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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

HOE GAAT HET MET DE KWETSBARE WIJKEN? 

 

Ze zijn inmiddels verdwenen uit het blikveld van de rijksoverheid, maar het is goed dat er 

weer eens voor heel Nederland wordt gekeken hoe de vroegere probleemwijken er voor 

staan. 

 

Dit jaar verschenen drie publicaties van Platform31 over kwetsbare wijken: 

1. Aandachtswijken op eigen kracht: ontwikkeling van de leefbaarheid in de (voormalige) 

aandachtswijken (pdf, februari 2017) 

2. Kwetsbare wijken in beeld (pdf, maart 2017)  

3. Aan de slag in kwetsbare wijken (pdf, juni 2017) 

 

In het eerste deel van deze trilogie zet RIGO de cijfers op een rij, gebruik makend van de 

Leefbaarometer. Er worden diverse groepen van probleemwijken onderscheiden, onder meer de 

veertig aandachtswijken van toenmalig minister Vogelaar plus nog drie (deels overlappende) 

wijkindelingen. Al deze ruim 130 wijken scoren aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde. Waar 

het landelijk gemiddelde tussen 2002 en 2014 gestaag stijgt (van goed naar nog beter), zie je bij de 

aandachtswijken tussen 2002 en 2012 een stijging (van zwak naar iets minder zwak), maar tussen 

2012 en 2014 weer een terugval.  

 

 

 

Spreidingsdiagram Leefbaarometerscore 2014 en ontwikkeling leefbaarheid 2008-2014  

(uit: Aandachtswijken op eigen kracht, pagina 11) 

 

https://www.vng.nl/
https://digitalehofstad.files.wordpress.com/2017/03/2-bijlage-leefbaarheidsontwikkeling.pdf
https://digitalehofstad.files.wordpress.com/2017/03/2-bijlage-leefbaarheidsontwikkeling.pdf
http://lpb.nl/wp-content/uploads/2017/03/170302_Kwetsbare-wijken-in-beeld-def.pdf
http://lpb.nl/wp-content/uploads/2017/07/170628-Aan-de-slag-in-kwetsbare-wijken-def.pdf
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Geconstateerd wordt dat de leefbaarheidsontwikkeling varieert en de vraag is: wat maakt het 

verschil? De Leefbaarometer bevat allerlei indicatoren, maar er zijn nog veel meer factoren. Is de 

stijgende lijn tot 2012 omgebogen doordat het Rijk is gestopt met het wijkenbeleid? Of heeft de 

economische crisis roet in het eten gegooid? In ieder geval heeft vermindering van overlast en 

criminaliteit en verjonging van de woningvoorraad een positieve invloed op de ontwikkeling van een 

wijk. 

 

In het tweede en derde deel wordt door Platform31 verder ingegaan op de 12 G32-wijken. Deze zijn 

voorgedragen door de betreffende gemeenten, behoren niet tot de veertig aandachtswijken, maar 

scoren niet veel beter.  

 

In deelrapport 2 wordt eerst een overzicht van het rijksbeleid voor stedelijke vernieuwing vanaf 

1970 geschetst. Diverse evaluaties van de laatste 15 jaar worden aangehaald om het succes van 

rijksinvesteringen in de wijken aan te tonen. Daarna wordt door casestudies de situatie van de 12 

wijken geanalyseerd. Het zijn wijken waar ontwikkelingen stagneren en deels de leefbaarheid 

achteruit gaat. Er wordt geconcludeerd dat de wijkaanpak stagneert en dat ligt aan de beëindiging 

van rijksondersteuning, beperkingen door de nieuwe Woningwet, nieuwe verhoudingen in het 

sociaal domein en laagconjunctuur. Een nieuwe impuls is nodig, onder meer vanuit het Rijk. 

 

Een sterk punt van het eerste deelrapport is dat dit gaat over een groot aantal kwetsbare wijken. In 

het tweede deel wordt een nogal willekeurige en ook tendentieuze selectie gemaakt. Immers: het 

zijn wijken die pas recent meer aandacht van de gemeente krijgen. Niettemin: de conclusie dat 

kwetsbare wijken continu om aandacht vragen, ook van de rijksoverheid, kan bij gemeenten op 

brede steun rekenen. 

 

In het derde deel worden concrete voorbeelden uit de 12 wijken bestudeerd. Die variëren van 

woonruimtebemiddeling tot schuldhulpverlening en van duurzaamheidsmaatregelen tot extra taken 

voor postbezorgers. Een algemene indruk uit de voorbeelden is dat het veel moeite kost om 

bewoners bij projecten te betrekken, dat alle aanpakken arbeidsintensief zijn, er meestal veel 

partijen betrokken zijn en dat het moeilijk is de projecten financieel haalbaar te krijgen en te 

houden.  

 

Geconstateerd wordt dat de rol van de gemeente, anders dan in het verleden, eerder faciliterend 

dan initiërend en coördinerend is. Daardoor is de gemeente minder sturend en afhankelijker 

geworden van andere partijen. Geen redenen overigens om niks te doen: de meeste voorbeelden 

leiden tot resultaten. Aardig is dat alle voorbeelden worden afgesloten met leer- en 

discussiepunten. 

 

 

 

VNG, 14 augustus 2017 

 

 


