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1. Doel  
De Wijkenmonitor biedt iedere geïnteresseerde inzicht in de staat van de Deventer 

wijken en dorpen. Op een integrale wijze wordt weergeven hoe een wijk ervoor staat 

op het gebied van veiligheid, sociaal en de fysieke omgeving.  

 

Welke wijken en dorpen doen het beter dan gemiddeld in Deventer en waar liggen 

mogelijke opgaven? Gaat de feitelijke situatie gelijk op met de beleving van de 

burgers? De Wijkenmonitor heeft een signaleringsfunctie en biedt handvatten bij 

eventuele wijkverbetering. Het helpt professionals om beleidsoverstijgend een beeld te 

krijgen van de wijken en dorpen in de gemeente. 

 

Veel gegevens in de Wijkenmonitor zijn al beschikbaar via www.staatvandeventer.nl en 

kennisnet.deventer.nl. De Wijkenmonitor speelt in op de groeiende behoefte aan 

duiding en verbinding van deze gegevens. Het verbindt een grote hoeveelheid aan 

informatie, zodat men in één oogopslag ziet hoe de wijken en dorpen ervoor staan op 

de thema’s veiligheid, sociaal en fysieke leefomgeving. 
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2. Het gebruik 
 

De Wijkenmonitor is een digitaal instrument en bestaat uit vier niveaus: 

1. De startpagina met de eindscores per thema; 
2. Het hoefijzer met  

o de meest actuele wijkresultaten per thema en subthema’s,  
o de mogelijkheid om te vergelijken met eerder hoefijzers (toegevoegd 

in 2018); 
3. Resultaten van onderliggende indicatoren per subthema; 
4. Een vergelijking van scores tussen wijken, op indicator en indexniveau 

(toegevoegd in 2018).  
 

1 .  De s tar tpagina  

Op de startpagina worden per wijk de eindresultaten voor de drie thema’s veiligheid, 

sociaal en fysiek getoond. Indien het resultaat voor een wijk nagenoeg gelijk is aan het 

Deventer gemiddelde, heeft het thema de kleur grijs gekregen. Is het resultaat 

gunstiger dan gemiddeld in Deventer dan kleurt het thema blauw, is het veel gunstiger 

kleurt het thema donkerblauw. Is het resultaat echter minder gunstig dan het Deventer 

gemiddelde, dan is de kleur (donker)geel toegekend. 

2 .  Het  hoe f i jze r  met  de wi jk resul ta ten   

Door op de startpagina op het hoefijzer 

van een bepaalde wijk te klikken of via 

de naam van de wijk in het hoofdmenu 

bovenin de pagina, komt men bij de 

onderliggende resultaten voor een wijk. 

Deze pagina toont altijd het meest 

actuele hoefijzer. Op deze pagina is te 

zien dat elk thema is opgebouwd uit 

verschillende subthema’s en dat er 

tevens een objectieve en een subjectieve 

ring is.  

 

De subjectieve ring geeft de beleving en 

waardering van inwoners weer. In de 

objectieve ring staan de resultaten van gegevens uit registratiebronnen of feitelijke 

gedragingen van de bewoners. Het onderscheiden van de subjectieve en objectieve 

gegevens maakt inzichtelijk of de beleving overeenkomt met de werkelijke situatie of 

dat er sprake is van een discrepantie. De legenda voor de subthema’s komt overeen 

met de legenda op de startpagina. 

 

Enkele onderdelen in het hoefijzer zijn leeg. Voor deze onderdelen zijn geen gegevens 

beschikbaar (bijvoorbeeld zelfregie objectief) of deze gegevens hebben weinig 

zeggingskracht in relatie tot het thema. In het centrum van het hoefijzer zijn de 

eindscore’s van de drie thema’s veiligheid, sociaal en fysiek weergegeven. Dit komt 

overeen met de resultaten gepresenteerd op de startpagina.  

 

Onder het hoefijzer is een nadere duiding van de resultaten opgenomen. Tevens staat 

op deze pagina een link naar kerncijfers van de wijk en een algemene beschrijving. 

Rechts, onder het hoefijzer, kan men klikken op ‘Vergelijk t.o.v. 2017’. Door hierop te 

klikken wordt een vergelijking zichtbaar tussen twee van de drie beschikbare hoefijzers 

van een wijk. In standaardmodus wordt een vergelijking tussen 2019 en 2017 getoond. 
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3.  Resul ta ten van  onder l iggende ind icatoren  

Elk subthema is opgebouwd uit meerdere indicatoren. De resultaten van de 

onderliggende indicatoren worden zichtbaar door op een subthema te klikken. 

Op deze pagina worden de resultaten van de individuele indicatoren gepresenteerd, 

zowel voor de geselecteerde wijk als voor de gehele gemeente. Door op de titel van 

een indicator te staan verschijnt er een uitgebreidere toelichting over de indicator, de 

bron en het peiljaar van de gegevens. 

4 .  Vergel i jk ing van ind icatoren op ind icato r  /  index n iveau  

Wanneer in het derde niveau linksboven de indexen en/of indicatoren geklikt wordt op 

‘Alle wijken’ wordt zichtbaar hoe wijken ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het 

Deventer gemiddelde scoren op indicatoren/indexen.  
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3. Overzicht thema’s en subthema’s  
 

 

 

 

 

In hoofdstuk 6 is een overzicht opgenomen met alle indicatoren.  
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Fysiek Veiligheid Sociaal 

• Vastgoed 

• Openbare ruimte 

• Voorzieningen 

• Milieu 

• Diefstal 

• Geweld 

• Inbraak 

• Vandalisme 

• Overlast 
 

Capaciteiten 

• Gezondheid 

• Zelfregie 

• Inkomen 

• Opleiding 
 

Meedoen 

• Deelname werk 
en school 

• Vrijetijdsbesteding 

• Sociale contacten 

• Maatschappelijke 
inzet 

 

Binding 

• Gebondenheid 
buurt 
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4. Selectie van de indicatoren  
Naast uiteraard de inhoudelijke relevantie, zijn er nog twee voorwaarden waaraan de indicatoren moeten 

voldoen: 

• De indicatoren zijn beschikbaar op wijkniveau; 

• De indicatoren zijn ook de komende jaren nog beschikbaar voor actualisatie van de 
Wijkenmonitor.  

 

De meeste gegevens zijn reeds in bezit van de gemeente Deventer. Het betreffen zowel basisstatistieken, 

als gegevens verkregen uit het tweejaarlijks Bewonersonderzoek en gegevens die gebruikt worden in de 

uitvoering door verschillende teams van de gemeente. Een deel van deze informatie is eveneens te 

raadplegen via www.staatvandeventer.nl. Daarnaast is gebruik gemaakt van gegevens van de Politie 

IJsselland, lokale woningcorporaties, NSL monitoring, Wijkwinkel Deventer en CBS.  

 

 

 
Okkenbroek en Lettele 
 

Het dorp Okkenbroek is één van de vijftien wijken en dorpen in de gemeente Deventer. Het is ook 

het gebied met de minste inwoners in de gemeente: circa 300. Vanwege dit kleine aantal wordt in 

het Bewonersonderzoek Okkenbroek samengevoegd met Lettele. Omdat het Bewonersonderzoek 

een belangrijke bron is voor de Wijkenmonitor, zijn ook in de Wijkenmonitor de gebieden Lettele en 

Okkenbroek samengevoegd. Voor beide gebieden zijn wel twee hoefijzers zichtbaar, echter deze 

hoefijzers laten dezelfde resultaten zien. 

http://www.staatvandeventer.nl/
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5. Berekening van de indexen 
 

De resultaten in de Wijkenmonitor zijn weergegeven als indexen. Door het gebruik van indexen is het 

mogelijk om het resultaat van verschillende typen gegevens te combineren en met elkaar te vergelijken.  

 

De basis van een index is 100. Voor de Wijkenmonitor is het Deventer gemiddelde de basis en dus op 100 

gesteld. Het berekenen van de indexen voor de subthema’s en thema’s bestaat uit de volgende stappen: 

1. Het omzetten van een enkele indicatorscore naar een indexcijfer 

2. Het berekenen van de index van een subthema o.b.v. meerdere indicatorindexen 

3. Het berekenen van de index van één van de drie thema’s o.b.v. onderliggende   

    subthema’s 

 

1 .  Het  omzet ten  van een  enkele ind icatorscore naar een indexc i j fer  

Voor elke afzonderlijke indicator wordt de gemiddelde wijkscore berekend en de gemiddelde score voor de 

gemeente Deventer. Vervolgens wordt van alle scores de wortel getrokken en op basis van deze nieuwe 

scores wordt de standaarddeviatie berekend. Vervolgens kan het indexcijfer van een indicator berekend 

worden aan de hand van de volgende formule: 

 

 

 

 

 

 

De eerste formule wordt toegepast indien een hogere wijkscore een gunstige uitkomst betekent. Een 

voorbeeld hiervan is de gemiddelde woningwaarde. De tweede formule wordt toegepast indien een hogere 

wijkscore een ongunstige uitkomst betekent. Het aantal woninginbraken is hiervan een voorbeeld: hoe 

groter het aandeel woninginbraken, hoe ongunstiger dit is voor de veiligheid in de wijk. Door het toepassen 

van de formule op deze wijze betekent een indexcijfer groter dan 100 altijd een gunstige uitkomst. 

 

De uitkomsten van enkele indicatoren zijn statistisch gezien niet normaal verdeeld, er is sprake van forse 

uitschieters. Zo komt zakkenrollerij in de meeste wijken en dorpen amper voor, maar in de Binnenstad juist 

wel. Om te voorkomen dat deze uitschieters een te groot effect hebben op het gemiddelde en de 

standaarddeviatie, is ervoor gekozen om eerst de wortel te trekken van de wijk- en gemeentescores en 

vervolgens pas de standaarddeviatie te berekenen. Tevens is ervoor gekozen om de minimale en 

maximale indexscores af te kappen bij respectievelijk 0 en 200. 

 

2 .  Het  berekenen van de  index van een subthema  

Nadat van elke indicator de indexscore is berekend, kan de indexscore van een subthema worden 

berekend. Hiervoor wordt het gemiddelde genomen van alle objectieve of subjectieve indexen die tot 

respectievelijk het objectieve of subjectieve subthema behoren.  

 

3.  Het  berekenen van de  index van één van de dr ie  thema’s   

Voor het bereken van de indexscore van één van de drie thema’s wordt allereerst het gemiddelde 

genomen van de indexen van alle objectieve subthema’s die tot het thema behoren. Vervolgens wordt het 

gemiddelde genomen van de indexen van alle subjectieve subthema’s die tot hetzelfde thema behoren. 

De uiteindelijke indexscore van het thema is het gemiddelde van deze twee uitkomsten. 

 

 

 

 

 

 

 

Door de veelheid aan indicatoren die tot het thema sociaal behoren, is aan dit thema nog een extra 

laag toegevoegd: capaciteiten – meedoen – gebondenheid buurt. De indexscores voor deze laag zijn 

berekend door het gemiddelde te nemen van alle subthema’s (objectief en subjectief) die onder 

capaciteiten, meedoen of gebondenheid buurt vallen. Omdat onder meedoen maar één subjectief 

subthema valt, maar wel vier objectieve scores.  

 

Bij de berekening van de indexscore voor het thema sociaal is bovenstaande stap niet meegenomen. 

index = 100 + 40 * ((wijkscore na worteltrekken – gemeentelijke score na worteltrekken) / standaarddeviatie) 

of 

index = 100 - 40 * ((wijkscore na worteltrekken – gemeentelijke score na worteltrekken) / standaarddeviatie) 
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6. De indicatoren in de Wijkenmonitor 
 

Indicatoren Fysiek
Vastgoed –  ob ject ie f  

Woningwaarde per m2 - De gemiddelde WOZ-waarde in euro’s per m2 

woonoppervlak. 

Bron: Gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Kleine eengezinswoningen (%) - Percentage eengezinswoningen met een 

woonoppervlak kleiner dan 80m2, afgezet tegen het totaal aantal 

eengezinswoningen 

Bron: Gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Leegstaande woningen (%) - Percentage woningen waar volgens de 

Gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) geen personen staan 

ingeschreven. 

Bron: Gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Reacties op aangeboden sociale huurwoningen - Gemiddeld aantal reacties 

per aangeboden sociale huurwoning. 

Bron: Woonbedrijf Ieder1 (inclusief gegevens Rentree) en 

woningbouwvereniging De Marken 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Vastgoed –  subject ie f  

Tevredenheid huidige woning (%) - Percentage bewoners dat (zeer) tevreden 

is met de huidige woning. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Tevredenheid grootte van de woning (%) - Percentage bewoners dat (zeer) 

tevreden is over de grootte van de woning. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Tevredenheid grootte van de buitenruimte van de woning (%) - Percentage 

bewoners dat (zeer) tevreden is over de grootte van de buitenruimte van de 

woning (balkom/tuin/terras). 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Tevredenheid prijs-kwaliteitverhouding van de woning (%) - Percentage 

bewoners dat (zeer) tevreden is over prijs-kwaliteitverhouding van de woning. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

De bebouwing in deze buurt is aantrekkelijk (% eens) - Percentage 

bewoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: De bebouwing in deze 

buurt is aantrekkelijk. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

In deze buurt staan veel slecht onderhouden woningen (% oneens) - 

Percentage bewoners dat het (helemaal) oneens is met de stelling: In deze 

buurt staan veel slecht onderhouden woningen. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 
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Openbare ru imte –  ob jec t ie f  

Onderhoudsniveau uitwerpselen onvoldoende (%) - Percentage metingen 

waarbij het onderhoudsniveau op het gebied van uitwerpselen op verharding 

onvoldoende is.  

Bron: Gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015 & 2017 (De data is in 2019 niet geactualiseerd vanwege een 

nieuwe manier van administreren en vooralsnog geen vergelijkbaarheid tussen 

de data.) 

 

Onderhoudsniveau zwerfvuil onvoldoende (%) - Percentage metingen 

waarbij het onderhoudsniveau onvoldoende is op het gebied van fijn en grof 

zwerfvuil op verharding. 

Bron: Gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015 & 2017(De data is in 2019 niet geactualiseerd vanwege een 

nieuwe manier van administreren en vooralsnog geen vergelijkbaarheid tussen 

de data.) 

 

Onderhoudsniveau openbaar groen onvoldoende (%) - Percentage 

metingen waarbij het onderhoudsniveau van het openbaar groen onvoldoende 

is. Het gaat hierbij om: 

• Overgroei bodembedekkers over de randen van verharding of gras; 

• Overgroei bosplantsoen over de randen van verharding of gras; 

• Overgroei heesters over de randen van verharding of gras; 

• Snoeibeeld geschoren hagen; 

• Onkruid in beplanting; 

• Maaisel op gras. 
Bron: Gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015 & 2017(De data is in 2019 niet geactualiseerd vanwege een 

nieuwe manier van administreren en vooralsnog geen vergelijkbaarheid tussen 

de data.) 

 

 

 

 

 

 

Openbare ru imte –  subject ie f  

Hondenpoep op straat komt vaak voor in de buurt (%) - Percentage 

bewoners dat aangeeft dat hondenpoep op straat vaak voorkomt in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Rommel op straat komt vaak voor in de buurt (%) - Percentage bewoners 

dat aangeeft dat rommel op straat vaak voorkomt in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Tevredenheid onderhoud perken, plantsoenen en parken in de buurt (%) - 

Percentage bewoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: “In de buurt 

zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden”. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Tevredenheid onderhoud wegen, paden en pleintjes in de buurt (%) - 

Percentage bewoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: “In de buurt 

zijn de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden”.  

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Voorzien ingen –  ob ject ie f  

Woningen met een supermarkt binnen de normafstand - Het aandeel 

woningen waarvan de afstand tot de dichtstbijzijnde supermarkt binnen de 

normafstand (721m.) valt. 

Bron: Locatus, bewerkt door Mapgear en de gemeente Deventer. 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019* 

 

Woningen met winkel voor overige dagelijkse boodschappen binnen 

normafstand -  Het aandeel woningen waarvan de afstand tot de 

dichtstbijzijnde winkel voor dagelijkse boodschappen (excl. supermarkt) binnen 

de normafstand (588m.) valt. 

Bron: Locatus, bewerkt door Mapgear en de gemeente Deventer. 

De metingen vinden plaats middels een methode waarbij op vaste 

meetpunten het kwaliteitsniveau van een specifiek aspect van de openbare 

ruimte door middel van een schouw wordt gemeten op een schaal van 1-5. 

Een score 4 of 5 wordt in Deventer tot een onvoldoende gerekend. 
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Peiljaar: 2015, 2017 & 2019* 

 

Woningen met huisarts binnen de normafstand - Het aandeel woningen 

waarvan de afstand tot de dichtstbijzijnde huisarts binnen de normafstand 

(883m.) valt. 

Bron: Wijkwinkel Deventer, bewerkt door Mapgear en de gemeente Deventer. 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019* 

 

Woningen met apotheek binnen de normafstand - Het aandeel woningen 

waarvan de afstand tot de dichtstbijzijnde apotheek binnen de normafstand 

(858m.) valt. 

Bron: Wijkwinkel Deventer, bewerkt door Mapgear en de gemeente Deventer. 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019* 

 

Woningen met tandarts binnen de normafstand - Het aandeel woningen 

waarvan de afstand tot de dichtstbijzijnde tandarts binnen de normafstand 

(829m.) valt.  

Bron: Wijkwinkel Deventer, bewerkt door Mapgear en de gemeente Deventer. 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019* 

 

Woningen met fysiotherapeut binnen de normafstand - Het aandeel 

woningen waarvan de afstand tot de dichtstbijzijnde fysiotherapeut binnen de 

normafstand (838m.) valt.  

Bron: Wijkwinkel Deventer, bewerkt door Mapgear en de gemeente Deventer. 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019* 

 

Woningen met basisschool binnen de normafstand - Het aandeel woningen 

waarvan de afstand tot de dichtstbijzijnde school voor regulier basisonderwijs 

binnen de normafstand (564m.) valt. 

Bron: DUO, bewerkt door Mapgear en de gemeente Deventer. 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019* 

 

Woningen met sportpark binnen de normafstand - Het aandeel woningen 

waarvan de afstand tot het dichtstbijzijnde sportpark binnen de normafstand 

(1.609m.) valt. 

Bron: Wijkwinkel Deventer, bewerkt door Mapgear en de gemeente Deventer. 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019* 

 

Woningen met gymzaal/sportzaal/sporthal binnen de normafstand - Het 

aandeel woningen waarvan de afstand tot de dichtstbijzijnde gymzaal, sportzaal 

of sporthal binnen de normafstand (757m.) valt. 

Bron: Wijkwinkel Deventer, Sportbedrijf Deventer en gemeente Deventer, 

bewerkt door Mapgear en de gemeente Deventer. 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019* 

 

Woningen met fitnessschool/sportschool binnen de normafstand - Het 

aandeel woningen waarvan de afstand tot de dichtstbijzijnde sport- of 

fitnesschool binnen de normafstand (1.349m2) valt. 

Bron: Wijkwinkel Deventer, bewerkt door Mapgear en de gemeente Deventer. 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019* 

 

Parkeren op eigen terrein - Percentage bewoners dat aangeeft de auto 

doorgaans op eigen terrein te kunnen parkeren. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer. 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Woningen met een bushalte binnen de normafstand - Het aandeel 

woningen waarvan de afstand tot de dichtstbijzijnde bushalte binnen de 

normafstand (330m.) valt. 

Bron: Syntus, bewerkt door Mapgear en de gemeente Deventer. 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019* 

 

Woningen met een treinstation binnen de normafstand - Het aandeel 

woningen waarvan de afstand tot het dichtstbijzijnde treinstation binnen de 

normafstand (2.046m.) valt. 

Bron: Mapgear, bewerkt door Mapgear en de gemeente Deventer. 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019* 

 

 

 
De normafstand is berekend als de gemiddelde afstand van een woning in de 

gemeente Deventer tot de dichtstbijzijnde genoemde voorziening over de weg.  

 

*In 2019 zijn enkele handmatige aanpassingen gedaan. 
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Voorzien ingen –  subject ie f  

Tevredenheid winkels voor dagelijkse boodschappen in de buurt (%) - 

Percentage bewoners dat (zeer) tevreden is over de winkels voor dagelijkse 

boodschappen in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Tevredenheid medische zorg in de buurt (%) - Percentage bewoners dat 

(zeer) tevreden is over de medische zorg in de buurt. Men kon hierbij denken 

aan huisarts, fysiotherapie en dergelijke. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Tevredenheid basisonderwijs in de buurt (%) - Percentage bewoners dat 

(zeer) tevreden is met het basisonderwijs in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Tevredenheid sportvoorzieningen in de buurt (%) - Percentage bewoners 

dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Tevredenheid parkeergelegenheid in de buurt (%) - Percentage bewoners 

dat (zeer) tevreden is over de parkeergelegenheid in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Tevredenheid openbaar vervoer in de buurt (%) - Percentage bewoners dat 

(zeer) tevreden is over het openbaar vervoer in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Mi l ieu –  ob ject ie f  

NO2-concentratie in µg/m3 - De gemiddelde NO2-concentratie (stikstof)  in de 

wijk in µg/m3. De wettelijke grenswaarde ligt bij 40 µg/m3. 

Bron: NSL Monitoring, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: 2014, 2016 & 2018 

 

PM10-concentratie in µg/m3 - De gemiddelde PM10-concentratie (fijn stof) in 

de wijk in µg/m3.  

Bron: NSL Monitoring, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: 2014, 2016 en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

% woningen met een onvoldoende voor geluidskwaliteit - Percentage 

woningen met een GES-score van 6 of meer voor wegverkeerslawaai.  

Bron: gemeente Deventer 

Peiljaar: 2012 – er heeft geen actualisatie van de data plaatsgevonden voor de 

Wijkenmonitor 2017 en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Mi l ieu –  subject ie f  

Huishoudens die veel stankoverlast door verkeer ervaren (%) - Percentage 

huishoudens dat het idee heeft dat stankoverlast door verkeer vaak voorkomt in 

de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Fijn stof wordt vaak afgekort tot PM10. PM staat voor Particulate Matter en 

de 10 geeft de maximale grootte weer van de stofdeeltjes (10 micorgram). 

Regelgeving omtrent PM10 stelt dat het jaargemiddelde de 40 µg/m3 niet 

mag overschrijden (bron: RIVM, dossier Fijn Stof). Verschillen tussen jaren 

kunnen onder andere worden verklaard door het toevoegen van meetpunten. 

 

GES staat voor Gezondheidseffectscreening en is ontwikkeld om bij 

ruimtelijke planvorming in beeld te brengen wat de werkelijke 

gezondheidsrisico’s zijn rondom enkele milieufactoren, waaronder 

wegverkeerslawaai. De schaal van de GES-score loopt van 0 (‘zeer goed’) 

tot 8 (‘zeer onvoldoende’). Een score van 6 of hoger is ‘onvoldoende’. 
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Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Huishoudens die veel stankoverlast door bedrijven ervaren (%) - 

Percentage huishoudens dat het idee heeft dat stankoverlast door bedrijven 

(incl. winkels en horeca) vaak voorkomt in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Huishoudens die veel geluidsoverlast door verkeer ervaren (%) - 

Percentage huishoudens die het idee hebben dat geluidsoverlast door verkeer 

(incl. treinverkeer) vaak voorkomt in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Indicatoren Veiligheid 
 
Diefs ta l  –  ob ject ie f  

Diefstal van motorvoertuigen per 1.000 inwoners - Aantal aangiftes en 

registraties van diefstal van motorvoertuigen (INP-code 1.2.2) per 1.000 

inwoners. 

Bron: Politie IJsselland, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: 2014, 2016 & 2018 

 

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen per 1.000 inwoners - Aantal aangiften en 

registraties van diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (INP-code 1.2.1) per 1.000 

inwoners. 

Bron: Politie IJsselland, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: : 2014, 2016 & 2018 

 

Diefstal vanaf/uit/van overige voertuigen per 1.000 inwoners - Aantal 

aangiftes en registraties van diefstal vanaf/uit/van overige voertuigen (INP-code 

1.2.5) per 1.000 inwoners. 

Bron: Politie IJsselland, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: : 2014, 2016 & 2018 

Diefstal van (brom)fietsen per 1.000 inwoners - Aantal aangiften en 

registraties van diefstal van brom-, snor-, fietsen (INP-code 1.2.3) per 1.000 

inwoners. 

Bron: Politie IJsselland, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: : 2014, 2016 & 2018 

 

Zakkenrollerij per 1.000 inwoners - Aantal aangiften en registraties van 

zakkenrollerij (INP-code 1.2.4) per 1.000 inwoners. 

Bron: Politie IJsselland, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: : 2014, 2016 & 2018 

 

Overige vermogensdelicten per 1.000 inwoners - Aantal aangiften en 

registraties van overige vermogensdelicten (INP-code 1.6.2) per 1.000 

inwoners. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bedrog, heling, maar ook koperdiefstal. 

Bron: Politie IJsselland, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: : 2014, 2016 & 2018 

 

Diefs ta l  –  subject ie f  

Diefstal uit auto’s komt vaak voor in de buurt (%) - Percentage bewoners 

dat het idee heeft dat diefstal uit auto’s vaak voorkomt in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Vernieling van auto’s komt vaak voor in de buurt (%) - Percentage 

bewoners dat aangeeft dat beschadiging of vernieling aan auto’s en diefstal 

vanaf auto’s vaak voorkomt in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Fietsendiefstal komt vaak voor in de buurt (%) - Percentage bewoners dat 

het idee heeft dat fietsendiefstal vaak voorkomt in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 



 

 6  

 

Tasjesroof komt vaak voor in de buurt (%) - Percentage bewoners dat 

aangeeft dat tasjesroof vaak voorkomt in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 
Geweld –  ob ject ie f  

Bedreiging per 1.000 inwoners - Aantal aangiften en registraties van 

bedreigingen (INP-code 1.4.4) per 1.000 inwoners. 

Bron: Politie IJsselland, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: 2014, 2016 & 2018 

 

Mishandeling per 1.000 inwoners - Aantal aangiften en registraties van 

mishandeling (INP-code 1.4.5) per 1.000 inwoners. 

Bron: Politie IJsselland, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: 2014, 2016 & 2018 

 

Overval per 1.000 inwoners - Aantal aangiften en registraties van overval 

(INP-code 1.4.7) per 1.000 inwoners. 

Bron: Politie IJsselland, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: 2014, 2016 & 2018 

 

Openlijke geweldpleging per 1.000 inwoners - Aantal aangiften en 

registraties van openlijke geweldpleging (INP-code 1.4.3) per 1.000 inwoners. 

Bron: Politie IJsselland, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: 2014, 2016 & 2018 

 

Straatroof per 1.000 inwoners -  Aantal aangiften en registraties van 

straatroof (INP-code 1.4.6) per 1.000 inwoners. 

Bron: Politie IJsselland, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: 2014, 2016 & 2018 

 

Zedenmisdrijven per 1.000 inwoners - Aantal aangiften en registraties van 

zedendelicten per 1.000 inwoners. Hieronder vallen: openbare schennis der 

eerbaarheid, verkrachting, aanranding, overige zedenmisdrijven, pornografie, 

incest, seksueel misbruik kinderen (geen incest) 

Bron: Politie IJsselland, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: 2014, 2016 & 2018 

 

Geweld –  subject ie f  

Bedreiging komt vaak voor in de buurt (%) - Percentage bewoners dat van 

mening is dat bedreiging vaak voorkomt in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Geweldsdelicten komen vaak voor in de buurt (%) - Percentage bewoners 

dat het idee heeft dat gewelddelicten vaak voorkomen in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Tasjesroof komt vaak voor in de buurt (%) - Percentage bewoners dat 

aangeeft dat tasjesroof vaak voorkomt in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Inbraak –  ob ject ie f  

Inbraak in woningen per 1.000 woningen - Aantal aangiften en registraties 

van inbraak in woningen (INP-code 1.2.2) per 1.000 inwoners. 

Bron: Politie IJsselland, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: 2014, 2016 & 2018 

 

Poging tot inbraak in woning per 1.000 woningen - Aantal aangiften en 

registraties van poging tot diefstal/inbraak woning per 1.000 inwoners. 

Bron: Politie IJsselland, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: 2014, 2016 & 2018 

 

Inbraak in garage/schuur/tuinhuis per 1.000 woningen - Aantal aangiften en 

registraties van diefstal/inbraak uit box/garage/schuur/tuinhuis (INP-code 1.2.2) 

per 1.000 woningen. 

Bron: Politie IJsselland, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: 2014, 2016 & 2018 
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Inbraak –  subject ie f  

Woninginbraken komen vaak voor in de buurt (%) - Percentage bewoners 

dat aangeeft dat woninginbraak vaak voorkomt in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Inbraak in schuurtjes en bergingen komt vaak voor in de buurt (%) - 

Percentage bewoners dat het idee heeft dat inbraak in schuurtjes en bergingen 

vaak voorkomt in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Vandal isme –  ob ject ie f  

Vernielingen per 1.000 inwoners - Aantal aangiften en registraties van 

vernieling c.q. zaakbeschadiging (INP-code 2.2.1) per 1.000 inwoners. 

Bron: Politie IJsselland, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: 2014, 2016 & 2018 

 

Vandal isme –  subject ie f  

Bekladding van muren of gebouwen komt vaak voor in de buurt (%) - 

Percentage bewoners dat van mening is dat bekladding van muren of 

gebouwen vaak voorkomt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Vernieling van auto’s komt vaak voor in de buurt (%) - Percentage 

bewoners dat aangeeft dat beschadiging of vernieling aan auto’s en diefstal 

vanaf auto’s vaak voorkomt in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Vernieling van straatmeubilair komt vaak voor in de buurt (%) - Percentage 

bewoners dat aangeeft dat vernieling van straatmeubilair (zoals vuilnisbakken, 

bankjes of bushokjes) vaak voorkomt in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

 

Over last  –  ob ject ie f  

Meldingen drugs/drankoverlast per 1.000 inwoners - Aantal meldingen en 

registraties van drugs en drankoverlast (INP-code 2.1.1) per 1.000 inwoners. 

Bron: Politie IJsselland, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: 2014, 2016 & 2018 

 

Meldingen overlast gestoorde/overspannen personen per 1.000 inwoners - 

Aantal meldingen en registraties van overlast door verwarde/overspannen 

personen (INP-code 2.7.1 E33) per 1.000 inwoners. 

Bron: Politie IJsselland, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: 2014, 2016 & 2018 

 

Meldingen overlast jeugd per 1.000 inwoners - Aantal meldingen en 

registraties van overlast door jeugd (INP-code 2.7.1 E35) per 1.000 inwoners.  

Bron: Politie IJsselland, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: 2014, 2016 & 2018 

 

Over last  –  subject ie f  

Dronken mensen op straat komt vaak voor in de buurt (%) - Percentage 

bewoners dat het idee heeft dat dronken mensen op straat vaak voorkomen in 

de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer. 

Peiljaar 2015, 2017 & 2019 

 

Mensen worden op straat vaak lastig gevallen in de buurt (%) - Percentage 

bewoners dat het idee heeft dat het vaak voorkomt in de buurt dat mensen op 

straat worden lastiggevallen. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer. 

Peiljaar 2015, 2017 & 2019 
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Overlast door omwonenden komt vaak voor in de buurt (%) - Percentage 

bewoners dat aangeeft dat overlast door omwonenden vaak voorkomt in de 

buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar 2015, 2017 & 2019 

 

Overlast van groepen jongeren komt vaak voor in de buurt (%) - 

Percentage bewoners dat aangeeft dat overlast van groepen jongeren vaak 

voorkomt in de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar 2015, 2017 & 2019 

 

Drugsoverlast komt vaak voor in de buurt (%) - Percentage bewoners dat 

het idee heeft dat drugsoverlast vaak voorkomt in de buurt.  

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar 2015, 2017 & 2019 

 

Indicatoren Sociaal 
 

Gezondheid ob ject ie f  

Bewoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (%) - Percentage 

bewoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong). 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 

Peiljaar: 2014, 2016 & 2018 

 

Bewoners met een WMO-voorziening (%) - Percentage bewoners met een 

WMO-voorziening. 

Bron: Gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Sterfgevallen tot 65 jaar (per 10.000 inwoners) - Tweejaarlijks aantal 

sterfgevallen tot 65 jaar, afgezet tegen het totaal aantal 0-64 jarigen. 

Bron: Gemeente Deventer 

Peiljaren: 2013 en 2014, 2015 en 2016, 2017 en 2018 

 

Gezondheid subject ie f  

Bewoners die eigen gezondheid als (zeer) goed beoordelen (%) - 

Percentage bewoners dat aangeeft dat de eigen gezondheid over het 

algemeen (zeer) goed is. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Bewoners die eigen leefstijl als gezond beoordelen (%) - Percentage 

bewoners dat aangeeft dat de eigen leefstijl gezond is. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Bewoners zonder belemmeringen bij het uitvoeren van dagelijkse 

bezigheden (%) - Percentage bewoners dat aangeeft zich niet belemmerd te 

voelen door lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen bij het uitvoeren 

van dagelijkse bezigheden thuis, op school, in het werk of in de vrije tijd. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Zel f reg ie –  ob ject ie f  

Hiervoor zijn vooralsnog geen geschikte indicatoren beschikbaar. 

 

Ze l f reg ie –  subject ie f  

Bewoners die aangeven regie over eigen leven te hebben (%) - Percentage 

bewoners dat aangeeft regie over het eigen leven te hebben. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze indicator is samengesteld op basis van 7 stellingen en beschikbaar 

gesteld door de GGD IJsselland: 

• Ik heb weinig controle over de dingen die mij overkomen; 

• Sommige van mijn problemen kan ik met geen mogelijkheid oplossen; 

• Er is weinig dat ik kan doen om belangrijke dingen in mijn leven te 
veranderen; 

• Ik voel me vaak hulpeloos bij het omgaan met de problemen van het 
leven; 

• Soms voel ik dat ik een speelbal van het leven ben; 

• Wat er in de toekomst met me gebeurt, hangt voor het grootste 
gedeelte van mezelf af; 

• Ik kan ongeveer alles als ik mijn zinnen erop gezet heb. 



 

 9  

 

Inkomen –  ob ject ie f  

Huishoudens met een laag inkomen (%) - Percentage huishoudens met een 

inkomen tot 110% van het sociaal minimum.  

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 

Peiljaar: 2012, 2014 & 2016 

 

 

 

 

 

 

Huishoudens met een bijstandsuitkering (%) - Percentage huishoudens met 

een WWB-uitkering (Wet Werk en Bijstand). 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 

Peiljaar: 2014, 2016 & 2018 

 

Bewoners met budgetbeheer (%) - Percentage bewoners met budgetbeheer 

via de gemeente. 

Bron: Gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Bewoners met minnelijke schuldregeling (%) - Percentage bewoners met 

een minnelijke schuldregeling. 

Bron: Gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomen –  subject ie f  

Bewoners die (zeer) slecht rond kunnen komen met het inkomen (%) - 

Percentage bewoners dat zegt (heel) slecht rond te kunnen komen met het 

inkomen van het huishouden. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Ople id ing –  ob ject ie f  

Bewoners die geen mbo-diploma of hoger hebben (%) - Percentage 

bewoners dat aangeeft geen opleiding op mbo, havo/vwo, hbo of universiteit 

afgerond te hebben. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Leerlingen die in het 3e leerjaar havo of vwo volgen (%) - Percentage 

leerlingen dat in het 3e leerjaar havo of vwo volgt t.o.v. het totaal aantal 

leerlingen in het 3e leerjaar. 

Bron: DUO, bewerking gemeente Deventer 

Peiljaar: schooljaar 2015/’16, schooljaar 2017/’18, schooljaar 2019/’20 

 

Voortijdig schoolverlaters (%) - Percentage jongeren (18-22 jaar) dat de 

school heeft verlaten zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een 

diploma van de havo, het vwo of het mbo (minimaal niveau 2). 

Bron: Gemeente Deventer 

Peiljaar: schooljaar 2014/’15, schooljaar 2016/’17, schooljaar 2018/’19 

 

Ople id ing –  subject ie f  

Hierover zijn geen indicatoren opgenomen. 

 

Deelname werk en school  –  ob ject ie f  

Bewoners met een baan (%) - Percentage bewoners (23 t/m 64 jaar) dat zegt 

een baan te hebben van tenminste 12 uur per week. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Het sociaal minimum wordt door het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid vastgesteld en is het bedrag dat een persoon minimaal nodig 

heeft om van te leven. Het sociaal minimum is meestal even hoog als een 

bijstandsuitkering en hangt onder andere af van de leeftijd en leefsituatie. 

Het minnelijk traject is een vrijwillige schuldregeling waarbij de 

schuldhulpverlener een betalingsvoorstel doet aan alle schuldeisers. Deze 

regeling is vrijwillig voor zowel de schuldenaar als voor de schuldeiser. Gaan 

alle schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel en voldoet de 

schuldenaar drie jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling, dan wordt 

het restant van de schulden kwijtgescholden. 
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Werkloosheid (%) - Aandeel niet werkende werkzoekenden t.o.v. het aantal 

20-64 jarigen. 

Bron: UWV Werkbedrijf 

Peiljaar: 2015 & 2017 (data is niet geactualiseerd in 2019) 

 

Werkloosheid – langer dan 1 jaar (%) - Percentage niet werkende 

werkzoekenden dat langer dan een jaar werkloos is t.o.v. het aantal 20-64 

jarigen. 

Bron: UWV Werkbedrijf 

Peiljaar: 2015 & 2017 (data is niet geactualiseerd in 2019) 

 

Deelname werk en school  –  subject ie f  

Hierover zijn geen indicatoren opgenomen. 

 

Vr i je t i jdsbesteding –  ob ject ie f  

Bewoners die regelmatig uitgaan (%) - Percentage bewoners dat één keer 

per maand of vaker uitgaat. Bijvoorbeeld naar een café, discotheek, bioscoop, 

theater, museum, sportwedstrijd, koffiehuis, buurthuis of ontmoetingscentrum. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Bewoners die regelmatig sporten (%) - Percentage bewoners dat één keer 

per week of vaker sport. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Bewoners met overige hobby’s (%) - Percentage bewoners dat één keer per 

maand of vaker tijd besteedt aan overige hobby’s (denk aan muziek maken, 

toneel spelen, handwerken of het volgen van cursussen). 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Vr i je t i jdsbesteding   -  subject ie f  

Hierover zijn geen indicatoren opgenomen. 

 

Soc ia le  contacten  –  ob ject ie f  

Bewoners die regelmatig contact hebben met familieleden (%) - 

Percentage bewoners dat één keer per week of vaker contact heeft met 

familieleden (die niet bij de bewoner in huis woont). 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Bewoners die regelmatig contact hebben met vrienden of echt goede 

kennissen (%) - Percentage bewoners dat één keer per week of vaker contact 

heeft met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Bewoners die regelmatig contact hebben met buren (%) - Percentage 

bewoners dat één keer per week of vaker contact heeft met buren. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Soc ia le  contacten –  subject ie f  

Eenzame bewoners (%) - Percentage bewoners dat (zeer) ernstig eenzaam is.  

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze indicator is samengesteld op basis van de eenzaamheidsschaal zoals 

ontwikkeld door prof. J. Gierhof en beschikbaar gesteld door GGD IJsselland. De 

eenzaamheidsschaal bestaat uit 11 stellingen: 

• Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse 
probleempjes terecht kan; 

• Ik mis een echt goede vriend of vriendin; 

• Ik ervaar een leegte om mij heen; 

• Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen; 

• Ik mis gezelligheid om mij heen; 

• Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt; 

• Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen; 

• Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel; 

• Ik mis mensen om mij heen; 

• Vaak voel ik me in de steek gelaten; 

• Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn vrienden terecht. 
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Maatschappel i jke inzet  -  ob ject ie f  

Mantelzorgers (%) - Percentage bewoners dat aangeeft mantelzorger te zijn. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Vrijwilligers (%) - Percentage bewoners dat aangeeft tenminste 1x per maand 

op de één of andere manier actief te zijn als vrijwilliger (voor een club, 

vereniging, kerk, moskee, buurthuis, politieke partij of school). 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Maatschappel i jke inzet  –  subject ie f  

Hierover zijn geen indicatoren opgenomen. 

 

Gebondenheid buurt  –  ob ject ie f  

Bewoners die langdurig in dezelfde woning wonen (%) - Percentage 

woningen waarbij de hoofdbewoner tenminste 10 jaar in dezelfde woning 

woont. Bij woningen jonger dan 10 jaar geldt dat de hoofdbewoner maximaal 1 

jaar korter dan de leeftijd van de woning in de woning woont. 

Bron: Gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015 – er heeft geen actualisatie van de data plaatsgevonden voor de 

Wijkenmonitor 2017 en 2019 

 

Verhuizingen uit de buurt (%) - Het aantal personen dat verhuisd is naar een 

andere buurt of woonplaats, afgezet tegen het totaal aantal bewoners in de 

buurt. 

Bron: Gemeente Deventer 

Peiljaar: 2014, 2016 & 2018 

 

Gebondenheid buurt  –  subject ie f  

Als het maar enigszins mogelijk is, ga ik uit deze buurt verhuizen (% 

oneens) - Percentage bewoners dat het (helemaal) niet eens is met de stelling: 

“Als het maar enigszins mogelijk is, ga ik uit deze buurt verhuizen”. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Als je in deze buurt woont heb je het goed getroffen (% eens) - Percentage 

bewoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: “Als je in deze buurt 

woont, heb je het goed getroffen”. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Bewoners die gehecht zijn aan de buurt (%) - Percentage bewoners die 

aangeven (zeer) gehecht te zijn aan de buurt. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Bewoners die zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt 

voelen (%) - Percentage bewoners dat  zegt zich medeverantwoordelijk voor 

de leefbaarheid in de buurt te voelen. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

Bewoners die (zeer) trots zijn op de buurt (%) - Percentage bewoners dat 

(zeer) trots is op de buurt waarin men woont. 

Bron: Bewonersonderzoek gemeente Deventer 

Peiljaar: 2015, 2017 & 2019 

 

 

 

 



 

 

 


