor drie thema’s: samenleven, actief en zorg. Bij samenleven valt vooral de lagere 

tevredenheid met speelvoorzieningen en parkeergelegenheid op. Daarnaast is het aandeel bewoners 

dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt afgenomen. Bij het thema actief 

valt op dat het aandeel vrijwilligers is afgenomen, men minder sport en cultureel minder actief is 

geworden. Daarnaast beoordeelt men de eigen gezondheid minder goed, is het aandeel mensen met 

overgewicht toegenomen en is vooral ook het aandeel bewoners dat wel eens mantelzorg geeft 

afgenomen. 
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Wijk Situatie 2013 Ontwikkeling 2010-2013 

 
Rosmalen Noord 

 
  

 
 

Groote Wielen: Uit de vergelijking met 2010 blijkt dat de wijk zich de afgelopen jaren redelijk 

gemiddeld heeft ontwikkeld, met een paar gunstige en minder gunstige ontwikkelingen. Gunstig op het 

gebied van samenleven (voorzieningen en binding), cultuur en openbare ruimte. Zo is men nog niet zo 

tevreden over de voorzieningen, maar neemt de tevredenheid wel toe ten opzichte van 2010. 

Daarnaast zijn meer bewoners lid van de bibliotheek en gaat men bijvoorbeeld ook veel vaker naar de 

bioscoop. Ook is men beduidend tevredener over het openbaar groen en de parkeergelegenheid in de 

buurt. 
 

Wijk Situatie 2013 Ontwikkeling 2010-2013 

 
Groote Wielen 

 

  

 
 

Maaspoort: De ontwikkeling in Maaspoort is over het algemeen conform het stedelijk gemiddelde. 

Een positieve uitzondering hierop is het thema zorg. Het aandeel bewoners dat de eigen gezondheid 

als (zeer) goed of uitstekend beoordeelt is toegenomen. In ’s-Hertogenbosch gemiddeld is dit iets 

afgenomen. Daarnaast is het aandeel bewoners dat maximaal één keer per maand familie of vrienden 

ontmoet, afgenomen. Op drie aspecten is sprake van een ongunstige ontwikkeling: sport, voortgezet 

onderwijs en veiligheid. Opvallend: het aandeel sporters is behoorlijk gedaald, het aantal 15-jarigen 

met een Havo of VWO opleiding is eveneens gedaald en het aandeel bewoners dat zich wel eens 

onveilig voelt in de eigen buurt is toegenomen. 

 

Wijk Situatie 2013 Ontwikkeling 2010-2013 

 
Maaspoort 
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Zwakke wijken 
 

Zuidoost: De ontwikkeling in Zuidoost is, ten opzichte van 2010, ongeveer zoals in de gemeente ’s-

Hertogenbosch gemiddeld. Positieve uitzondering hierop is het thema leren. Dit blijkt voor zowel het 

basisonderwijs als het voortgezet onderwijs te gelden. Opvallend is vooral de toename van het aantal 

15-jarigen dat een Havo of VWO opleiding volgt. Ook bij gezondheid is sprake van een positieve 

ontwikkeling. Bewoners zijn iets tevredener over hun eigen gezondheid, terwijl dit gemiddeld gezien 

afgenomen is.  
 

Wijk Situatie 2013 Ontwikkeling 2010-2013 

 
Zuidoost 

 
  

 
 

Noord: De ontwikkeling in Noord is, ten opzichte van 2010, gemiddeld te noemen. Er zijn enkele 

gunstige uitschieters: het thema samenleven (met aspect voorzieningen), maatschappelijke inzet, 

sociaal netwerk en veiligheid. Bij basisonderwijs is sprake van een ongunstige ontwikkeling; vooral het 

verzuim onder 4-12 jarigen is flink toegenomen. 

 

Wijk Situatie 2013 Ontwikkeling 2010-2013 

 
Noord 

 
  

 

 

West: Tussen 2010 en 2013 is er in West sprake van een vrij gemiddelde ontwikkeling. Positieve 

uitschieter is het thema actief: er zijn meer sporters en ook cultureel is men actiever geworden. In 

ongunstige zin valt de ontwikkeling bij het thema samenleven op. Dit komt vooral omdat bewoners in 

’s-Hertogenbosch over het algemeen tevredener zijn geworden over de voorzieningen (dit geldt zowel 

voor de winkels voor de dagelijkse boodschappen, speelvoorzieningen voor kinderen en 

voorzieningen voor jongeren en ouderen). In West is men echter ongeveer even tevreden gebleven, of 

zelfs iets minder tevreden.  
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Wijk Situatie 2013 Ontwikkeling 2010-2013 

 
West 

 
  

 
 

B. Uitkomsten op buurtniveau 

In de Wijk- en buurtmonitor 2014 is voor het eerst ook ingezoomd op het niveau van de buurt. Alle 

70
2
 onderzochte buurten hebben een classificatie gekregen. Dit levert het volgende kaartbeeld op: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figuur 2 Classificifatie buurten ’s-Hertogenbosch, 2013. Bron: Wijk- en buurtmonitor 2014. 

                                                      
2
 Alleen de buurten met 100 huishoudens of meer zijn in de Wijk- en buurtmonitor 2014 meegenomen. 
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Sterke buurten: 

Er zijn dertien sterke buurten; deze liggen verspreid over zeven wijken. 

 

Wijk Buurt 

Binnenstad Vughterpoort 

Zuidoost Zuid 

Rosmalen zuid Maliskamp oost, Sparrenburg, Molenhoek 

Empel Maasakker, Empel oost,  

Noord De Buitenpepers, De Herven 

Maaspoort Italiaanse buurt, Het Zilverpark 

Engelen Kom Engelen, De Haverleij 

 

 

Zwakke buurten: 

De (zeer) zwakke buurten liggen verspreid over zes wijken. Bijna al deze buurten behoorden óf tot 

de voormalige GSB-aandachtsgebieden, óf zijn op dit moment al aangewezen als aandachtsbuurt 

of preventiebuurt. 

 

Wijk Buurt 

Binnenstad De Hofstad, Binnenstad Noord 

Zuidoost Bazeldonk, Gestelse buurt (zeer zwak), De 

Bossche Pad, Grevelingen,  

Graafsepoort Hinthamerpoort, Graafsebuurt zuid, Aawijk 

noord 

Muntel / Vliert Orthenpoort 

Noord De Slagen, De Haren, De Reit, De Hambaken,  

Sprookjesbuurt, Muziekinstrumentenbuurt, 

Edelstenenbuurt, Orthen west 

West Boschveld, Deuteren, De Moerputten, De 

Schutskamp, De Kruiskamp 

 

 

In bijna al deze buurten is er al sprake van uitvoeringsprogramma’s (sociaal, fysiek), die onder 

andere vanuit de visie uit 2011 zijn opgesteld en worden uitgevoerd. Met de uitkomsten van deze 

buurtmonitor kunnen deze uitvoeringsprogramma’s weer verder worden gericht en gedetailleerd. 

Voor buurten waar nog geen programma beschikbaar is, wordt bekeken of een 

uitvoeringsprogramma noodzakelijk is. Hierover zullen wij u in de eerste helft van 2015 een 

voorstel voorleggen. 
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C. Afstemming 
 
Stadsmonitor 2014  

De Stadsmonitor 2014 hebben wij u recentelijk als bijlage bij de Voorjaarsnota aangeboden. In de 

Stadsmonitor 2014 wordt een overzicht gegeven van de staat van ’s-Hertogenbosch: hoe gaat het 

met de stad en haar inwoners? De thema’s die daarbij de revue passeren zijn niet toevallig 

gekozen. Leidraad voor de stadsmonitor is de programmabegroting 2014. Per programma wordt 

kort beschreven hoe het met de stad gesteld is en welke ontwikkelingen er zijn. Daarbij wordt ook 

beschreven of deze ontwikkelingen de gewenste richting uit gaan. Worden de gestelde doelen 

gehaald? De Stadsmonitor 2014 schetst de situatie en de ontwikkelingen in de stad als totaal. De 

Wijk- en buurtmonitor heeft hetzelfde uitgangspunt, maar dan voor de wijken en buurten in ’s-

Hertogenbosch. 

 
Monitoren op specifieke beleidsterreinen  

De Wijk- en buurtmonitor is een basismonitor. De monitor creëert afstemming tussen de 

verschillende monitoren die momenteel ingezet worden. Andere monitoren (zoals bijvoorbeeld de 

veiligheidsmonitor) zoomen nader in op specifieke beleidsterreinen. Hiermee kan weer een 

verdiepingsslag gemaakt worden in bepaalde buurten of wijken, of op bepaalde beleidsthema’s. 
 

Wijk- en buurtaanpak in den brede 

De monitor past binnen de bestaande methodieken die het college kent voor wijkgericht werken. 

De monitor beschrijft de situatie in de wijken en buurten en volgt de ontwikkelingen in de wijken. 

Dit door tweejaarlijks te monitoren en de uitkomsten te analyseren. Hierdoor kunnen we de 

beschikbare capaciteit en middelen voor wijkgericht werken selectief en effectief inzetten.  
 

 
D. Vervolg 

Om de gebruikswaarde van de gepresenteerde gegevens te vergroten, worden deze met 

bewonersraden, vrijwilligers en beroepskrachten in wijken en buurten besproken. Doel is tot 

interventies te komen die de opgaande lijn versterken. En daarmee waar nodig het beleid aan te 

passen. 

 

De volgende Wijk- en buurtmonitor verschijnt in 2016. Dan is het mogelijk om ook een 

ontwikkeling op buurtniveau te laten zien. Uiteraard zullen we uw raad actief over deze uitkomsten 

informeren. 
 
 
De Stads- wijk en buurtmonitor 2014 kunt u vinden op de website van de gemeente:  
www.s-hertogenbosch.nl/o&s 

 
  
Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, 
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