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Samenvatting 

Aanleiding, doel en methode 

Regio en Rijk hebben samen een Plan van Aanpak opgesteld voor de regio Zuid-Limburg, gericht 

op zowel het benutten van kansen als het wegwerken van achterstanden op sociaal- en gezond-

heidsgebied.  

Onderdeel van het traject is een 0-meting om op gemeente- en wijkniveau een beeld te krijgen 

op verschillende thema’s die iets zeggen over de stand van zaken aangaande “brede welvaart” en 

de fysieke woonomgeving. Deze nulmeting dient als start voor een gesprek over hoe het er voor 

staat in de verschillende gemeenten/wijken/buurten. Het gaat om inzicht in eventuele knelpun-

ten voor een effectieve aanpak. Het is geen eindbeeld maar een praatplaat/start om samen ver-

der te kijken.  

Methode van deze 0-meting 

Ten behoeve van deze 0-meting is geen nieuw onderzoek verricht. Uitgangspunt was om een be-

perkt aantal indicatoren te selecteren die een eerste indicatie geven van mogelijke problematiek. 

Het gaat vooral om het samenbrengen van al bestaande vrij beschikbare openbare data. Ook was 

een belangrijke voorwaarde dat de data op wijkniveau beschikbaar is en bijvoorbeeld niet afkom-

stig is uit eenmalige studies (de meting dient immers herhaald te worden). Uit de zoektocht naar 

relevante indicatoren kwam naar voren dat er soms interessante onderwerpen zijn die een goede 

aanvulling kunnen geven op hetgeen nu is opgenomen maar dat gegevens soms (nog) niet open-

baar beschikbaar zijn op buurt- of wijkniveau.  

Indicatoren  

Voor alle onderstaande thema’s is een beperkt aantal indicatoren gekozen en is de data verza-

meld en verwerkt. De lijst van de onderliggende indicatoren is terug te vinden in tabel 1; hoofd-

stuk 1. In deze rapportage zijn de uitkomsten op regio-, gemeente- en wijkniveau weergegeven.  

T abe l  0  Th ema’s  in  deze  0- met ing  (voo r  de  onder l igg ende ind ica tor en  z ie  H1  tabel  1 )  

  Gezondheid volwassenen Participatie 

  *Gezondheid jeugd/jongeren   Veiligheid 

  Jongeren en kansen Woonomgeving 

  Inkomen Fysieke staat woningen  

  *Gegevens over gezondheid van jeugd/jongeren zijn vooralsnog niet op wijkniveau voorhanden en worden niet ge-

bruikt voor een score per buurt/wijk.  

Om een indicatie te geven van waar in de regio zich mogelijk een grotere kans op problematiek 

voortdoet is gekeken in hoeverre een wijk afwijkt ten opzichte van de overige wijken. Er is dus 

een relatieve score berekend. Vervolgens is per thema ook een samengestelde score berekend op 

basis van de onderliggende indicatoren.1 De uitkomst is slechts indicatief. Het is geen absolute 

normering. Een negatieve score betekent dus niet zozeer dat er altijd problemen in de wijk zijn, 

maar dat de waarde in de wijk negatief afwijkt van het gemiddelde van alle wijken in de regio.  

  

 

1  Zie de methode hoofdstuk 3 van de rapportage.  
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Uitkomsten buurtniveau per thema  

We geven hier een kort overzicht van de uitkomsten per thema. Voor de uitkomsten per indica-

tor, gebruikte definities en methodiek zie de rapportage.   

Gezondheid volwassenen  

De gezondheid van volwassen inwoners van 

de regio Zuid-Limburg staat er minder goed 

voor dan het Nederlandse gemiddelde. Ge-

keken is naar de ervaren gezondheid, langdu-

rig zieken en obesitas. Ook het aantal WMO-

cliënten per duizend inwoners ligt in Zuid-

Limburg hoger.  

Van belang hierbij is dat bij een gemiddeld 

oudere bevolking zoals in Zuid-Limburg door-

gaans de gezondheidsproblemen en de daar-

mee samenhangende zorgvraag hoger ligt. 

De leeftijdsopbouw van de bevolking ver-

schild uiteraard ook per buurt.     

Op de kaart hiernaast is de samengestelde 

buurtscore voor dit thema terug te zien. Zie 

verder ook H2 rapportage.   
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Jongeren en kansen  

In de regio Zuid-Limburg ligt het aandeel 

jongeren dat jeugdhulp (incl. jeugdbescher-

ming of jeugdreclassering) ontvangt hoger 

dan het Nederland gemiddelde. Hetzelfde 

geldt voor het aandeel kinderen in bijstands-

huishoudens en het percentage niet-wer-

kende jongeren. Op de kaart hiernaast is de 

samengestelde buurtscore voor dit thema 

terug te zien. Zie verder H2 en H3 rappor-

tage.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomen 

Het aandeel huishoudens met een inkomen 

onder of rond het sociaal minimum ligt iets 

hoger dan het Nederlandse totaal. Het (be-

steedbaar) huishoudensinkomen ligt juist la-

ger. Op de kaart hiernaast is de samenge-

stelde buurtscore voor dit thema terug te 

zien. Zie verder H2 rapportage.   
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Participatie 

De arbeidsparticipatie ligt in de regio Zuid-

Limburg lager dan Nederland als totaal. Hier-

mee samenhangend is het aandeel uitke-

ringsontvangers relatief hoog (Bijstand, WW, 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering). Met name 

het aandeel arbeidsongeschikten ligt in ver-

reweg het merendeel van de Zuid-Limburgse 

gemeenten relatief hoog. Het aandeel men-

sen dat vrijwilligerswerk verricht is vooral in 

de steden lager dan gemiddeld in Nederland. 

Buiten de steden is het ongeveer gelijk aan 

het gemiddelde voor Nederland. Op de kaart 

hiernaast is de samengestelde buurtscore 

voor dit thema terug te zien. Zie verder H2 

rapportage.    

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid 

Het aantal vermogensmisdrijven (dief-

stal/beroving/inbraak) ligt wat hoger dan 

het Nederlandse gemiddelde. Dit zien we 

vooral in de steden. Het aantal geregi-

streerde geweldsmisdrijven is in de regio 

ongeveer gelijk aan het Nederlandse ge-

middelde. Ook hier zien we de steden er 

uitspringen. Op de kaart hiernaast is de sa-

mengestelde buurtscore voor dit thema te-

rug te zien. Zie verder H2 rapportage.   
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Woonomgeving 

Zoals verwacht mag worden is de leegstand 

in de regio momenteel hoger dan in Neder-

land gemiddeld. De verschillen tussen ge-

meenten en wijken zijn echter groot met 

betrekking tot leegstand.  

De zogenaamde leefbaarheidscore; ‘fysieke 

leefomgeving’ (afkomstig uit de leef-

baarometer) laat voor de regio als totaal 

ongeveer het Nederlands gemiddelde zien. 

We zien in de dorpen een duidelijk posi-

tieve afwijking t.o.v. NL en vooral in delen 

van Heerlen, Kerkrade en Maastricht ligt de 

leefomgeving score juist onder het gemid-

delde van NL.   

De afstand tot voorzieningen (huisartsen-

praktijk, grote supermarkt en kinderdagver-

blijf) is wat groter dan in Nederland gemid-

deld. Het aantal scholen binnen een straal 

van 3 km is lager (ook in de steden). Als het 

gaat om vervoersmogelijkheden zien we 

dat de afstand tot een treinstation (NL) in 

met name de dorpen hoger ligt dan het Ne-

derlandse gemiddelde (van belang voor met name de bereikbaarheid van opleiding en werk voor 

de niet-autobezitters). Het autobezit is, op Maastricht na, overal in de regio relatief hoog.  Op de 

kaart hiernaast is de samengestelde buurtscore voor dit thema terug te zien. Zie verder ook H2 

rapportage.   
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Fysieke staat woningen  

De regio Zuid-Limburg kent een relatief 

oude woningvoorraad in vergelijking met 

Nederland totaal. We zien mede hieraan 

gerelateerd ook meer woningen met een 

laag energielabel en een relatief hoger 

gasverbruik. Als gevolg van de relatief 

lage nieuwbouwstroom verloopt de ver-

betering van de voorraad (veel) langzamer 

dan in bijvoorbeeld het westen van het 

land.   

Het aantal woningen dat geschikt is, of 

makkelijk is aan te passen voor mensen 

met beperkingen (nultredenwoningen) is 

relatief groot. Dit komt omdat er in Zuid-

Limburg een relatief kleiner aandeel ap-

partementen (zonder lift) staat dan in Ne-

derland gemiddeld.  Wel zien we in som-

mige buurten concentraties van portiek-

flats zonder lift. Op de kaart hiernaast is 

de samengestelde buurtscore voor dit 

thema terug te zien. Zie verder ook H2 

rapportage.   

 

 

  



Rapportage Nulmeting Novi-gebied Zuid-Limburg 7 

 Inleiding 

De regio Zuid-Limburg is in de Nationale Omgevingsvisie benoemd tot een van de acht NOVI -ge-

bieden. Dit zijn gebieden waarin het Rijk samen met de regio wil werken aan een gebiedsgerichte 

verdieping op de Nationale Omgevingsvisie. Dit omdat daar sprake is van grote integrale opgaves 

in de fysieke leefomgeving, die essentieel zijn voor Nederland. Regio en Rijk hebben samen een 

Plan van Aanpak opgesteld voor de regio Zuid-Limburg, gericht op zowel het benutten van kan-

sen als het wegwerken van achterstanden op sociaal- en gezondheidsgebied. Dat plan was de ba-

sis voor toekenning van de huidige definitieve status. Deze toekenning vond plaats in februari 

2021. 

In het kader van “Sterke en gezonde steden” is besloten tot een gezamenlijke 0-meting en moni-

tor gericht op “brede welvaart” en de fysieke woonomgeving op wijkniveau. Hierbij is het van be-

lang dat wijken op verschillende thema’s vergeleken kunnen worden én ontwikkelingen (bij een 

vervolgmeting) in beeld gebracht kunnen worden.    

Deze 0-meting moet gezien worden als het startpunt van signalering en heeft niet als doel een 

volledig en sluitend beeld op een veelheid van fysiek een sociale kenmerken van iedere wijk te 

geven.  

Leeswijzer  

Voor u ligt deze concept 0-meting. We gaan in de volgende twee paragrafen in op de afbakening 

en keuze van de indicatoren. In hoofdstuk twee vindt u de uitkomsten op gemeente- en buurtni-

veau (Hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 gaan we in op de relatieve score die we berekenen per indica-

tor en de samengestelde score op verschillende thema’s.  

 

 Afbakening en keuze van de indicatoren  

Bij de ontwikkeling van deze 0-meting is samen met de begeleidingscommissie een selectie van 

indicatoren gemaakt. Bij deze keuze speelden zowel criteria met betrekking de inhoudelijke afba-

kening (1) als de beschikbaarheid van data (2) als een rol.     

Inhoudelijke afbakening indicatoren wijkniveau   

Bij de selectie van thema’s en indicatoren was het van belang om een beperkt aantal indicatoren 

mee te nemen waarvan op voorhand werd verondersteld dat ze iets zeggen over de verschillen 

tussen wijken op het gebied van brede welvaart, sociale, maatschappelijke en gezondheidsver-

schillen. Hierbij was de inzet om ook aandacht te besteden aan een gezonde en kansrijke jeugd. 

Ook is gekeken naar indicatoren die iets zeggen over de huidige (fysieke) staat van de leefomge-

ving en de woningvoorraad.  

T abe l  1  Th ema’s  in  deze  0- met ing :  

  Gezondheid volwassenen Veiligheid 

  Gezondheid jongeren   Woonomgeving 

  Jongeren en kansen Fysieke staat woningen 

  Inkomen Samenstelling woningvoorraad 

  Participatie Vooralsnog niet2: Grensoverschrijdende dynamiek  

 

2   Besloten is het thema “Grensoverschrijdend”, waar het gaat over de sociaal, cultureel en economisch 

grensoverschrijdend relaties, niet in deze 0-meting mee te nemen. Dit vraagt een ander type onderzoek 

dat naar verwachting ook niet tot resultaten op wijkniveau zal leiden.      
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Deze 0-meting dient gezien te worden als het startpunt van signalering en heeft niet als doel een 

volledig en sluitend gedetailleerd beeld van iedere wijk te geven. Een antwoord op wat er speci-

fiek speelt op genoemde sociaal maatschappelijke en fysieke omgevingsaspecten in een be-

paalde wijk en welke beleidsinstrumentarium/programma mogelijk effectief is zal dus nog nader 

onderzoek vergen.  

Beschikbaarheid van data 

Bij de selectie van indicatoren gold een drietal belangrijke aandachtspunten c.q. beperkingen:  

• Inzicht op Buurt/wijkniveau essentieel: Bij de selectie van indicatoren was het van belang dat 

cijfers ook gepresenteerd kunnen worden op met name buurt- en wijkniveau. Dit in aanvulling op  

het niveau van de gemeente, regio, en waar mogelijk Nederland als totaal.  

• Geen (nieuwe) uitgebreide monitor maar een beperkt aantal indicatoren op basis van reeds 

beschikbare openbare data (of eenvoudig te construeren).  

• Herhaling over 2 jaar: Zo veel als mogelijk gebruik maken van bronnen waarvan we weten dat 

deze ook in de toekomst blijven bestaan. Hierdoor vallen bijvoorbeeld gegevens afkomstig van 

eenmalige studies af.   

 Indicatoren zoals opgenomen in deze 0-meting 

In tabel 2 is de lijst opgenomen van de indicatoren die onderdeel uitmaken van deze 0-meting. 

De indicatoren zijn gegroepeerd naar de thema’s: gezondheid volwassenen, gezondheid jonge-

ren, jongeren en kansen, onderwijs, inkomen, participatie, veiligheid, woonomgeving, fysieke 

kenmerken woningen en de samenstelling van de woningvoorraad. Naast deze lijst is er ook een 

tabel waarin de definities en bronnen nader worden omschreven (zie bijlage 1). Voor ieder 

thema zijn enkele indicatoren opgenomen met als doel om de belangrijkste verschillen tussen 

wijken te signaleren.  

Belangrijke noties bij deze selectie van indicatoren  

Het criterium dat we een uitspraak willen doen op het wijkniveau heeft een beperkende rol ge-

speeld als het gaat om welke indicatoren meegenomen kunnen worden. E r zijn in de praktijk veel 

meer gegevens (openbaar) beschikbaar op gemeenteniveau dan op buurt- of wijkniveau.  

Een tweede factor van belang is dat we gebruik hebben gemaakt van bestaande databestanden 

en geen nieuwe analyses hebben (laten) uitvoeren. We weten dat het CBS maar ook andere par-

tijen over relevante data beschikt op persoons- of huishoudensniveau. Aan de hand van deze 

(vaak niet openbare) data zijn een aantal mogelijk relevante indicatoren op buurt of wijkniveau 

te construeren. Bijvoorbeeld aan de hand van de zogenaamde CBS-microdata.3 Omdat dit relatief 

kostbare exercities zijn met betrekking tot tijd en geld was dit geen onderdeel van deze 0-me-

ting. Wel denken we dat voor monitoring in het kader van de NOVI -gebied Zuid-Limburg dit een 

aandachtspunt is voor de toekomt. Tijdens onze zoektocht naar indicatoren zijn een aantal moge-

lijk relevante indicatoren naar voren gekomen waar helaas (nog) ge en openbare data op 

buurt/wijkniveau voor beschikbaar is, maar die volgens ons de 0-meting mogelijk wel sterk kun-

nen verbeteren. Deze zijn vermeld in kader 1.  

Van belang in dit kader is te melden dat de planbureaus (Centraal Planbureau, Planbureau voor 

de Leefomgeving en Sociaal en Cultureel Planbureau) ernaar streven om een beperkte set kernin-

dicatoren “brede welvaart” te identificeren die beïnvloedbaar is door beleid, en waardoor de  

 

3   De CBS-microdata biedt de mogelijkheid om op laag schaalniveau (huishouden) een veelheid van data te 

gebruiken. Er is bij de start van het onderzoek niet gekozen hiervan gebruik te maken gelet op de hoge 

kosten (en tijd) die deze een analyse dit met zich meebrengt.    
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T abe l  2  Th ema ’s  en  ind icatoren  in  de  0- met ing :  

 

*Voor het thema ‘gezondheid jeugd’ is een uitzondering gemaakt. Ondanks dat er (nog) geen gegevens voorhanden 

zijn op wijkniveau gaan we wel in de rapportage wel in op de verschillen tussen gemeenten. 

** Indicatoren ter informatie. De indicatoren over de samenstelling van de woningvoorraad worden niet gebruikt voor 

het geven van een score om zodoende eventuele problematiek in beeld te krijgen . 

Indicator niveau jaar bron

Gezondheid volwassenen

Aandeel goed of zeer goed ervaren gezondheid wijk 2021 GGD Zuid-Limburg

Aandeel personen met een of meer Langdurige ziekte of aandoening wijk 2021 GGD Zuid-Limburg

Aandeel personen met obesitas wijk 2021 GGD Zuid-Limburg

Aandeel personen dat voldoet aan de bewegingsrichtlijn wijk 2021 GGD Zuid-Limburg

Aantal Wmo-cliënten per 1.000 inwoners buurt 2019 CBS

Gezondheid jeugd * 

Aandeel goede of zeer goede ervaren gezondheid (jeugd  ) gemeente* 2019 GGD Zuid-Limburg

Aandeel personen met een of meer Langdurige ziekte of aandoening (jeugd  ) gemeente* 2019 GGD Zuid-Limburg

Aandeel personen met obesitas (jeugd) gemeente* 2019 GGD Zuid-Limburg

Aandeel personen dat voldoet aan de bewegingsrichtlijn (jeugd  ) gemeente* 2019 GGD Zuid-Limburg

Is lid van een sportvereniging (jeugd) gemeente* 2019 GGD Zuid-Limburg

Aandeel jongeren van 13 t/m 16 jaar met psychosociale problemen gemeente* 2019 GGD Zuid-Limburg

Jongeren / jeugd en kansen

Aandeel jongeren met jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering buurt 2019 CBS

Percentage kinderen in bijstandshuishoudens t.o.v. totaal aantal kinderen 0 t/m 17 jaar wijk 2018 Jeugdmonitor

Percentage niet-werkende werkzoekende jongeren t.o.v. totaal aantal jongeren 16 t/m 22 jaar wijk 2018 Jeugdmonitor

Speciaal onderwijs: aandeel leerlingen speciaal basisonderwijs  pc4 2021 Duo / bewerking RIGO

Inkomen

Aandeel huishoudens onder of rond sociaal minimum buurt 2019 CBS

Gemiddeld besteedbaar inkomensniveau  (huishouden; x 1.000 euro) buurt 2019 CBS

Participatie 

Arbeidsparticipatie (aandeel personen van 15 tot 75 jaar) buurt 2019 CBS

Aandeel uitkeringsontvangers totaal (som van 1, 2, en 3) van bevolking 15-65jaar buurt 2019 CBS

 1. Aandeel personen met bijstandsuitkering buurt 2019 CBS

 2. Aandeel personen met AO-uitkering buurt 2019 CBS

 3. Aandeel personen met WW-uitkering buurt 2019 CBS

Vrijwilligerswerk (aandeel personen) buurt 2016 RIVM

Veiligheid

Aantal geregistreerde vermogensmisdrijven per 1.000 inwoners buurt 2018 CBS

Aantal geregistreerde gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners buurt 2018 CBS

Leefbaarometer: Veilgheidscore (afwijking van NL gemiddeld) buurt 2019 Leefbaarometer

Woonomgeving

Aandeel leegstaande woningen  buurt 2020 Landelijke Leegstandsmonitor 

Afstand tot voorzieningen (huisartsenpraktijk, grote supermarkt en kinderdagverblijf) buurt 2019 CBS

Aantal scholen op een afstand van 3km buurt 2019 CBS

Leefbaarometer: Fysieke leefomgeving (afwijking van NL gemiddeld) buurt 2019 Leefbarometer

Afstand tot OV (treinstation, km) buurt 2020 CBS

Autobezit per huishouden buurt 2020 CBS

Fysieke staat woningen niveau

Aandeel woningen naar bouwjaar (na 2000) buurt 2020 BAG

Aandeel kleine woningen (EG < 70m2; APP < 52m2) buurt 2020 BAG

Aandeel woningen toegankelijk of toegankelijk te maken buurt 2020 Model RIGO 

Aandeel woningen met laag energielabel (energielabel E, F of G)  buurt 2021 EP-energielabeldatabase  Rijksoverheid

Gasverbruik gemiddeld van een tussenwoning buurt 2020 I&M

Enkele aanvullende kenmerken woningvoorraad** niveau

WOZ waarde gemiddeld x.1.000 euro buurt 2019 CBS

Aandeel koopwoningen buurt 2020 CBS

Aandeel corporatiehuurwoningen buurt 2020 CBS

Aandeel particuliere huurwoningen buurt 2020 CBS

Netto woonquote huursector wijk 2020 Lokale monitor wonen 
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planbureaus in staat zijn om beleidsmaatregelen vanuit de notie van brede welvaart te analyse-

ren. Vooralsnog zijn deze gegevens (nog) niet beschikbaar op het door ons gewenste buurt- en 

wijkniveau voor de regio Zuid-Limburg. Het is dus zinvol om de ontwikkelingen hieromtrent de 

komende tijd te blijven volgen.  

Er zijn vele interessante indicatoren te bedenken en tijdens de opzet van deze 0-meting ook de 

revue gepasseerd die (nog) meer zeggingskracht kunnen geven op de verschillende thema’s. Vaak 

vielen onderwerpen af als gevolg van bovengenoemde criteria.  

Kader I  de 0-meting (tabel 1) kan nog (sterk) verbeterd worden door het generen van data m.b.t . on-

der meer:  

Gezondheid jonge-

ren/jeugd 

- GGD gegevens over de gezondheid Jeugd zijn vooralsnog alleen op ge-

meente niveau beschikbaar. Wijkniveau is wenselijk. 

- Kansrijke start;  vroeggeboorten en geboortegewicht  

Onderwijs (jongeren)  - Het aandeel vroegtijdige schoolverlaters op buurt- of wijkniveau voor de 

regio Zuid-Limburg (momenteel alleen gemeenteniveau beschikbaar). De  

openbare data is momenteel alleen per school voorhanden.    

- CITO-score per buurt of wijk  

- Taalachterstand  

- Afgeronde opleiding    

Ter informatie: Dergelijke indicatoren zijn o.a. door het SCP wel voor grote steden 

als Rotterdam op wijkniveau gegenereerd.   

Inkomen  

 

Inzicht in schuldenproblematiek lijkt een goede aanvulling op de indicato-

ren met betrekking tot inkomensniveaus. Vooralsnog is dit niet op wijk- of 

buurtniveau (openbaar) beschikbaar.     

Veiligheid (jongeren)  Jeugdcriminaliteit op buurt- of wijkniveau voor de regio Zuid-Limburg.  

Een oordeel van de bewoners zelf over de veiligheid zou een goede aanvul-

ling zijn. Eventueel op enquêteren gelijk aan de wijze waarop dit wordt ge-

meten ten behoeve van de Parkstadmonitor.    

Woonomgeving  

 

Een oordeel van de bewoners zelf over de (fysieke) woonomgeving zou een 

goede aanvulling zijn. Eventueel op enquêteren gelijk aan de wijze waarop 

dit wordt gemeten ten behoeve van de Parkstadmonitor.    

 

Definitie wijken en buurten  

In deze 0-meting is uitgegaan van de wijk- en buurtindeling zoals die ook wordt gehanteerd door 

het CBS. Een wijk bestaat uit meerdere buurten. Hiervoor is gekozen omdat relatief veel data van 

het CBS wordt gebruikt en deze indeling ook door veel andere partijen wordt gebruikt. Wanneer 

we data op een lager schaalniveau hebben verzameld is deze omgezet naar deze zelfde CBS-buur-

tindeling. In een aantal gevallen waren alleen gegevens beschikbaar op wijkniveau. In een en kel 

geval was data alleen te construeren op het zogenaamde vierpositiepostcodegebied .  

Meetjaar  

Er is gezocht naar data van een zo recent mogelijke datum. Dat is zeker niet altijd het jaar 2021. 

Statistieken lopen in de regel altijd wat achter. Als voorbeeld: de WOZ-waarde van woningen 
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loopt altijd achter, zowel met betrekking tot het meetjaar als in vergelijking tot de actuele markt-

waarde. Ook indien een meting meer dan twee jaar oud is was dat onzes inziens geen rede deze 

gegevens niet te gebruiken. Een belangrijk doel is immers het inzichtelijk maken van verschillen 

tussen wijken. De onderlinge verschillen tussen regio’s, gemeenten en vooral wijken worden in 

de regel in korte tijd niet veel groter dan ze al waren maar een vervolgmeting zal ons leren in 

hoeverre hier mogelijk toch sprake van is.  
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 Uitkomsten per thema  

 Gezondheid volwassenen 

Het aandeel mensen met een goed of zeer goed ervaren gezondheid ligt in de regio met 73% on-

der het Nederland gemiddelde van 76%. Het aandeel mensen met één of meer langdurige ziektes 

ligt in de regio met 38% hoger dan Nederland (34%). Er komt meer obesitas voor in de regio 

(18%) dan in Nederland totaal (14%). En minder mensen voldoen aan de bewegingsrichtlijn 44% 

(Nederland: 52%). Ook zien we dat het aantal WMO-cliënten per 1.000 inwoners hoger ligt dan in 

Nederland totaal. Van belang hierbij is dat bij een gemiddeld oudere bevolking zoals in Zuid -Lim-

burg doorgaans de gezondheidsproblemen en de daarmee samenhangende zorgvraag ho ger ligt. 

De leeftijdsopbouw van de bevolking verschild uiteraard ook per buurt.     

Binnen de regio zijn de verschillen tussen gemeenten en wijken duidelijk aanwezig  (zie de figuren 

onder 2.1.1 en kaartbeelden onder 2.1.2).      

 

Voor nadere omschrijving definities, en bewerking zie bijlage 1  

2.1.1 Gezondheid zoals zelf gerapporteerd; Gemeenten en Regio   

 

Gezondheid volwassenen niveau jaar Bron Zuid-Limburg t.o.v. NL

Aandeel goed of zeer goed ervaren gezondheid wijk 2021 GGD Zuid-Limburg ▼lager

Aandeel personen met een of meer Langdurige ziekte of aandoening wijk 2021 GGD Zuid-Limburg ▲hoger

Aandeel personen met obesitas wijk 2021 GGD Zuid-Limburg ▲hoger

Aandeel personen dat voldoet aan de bewegingsrichtlijn wijk 2021 GGD Zuid-Limburg ▼lager

Aantal Wmo-cliënten per 1.000 inwoners buurt 2019 CBS ▲hoger
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* Beekdaelen: onvoldoende data  
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2.1.2 Gezondheid; kaartbeelden buurt en wijkniveau    
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Zie voor definitie en bron Bijlage 1 en voor buurtnamen Bijlage 2  
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 Gezondheid jongeren 

Helaas beschikt de GGD Zuid-Limburg (nog) niet over gegevens over de gezondheid van de Jeugd 

op wijkniveau. Het thema gezondheid Jeugd is dan ook niet meegenomen in  de zogenaamde 

wijkscores. Hieronder zijn wel de gegevens per gemeente en regio aangegeven. Omdat er sprake 

is van definitieverschillen is niet altijd een vergelijking met Nederland totaal te maken.     
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 Jongeren en kansen 

In de regio Zuid-Limburg ligt het aandeel jongeren dat jeugdhulp ontvangt (incl. jeugdbescher-

ming of jeugdreclassering) hoger dan het Nederlands gemiddelde. Hetzelfde geldt voor het aan-

deel kinderen in bijstandshuishoudens en het percentage niet-werkende jongeren.    

Binnen de regio zijn de verschillen tussen gemeenten en wijken duidelijk aanwezig (zie de figuren 

onder 2.3.1 en kaartbeelden onder 2.3.2).    

 

Voor nadere omschrijving definities, en bewerking zie bijlage 1  

2.3.1 Jongeren en Kansen; Gemeenten en Regio   

 

 

Jongeren en kansen niveau jaar bron Zuid-Limburg t.o.v. NL

Aandeel jongeren met jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering buurt 2019 CBS ▲hoger

Percentage kinderen in bijstandshuishoudens t.o.v. totaal aantal kinderen 0 t/m 17 jaar wijk 2018 Jeugdmonitor ▲hoger

Percentage niet-werkende werkzoekende jongeren t.o.v. totaal aantal jongeren 16 t/m 22 jaar wijk 2018 Jeugdmonitor ▲hoger

Speciaal onderwijs: aandeel leerlingen speciaal basisonderwijs  postcode 4 2021 Duo / bewerking RIGO ▲hoger
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2.3.2 Jongeren en kansen; kaartbeelden buurtniveau    

 

Zie voor definitie en bron Bijlage 1 en voor buurtnamen Bijlage 2  
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Zie voor definitie en bron Bijlage 1 en voor wijknamen Bijlage 2 
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Zie voor definitie en bron Bijlage 1 en voor wijknamen Bijlage 2 
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Zie voor definitie en bron Bijlage 1 en voor buurtnamen Bijlage 2   
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 Inkomensniveau 

Het aandeel huishoudens met een inkomen onder of rond het sociaal minimum ligt iets hoger 

dan Nederland totaal en het (besteedbaar) inkomen lager.     

 

Voor nadere omschrijving definities, en bewerking zie bijlage 1  

Binnen de regio zijn de verschillen tussen gemeenten en buurten duidelijk aanwezig (zie de figu-

ren onder 2.5.1 en kaartbeelden onder 2.5.2).      

2.4.1 Inkomensniveau; Gemeenten en Regio  

 

 

Inkomen niveau jaar Bron Zuid-Limburg t.o.v. NL

Aandeel huishoudens onder of rond sociaal minimum buurt 2019 CBS ▲hoger

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomensniveau  (besteedbaar; x 1.000 euro) buurt 2019 CBS ▼lager



Rapportage Nulmeting Novi-gebied Zuid-Limburg 26 

2.4.2 Inkomensniveau; kaarten buurtniveau  

 

Zie voor definitie en bron Bijlage 1 en voor buurtnamen Bijlage 2  
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Zie voor definitie en bron Bijlage 1 en voor buurtnamen Bijlage 2  
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 Participatie 

De arbeidsparticipatie ligt in de regio Zuid-Limburg lager dan Nederland als totaal. Hiermee sa-

menhangend is het aandeel uitkeringsontvangers relatief hoog. Met name het aandeel arbeids-

ongeschikten ligt in verreweg het merendeel van de Zuid-Limburgse gemeenten relatief hoog.  

Het aandeel mensen dat vrijwilligerswerk verricht is vooral in de steden lager dan gemiddeld in 

Nederland. Buiten de steden is het ongeveer gelijk aan het gemiddelde voor Nederland. Binnen 

de regio zijn de verschillen tussen gemeenten en wijken duidelijk a anwezig (zie de figuren onder 

2.6.1 en kaartbeelden onder 2.6.2).      

 

Voor nadere omschrijving definities, en bewerking zie bijlage 1  

2.5.1 Participatie; Gemeenten en regio  

 

Participatie niveau jaar Bron Zuid-Limburg t.o.v. NL

Arbeidsparticipatie (aandeel personen van 15 tot 75 jaar) buurt 2019 CBS ▼lager

Aandeel uitkeringsontvangers totaal (som van 1, 2, en 3) van bevolking 15-65jaar buurt 2019 CBS ▲hoger

 1. Aandeel personen met bijstandsuitkering buurt 2019 CBS ▲hoger

 2. Aandeel personen met AO-uitkering buurt 2019 CBS ▲hoger

 3. Aandeel personen met WW-uitkering buurt 2019 CBS ▲hoger

Vrijwilligerswerk (aandeel personen) buurt 2016 RIVM ▼lager
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2.5.2 Participatie; kaartbeelden buurtniveau  

 

Zie voor definitie en bron Bijlage 1 en voor buurtnamen Bijlage 2 
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Zie voor definitie en bron Bijlage 1 en voor buurtnamen Bijlage 2  
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Zie voor definitie en bron Bijlage 1 en voor buurtnamen Bijlage 2  
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Zie voor definitie en bron Bijlage 1 en voor buurtnamen Bijlage 2  
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Zie voor definitie en bron Bijlage 1 en voor buurtnamen Bijlage 2  
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Zie voor definitie en bron Bijlage 1 en voor buurtnamen Bijlage 2   
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 Veiligheid 

Het aantal vermogensmisdrijven (diefstal/ inbraak/beroving) ligt wat hoger dan Nederland totaal. 

Dit zien we vooral in de steden terug. Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven is in de regio 

ongeveer gelijk aan dat van het Nederland. Ook hier zien we de steden er uitspringen. Binnen de 

regio zijn de verschillen tussen gemeenten en wijken duidelijk aanwezig (z ie de figuren onder 

2.7.1 en kaartbeelden onder 2.7.2).      

 

2.6.1 Veiligheid; Gemeentenen regio  

 

 

 

  

Veiligheid niveau jaar Bron Zuid-Limburg t.o.v. NL

Aantal geregistreerde vermogensmisdrijven per 1.000 inwoners buurt 2018 CBS ▲hoger

Aantal geregistreerde gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners buurt 2018 CBS gelijk

Leefbaarometer: Veilgheidscore (afwijking van NL gemiddelde) buurt 2019 Leefbaarometer gelijk
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2.6.2 Veiligheid; kaarten buurtniveau  
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 Woonomgeving 

Zoals verwacht mag worden is de leegstand in de regio momenteel hoger dan in Nederland ge-

middeld. De verschillen tussen gemeenten en wijken zijn echter groot. Leegstand komt zeker niet 

overal voor. Dit wordt doorgaans veroorzaakt door de specifieke kenmerken en kwaliteit van de 

lokale woningvoorraad.  

De zogenaamde leefbaarheidscore; ‘fysiek leefomgeving’ (afkomstig uit de leefb aarometer) laat 

voor de regio als totaal ongeveer het Nederlands gemiddelde zien. We zien in de dorpen een dui-

delijk positieve afwijking en vooral in delen van Heerlen, Kerkrade en Maastricht ligt leefbaar-

heidscore; ‘fysiek leefomgeving’ juist onder het gemiddelde.  

De afstand tot voorzieningen (huisartsenpraktijk, grote supermarkt en kinderdagverblijf ) is wat 

groter dan in Nederland gemiddeld. Het aantal scholen binnen een straal van 3 km is zeker lager 

(ook in de steden).      

Als het gaat om vervoersmogelijkheden zien we dat de afstand tot een treinstation in met name 

de dorpen lager ligt dan in Nederland gemiddeld. Dit is van belang voor met name de bereikbaar-

heid van opleiding en werk voor de niet-autobezitters. Het autobezit is, op Maastricht na, overal 

in de regio relatief hoog. 

Binnen de regio zijn de verschillen tussen gemeenten en wijken als het gaat om de woonomge-

ving duidelijk aanwezig (zie de figuren onder 2.8.1 en kaartbeelden onder 2.8.2).      

 

 

2.7.1 Woonomgeving; gemeenten en regio    

 

Woonomgeving niveau jaar bron Zuid-Limburg t.o.v. NL

Aandeel leegstaande woningen  buurt 2020 Leegstandsmonitor ▲hoger

Afstand tot voorzieningen (huisartsenpraktijk, grote supermarkt en kinderdagverblijf) buurt 2019 CBS ▲hoger

Afstand tot openbaar groen buurt 2019 CBS gelijk

Aantal scholen op een afstand van 3km buurt 2019 CBS ▼lager

Leefbaarometer: Fysieke leefomgeving (afwijking van NL gemiddeld) buurt 2019 Leefbarometer gelijk

Afstand tot OV (treinstation , km) buurt 2020 CBS ▼lager

Autobezit per huishouden buurt 2020 CBS ▼lager
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2.7.2 Woonomgeving; kaarten buurtniveau 
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Rapportage Nulmeting Novi-gebied Zuid-Limburg 44 

 



Rapportage Nulmeting Novi-gebied Zuid-Limburg 45 
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 Fysieke staat woningen 

Zuid-Limburg kent een relatief oude woningvoorraad, vooral als gevolg van een lagere nieuw-

bouwstroom in de afgelopen decennia in vergelijking met Nederland gemiddeld. Het gevolg hier-

van is dat de kwalitatieve verbetering die nieuwbouw met zich meebrengt veel minder meetelt 

voor de algehele kwaliteitsverbetering dan in regio’s met veel nieuwbouw. We zien dan ook meer 

woningen met een laag energielabel en een relatief hoger gasverbruik.  

Wat betreft levensloopbestendigheid (toegankelijkheid) zien we juist een wat groter aandeel va n 

woningen dat al geschikt is voor ouderen met een beperking, of dat relatief makkelijk aan te pas-

sen is (grondgebonden, ruimte voor traplift). Dit hangt vooral samen met het feit dat het aandeel 

appartementen (zonder lift) in vergelijking met het Nederlands gemiddelde wat kleiner is. Toch 

zien we ook in de regio Zuid-Limburg buurten waar “ongeschikte” woningen staan, vooral in ste-

delijk gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om portiekflats zonder lift of zeer kleine grondgebonden 

woningen die onvoldoende ruimte bieden.  

Binnen de regio zijn de verschillen tussen gemeenten en wijken  wat betreft de fysieke staat van 

de woningen duidelijk aanwezig (zie de figuren onder 2.9.1 en kaartbeelden onder 2.9.2).      

 

2.8.1 Fysieke staat woningen; gemeenten en regio 

 

 

 

 

Fysieke staat woningen niveau jaar Bron Zuid-Limburg t.o.v. NL

Aandeel woningen naar bouwjaar (na 2000) buurt 2020 BAG ▼lager

Aandeel kleine woningen (EG < 70m2; APP < 52m2) buurt 2020 BAG ▼lager

Aandeel woningen toegankelijk of toegankelijk te maken buurt 2020 Model RIGO ▲hoger

Aandeel woningen met laag energielabel (energielabel E, F of G)  buurt 2021 EP-online energielabeldatabase van de Rijksoverheid▲hoger

Gasverbruik gemiddeld van een tussenwoning buurt 2020 I&M ▲hoger
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2.8.2 Fysieke staat woningen; kaarten buurtniveau  

 

 

 



Rapportage Nulmeting Novi-gebied Zuid-Limburg 50 
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 Samenstelling woningvoorraad 

Het Plan van Aanpak zoals opgesteld voor de regio Zuid-Limburg is niet direct gericht is op beleid 

of aangaande de samenstelling van de bestaande woningvoorraad  naar eigendomsverhouding en 

betaalbaarheid. Toch geven we hier als referentie een aantal kenmerken. Dit is slechts ter infor-

matie. De indicatoren worden niet gebruikt voor het geven van een score om zo doende eventu-

ele problematiek in beeld te krijgen.  

 

Samenstelling woningvoorraad; Gemeenten en regio 

 

 

 

Samenstelling woningvoorraad niveau jaar Bron Zuid-Limburg t.o.v. NL

WOZ waarde gemiddeld x.1.000 euro buurt 2019 CBS ▼lager

Aandeel koopwoningen buurt 2020 CBS ▲hoger

Aandeel corporatiehuurwoningen buurt 2020 CBS gelijk

Aandeel particuliere huurwoningen buurt 2020 CBS ▼lager

Netto woonquote huursector wijk 2020 Lokale monitor wonen gelijk
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Samenstelling woningvoorraad; kaarten buurt- en wijkniveau  
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Rapportage Nulmeting Novi-gebied Zuid-Limburg 58 

 Methodiek relatieve score en een themascore  

In het voorgaande hoofdstuk zijn per indicator de zogenaamde werkelijke waarden weergegeven 

(op kaart). Met werkelijk waarde bedoelen we dan bijvoorbeeld het percentage mensen in een 

wijk met een goed ervaren gezondheid zoals overgenomen uit de brondata.  

Om de buurten goed met elkaar te kunnen vergelijken is per indicator ook een relatieve score be-

rekend. Die score loopt dan voor alle indicatoren van 0 tot 10 en geeft de positie van de wijk ten 

opzichte van de overige wijken weer.  

Het is geen normering in de zin van goed of slecht, en de scores kunnen niet als rapportcijfer ge-

bruikt worden. Een negatieve score (onder de 5) betekent dus niet zozeer dat er altijd problemen 

in de buurt zijn, maar dat de waarde in de buurt op de specifieke indicator negatief afwijkt van 

het gemiddelde van alle buurten in de regio. De score geeft wel een indicatie van waar proble-

matiek zich meer of minder concentreert.  

Samengestelde themascore  

Per thema is er ook een samengestelde themascore berekend. De samengestelde themascore is 

slechts een indicatieve totaalscore ten behoeve van een algemene eerste signalering. Het blijft 

belangrijk om de individuele onderliggende indicatoren te raadplegen. Ook is het van belang dat 

bij de berekening van de themascore iedere indicator in principe evenveel meeweegt bij de tot-

standkoming van deze samengestelde themascore. Dat maakt de thema score gevoelig voor de 

keuze welke indicatoren wel en iet mee te nemen. In tabel   

De themascore ’s zijn ook terug te zien in de kaartbeelden in de samenvatting. Op de volgende 

pagina’s zijn deze op A4 weergegeven.  
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T abe l  3  sam e n s t e l l i n g  t h e m a sc o r e s    

 

*Zoals in de inleiding is aangegeven is er voor ‘gezondheid jeugd’ vooralsnog geen score te berekenen op buurtniveau.  

** Indicatoren ter informatie. De indicatoren over de samenstelling van de woningvoorraad worden niet gebruikt voor 

het geven van een score om zodoende eventuele problematiek in beeld te krijgen . 

 

Indicator Telt mee voor 

themascore buurt

niveau jaar

Gezondheid volwassenen

Aandeel goed of zeer goed ervaren gezondheid ● wijk 2021

Aandeel personen met een of meer Langdurige ziekte of aandoening ● wijk 2021

Aandeel personen met obesitas ● wijk 2021

Aandeel personen dat voldoet aan de bewegingsrichtlijn ● wijk 2021

Aantal Wmo-cliënten per 1.000 inwoners ● buurt 2019

Gezondheid jeugd * 

Aandeel goede of zeer goede ervaren gezondheid (jeugd  ) n.v.t. gemeente* 2019

Aandeel personen met een of meer Langdurige ziekte of aandoening (jeugd  ) n.v.t. gemeente* 2019

Aandeel personen met obesitas (jeugd) n.v.t. gemeente* 2019

Aandeel personen dat voldoet aan de bewegingsrichtlijn (jeugd  ) n.v.t. gemeente* 2019

Is lid van een sportvereniging (jeugd) n.v.t. gemeente* 2019

Aandeel jongeren van 13 t/m 16 jaar met psychosociale problemen n.v.t. gemeente* 2019

Jongeren / jeugd en kansen

Aandeel jongeren met jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering ● buurt 2019

Percentage kinderen in bijstandshuishoudens t.o.v. totaal aantal kinderen 0 t/m 17 jaar ● wijk 2018

Percentage niet-werkende werkzoekende jongeren t.o.v. totaal aantal jongeren 16 t/m 22 jaar ● wijk 2018

Speciaal onderwijs: aandeel leerlingen speciaal basisonderwijs  pc4 2021

Inkomen

Aandeel huishoudens onder of rond sociaal minimum ● buurt 2019

Gemiddeld besteedbaar inkomensniveau  (huishouden; x 1.000 euro) ● buurt 2019

Participatie 

Arbeidsparticipatie (aandeel personen van 15 tot 75 jaar) ● buurt 2019

Aandeel uitkeringsontvangers totaal (som van 1, 2, en 3) van bevolking 15-65jaar ● buurt 2019

 1. Aandeel personen met bijstandsuitkering buurt 2019

 2. Aandeel personen met AO-uitkering buurt 2019

 3. Aandeel personen met WW-uitkering buurt 2019

Vrijwilligerswerk (aandeel personen) ● buurt 2016

Veiligheid

Aantal geregistreerde vermogensmisdrijven per 1.000 inwoners ● buurt 2018

Aantal geregistreerde gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners ● buurt 2018

Leefbaarometer: Veilgheidscore (afwijking van NL gemiddeld) ● buurt 2019

Woonomgeving

Aandeel leegstaande woningen  ● buurt 2020

Afstand tot voorzieningen (huisartsenpraktijk, grote supermarkt en kinderdagverblijf) ● buurt 2019

Aantal scholen op een afstand van 3km ● buurt 2019

Leefbaarometer: Fysieke leefomgeving (afwijking van NL gemiddeld) ● buurt 2019

Afstand tot OV (treinstation, km) buurt 2020

Autobezit per huishouden buurt 2020

Fysieke staat woningen niveau

Aandeel woningen naar bouwjaar (na 2000) ● buurt 2020

Aandeel kleine woningen (EG < 70m2; APP < 52m2) ● buurt 2020

Aandeel woningen toegankelijk of toegankelijk te maken ● buurt 2020

Aandeel woningen met laag energielabel (energielabel E, F of G)  ● buurt 2021

Gasverbruik gemiddeld van een tussenwoning ● buurt 2020

Enkele aanvullende kenmerken woningvoorraad** niveau

WOZ waarde gemiddeld x.1.000 euro n.v.t. buurt 2019

Aandeel koopwoningen n.v.t. buurt 2020

Aandeel corporatiehuurwoningen n.v.t. buurt 2020

Aandeel particuliere huurwoningen n.v.t. buurt 2020

Netto woonquote huursector n.v.t. wijk 2020
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De totaalscore is weer samengesteld uit de themascores (gemiddelde). Het gaat dus om alle indicatoren 

zoals aangegeven in tabel 3 in deze paragraaf.   
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Bijlage I   Definities en bronnen  

Thema definitie meetniveau jaar bron 

Gezondheid volwassenen  

 

  

 

  Aandeel goed of zeer goed er-
varen gezondheid  

Ervaart gezondheid als (zeer) goed wijk 2021 GGD Zuid-Limburg 

  Aandeel personen met een of 
meer Langdurige ziekte of 
aandoening  

Heeft langdurige ziekte(n) of aandoening(en) 

(naar verwachting) 6 maanden of langer (korte 

vraag) 

wijk 2021 GGD Zuid-Limburg 

  Aandeel personen met obesi-
tas 

Obesitas, ofwel een BMI van 30 of hoger   wijk 2021 GGD Zuid-Limburg 

  Aandeel personen dat voldoet 
aan de bewegingsrichtlijn  

Doet minstens 150 minuten per week aan ma-

tig intensieve inspanning, zoals wandelen en 

fietsen, verspreid over diverse dagen 

wijk 2021 GGD Zuid-Limburg 

  Aantal WMO-cliënten per 
1.000 inwoners  

Het aantal WMO-cliënten per 1000 inwoners 
dat ten minste één maatwerkarrangement in 
het kader van de Wet maatschappelijke onder-
steuning (WMO) heeft gehad. De relatieve cij-
fers zijn berekend na het afronden van de ab-
solute cijfers. Deze cijfers zijn samengesteld 
op basis van gegevens die gemeenten aan CBS 
hebben geleverd in het kader van de Gemeen-
telijke Monitor Sociaal Domein. 

buurt 2019 CBS 

Gezondheid jongeren        

 

  Aandeel goede of zeer goede 
ervaren gezondheid (jonge-
ren) 

Ervaart gezondheid als (zeer) goed gemeente 2019 GGD Zuid-Limburg 

  Aandeel personen met een of 
meer Langdurige ziekte of 
aandoening (jongeren)  

Heeft minimaal 1 chronische aandoening (door 

een arts vastgesteld) 

gemeente 2019 GGD Zuid-Limburg 

  Aandeel personen met obesi-
tas (jongeren) 

Obesitas, ofwel een BMI van 30 of hoger gemeente 2019 GGD Zuid-Limburg 

  Aandeel personen dat voldoet 
aan de bewegingsrichtlijn 
(jongeren) 

Doet minstens 150 minuten per week aan ma-

tig intensieve inspanning, zoals wandelen en 

fietsen, verspreid over diverse dagen 

gemeente 2019 GGD Zuid-Limburg 

 Heeft verhoogd risico op psy-
chosociale problemen  

SDQ-Grens+ SDQ-Verhoogd gemeente 2019 GGD Zuid-Limburg 

 Is lid van een sportvereniging  gemeente 2019 GGD Zuid-Limburg 

Jongeren en kansen      

 

  Jongeren dat gebruik maakt 
van jeugdhulp, jeugdbescher-
ming of jeugdreclassering. 

 

Percentage van personen tot 
23 jaar die op enig moment in 
de verslagperiode gebruik ge-
maakt hebben van jeugdhulp, 
jeugdbescherming of jeugdre-
classering. 

  

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschre-
ven is in de Jeugdwet (2014), en in natura 
door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefi-
nancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. 
Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun 
ouders bij psychische, psychosociale en of ge-
dragsproblemen, een verstandelijke beperking 
van de jongere, of opvoedingsproblemen van 
de ouders. 

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de 
zorgverlener zonder tussenkomst van de zorg-
gebruiker. In het kader van de jeugdzorg bete-
kent dit dat de hulp rechtstreeks door de ge-
meente wordt vergoed. 

Persoonsgebonden budget (PGB) is een geld-
bedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, 
begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzienin-
gen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de 
Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook af-
komstig van de gemeente. 

buurt 2019 CBS 

  Percentage kinderen in bij-
standshuishoudens t.o.v. to-
taal aantal kinderen 0 t/m 17 
jaar 

- wijk 2018 Jeugdmonitor 
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Thema definitie meetniveau jaar bron 

  Percentage niet-werkende 
werkzoekende jongeren t.o.v. 
totaal aantal jongeren 16 t/m 
22 jaar 

- wijk 2018 Jeugdmonitor 

  Speciaal onderwijs: aandeel 
leerlingen speciaal basison-
derwijs   

Aandeel leerlingen speciaal basisonderwijs van 
totaal primair onderwijs. Bewerking bestanden 
DUO: op basis van de herkomstpostcode is het 
aandeel leerlingen van alle scholen met speci-
aal onderwijs berekend door RIGO.  

pc4 2021 DUO / bewerking 
RIGO 

Inkomen      

 

  Aandeel huishoudens onder of 
rond sociaal minimum  

Huishoudens onder of rond het sociaal mini-
mum. 

Bij de bepaling van het sociaal minimum is van 
de particuliere huishoudens een aantal groe-
pen niet meegenomen. Dit betreft enerzijds 
studentenhuishoudens en anderzijds huishou-
dens met een onvolledig jaarinkomen. De 
doelpopulatie bestaat dan ook uit particuliere 
huishoudens waarvan de hoofdkostwinner (of 
eventuele partner) het gehele jaar inkomen 
heeft en niet afhankelijk is van studiefinancie-
ring. 

buurt 2019 CBS 

  Gemiddeld gestandaardiseerd 
besteedbaar inkomensniveau  
(huishouden; x 1.000 euro) 

Het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor 
verschillen in grootte en samenstelling van het 
huishouden. Deze correctie vindt plaats met 
behulp van equivalentiefactoren. In de equiva-
lentiefactor komen de schaalvoordelen tot uit-
drukking die het gevolg zijn van het voeren 
van een gemeenschappelijke huishouding. Met 
behulp van de equivalentiefactoren worden 
alle inkomens herleid tot het inkomen van een 
eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de 
welvaartsniveaus van huishoudens onderling 
vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd 
inkomen is een maat voor de welvaart van (de 
leden van) een huishouden. 

buurt 2019 CBS 

Participatie       

 

  Arbeidsparticipatie (aandeel 
personen van 15 tot 75 jaar)  

Het aandeel van de werkzame beroepsbevol-
king in de bevolking (beroeps- en niet-be-
roepsbevolking). 

Deze definitie heeft betrekking op personen 
die in Nederland wonen (exclusief de institu-
tionele bevolking). De gegevens worden ge-
presenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 
jaar. 

buurt 2019 CBS 

  Aandeel uitkeringsontvangers 
totaal (som van 1, 2, en 3) van 
bevolking 15-65jaar  

Som van 1, 2, en 3 buurt 2019 CBS 

   1. Aandeel personen met bij-
standsuitkering  

Personen die een uitkering ontvangen op 
grond van de Werkloosheidswet (WW) t.o.v. 
bevolking 15-65 

buurt 2019 CBS 

   2. Aandeel personen met AO-
uitkering  

Personen die een arbeidsongeschiktheidsuit-
kering ontvangen op grond van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de 
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelf-
standigen (WAZ), Wet werk en arbeidsonder-
steuning jonggehandicapten (wet Wajong) en 
de Wet werk en Inkomen naar arbeidsver-
mogen (WIA). 

buurt 2019 CBS 

   3. Aandeel personen met 
WW-uitkering  

Personen die een uitkering ontvangen op 
grond van de Werkloosheidswet (WW) t.o.v. 
bevolking 15-65 

buurt 2019 CBS 

  Vrijwilligerswerk (aandeel per-
sonen) 

Aandeel personen dat vrijwilligerswerk doet 
t.o.v. totale bevolking 

buurt 2016 RIVM 

Veiligheid      

 

  Aantal geregistreerde vermo-
gensmisdrijven per 1.000 in-
woners 

Een misdrijf, door de politie vastgelegd in een 
proces-verbaal van aangifte of in een ambts-
halve opgemaakt proces-verbaal. Vermogens-

buurt 2018 CBS 
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Thema definitie meetniveau jaar bron 

misdrijven zijn Diefstal (fietsendiefstal, dief-
stal overige vervoermiddelen, diefstal 
uit/vanaf vervoermiddelen, zakkenrollerij, 
straatroof en beroving, diefstal uit wo-
ning/schuur/e.d./, diefstal uit niet-residentiële 
gebouwen, overige diefstal/inbraak) en ove-
rige vermogensmisdrijven. 

Bevat cijfers over vermogensmisdrijven die 
door de politie zijn geregistreerd, per type 
misdrijf uitgedrukt in aantallen per 1.000 in-
woners. De cijfers zijn naar gemeente en wijk 
van plegen. 

Misdrijven waarvan de pleeglocatie niet aan 
een buurt is toe te kennen, worden niet mee-
geteld. 

  Aantal geregistreerde ge-
welds- en seksuele misdrijven 
per 1.000 inwoners 

Gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 in-
woners. Naar gemeente en wijk van plegen.  

buurt 2018 CBS 

  Leefbaarometer: Veil-
gheidscore (afwijking van NL 
gemiddelde) 

- buurt 2019 Leefbaarometer 

Woonomgeving      

 

  Aandeel leegstaande wonin-
gen   

- buurt 2020 CBS 

  Afstand tot voorzieningen 
(huisartsenpraktijk, grote su-
permarkt en kinderdagverblijf)  

De gemiddelde afstand van alle inwoners in 
een gebied tot de betreffende voorzieningen, 
berekend over de weg.  

Bewerking: het gemiddelde is genomen van de 
afstand tot huisartsenpraktijk, grote super-
markt en kinderdagverblijf . 

buurt 2019 CBS 

  Afstand tot openbaar groen  De gemiddelde afstand van alle inwoners in 
een gebied: park of plantsoen, dagrecreatief  
terrein, bos, open natuurlijk terrein, nat ter-
rein, open natuurlijk terrein, open natuurlijk 
terrein, semi-openbaar groen, sportterrein, 
volkstuin, verblijfsrecreatief terrein, begraaf-
plaats, recreatief binnenwater 

buurt 2019 CBS 

  Aantal scholen op een afstand 
van 3km 

Het gemiddeld aantal scholen binnen 3 kilo-
meter over de weg voor alle inwoners van een 
gebied. 

buurt 2019 CBS 

  Leefbaarheidsscore  Score fysieke leefomgeving. Afwijking van NL 
gemiddeld   

buurt 2019 Leefbaarometer 

  Afstand tot OV (Nederlands 
treinstation , km) 

De gemiddelde afstand van alle inwoners in 
een gebied tot de betreffende voorzieningen. 

buurt 2020 CBS 

  Autobezit per huishouden - buurt 2020 CBS 

Fysieke status woningen  niveau   

 

  Aandeel woningen naar bouw-
jaar (na 2000)  

- buurt 2020 BAG 

  Aandeel kleine woningen (EG 
< 70 m2; APP < 52 m2) 

Berekend door RIGO  buurt 2020 BAG 

  Aandeel woningen toeganke-
lijk of toegankelijk te maken 

Model RIGO: Inschatting op basis appartemen-
ten (met en zonder lift, op basis van bouwjaar) 
en grondgebonden woningen die voldoende 
groot zijn.     

buurt 2020 Model RIGO  

  Aandeel woningen met laag 
energielabel (energielabel E, F 
of G)  

Stand mei 2021. Bewerking RIGO: er zijn wo-
ningen waarvan het energielabel niet bekend 
is. Voor deze woningen is een inschatting ge-
maakt op basis van de leeftijd van de bebou-
wing. Hierbij is gekeken naar de woningen bin-
nen dezelfde bouwperiode waar het energiela-
bel wel al van bekend is.    

buurt 2021 EP-online database 
/ bewerking RIGO 

  Gasverbruik gemiddeld van 
een tussenwoning  

Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van 
particuliere woningen, zoals berekend uit de 
aansluitingenregisters van de energienetbe-
drijven. Bij de berekening van het gemiddeld 
aardgasverbruik zijn woningen met een zeer 
laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er 
sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt 

buurt 2020 CBS 
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Thema definitie meetniveau jaar bron 

in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is 
het gemiddeld aardgasverbruik van woningen 
laag uit. 

Samenstelling woningvoorraad 
(zie opmerking *)  

 niveau   Bron 

  WOZ waarde gemiddeld 
x.1.000 euro  

De gemiddelde waarde onroerende zaken van 
woonobjecten gebaseerd op de Wet Waarde-
ring Onroerende Zaken (WOZ-waarde). Voor 
de bepaling van de gemiddelde woningwaarde 
wordt alleen gebruik gemaakt van die WOZ-
objecten omschreven als woningen dienend 
tot hoofdverblijf (WOZ-objectcode 10) en wo-
ningen met praktijkruimte (WOZ-objectcode 
11) met een waarde groter dan nul euro. 

buurt 2019 CBS 

  Aandeel koopwoningen  - buurt 2020 CBS 

  Aandeel corporatiehuurwonin-
gen 

- buurt 2020 CBS 

  Aandeel particuliere huurwo-
ningen 

- buurt 2020 CBS 

  Netto woonquote huursector   wijk 2020 Lokale monitor wo-
nen  
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Bijlage II   Wijk- en Buurtindeling kaarten 

 
Zie voor wijknamen de volgende pagina  
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Wijkcode Gemeente Wijknaam Wijkcode Gemeente Wijknaam

Bk_1 Beek Beek - Spaubeek K_1 Kerkrade Kerkrade-West

Bk_2 Beek Beek-Zuid K_2 Kerkrade Kerkrade-Oost

BD_1 Beekdaelen Onderbanken K_3 Kerkrade Kerkrade-Noord

BD_2 Beekdaelen Nuth Lg_1 Landgraaf Schaesberg

BD_3 Beekdaelen Wijnandsrade Lg_2 Landgraaf Nieuwenhagen

BD_4 Beekdaelen Hulsberg Lg_3 Landgraaf Ubach over Worms

BD_5 Beekdaelen Schimmert Mt_1 Maastricht Centrum

BD_6 Beekdaelen wijk zonder naam Mt_2 Maastricht Buitenwijk Zuidwest

BD_7 Beekdaelen Amstenrade - Oirsbeek Mt_3 Maastricht Buitenwijk West

Br_1 Brunssum Brunssum-West Mt_4 Maastricht Buitenwijk Noordwest

Br_2 Brunssum Brunssum-Noord Mt_5 Maastricht Buitenwijk Oost

Br_3 Brunssum Brunssum-Oost Mt_6 Maastricht Buitenwijk Noordoost

Br_4 Brunssum Brunssum-Zuid Mt_7 Maastricht Buitenwijk Zuidoost

Br_5 Brunssum Brunssum-Centrum Mrs_1 Meerssen Meerssen

EM_1 Eijsden-Margraten Eijsden Mrs_2 Meerssen Ulestraten

EM_2 Eijsden-Margraten Gronsveld Mrs_3 Meerssen Bunde - Geulle

EM_3 Eijsden-Margraten Margraten Sv_1 Simpelveld Simpelveld

EM_4 Eijsden-Margraten Cadier en Keer Sv_1 Simpelveld Bocholtz

EM_5 Eijsden-Margraten Sint Geertruid SG_1 Sittard-Geleen Limbrichterveld

EM_6 Eijsden-Margraten Mheer - Noorbeek SG_2 Sittard-Geleen Sittard

GW_1 Gulpen-Wittem Gulpen SG_3 Sittard-Geleen Overhoven

GW_2 Gulpen-Wittem Wijlre SG_4 Sittard-Geleen Munstergeleen

GW_3 Gulpen-Wittem Eys SG_5 Sittard-Geleen Guttecoven

GW_4 Gulpen-Wittem Wittem SG_6 Sittard-Geleen Geleen

GW_5 Gulpen-Wittem Mechelen SG_7 Sittard-Geleen Holtum-Born

GW_6 Gulpen-Wittem Epen SG_8 Sittard-Geleen Obbicht en Papenhoven

GW_7 Gulpen-Wittem Slenaken St_1 Stein Stein

Hl_1 Heerlen Maria Gewanden en Terschuren St_2 Stein Elsloo

Hl_2 Heerlen Mariarade St_3 Stein Urmond

Hl_3 Heerlen Hoensbroek-De Dem Vls_1 Vaals Vijlen-Lemiers

Hl_4 Heerlen Nieuw Lotbroek Vls_2 Vaals Vaals

Hl_5 Heerlen De Koumen VG_3 Valkenburg aan de Geul  Valkenburg

Hl_6 Heerlen Vrieheide-De Stack VG_4 Valkenburg aan de Geul  Houthem - Sint Gerlach

Hl_7 Heerlen Heerlerheide-Passart VG_5 Valkenburg aan de Geul  Schin op Geul - Oud-Valkenbur

Hl_8 Heerlen Heksenberg VG_6 Valkenburg aan de Geul  Sibbe - IJzeren

Hl_9 Heerlen Rennemig-Beersdal VG_7 Valkenburg aan de Geul  Berg en Terblijt - Vilt

Hl_10 Heerlen Zeswegen-Nieuw Husken VG_8 Valkenburg aan de Geul  Walem

Hl_11 Heerlen Schandelen-Grasbroek Vdl_1 Voerendaal Voerendaal

Hl_12 Heerlen Meezenbroek-Schaesbergerveld Vdl_2 Voerendaal unrade

Hl_13 Heerlen Heerlen-Centrum Vdl_3 Voerendaal Ubachsberg

Hl_14 Heerlen Eikenderveld Vdl_4 Voerendaal Klimmen

Hl_15 Heerlen Woonboulevard-Ten Esschen Vdl_5 Voerendaal Ransdaal

Hl_16 Heerlen Welten-Benzenrade Vdl_6 Voerendaal Verspreide huizen Voerendaal

Hl_17 Heerlen Bekkerveld

Hl_18 Heerlen Caumerveld-Douve Weien

Hl_19 Heerlen Molenberg

Hl_20 Heerlen Heerlerbaan-Centrum

Hl_21 Heerlen Heerlerbaan-Schil
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gemeentenaam wijknaam code buurtnaam inwoners 

Beek Beek-Spaubeek Bk1 Beek 4.190 

Beek Beek-Spaubeek Bk2 Neerbeek 1.040 

Beek Beek-Spaubeek Bk3 Spaubeek 1.530 

Beek Beek-Zuid Bk5 Grootgenhout 410 

Beekdaelen Onderbanken Bd1 Schinveld 2.180 

Beekdaelen Onderbanken Bd2 Jabeek 330 

Beekdaelen Onderbanken Bd3 Bingelrade 380 

Beekdaelen Onderbanken Bd4 Merkelbeek-Douvergenhout 720 

Beekdaelen Nuth Bd5 Nuth 2.270 

Beekdaelen Nuth Bd6 Tervoorst en omgeving 370 

Beekdaelen Nuth Bd7 Vaesrade 460 

Beekdaelen Wijnandsrade Bd8 Wijnandsrade 610 

Beekdaelen Hulsberg Bd10 Hulsberg 1.410 

Beekdaelen Hulsberg Bd12 Arensgenhout 220 

Beekdaelen Schimmert Bd13 Schimmert 1.010 

Beekdaelen Schimmert Bd14 Haasdal 320 

Beekdaelen Schimmert Bd15 Schinnen 760 

Beekdaelen Schimmert Bd16 Puth 910 
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gemeentenaam wijknaam code buurtnaam inwoners 

Beekdaelen Schimmert Bd17 Nagelbeek-Hegge 420 

Beekdaelen Schimmert Bd18 Sweikhuizen 280 

Beekdaelen Schimmert Bd20 Hommert (gedeeltelijk) 410 

Beekdaelen Amstenrade-Oirsbeek Bd22 Amstenrade 890 

Beekdaelen Amstenrade-Oirsbeek Bd23 Oirsbeek 1.630 

Beekdaelen Amstenrade-Oirsbeek Bd25 Groot-Doenrade 500 

Brunssum Brunssum-West Br1 Klingelsberg 270 

Brunssum Brunssum-West Br2 Op de Vos 660 

Brunssum Brunssum-West Br3 Treebeek-Zuid 1.000 

Brunssum Brunssum-West Br4 Emma 620 

Brunssum Brunssum-West Br5 Amstenraderveld 200 

Brunssum Brunssum-West Br6 Treebeek-Noord 680 

Brunssum Brunssum-Noord Br7 Klingbemden 250 

Brunssum Brunssum-Noord Br8 Rozengaard 660 

Brunssum Brunssum-Noord Br9 De Kling 320 

Brunssum Brunssum-Noord Br10 Op den Haan 360 

Brunssum Brunssum-Noord Br11 Lemmender 750 

Brunssum Brunssum-Noord Br12 De Streek 470 

Brunssum Brunssum-Noord Br13 Het Heufken 400 

Brunssum Brunssum-Oost Br18 Oeloven 360 

Brunssum Brunssum-Oost Br19 De Eggen 830 

Brunssum Brunssum-Oost Br20 Schuttersveld 530 

Brunssum Brunssum-Zuid Br24 Langenberg 650 

Brunssum Brunssum-Zuid Br25 De Struiken 570 

Brunssum Brunssum-Centrum Br26 Hofpoel 590 

Brunssum Brunssum-Centrum Br27 Op de Vaard 270 

Brunssum Brunssum-Centrum Br28 Koutenveld 210 

Brunssum Brunssum-Centrum Br29 Centrum 450 

Brunssum Brunssum-Centrum Br30 Kerkeveld 220 

Brunssum Brunssum-Centrum Br31 Kruisberg 590 

Brunssum Brunssum-Centrum Br32 Achter de Put 210 

Brunssum Brunssum-Centrum Br33 Haansberg 420 

Brunssum Brunssum-Centrum Br35 Rumpener Beemden 600 

Brunssum Brunssum-Centrum Br36 De Hemelder 510 

Eijsden-Margraten Eijsden EM1 Eijsden-Breust 1.960 

Eijsden-Margraten Eijsden EM2 Mariadorp-Beezepool 1.160 

Eijsden-Margraten Eijsden EM5 Oost 300 

Eijsden-Margraten Eijsden EM7 Verspreide huizen 310 

Eijsden-Margraten Gronsveld EM8 Gronsveld 1.020 

Eijsden-Margraten Gronsveld EM9 Rijckholt 270 

Eijsden-Margraten Margraten EM10 Margraten 1.580 

Eijsden-Margraten CadierenKeer EM15 Cadier 1.490 

Eijsden-Margraten SintGeertruid EM18 Sint Geertruid 400 

Eijsden-Margraten SintGeertruid EM19 Eckelrade 240 

Eijsden-Margraten Mheer-Noorbeek EM23 Mheer 400 

Eijsden-Margraten Mheer-Noorbeek EM24 Banholt 430 

Eijsden-Margraten Mheer-Noorbeek EM25 Noorbeek 360 

Gulpen-Wittem Gulpen GW1 Gulpen 1.880 

Gulpen-Wittem Gulpen GW4 Reijmerstok 240 

Gulpen-Wittem Wijlre GW5 Wijlre 930 

Gulpen-Wittem Eys GW8 Eys-Overeys 660 

Gulpen-Wittem Wittem GW10 Partij-Wittem 330 

Gulpen-Wittem Wittem GW12 Nijswiller 340 

Gulpen-Wittem Mechelen GW13 Mechelen 630 

Gulpen-Wittem Epen GW17 Epen 360 

Heerlen WijkMariaGewandenenTerschuren H1 Maria Gewanden 1.870 

Heerlen WijkMariaGewandenenTerschuren H2 Terschuren 240 

Heerlen WijkMariarade H3 Mariarade-Noord 970 

Heerlen WijkMariarade H4 Mariarade-Zuid 800 

Heerlen WijkHoensbroek-DeDem H5 Hoensbroek-Centrum 2.150 

Heerlen WijkHoensbroek-DeDem H6 De Dem en omgeving 1.780 

Heerlen WijkNieuwLotbroek H7 Nieuw Lotbroek-Noord 870 

Heerlen WijkNieuwLotbroek H8 Nieuw Lotbroek-Zuid 1.170 

Heerlen WijkDeKoumen H9 De Koumen 200 

Heerlen WijkVrieheide-DeStack H10 Weggebekker 210 
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Heerlen WijkVrieheide-DeStack H11 Uterweg 820 

Heerlen WijkVrieheide-DeStack H12 Nieuw-Einde 700 

Heerlen WijkVrieheide-DeStack H13 Versiliënbosch 330 

Heerlen WijkVrieheide-DeStack H14 Vrieheide 730 

Heerlen WijkHeerlerheide-Passart H15 Passart 1.070 

Heerlen WijkHeerlerheide-Passart H16 Heerlerheide Kom 1.900 

Heerlen WijkHeksenberg H17 Heksenberg 1.130 

Heerlen WijkHeksenberg H18 Pronsebroek 370 

Heerlen WijkRennemig-Beersdal H19 Groot Rennemig 1.540 

Heerlen WijkRennemig-Beersdal H20 Beersdal 750 

Heerlen WijkZeswegen-NieuwHusken H22 Husken 600 

Heerlen WijkZeswegen-NieuwHusken H23 Zeswegen 1.150 

Heerlen WijkSchandelen-Grasbroek H24 Musschemig 470 

Heerlen WijkSchandelen-Grasbroek H25 Grasbroek 680 

Heerlen WijkSchandelen-Grasbroek H26 Schandelen 950 

Heerlen WijkSchandelen-Grasbroek H27 Hoppersgraaf 680 

Heerlen WijkMeezenbroek-Schaesberger-
veld 

H28 Palemig 310 

Heerlen WijkMeezenbroek-Schaesberger-
veld 

H29 Burettestraat en omgeving 270 

Heerlen WijkMeezenbroek-Schaesberger-
veld 

H30 Meezenbroek 1.520 

Heerlen WijkMeezenbroek-Schaesberger-
veld 

H31 Schaesbergerveld 1.240 

Heerlen WijkHeerlen-Centrum H32 Heerlen-Centrum 1.890 

Heerlen WijkHeerlen-Centrum H33 Op de Nobel 590 

Heerlen WijkHeerlen-Centrum H34 't Loon 520 

Heerlen WijkHeerlen-Centrum H35 Lindeveld 390 

Heerlen WijkEikenderveld H36 Eikenderveld 1.470 

Heerlen WijkWelten-Benzenrade H38 Welten-Dorp 1.980 

Heerlen WijkBekkerveld H40 Bekkerveld 740 

Heerlen WijkBekkerveld H41 Aarveld 770 

Heerlen Wijk8Caumerveld-DouveWeien H42 Caumerveld 580 

Heerlen Wijk8Caumerveld-DouveWeien H43 Douve Weien 2.250 

Heerlen WijkMolenberg H44 Molenbergpark 560 

Heerlen WijkMolenberg H45 Dr. Nolensplein en omgeving 740 

Heerlen WijkMolenberg H46 Dr. Schaepmanplein en omgeving 840 

Heerlen WijkHeerlerbaan-Centrum H48 Heerlerbaan-Oost 2.300 

Heerlen WijkHeerlerbaan-Schil H49 Egstraat en omgeving 900 

Heerlen WijkHeerlerbaan-Schil H50 Giezenveld 860 

Heerlen WijkHeerlerbaan-Schil H51 Heerlerbaan-West 740 

Kerkrade Kerkrade-West K1 Spekholzerheide 1.770 

Kerkrade Kerkrade-West K2 Heilust 1.310 

Kerkrade Kerkrade-West K3 Terwinselen 1.850 

Kerkrade Kerkrade-West K4 Kaalheide 1.310 

Kerkrade Kerkrade-West K5 Gracht 990 

Kerkrade Kerkrade-Oost K6 Kerkrade-Centrum 2.720 

Kerkrade Kerkrade-Oost K7 Erenstein 940 

Kerkrade Kerkrade-Oost K8 Rolduckerveld 1.380 

Kerkrade Kerkrade-Oost K9 Holz 1.250 

Kerkrade Kerkrade-Oost K10 Nulland 1.470 

Kerkrade Kerkrade-Oost K11 Bleijerheide 2.300 

Kerkrade Kerkrade-Noord K12 Eygelshoven-Kom 1.220 

Kerkrade Kerkrade-Noord K13 Hopel 1.020 

Kerkrade Kerkrade-Noord K14 Waubacherveld 490 

Kerkrade Kerkrade-Noord K15 Vink 1.110 

Kerkrade Kerkrade-Noord K16 Chevremont 1.630 

Kerkrade Kerkrade-Noord K17 Haanrade 1.010 

Landgraaf Schaesberg L1 Kakert 810 

Landgraaf Schaesberg L2 Lichtenberg 880 

Landgraaf Schaesberg L3 De Dormig 400 

Landgraaf Schaesberg L4 De Streep 570 

Landgraaf Schaesberg L5 Klinkerkwartier 410 

Landgraaf Schaesberg L6 Achter de Haesen 290 

Landgraaf Schaesberg L7 Leenhof 350 

Landgraaf Schaesberg L8 Schaesberg Centrum 1.590 

Landgraaf Schaesberg L9 Achter den Winkel 600 

Landgraaf Schaesberg L10 Mijnbuurt 840 

Landgraaf Schaesberg L11 Eiske 730 



Rapportage Nulmeting Novi-gebied Zuid-Limburg 78 

gemeentenaam wijknaam code buurtnaam inwoners 

Landgraaf Schaesberg L12 Heistraat 230 

Landgraaf Nieuwenhagen L13 Nieuwenhagerheide 1.540 

Landgraaf Nieuwenhagen L14 Oud Nieuwenhagen 1.820 

Landgraaf Nieuwenhagen L15 Hoefveld 630 

Landgraaf Nieuwenhagen L16 Op de Kamp 470 

Landgraaf Nieuwenhagen L17 Exdel 250 

Landgraaf UbachoverWorms L18 Abdissenbosch 620 

Landgraaf UbachoverWorms L19 Parkheide 730 

Landgraaf UbachoverWorms L20 Namiddagsche Driessen 500 

Landgraaf UbachoverWorms L21 Lauradorp 1.510 

Landgraaf UbachoverWorms L22 Waubach 1.550 

Landgraaf UbachoverWorms L23 Groenstraat 450 

Landgraaf UbachoverWorms L24 Rimburg 340 

Maastricht Centrum M1 Binnenstad 1.550 

Maastricht Centrum M2 Jekerkwartier 1.030 

Maastricht Centrum M3 Kommelkwartier 1.320 

Maastricht Centrum M4 Statenkwartier 2.230 

Maastricht Centrum M5 Boschstraatkwartier 1.220 

Maastricht Centrum M6 Sint Maartenspoort 920 

Maastricht Centrum M7 Wyck 3.520 

Maastricht BuitenwijkZuidwest M8 Villapark 1.500 

Maastricht BuitenwijkZuidwest M9 Jekerdal 560 

Maastricht BuitenwijkZuidwest M10 Biesland 910 

Maastricht BuitenwijkZuidwest M11 Campagne 780 

Maastricht BuitenwijkZuidwest M12 Wolder 630 

Maastricht BuitenwijkWest M14 Brusselsepoort 2.460 

Maastricht BuitenwijkWest M15 Mariaberg 2.590 

Maastricht BuitenwijkWest M16 Belfort 1.290 

Maastricht BuitenwijkWest M17 Pottenberg 1.300 

Maastricht BuitenwijkWest M18 Malpertuis 1.160 

Maastricht BuitenwijkWest M19 Caberg 1.600 

Maastricht BuitenwijkWest M20 Oud-Caberg 1.050 

Maastricht BuitenwijkWest M21 Malberg 2.610 

Maastricht BuitenwijkWest M22 Dousberg-Hazendans 710 

Maastricht BuitenwijkWest M23 Daalhof 3.400 

Maastricht BuitenwijkNoordwest M24 Boschpoort 760 

Maastricht BuitenwijkOost M26 Wyckerpoort 2.240 

Maastricht BuitenwijkOost M27 Heugemerveld 1.430 

Maastricht BuitenwijkOost M28 Wittevrouwenveld 2.580 

Maastricht BuitenwijkOost M29 Nazareth 1.740 

Maastricht BuitenwijkOost M30 Limmel 830 

Maastricht BuitenwijkOost M31 Scharn 3.150 

Maastricht BuitenwijkOost M32 Amby 2.740 

Maastricht BuitenwijkNoordoost M33 Borgharen 850 

Maastricht BuitenwijkNoordoost M34 Itteren 430 

Maastricht BuitenwijkZuidoost M35 Randwyck 1.170 

Maastricht BuitenwijkZuidoost M36 Heugem 2.210 

Maastricht BuitenwijkZuidoost M37 Heer 3.640 

Maastricht BuitenwijkZuidoost M38 De Heeg 2.990 

Maastricht BuitenwijkZuidoost M39 Vroendaal 400 

Meerssen Meerssen Mr1 Meerssen 2.770 

Meerssen Meerssen Mr2 Rothem 740 

Meerssen Ulestraten Mr5 Ulestraten 1.160 

Meerssen Bunde-Geulle Mr7 Bunde 2.290 

Meerssen Bunde-Geulle Mr10 Hussenberg met Snijdersberg 440 

Meerssen Bunde-Geulle Mr11 Hulsen-Oostbroek 430 

Meerssen Bunde-Geulle Mr12 Moorveld 200 

Simpelveld Simpelveld S1 Simpelveld 1.300 

Simpelveld Simpelveld S2 Hulsveld 730 

Simpelveld Simpelveld S4 Molsberg-Rodeput 410 

Simpelveld Bocholtz S6 Bocholtz 2.120 

Simpelveld Bocholtz S7 Bocholtzerheide 220 

Sittard-Geleen Limbrichterveld SG1 Limbrichterveld 2.800 

Sittard-Geleen Sittard SG3 Sittard-Centrum 2.180 

Sittard-Geleen Sittard SG4 Sanderbout 830 
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Sittard-Geleen Sittard SG5 Ophoven 2.050 

Sittard-Geleen Sittard SG6 Kollenberg-Park Leyenbroek 1.870 

Sittard-Geleen Overhoven SG7 Overhoven 1.740 

Sittard-Geleen Overhoven SG8 Baandert 1.740 

Sittard-Geleen Overhoven SG9 Stadbroek 1.430 

Sittard-Geleen Overhoven SG10 Vrangendael 1.150 

Sittard-Geleen Overhoven SG11 Broeksittard 700 

Sittard-Geleen Overhoven SG12 Kemperkoul 2.690 

Sittard-Geleen Munstergeleen SG14 Munstergeleen 2.140 

Sittard-Geleen Guttecoven SG15 Guttecoven 540 

Sittard-Geleen Guttecoven SG16 Limbricht 1.140 

Sittard-Geleen Guttecoven SG17 Einighausen 600 

Sittard-Geleen Geleen SG18 Geleen-Centrum 2.460 

Sittard-Geleen Geleen SG19 Geleen-Noord 2.320 

Sittard-Geleen Geleen SG20 Lindenheuvel 3.690 

Sittard-Geleen Geleen SG21 Geleen-Zuid 2.640 

Sittard-Geleen Geleen SG22 Kluis 2.550 

Sittard-Geleen Geleen SG23 Oud-Geleen en Haesselderveld 2.710 

Sittard-Geleen Holtum-Born SG24 Holtum 560 

Sittard-Geleen Holtum-Born SG25 Buchten 940 

Sittard-Geleen Holtum-Born SG26 Born 1.190 

Sittard-Geleen Holtum-Born SG27 Hondsbroek 1.270 

Sittard-Geleen ObbichtenPapenhoven SG29 Obbicht 840 

Sittard-Geleen ObbichtenPapenhoven SG30 Papenhoven 310 

Sittard-Geleen ObbichtenPapenhoven SG31 Grevenbicht 1.110 

Stein Stein St1 Oud-Stein 1.570 

Stein Stein St2 Kerensheide 1.210 

Stein Stein St3 Nieuwdorp 1.160 

Stein Stein St6 Centrum 1.160 

Stein Elsloo St7 Elsloo 3.200 

Stein Elsloo St8 Meers 410 

Stein Elsloo St9 Catsop 250 

Stein Urmond St10 Berg 930 

Stein Urmond St11 Urmond ten westen van Julianakanaal 450 

Stein Urmond St12 Urmond ten oosten van Julianakanaal 1.230 

Vaals Vijlen-Lemiers Vls1 Vijlen 610 

Vaals Vijlen-Lemiers Vls2 Lemiers 360 

Vaals Vaals Vls6 Vaals 4.480 

Valkenburg aan de Geul Valkenburg VG1 Valkenburg 2.160 

Valkenburg aan de Geul Valkenburg VG2 Broekhem Zuid 930 

Valkenburg aan de Geul Valkenburg VG3 Broekhem Noord 630 

Valkenburg aan de Geul Valkenburg VG5 Hekerbeek 330 

Valkenburg aan de Geul Houthem-SintGerlach VG7 Sint Gerlach 430 

Valkenburg aan de Geul SchinopGeul-Oud-Valkenburg VG10 Schin op Geul 340 

Valkenburg aan de Geul Sibbe-IJzeren VG14 Sibbe 470 

Valkenburg aan de Geul BergenTerblijt-Vilt VG16 Berg 1.430 

Valkenburg aan de Geul BergenTerblijt-Vilt VG18 Vilt 390 

Voerendaal Voerendaal V1 Voerendaal 1.540 

Voerendaal WijkKunrade V2 Kunrade 1.560 

Voerendaal Ubachsberg V3 Ubachsberg 660 

Voerendaal Klimmen V4 Klimmen 820 

Voerendaal Klimmen V7 Termaar 320 

Voerendaal Ransdaal V9 Ransdaal 400 

 

 


