Leefbaarheid in Noord-Nederland
Noord-Nederland heeft te maken met veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Het aantal ouderen en jongeren in
de provincies verandert en daarnaast zijn er gebieden waar de bevolking krimpt. Deze veranderingen hebben gevolgen
voor de leefbaarheid in de drie noordelijke provincies. In april 2016 zijn inwoners van Drenthe, Friesland en Groningen
bevraagd naar de ervaren leefbaarheid en de waardering van hun eigen woonomgeving. Deze vragenlijst is uitgezet onder
de burgerpanels in de drie provincies. De belangrijkste uitkomsten en verschillen staan centraal in dit feitenblad.
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Aantal personen
dat heeft deelgenomen
aan het onderzoek

Groningen 1.995
Friesland 1.434
Drenthe 983

4.412

Waardering van de leefbaarheid
Met welk cijfer waarderen de Noordelijke panelleden
de leefbaarheid in hun woonomgeving?

25% van de leden
in de krimpregio’s vindt
dat leefbaarheid achteruit
is gegaan in afgelopen 12
maanden (t.o.v. 15% in anticipeerregio’s en 14% in stabiele/
groei regio’s).

7,8

7,9

7,6

Hoe zien de Noordelijke panelleden de toekomst in?

Regio indeling
Krimpregio
Anticipeerregio
Stabiel/bevolkingsgroei

33%

55%

12%

Voorzieningen

Verhuizen

De aanwezigheid van voorzieningen, zoals winkels, scholen en huisarts zijn belangrijke factoren voor
de leefbaarheid van een gebied. De bevolkingsontwikkelingen in Noord-Nederland hebben duidelijk
gevolgen (gehad) voor het aanbod van voorzieningen.

Verhuisbewegingen van mensen spelen naast demografische
ontwikkelingen, een belangrijke rol wanneer het gaat om bevolkingskrimp. Bijvoorbeeld als er meer mensen vertrekken uit een gebied
dan dat zich er vestigen.

Hoe tevreden zijn Noorderlingen in het
algemeen over de voorzieningen in hun
directe woonomgeving?

Bent u van plan binnen 2 jaar te verhuizen?

6,7

ja

misschien

nee

7%

21%

72%

In de krimpregio’s is de
tevredenheid lager

Vooral de jongvolwassenen (18-34 jarigen)
willen zeker of misschien verhuizen (49%)

6,9
Top 3 redenen om te verhuizen

7,1
7,2

27% van de leden in de
krimpregio’s is ontevreden
over toegankelijkheid tot snel
internet in de woning
(t.o.v. 23% in de andere regio’s)

1
2
3

3 noordelijke provincies
Vanwege gezondheid			
Ontevreden met huidige woning		
Vanwege persoonlijke omstandigheden

32%
22%
17%

In Groningen zijn de aardbevingen voor 21% van
de verhuisgeneigden reden om te willen verhuizen.

Welke voorzieningen mist u in uw dorp of wijk?

17% mist geen voorzieningen

zwembad

supermarkt wonen winkels ouderen

pinautomaat centrum huisarts mensen
wonen openbaar vervoer dorpshuis wonen jeugd
bibliotheek busverbinding internet

Meer informatie over leefbaarheid in Noord-Nederland: www.sociaalplanbureaugroningen.nl

Top 3 redenen om niet te verhuizen
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3 noordelijke provincies
Tevreden met huidige woning		
Tevreden met huidige woonomgeving
Tevreden met de sfeer in de buurt		

www.friessociaalplanbureau.nl

www.cmostamm.nl

85%
66%
30%

