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Waar ben je naar op zoek?

ZOEKEN

Wij volgen trends en ontwikkelingen in het sociale domein
Sociaal Planbureau Groningen volgt trends en ontwikkelingen in het sociale domein. Met als doel het ondersteunen van
het beleid en de prakYjk bij de Groningse gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaYes. Samen met hen
werken wij aan een krachYge samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee doet.
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De lee^aarheidsmonitor gee` inzicht in de belangrijkste thema’s als het gaat om

De lee^aarheidsmonitor gee` inzicht in de belangrijkste thema’s als het gaat om

goed wonen, werken en leven.

goed wonen, werken en leven.

THEMA’S / LEEFBAARHEID

Lee^aarheidsmonitor Groningen

Actueel

Deze jaarlijkse monitor biedt inzicht in alle faceien van leeUaarheid in Groningen. Het geej inzichten per regio,
gemeente, en soms per wijk, over meerdere jaren. Naast kerncijfers wordt ook de beleving van de burger
gepresenteerd.
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ERVAREN LEEFBAARHEID
Hoe tevreden of ontevreden zijn Groningers met hun woonomgeving? Dit dossier
biedt inzicht in de waardering van lee^aarheid in Groningse dorpen en wijken.

THEMA’S / LEEFBAARHEID / ERVAREN LEEFBAARHEID

TERUG NAAR LEEFBAARHEID

Onderwerpen

Medewerker

Onderwerp

In het kort

Onderwerp

Deze dossierpagina moeten we nog verder uitwerken. Bacon ipsum dolor amet chicken sirloin pork belly,

Onderwerp

turkey jowl burgdoggen t-bone tenderloin cupim ham hock kielbasa brisket. Corned beef panceMa ﬂank, rump

Onderwerp

meatball jowl sausage turducken. Spare ribs drums7ck picanha, corned beef meatloaf burgdoggen beef ribs

Onderwerp

ﬂank chislic pastrami ﬁlet mignon sirloin shank ball 7p beef. Corned beef meatloaf rump swine strip steak.

Femke de Haan
onderzoeker

Bacon kevin ham brisket ﬁlet mignon tongue turducken.

Delen via Social media

Ruime voldoende voor lee^aarheid
Hoe tevreden of ontevreden zijn Groningers met de leeUaarheid in hun woonomgeving? Aan de panelleden is
gevraagd om hun oordeel in een cijfer uit te drukken. Gemiddeld waarderen Groningers de leeUaarheid met een
7,7. Dat is vergelijkbaar met 2016 toen de leeUaarheid met een 7,6 gewaardeerd. Landelijke meYngen laten een
lagere waardering zien. In de Veiligheidsmonitor geven Nederlanders de leeUaarheid in hun buurt gemiddeld het
rapportcijfer 7,5 (CBS 2018). Groningen als gehele provincie kreeg een 7,4.

Gerelateerde documenten

Gerelateerd nieuws
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Documentnaam

# Trots op groningen: ‘Groningen is mijn thuis’

"

Documentnaam

# Doorontwikkeling van de jeugdmonitor

"

Documentnaam

# Zorgmonitor Groningen: prevenYef ouderen

"

Documentnaam

beleid terug op gemeentelijke agenda’s
# Voorbereidingen cliëntervaringsonderzoek

Jeugd Heerenveen in volle gang

Twee op de 7en Groningers zien een achteruitgang in lee^aarheid
Het merendeel van de Groningers ervaart dat de leeUaarheid het afgelopen jaar gelijk is gebleven. Bijna een op de
Yen inwoners ziet een vooruitgang. Echter een aanzienlijk deel, namelijk twee op de Yen panelleden, ziet de
afgelopen twaalf maanden een achteruitgang in de leeUaarheid van hun dorp of wijk. In vergelijking met 2016 is dit
vier procentpunt hoger. Ook is deze groep groter dan in Drenthe (14%) en Fryslân (13%) (SPG, FSP, TBD 2018).

Mate van schade van invloed op ervaren lee^aarheid
De schade aan woningen als gevolg van bodembewegingen door de gaswinning lijkt invloed te hebben op de
ervaren leeUaarheid. Groningers met zware aardbevingsschade ervaren vaker een achteruitgang in leeUaarheid
(32%) dan mensen met lichte schade (22%) of zonder schade (14%). We zien geen signiﬁcante verschillen voor
geograﬁsche gebieden (zoals krimp versus niet-krimpgebied, stad versus plameland, aardbevingsgebied versus nietaardbevingsgebied) of persoonskenmerken (zoals geslacht, opleidingsniveau en leekijd).

Mate van schade van invloed op ervaren lee^aarheid
De schade aan woningen als gevolg van bodembewegingen door de gaswinning lijkt invloed te hebben op de
ervaren leeUaarheid. Groningers met zware aardbevingsschade ervaren vaker een achteruitgang in leeUaarheid
(32%) dan mensen met lichte schade (22%) of zonder schade (14%). We zien geen signiﬁcante verschillen voor
geograﬁsche gebieden (zoals krimp versus niet-krimpgebied, stad versus plameland, aardbevingsgebied versus nietaardbevingsgebied) of persoonskenmerken (zoals geslacht, opleidingsniveau en leekijd).

Achteruitgang in lee^aarheid vooral om ….
Meer dan 400 Groningers gaven aan waarom ze de leeUaarheid in hun dorp of wijk het afgelopen jaar achteruit
zien gaan. Er komen verschillende redenen naar voren die opvallend vaak genoemd worden.

Allereerst het sluiten van één of meerdere voorzieningen (109x genoemd). Vooral het sluiten van winkels wordt
vaak genoemd en de daarmee gepaard gaande leegstand van panden wat invloed heek op het aanzicht van de
(dorps) centra. Ook gaat het om het sluiten van scholen, sportvoorzieningen en ziekenhuizen. Onvoldoende
aansluiYng op openbaar vervoer wordt tevens meerdere keren genoemd als een aspect die de leeUaarheid op een
negaYeve manier beïnvloedt.

Een volgend punt dat panelleden vaak noemen, is het onderhoud van groen, wegen en ﬁetspaden (103x genoemd).
Het betrek hier zowel het onderhoud door parYculieren, maar ook door gemeenten. Een aantal bewoners valt op
dat dit het laatste jaar een stuk minder is geworden.

Gerelateerde documenten
" Documentnaam

" Documentnaam

" Documentnaam

" Documentnaam

" Documentnaam

" Documentnaam

Ook belangrijk is de aardbevingenproblemaYek (65x genoemd). Al in verschillende onderzoeken is aangetoond dat
de onzekerheid rondom de aardbevingen en de afwikkeling van schade veel invloed heek op de leeUaarheid (SPG
2016; OTB & CMO STAMM 2016; KAW 2018; SPG et al. 2018). Ook de leden van het Groninger Panel geven aan de
onzekerheid rondom de versterking van woningen, de overlast en traagheid rondom de afwikkeling van schade, het
onveilige gevoel en het niet weten of de eigen woning nog wel te verkopen is, invloed hebben op hun dagelijks
leven en daarbij op de ervaren leeUaarheid. Opvallend is dat meerdere keren wordt aangegeven dat de sociale
cohesie in dorpen en gemeenschappen in negaYeve zin verandert door de aardbevingenproblemaYek:

Overlast zorgt tevens voor een achteruitgang van de leeUaarheid (70x genoemd). Het gaat dan om geluidsoverlast,
stank, zwerfvuil en lawaai veroorzaakt door bedrijvigheid en verkeer. Met betrekking tot verkeersoverlast wordt
bijvoorbeeld de ombouw van de zuidelijke ringweg meerdere keren genoemd. Deze zorgt niet alleen voor
vertragingen in het verkeer zelf, maar omleidingen zorgen ook voor meer verkeer in omliggende wijken en buurten.
Ook komt de overlast door medeburgers aan bod. Respondenten uit de stad noemen de toename van jongeren en
studenten in de buurt en daarmee ook een toename van harde muziek en lawaai ’s avonds en ’s nachts.
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