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Amsterdammers waarderen  
hun buurt gemiddeld met een 7,5

Bewoners Centrum minder positief over toekomst buurt

In 2017 geven Amsterdammers gemiddeld een 7,5 aan hun 

buurt. Sinds het eerste meetjaar 2001 is het rapportcijfer voor de 

buurt waarin men woont voortdurend gestegen. In 2001 was de 

waardering gemiddeld 6,9. Geen enkele wijk in Amsterdam wordt 

in 2017 lager beoordeeld dan een 6,3 op buurttevredenheid. In 

2015 was dat een 6,1. Vier wijken scoren in 2017 onder de 6,5. 

Drie daarvan liggen in stadsdeel Nieuw-West. Overtoomse Veld 

behoort niet meer tot deze wijken. De buurttevredenheid is daar 

de afgelopen twee jaar gestegen tot een 6,7. De wijk Erasmuspark 

in West is met een toename van ruim een half punt de grootste 

stijger in de periode 2015-2017. De sterkste dalers in deze periode 

zijn Venserpolder in Zuidoost en Weteringschans in Centrum, beide 

met -0,4. In stadsdeel Centrum zijn de bewoners minder positief 

geworden over de verwachte ontwikkeling van hun buurt.
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De bewoners van Amsterdam zijn over het algemeen 
positief over hun buurt, zo blijkt uit editie 2017 van 
het tweejaarlijkse onderzoek ‘Wonen in Amsterdam’ 
(WiA). Sinds 2001 worden in dit onderzoek 
leefbaarheidsvragen opgenomen. Afgeleid van de 
Lemon-leefbaarheidsmonitor wordt leefbaarheid door 
partijen in Amsterdam beschouwd als een combinatie 
van schoon, heel, veilig en prettig samenleven.

Deze factsheet geeft een beeld van hoe de bewoners 
van Amsterdam denken over de leefbaarheid in hun 
buurt. 
In deze factsheet wordt eerst kort ingegaan op de 
buurttevredenheid per stadsdeel en in de 22 gebieden 
van het gebiedsgericht werken. Vervolgens worden 

de overlastindicatoren voor Amsterdam als geheel 
gepresenteerd. Daarna wordt voor een aantal indicatoren 
ingezoomd op het schaalniveau van de ‘WiA-wijken‘, 
bestaande uit wijken zoals Onderzoek, Informatie en 
Statistiek (OIS) die heeft gedefinieerd, of combinaties  
of splitsingen daarvan. In deze factsheet wordt voor  
de leesbaarheid voor ‘WiA-wijk’ de term ‘wijk’ gebruikt. 
Zie voor meer informatie de paragraaf ‘Achtergrond’. 
Tot slot wordt nader ingegaan op de wijken waar de 
buurttevredenheid in de periode 2015-2017 gedaald of 
juist gestegen is.

In deze factsheet wordt over verschillen tussen meetjaren 
alleen gerapporteerd indien deze statistisch significant 
zijn. Zie voor meer informatie de paragraaf ‘Achtergrond’.

Buurttevredenheid
Stadsdelen 2015-2017: stijging in Nieuw-West en West, daling in Centrum

Sinds de eerste meting in 2001 is in Amsterdam de 
tevredenheid over de buurt geleidelijk gestegen. In 2001 
was het gemiddelde rapportcijfer 6,9. In 2017 geven 
de Amsterdammers op de vraag: ‘Hoe tevreden bent u 
met uw buurt? (totaaloordeel)’ gemiddeld een 7,5, een 
ruime voldoende dus. Ook bij tweemaal achtereen een 
gemiddelde van 7,5 in 2015 en 2017 is er nog een lichte, 
statistisch significante  stijging meetbaar (van 7,47 tot 7,54). 
Binnen deze stijgende trend voor Amsterdam als geheel 
zijn wel verschillen waar te nemen tussen de zeven 
stadsdelen. Op stadsdeelniveau is de stijgende buurt-
tevredenheid in de afgelopen twee jaar terug te vinden 
in de stadsdelen Nieuw-West en West, terwijl in Zuid, 
Oost, Noord en Zuidoost geen significante verandering 
heeft plaatsgevonden. 
In stadsdeel Centrum is in de jaren 2015-2017 een 
daling van -0,2 waar te nemen in de buurttevredenheid. 
Centrum moet hierdoor in 2017 stadsdeel Zuid voorlaten 
als stadsdeel met het hoogste gemiddelde cijfer (8,1). 
Stadsdeel Nieuw-West heeft als enige stadsdeel een 

gemiddelde buurttevredenheid lager dan 7 (6,8), maar 
de tendens is stijgend. In de stadsdelen West en Oost is 
het gemiddelde cijfer sinds 2001 het sterkst gestegen.

Ten behoeve van het gebiedsgericht werken is Amsterdam 
in 22 gebieden verdeeld. In 2017 hebben vier gebieden 
een cijfer lager dan een 7. In 2015 waren dat er vijf. 
Het gebied Geuzenveld-Slotermeer scoort met een 6,4 
in 2017 het minst gunstig op buurttevredenheid.
Stijging van de buurttevredenheid in de afgelopen twee 
jaar doet zich voor in de gebieden Slotervaart (+0,3; 6,9 
in 2017), Bos en Lommer (+0,2; 7,1), Oud-Noord (+0,2; 
7,3), De Aker/Nieuw Sloten (+0,2; 7,5) en Oud-West/ De 
Baarsjes (+0,1; 7,9). 
De twee gebieden waar bewoners gemiddeld minder 
tevreden zijn dan in 2015 zijn de twee gebieden van 
stadsdeel Centrum. Het gemiddelde cijfer in 2017 blijft 
er evenwel relatief hoog: Centrum-West (-0,2; 7,8) en 
Centrum-Oost (-0,1; 8,0).

Tabel 1 - Buurttevredenheid naar stadsdeel (totaaloordeel buurt)

Totaaloordeel buurt
Score per stadsdeel* Ontwikkeling**

2001 2005 2013 2015 2017 2015-2017 2013-2015 2001-2017

Centrum 7,7 7,9 8,1 8,1 7,9 –0,2 –0,1 0,2

West 6,4 6,8 7,5 7,6 7,7 0,1 0,1 1,3

Nieuw-West 6,5 6,5 6,7 6,7 6,8 0,2 –0,1 0,3

Zuid 7,6 7,8 8,0 8,0 8,1 0,0 0,1 0,5

Oost 6,7 6,9 7,5 7,6 7,7 0,1 0,1 1,0

Noord 7,1 6,8 7,0 7,0 7,1 0,1 0,0 0,0

Zuidoost 6,5 6,7 7,1 7,2 7,1 –0,1 0,1 0,6

Amsterdam 6,9 7,1 7,4 7,5 7,5 0,1 0,0 0,6

*   Het betreffen afgeronde scores en verschillen; het kan daardoor voorkomen dat de scores tussen twee jaren verschillen, maar dat het verschil minder is 
dan 0,05 punt en daardoor de ontwikkeling op 0,0 staat; het kan ook voorkomen dat er een verschil is van 0,05 of meer waardoor de ontwikkeling op 0,1 
komt te staan, maar dat de cijfers tussen twee jaren gelijk blijven. 

** Gearceerde cijfers betekenen dat de ontwikkeling statistisch significant is.
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Vier wijken onder de 6,5; laagst scorende wijk een 6,3

In 2011 werden voor het eerst alle wijken met een 
voldoende beoordeeld op buurttevredenheid. Dat is 
daarna zo gebleven. In 2017 is Zeeburgereiland/Nieuwe 
Diep in Oost (6,3) de wijk met het laagste rapportcijfer 
voor de buurttevredenheid. Dit is een wijk waar tot voor 
kort niet gewoond werd en waar het bouwproces nu 
volop gaande is. In drie wijken van stadsdeel Nieuw-
West is de buurttevredenheid beoordeeld met een 
6,4: Slotermeer-Zuidwest, Slotermeer-Noordoost en 
Geuzenveld. De tevredenheid over de buurt is in deze 
wijken sinds 2015 niet significant verbeterd. In totaal 
vier wijken hebben daarmee een rapportcijfer onder 
de 6,5. Een andere wijk van Nieuw-West, Overtoomse 
Veld, behoorde in 2015 tot de wijken met een tevreden-
heidsscore lager dan 6,5, maar met een 6,7 in 2017 
inmiddels niet meer. 
In totaal scoren 24 van de 90 wijken op buurttevreden-
heid een 8 of hoger. De Apollobuurt in Zuid heeft met 
8,7 de hoogste gemiddelde tevredenheid.

Ontwikkeling 2015-2017: dalers in Zuidoost en Centrum, stijgers in de andere stadsdelen

De daling van de gemiddelde buurttevredenheid in 
stadsdeel Centrum is zichtbaar in twee van de tien 
wijken van dit stadsdeel: Weteringschans (-0,4; 7,9 in 
2017) en Jordaan (-0,2; 8,0). De buurtwaardering in deze 
wijken ligt, ondanks deze daling, nog altijd boven het 
Amsterdams gemiddelde van 7,5. Burgwallen-Oude Zijde 
(6,7) en Burgwallen-Nieuwe Zijde (7,1) zijn de enige wijken 
in stadsdeel Centrum met een cijfer onder dat stedelijke 
gemiddelde. Het gemiddelde in deze wijken is in de 
periode 2015-2017 niet significant gedaald.

De twee andere dalers tussen 2015 en 2017 liggen in 
stadsdeel Zuidoost. Het gaat om Venserpolder (-0,4 tot 

6,6) en Holendrecht/Reigersbos (-0,3 tot 6,9). In 2015 
hadden alle acht wijken in Zuidoost het rapportcijfer 7 of 
hoger. In 2017 is dat niet het geval.

De aanhoudend stijgende tevredenheid in stadsdeel 
West is terug te vinden in de wijken Erasmuspark (+0,6; 
7,6 in 2017), Geuzenbuurt (+0,3; 7,9) Hoofdweg, e.o. 
(+0,3; 7,6) en Westindische buurt (+0,3; 7,8). 
In stadsdeel Nieuw-West vertoont de wijk Overtoomse 
Veld, waar veel nieuwbouw gerealiseerd is, een markante 
stijging in het rapportcijfer (van 6,1 naar 6,7). In 2009 was 
Overtoomse Veld met een 5,6 nog de laagst scorende 
wijk in Amsterdam.

In stadsdeel Zuid hebben alle vijftien wijken een buurt-
tevredenheid boven het stedelijk gemiddelde. Dat 
Zuid wat buurttevredenheid betreft stadsdeel Centrum 
heeft afgelost, blijkt uit het feit dat twee wijken in 
Zuid nog in waardering hebben kunnen stijgen tussen 
2015 en 2017, namelijk Zuid Pijp (van 7,6 naar 7,9) en 
Hoofddorppleinbuurt (van 7,9 naar 8,2), en uit het feit 
dat Zuid de wijk met de hoogste score heeft, namelijk de 
Apollobuurt (8,7). 
Ook stadsdeel Noord heeft zo’n wijk met traditioneel 
een hoge buurttevredenheid, namelijk de combinatie 
van Waterland, Nieuwendammerdijk en Buiksloterdijk 
(8,5). In Noord kent Volewijck, de wijk waarin de Van der 
Pekbuurt ligt, een stijging in buurttevredenheid (van 6,8 
naar 7,2).
Een sterke stijger in de periode 2015-2017 is Transvaal-
buurt in stadsdeel Oost (+0,5 tot een 7,6).

7,0 tot 7,5

6,5 tot 7,0

6,3 tot 6,5

8,0 tot 8,5

7,5 tot 8,0

8,5 tot 8,7

Buurttevredenheid, 2017

0,2 tot 0,5

geen significante stijging of daling

–0,4 tot –0,2

0,5 tot 0,6

Buurttevredenheid, 2015-2017
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Ontwikkeling 2005-2017: groot aantal wijken met toename buurttevredenheid

Over de langere periode 2005-2017 laten 50 van de 90 
wijken een verbetering in de tevredenheid over de buurt 
zien. Indische Buurt West is de sterkste stijger met 1,7 
punt in twaalf jaar tijd. Van de twaalf wijken die meer dan 
1 punt gestegen zijn, liggen er vijf in stadsdeel West, vier 
in Oost, één in Zuidoost (Bijlmer Centrum), één in Noord 
(IJplein-Vogelbuurt) en één in Nieuw-West (Overtoomse 
Veld).

Gegeven een hoog gemiddeld rapportcijfer op stads-
deelniveau in Centrum en Zuid, is in veel van de wijken in 
deze stadsdelen geen stijging te zien. In Grachtengordel-
West is zelfs ingeleverd op de hoge tevredenheid van 
2005 (8,5), al ligt de score in 2017 met 8,1 nog aanzienlijk 
boven het stedelijk gemiddelde. Toch zijn er wijken 
van Centrum en Zuid waar vooruitgang geboekt werd, 
namelijk in het oostelijke deel van het Centrum en in het 
westelijke en oostelijke deel van stadsdeel Zuid. 
Deze positieve tendens sluit aan bij de algehele stijging 
in de buurttevredenheid in de zone Oosterparkbuurt, 
Transvaalbuurt, Indische Buurt en Oostelijk Havengebied 
van stadsdeel Oost. De wijken Indische Buurt West (+1,7) 
en Transvaalbuurt (+1,6) springen er hier in positieve zin uit.
Ook aan de westzijde van de binnenstad is een 
brede zone te zien met aanzienlijke toenames van 
buurttevredenheid. Deze zone strekt zich uit van 
Westerpark, Oud-West, De Baarsjes en Bos en Lommer, 
naar de ‘Ringzone’ waartoe Kolenkit, Slotervaart, 
Overtoomse Veld en Westlandgracht behoren. De 
positieve uitschieters zijn hier de Chassébuurt en 
Landlust Zuid in West (beide +1,5).
In de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost is er 
een afwisseling van wijken met stabiele en stijgende 
buurttevredenheid. Bijlmer Centrum (+1,5), IJplein-
Vogelbuurt (+1,3) en Overtoomse Veld (+1,3) zijn hier  
de positieve uitschieters.

Ervaren overlast in Amsterdam
Vervuiling grootste bron van overlast

Amsterdammers ervaren vervuiling in hun woon omgeving 
sinds het eerste meetmoment in 2001 als de grootste 
bron van overlast. Met een 6,2 als rapportcijfer (een hoog 
rapportcijfer betekent weinig overlast) is vervuiling ook in 
2017 de grootste ergernis, al lag het cijfer in 2001 nog op 

een onvoldoende (5,7). Ook de overlast van criminaliteit 
vertoont vanaf 2001 gunstigere cijfers, met ook de laatste 
twee jaar nog een lichte verbetering (met 0,1 tot 6,7). 
Een aantal indicatoren zegt iets over een intensiever 
gebruik van de stad en de toename van de overlast 

Tabel 2 - Overlast naar bron in Amserdam als geheel (2001-2017

  2001* 2005* 2013* 2015* 2017*
ontwikkeling 

2015-2017 **

ontwikkeling 

2013-2015 **

ontwikkeling 

2005-2017 **

Vervuiling 5,7 6,0 6,2 6,2 6,2 0,0 0,0 0,2

Criminaliteit 6,2 6,6 6,5 6,6 6,7 0,1 0,0 0,1

Parkeren * * 6,8 6,7 6,6 0,0 –0,1 *

Verkeerslawaai * * 7,0 6,9 6,8 –0,1 –0,1 *

Andere groepen 

mensen
* 6,7 7,0 7,0 6,9 –0,1 0,0 0,2

Verkeersdrukte * * 7,1 7,0 6,9 –0,2 –0,1 *

Horeca 7,7 * 7,9 7,8 7,6 –0,2 –0,1 *

Buren 6,8 7,1 7,3 7,3 7,3 0,0 –0,1 0,2

*   Het betreffen afgeronde scores en verschillen; het kan daardoor voorkomen dat de scores tussen twee jaren verschillen, maar dat het verschil minder is 
dan 0,05 punt en daardoor de ontwikkeling op 0,0 staat; het kan ook voorkomen dat er een verschil is van 0,05 of meer waardoor de ontwikkeling op 0,1 
komt te staan, maar dat de cijfers tussen twee jaren gelijk blijven. 

** Gearceerde cijfers betekenen dat de ontwikkeling statistisch significant is.

0,2 tot 0,5

geen significante stijging of daling

–0,4 tot –0,2

0,8 tot 1,1

1,4 tot 1,7

0,5 tot 0,8

1,1 tot 1,4

Buurttevredenheid, 2005-2017
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die dit met zich meebrengt. In de periode 2015-2017 is 
overlast van horeca, verkeer (zowel drukte als lawaai) 
en andere groepen mensen toegenomen, getuige de 
dalende gemiddelde rapportcijfers. Bij overlast van 
horeca is het gemiddelde cijfer relatief hoog (7,6). Van de 

tien wijken die onder de 7 scoren op dit onderdeel liggen 
er zeven in Centrum (waarvan Burgwallen Oude Zijde 
met een 4,7 als enige onder de 6 scoort), één in Oost 
(Weesperzijde), één in Zuid (Oude Pijp) en één in West 
(Helmersbuurt/Vondelbuurt). 

Schoon en heel
Ervaren overlast vervuiling: 28 wijken onder de 6; verslechtering in Centrum

De meeste overlast van vervuiling ervaren bewoners 
van Burgwallen Oude Zijde (4,2), Burgwallen Nieuwe 
Zijde (5,0), Oude Pijp (5,1) en Van Galenbuurt (5,2). Van 
de in totaal 90 wijken krijgen er 24 een gemiddeld cijfer 
tussen de 5,5 en 6,0. In de stadsdelen Centrum en West 
laat meer dan helft van het aantal wijken gemiddeld 
een cijfer onder de 6 zien. Stadsdeel Zuidoost is het 
enige stadsdeel waarvan geen enkele wijk onder de 6,0 
scoort. De enige wijk in Zuidoost met een cijfer onder het 
stedelijk gemiddelde van 6,2 is Venserpolder (6,0). 

Drie van de vier wijken waar de minste overlast van 
vervuiling wordt ervaren liggen in Zuidoost: Nellestein 
(7,4), Driemond (7,4) en G-buurt Oost/Kantershof 
(7,3). Waterland/Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk in 
Noord krijgt ook een 7,3. Andere wijken die met een 
7,1 of hoger worden gewaardeerd zijn Middenmeer en 
Oostelijk Havengebied in Oost en Buitenveldert-West in 
Zuid.

2015-2017
Op stedelijk niveau is de ervaren overlast van vervuiling 
stabiel gebleven, maar per wijk zijn er verschillen. Zes van 
de in totaal 90 wijken laten een verslechtering zien tussen 
2015 en 2017. Voor de Haarlemmerbuurt in Centrum (-0,7) 
en Venserpolder in Zuidoost (-0,6) gaat het om meer dan 
een half punt in deze afgelopen twee jaar. Daarnaast zijn 
de dalers Holendrecht/Reigersbos (-0,5), Osdorp-Midden 
(-0,5), Buitenveldert-Oost (-0,4) en Jordaan (-0,4). 
In stadsdeel Centrum als geheel zijn bewoners meer 
overlast gaan ervaren. Op stadsdeelniveau is sprake van 
een verslechtering van -0,5 tot een 5,9 in 2017. Stadsdeel 
Noord kent op stadsdeelniveau tussen 2015 en 2017 een 
stijging van 0,2 tot een 6,2.
De grootste stijger op wijkniveau is De Kolenkit Zuid 
(+0,9 tot een 6,0 in 2017). Hier ervaren bewoners minder 
overlast dan in 2015. Dat geldt in mindere mate ook voor 
Volewijck in Noord, waar net geen 6 gegeven wordt in 
2017 (+0,5 tot een 5,9), en voor Museumkwartier in Zuid 
(+0,4 tot een 6,7).

Onderhoud straten en stoepen: minder wijken onvoldoende; verbetering Noord

In 2017 krijgen vijf van de in totaal 90 wijken een 
onvoldoende voor de staat van het onderhoud van straten 
en stoepen in de buurt. In 2015 waren dit er nog elf. 
Driemond in Zuidoost scoort met een 5,5 het minst goed. 
Noord kent drie wijken met een onvoldoende: Banne 
Buiksloot (5,7), Tuindorp Oostzaan (5,8) en Buikslotermeer 
(5,9). Ook in Slotermeer-Zuidwest in stadsdeel Nieuw-West 
wordt gemiddeld geen voldoende toegekend (5,9). 
De wijken waar de staat van het onderhoud van straten 
en stoepen het hoogst gewaardeerd wordt (7,3-7,5), zijn 
relatief nieuw (IJburg Zuid, Zuidas/Prinses Irenebuurt, 
Oostelijk Havengebied en IJburg West). De andere wijk 
die een 7,3 of hoger scoort is Apollobuurt in Zuid.

6,0 tot 6,5

5,5 tot 6,0

5,0 tot 5,5

6,5 tot 7,0

7,0 tot 7,4

4,2 tot 4,5

Ervaren overlast vervuiling, 2017

6,5 tot 7,0

6,0 tot 6,5

5,5 tot 6,0

7,0 tot 7,5

Oordeel onderhoud straten en stoepen, 2017
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2015-2017
Op stedelijk niveau is sprake van een lichte stijging 
(+0,1 tot een 6,7) van het oordeel over de staat van het 
onderhoud van straten en stoepen tussen 2015 en 2017. 
Dat geldt ook voor de stadsdelen Nieuw-West, Oost en 
West. Stadsdeel Noord laat met +0,2 op stadsdeelniveau 
de grootste stijging zien, maar heeft met een 6,1 in 2017 
wel het laagste cijfer van alle stadsdelen op dit onderdeel. 
De wijken waar de staat van het onderhoud in de buurt 
met meer dan een half punt hoger gewaardeerd wordt 
dan in 2015 zijn Betondorp, Omval/Overamstel (beide 
in Oost), Geuzenveld (Nieuw-West) en De Kolenkit 
Noord (West). Deze wijken komen daarmee in 2017 op 
een voldoende. De stijging in Noord is terug te zien in 
Volewijck (+0,5) en Banne Buiksloot (+0,4). Voor Volewijck 
betekent dit een voldoende in 2017 (6,1), voor Banne 
Buiksloot niet (5,7).
Dalers op dit onderdeel zijn Driemond in Zuidoost (-1,0), 
Osdorp-Midden in Nieuw-West (-0,5) en Centrale Markt/
Frederik Hendrikbuurt in West (-0,3). Driemond komt 
daarmee op een onvoldoende in 2017 (5,5).

Veiligheid
Alle wijken een voldoende op veiligheid ‘s avonds; daling in Zuidoost en Centrum

Net als in 2015 krijgen alle wijken een voldoende voor 
veiligheid in de avond. Stedelijk is het gemiddelde een 
7,2. Dertien van de in totaal 90 wijken scoren onder de 
6,5. Acht wijken hiervan liggen in Nieuw-West, drie in 
Noord en twee in Zuidoost. Bewoners geven hier hun 
buurt dus een krappe voldoende. 
De bewoners van de Apollobuurt in Zuid voelen zich het 
veiligst in de buurt (8,3). Er zijn nog vijf wijken in Zuid die 
een 8,0 of hoger krijgen: Museumkwartier, Scheldebuurt, 
Zuidas/Prinses Irenebuurt e.o., Willemspark en 
Hoofddorppleinbuurt. Dat geldt ook voor Overtoomse 
Sluis in West en Middenmeer in Oost. 

2015-2017
Het stedelijk gemiddelde is tussen 2015 en 2017 stabiel 
gebleven, maar de stadsdelen Zuidoost (-0,4 tot een 6,7) 
en Centrum (-0,2 tot een 7,7) laten een daling zien. Dit 
is ook op wijkniveau te zien. Van de negen wijken die in 
2017 een daling kennen van het rapportcijfer liggen er 
vier in Zuidoost (Venserpolder -1,0, Bijlmer Centrum -0,6, 
Bijlmer Oost -0,5 en Holendrecht/Reigersbos -0,4) en twee 
in Centrum (Haarlemmerbuurt -0,3 en Jordaan -0,2). Hier 
voelen bewoners zich ’s avonds in hun buurt gemiddeld 
minder veilig dan in 2015. De genoemde wijken in Zuidoost 
komen alle uit op een cijfer op of rond de 6,5. De wijken 
in Centrum scoren hoog in de zeven. Andere dalers zijn 
Buitenveldert-Oost in Zuid (-0,4), Tuindorp Oostzaan in 
Noord (-0,4) en Oostelijk Havengebied in Oost (-0,2). 
Wijken waar bewoners zich ’s avonds in hun buurt veiliger 
zijn gaan voelen ten opzichte van 2015 liggen in West, 
Zuid en Oost: Erasmuspark (+0,6), Oude Pijp (+0,4), 
Hoofdweg e.o. (+0,3) en Middenmeer  (+0,3).

Onderhoud straten en stoepen, 2015-2017

–0,5 tot –0,2

–0,8 tot –0,5

–1,0 tot –0,8

0,5 tot 0,8

0,2 tot 0,5

geen significante daling of stijging

0,8 tot 1,1

7,0 tot 7,5

6,5 tot 7,0

6,1 tot 6,5

7,5 tot 8,0

8,0 tot 8,3

Veiligheidsgevoel ’s avonds, 2017

Veiligheidsgevoel ’s avonds, 2015-2017

–0,5 tot –0,2

–0,8 tot –0,5

–1,0 tot –0,8

0,5 tot 0,6

0,2 tot 0,5

geen significante daling of stijging
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Ervaren overlast criminaliteit: lage cijfers met name in Nieuw-West; dalers in Zuidoost

Tien van de in totaal 90 wijken krijgen van de bewoners 
een cijfer onder de 6. Acht wijken hiervan liggen in 
stadsdeel Nieuw-West. Hier ervaren bewoners dus 
relatief veel overlast van criminaliteit. Ook Burgwallen 
Oude Zijde in Centrum en Banne Buiksloot in Noord 
krijgen een cijfer onder de 6. 

Stadsdeel Zuid is het enige stadsdeel waarin er geen 
enkele wijk lager dan een 7,0 gemiddeld scoort op dit 
onderdeel. Van de acht wijken met een 7,5 of hoger 
liggen er zes in stadsdeel Zuid. In Zuidas/Prinses 
Irenebuurt e.o. wordt de minste overlast van criminaliteit 
ervaren (7,7).

2015-2017
Ten opzichte van 2015 wordt in drie wijken meer overlast 
van criminaliteit ervaren. Deze wijken liggen alle in 
Zuidoost: Venserpolder (-0,7), Holendrecht/Reigersbos 
(-0,5) en Bijlmer Oost (-0,4). Alle drie deze wijken komen 
hiermee op een cijfer tussen de 6,2 en 6,4. 
Naast deze dalers zijn er tien wijken waar de overlast is 
afgenomen. Vier daarvan liggen in stadsdeel West, drie 
in Zuid, twee in Nieuw-West en één in Oost. Kolenkit 
Noord, Bosleeuw, Geuzenveld en Overtoomse Veld 
komen hiermee op een cijfer van een zes of hoger in 2017. 
Het stedelijk gemiddelde is met 0,1 verbeterd ten 
opzichte van 2015. Stadsdeel Zuidoost wijkt van 
deze trend af met een daling van -0,3 tot een 6,5 als 
gemiddelde in 2017.

Prettig samenleven
Alle wijken een voldoende voor omgang verschillende groepen mensen

In iedere wijk wordt de omgang tussen verschillende 
groepen mensen gemiddeld met een voldoende 
beoordeeld. Dit was ook het geval in 2015. De twee 
laagst scorende wijken zijn Slotermeer Zuidwest en 
Slotermeer Noord oost in stadsdeel Nieuw-West (beide 

6,2). Van de veertien laagst scorende wijken liggen er 
tien in Nieuw-West. 
Het meest positief over de omgang tussen verschillende 
groepen mensen zijn bewoners van Waterland/
Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk in Noord (8,1), 
Apollobuurt (7,7) en Museumkwartier (7,6) in Zuid en 
Overtoomse Sluis in West (7,6). 

2015-2017
In Tuindorp Oostzaan in stadsdeel Noord zijn bewoners 
minder positief geworden over de omgang tussen 
verschillende groepen in vergelijking met twee jaar 
geleden. Het gemiddelde rapportcijfer in deze wijk in 
Noord daalt van een 7,1 naar een 6,7. Het is hiermee de 
enige daler op deze indicator. 
Een andere wijk in Noord, IJplein/Vogelbuurt, is de 
grootste stijger tussen 2015 en 2017. Hier neemt het 
gemiddelde rapportcijfer toe van een 6,3 naar een 6,9. 
De andere zes stijgers liggen in de stadsdelen Oost 
(Omval/Overamstel, Transvaalbuurt), West (Erasmuspark, 
Hoofdweg e.o., Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt/
Houthavens) en Noord (Oostzanerwerf/Kadoelen).

6,5 tot 7,0

6,0 tot 6,5

5,7 tot 6,0

7,0 tot 7,5

7,5 tot 7,7

Ervaren overlast criminaliteit, 2017

7,0 tot 7,5

6,5 tot 7,0

6,2 tot 6,5

7,5 tot 8,0

8,0 tot 8,1

Omgang verschillende groepen mensen, 2017
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Ervaren overlast van andere groepen neemt toe in Centrum

Overlast van andere groepen mensen wordt het meest 
ervaren in wijken in stadsdeel Centrum. Dit was in 2015 
ook het geval. In 2017 krijgen zes van de in totaal tien 
wijken in Centrum een cijfer onder de 6. Burgwallen 
Oude Zijde (3,8) en Burgwallen Nieuwe Zijde (4,7) laten 
als enige wijken een cijfer onder de 5 zien. In 2015 
scoorden deze wijken vergelijkbaar.
De wijken waar de overlast van andere groepen 
het minst wordt ervaren zijn Driemond in Zuidoost, 
Zeeburgereiland/Nieuwe Diep in Oost, Elzenhagen 
in Noord en Buitenveldert-West en Zuidas/Prinses 
Irenebuurt e.o. in Zuid (alle 8,0 of hoger).

2015-2017
Op stadsdeelniveau is het gemiddelde cijfer in Centrum 
gedaald van een 6,4 naar een 5,9. De druk op de 
binnenstad wordt in 2017 wat dit betreft scherper 
voelbaar. Dit is ook op wijkniveau te zien. In drie 
wijken in Centrum wordt meer overlast van andere 
groepen ervaren dan in 2015: Haarlemmerbuurt (-0,7), 
Weesperbuurt/Plantage (-0,5) en Nieuwmarkt/Lastage 
(-0,5). Nieuwmarkt/Lastage komt hiermee in 2017 op 
een cijfer onder de 6 (5,7). Ook in Zuidoost (-0,2 tot een 
7,2) is het stadsdeelgemiddelde meer dan het stedelijk 
gemiddelde (-0,1) gedaald.

De sterkste dalers als het gaat om ervaren overlast van 
andere groepen in de periode 2015-2017 zijn naast de 
Haarlemmerbuurt Venserpolder in Zuidoost, Osdorp 
Oost in Nieuw-West en Centrale Markt/Frederik 
Hendrikbuurt in West.
In Zeeburgereiland/Nieuwe Diep in Oost ervaren 
bewoners aanzienlijk minder overlast dan in 2015. Hier 
ging het rapportcijfer tussen 2015 en 2017 omhoog van 
een 6,6 naar een 8,0. Daarmee is het de wijk die het 
meeste verbetering laat zien op dit onderdeel.

Mate van betrokkenheid buurtbewoners bij buurt: verbetering in Nieuw-West, West en Oost

In zeventien van de in totaal 90 wijken geven bewoners 
gemiddeld een cijfer tussen de 5 en 6 voor de mate 
van betrokken heid van bewoners bij de buurt. Hiervan 
liggen er acht in stadsdeel Nieuw-West, vier in West, 
twee in Zuidoost en twee in Noord. In Burgwallen Nieuwe 
Zijde in Centrum wordt de minste betrokkenheid van 
buurtbewoners bij hun buurt gezien (5,3). Ook in 2015 
scoorde deze wijk onder de 6.
In Waterland/Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk wordt met 
afstand de meeste betrokkenheid ervaren (8,0). Andere 
wijken die een 7,0 of hoger scoren zijn Driemond in Zuidoost 
(7,3) en Middenmeer en Weesperzijde (beide 7,0) in Oost.

2015-2017
Op stadsdeelniveau kennen Nieuw-West, West en Oost 
alle drie een stijging van 0,2 van het gemiddelde als 

Ervaren overlast andere groepen, 2017

6,5 tot 7,0

6,0 tot 6,5

4,5 tot 5,0

5,5 tot 6,0

7,5 tot 8,0

7,0 tot 7,5

8,0 tot 8,1

3,8 tot 4,0

geen significante stijging of daling

–0,5 tot –0,2

–0,7 tot –0,5

1,1 tot 1,4

0,2 tot 0,5

Ervaren overlast andere groepen, 2015-2017

6,5 tot 7,0

6,0 tot 6,5

5,5 tot 6,0

7,0 tot 7,5

7,5 tot 8,0

5,3 tot 5,5

Mate van betrokkenheid buurtbewoners, 2017
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het gaat om de mate van betrokkenheid van bewoners. 
Dat is meer dan de toename op stedelijk niveau (0,1). 
Het is terug te zien op wijkniveau. Van de dertien stijgers 
tussen 2015 en 2017 liggen er vijf in Oost, vier in West 
en één in Nieuw-West (Eendracht, +0,8). In drie wijken 
in Noord wordt eveneens meer betrokkenheid van 

buurtbewoners bij de buurt ervaren. De grootste stijger 
is Zeeburgereiland/Nieuwe Diep in Oost (+1,2), gevolgd 
door Eendracht in Nieuw-West. 
Wijken waar de rapportcijfers daalden zijn Noordelijke 
IJ-oevers West (-0,6), IJburg Zuid (-0,5) en Tuindorp 
Oostzaan (-0,4).

Verwachte ontwikkeling van de buurt
Burgwallen onvoldoende; daling in Centrum en stijging in Nieuw-West

Bewoners van de Burgwallen Oude Zijde (5,1) en Nieuwe 
Zijde (5,9) geven een onvoldoende voor de verwachte 
ontwikkeling van de buurt. Voor de Burgwallen Oude 
Zijde betekent het een voortzetting van de daling die 
tussen 2013 en 2015 ook zichtbaar was, van een 7,0 
naar een 6,0. In vier jaar tijd betekent het een afname 
van bijna twee punten. Deze voortzetting van de 
ingezette daling is in 2017 niet zichtbaar als het gaat om 

de buurttevredenheid (6,8 in 2015, 6,7 in 2017). Bewoners 
van de beide Burgwallen ervaren relatief veel overlast 
van andere groepen mensen en van vervuiling. Dit was in 
2015 ook het geval. 

De overige wijken van Amsterdam krijgen een 6 of hoger 
van de bewoners als het gaat om deze indicator. Van de 
veertien wijken die lager scoren dan een 6,5 liggen er 
acht in Nieuw-West en vier in Centrum.
Het meest positief over de toekomstige ontwikkeling van 
de buurt zijn inwoners van de Noordelijke IJ-oevers West 
(8,2), de Apollobuurt, Zeeburgereiland/Nieuwe Diep en 
Erasmuspak (alle 8,0). In 31 van de in totaal 90 wijken 
wordt een 7,5 of hoger gegeven. Deze wijken liggen alle 
in de stadsdelen West (dertien), Zuid (acht), Oost (acht), 
Noord (één) en Centrum (één).

2015-2017
De sterkste dalers op verwachte ontwikkeling van de 
buurt is het reeds genoemde Burgwallen Oude Zijde 
en Grachtengordel Zuid (beide -0,9). Grachtengordel 
Zuid komt hiermee op een 6,6 in 2017. Naast deze 
wijken zijn Weteringschans, Grachtengordel West, 
Haarlemmerbuurt (alle gelegen in Centrum) en 
Waterland/Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk in Noord 
relatief grote dalers. Dat stadsdeel Centrum sterk 
vertegenwoordigd is onder de dalers (7 van de 12 dalers 
liggen in Centrum; Centrum heeft in totaal 10 wijken.) 
blijkt ook uit het gemiddelde cijfer in het stadsdeel. 
Dat is tussen 2015 en 2017 gedaald van een 7,2 naar 
een 6,6 gemiddeld. In dezelfde periode is ook een 
verslechtering te zien op de indicatoren ervaren overlast 
van andere groepen en van vervuiling (beide -0,5 op 
stadsdeelniveau). De druk op de binnenstad is hierin 
zichtbaar.

Stadsdeel Nieuw-West kent in deze periode juist een 
stijging, van een 6,2 naar een 6,5 gemiddeld. Deze 
toename is te zien in de wijken Overtoomse Veld (+1,1), 
Slotermeer Noordoost (+0,6), Slotervaart Noord (+0,4) 
en Slotermeer Zuidwest (+0,4). Bewoners zijn hier 
positiever geworden over de toekomstige ontwikkeling 
van hun buurt. Grote stijgers zijn naast Overtoomse Veld 
en Slotermeer Noordoost de wijken Zeeburgereiland/
Nieuwe Diep (+1,0), IJplein/Vogelbuurt (+0,6) en 
Erasmuspark (+0,5). 

6,5 tot 7,0

6,0 tot 6,5

5,1 tot 5,5

5,5 tot 6,0

7,5 tot 8,0

7,0 tot 7,5

8,0 tot 8,2

Verwachte ontwikkeling van de buurt, 2017

Verwachte ontwikkeling van de buurt, 2015-2017

–0,5 tot –0,2

–0,8 tot –0,5

–0,9 tot –0,8

0,5 tot 0,8

0,8 tot 1,1

0,2 tot 0,5

geen significante daling of stijging
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Dalers en stijgers op buurttevredenheid uitgelicht
Bij de bespreking van de buurttevredenheid op 
wijkniveau bleken er vier wijken te zijn met een 
significante daling op dit rapportcijfer en tien met een 
stijging (zie de kaart op p.3). Het is interessant om te 
kijken welke van de leefbaarheidsindicatoren met het 
totaaloordeel over buurttevredenheid meeveranderen. 

Vier dalers 
De vier wijken met een dalende buurttevredenheid zijn 
twee wijken in stadsdeel Centrum en twee in Zuidoost. 
De twee wijken van Centrum, Weteringschans (-0,4) 
en Jordaan (-0,2), kennen weliswaar een daling van de 
buurttevredenheid, maar het rapportcijfer lag in 2015 in 
beide gevallen op 8,3 en komt in 2017 nog altijd rond de 
8 uit. De daling gaat in beide wijken evenwel gepaard 
met een afname van het rapportcijfer voor de verwachte 
ontwikkeling van de buurt. In de Jordaan daalt dit cijfer 
van 7,1 naar 6,6 en in Weteringschans van 7,5 naar 6,8. In 
de Jordaan vertoont de ervaren overlast van vervuiling 
een verslechtering in de tijd. De 6,2 als rapportcijfer voor 
overlast van vervuiling is voor de Jordaan weliswaar een 
laag cijfer, maar in bijna de helft van het totaal aantal 
wijken in Amsterdam ligt dit cijfer lager. Weteringschans 
krijgt in 2017 een 6,0 voor overlast vervuiling.

De beide wijken in Zuidoost die een daling op buurt-
tevredenheid laten zien zijn Venserpolder (-0,4 tot 6,6 in 
2017) en Holendrecht/Reigersbos (-0,3 tot 6,9). Hier is 
de buurttevredenheid in 2017 onder de 7 gekomen. In 
deze wijken is het cijfer voor de verwachte ontwikkeling 
van de buurt iets lager dan de bovengenoemde 
wijken in Centrum, maar de verwachte ontwikkeling 
in Venserpolder en Holendrecht/Reigersbos is stabiel. 
Bij een aantal overlastitems is wel verandering te 
zien in deze wijken. In 2017 liggen voor beide wijken 
de rapportcijfers voor overlast door vervuiling en 
criminaliteit en voor veilig voelen in de avonduren, na een 
daling sinds 2015, tussen de 6 en 6,5. In Venserpolder 
ervaart men tevens meer overlast van andere groepen 
mensen (van 7,7 in 2015 naar een 7,0 in 2017). Wel 
waarderen de bewoners van Venserpolder de staat van 
het onderhoud van straten en stoepen meer dan in 2015 
(6,8 in 2017, 6,5 in 2015).

Tien stijgers
Bij het tiental wijken met een stijging van de buurt-
tevredenheid in de periode 2015-2017 zijn de patronen 
van de leefbaarheidsitems niet universeel te beschrijven. 

De wijk Erasmuspark in West is een wijk met de sterkste 
stijging van de buurttevredenheid, van 7,0 naar 7,6. 
Dat klinkt door in een hoog cijfer voor de verwachte 
ontwikkeling (van 7,4 naar 8,0). Verder kent Erasmuspark 
bij de meeste van de indicatoren in dit factsheet een 
positieve trend en is er alleen bij ervaren overlast door 
vervuiling een cijfer onder de 6. Het relatief lage cijfer 
voor de mate van betrokkenheid van buurtbewoners bij 
de buurt uit 2015 (5,9) is in 2017 naar een hoger cijfer 
(6,4) omgebogen. 

Overtoomse Veld in Nieuw-West is ook een wijk met een 
relatief sterke stijging van de buurttevredenheid (van 
6,1 naar 6,7). En ook hier klinkt het optimisme door in 
een stijging van de verwachte ontwikkeling van de buurt 
(van 6,2 naar 7,3). Scores onder de 6 op onderhoud van 
straten en stoepen en op overlast van criminaliteit zijn 
in 2017 naar scores boven de 6 omgebogen. De mate 
van betrokkenheid van buurtbewoners bij de buurt en 
overlast door vervuiling worden net als in 2015 in 2017 
met een cijfer lager dan 6 beoordeeld.

Transvaalbuurt (+0,5 tot 7,6) en Volewijck (+0,4 tot 7,2) 
in respectievelijk stadsdeel Oost en Noord kennen 
ook een relatief sterke stijging van de algehele 
buurttevredenheid. In de Transvaalbuurt gaat dit niet 
gepaard met markante andere veranderingen op de 
indicatoren in dit factsheet, behalve een stijging van 0,3 
voor omgang tussen verschillende groepen tot een 6,8 in 
2017. In Volewijck, waar de Van der Pekbuurt onderdeel 
van uitmaakt, is het cijfer voor onderhoud van straten en 
stoepen van een cijfer onder de 6 veranderd in een cijfer 
boven de 6. Overlast door vervuiling krijgt in 2017 een 
5,9, maar de score verbeterde wel met een half punt. 

Bij de stijgers Geuzenbuurt (+0,3 tot 7,9 in 2017) en 
Hoofdweg e.o. (+0,3 tot 7,6) in stadsdeel West ligt de 
buurt tevredenheid boven het Amsterdams gemiddelde. 
Voor overlast door vervuiling krijgen deze beide wijken 
een cijfer onder de 6. In de wijk Hoofdweg e.o. is het 
gevoel van veiligheid in de avond gestegen en geeft men 
een hoger cijfer voor de omgang tussen verschillende 
groepen mensen. 
Ook bij Hoofddorppleinbuurt in Zuid (+0,3 tot 8,2), Zuid 
Pijp in Zuid (+0,3 tot 7,9) en Westindische Buurt in West 
(+0,3 tot 7,8) stijgt de algemene buurttevredenheid, 
zonder noemenswaardige trends op de subthema’s uit 
dit factsheet. In Middenmeer in Oost (+0,2 tot 8,3) is het 
rapportcijfer voor overlast criminaliteit, veilig voelen  
’s avonds en betrokkenheid buurtbewoners verbeterd.
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Achtergrond

Het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) 
is een belangrijke graadmeter voor het Amsterdamse 
woonbeleid: hoe ontwikkelt de voorraad zich naar 
prijsniveau, hoeveel hebben bewoners te besteden,  
hoe oordelen zij over hun woning en woonomgeving  
en wat zijn hun woon- en verhuiswensen? 

In voorjaar/zomer 2017 werd dit onderzoek voor de 
twaalfde keer gehouden. In opdracht van de Gemeente 
Amsterdam en de gezamenlijke woningcorporaties 
werd door Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) de 
dataverzameling uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd 
in 19.085 ingevulde vragenlijsten. De afdeling Wonen 
van de Gemeente Amsterdam heeft vervolgens de 
gegevens in het door OIS geleverde onderzoeksbestand 
gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. 
In 2017 maakt Wonen in Amsterdam voor de derde keer 
deel uit van een groter regionaal onderzoek: Wonen in 
de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) 2017. 

De Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie 
van Woningcorporaties rapporteren in verschillende 
producten over de uitkomsten van WiA. In deze 
factsheet worden de eerste resultaten op het gebied van 
leefbaarheid in Amsterdam gepresenteerd. Op een later 
tijdstip volgen andere rapportages over Amsterdam en 
over Amsterdam en de regio.

In deze factsheet leefbaarheid wordt gerapporteerd over 
een selectie van beschikbare leefbaarheidsindicatoren 

uit het WiA-onderzoek. De cijfers in deze factsheet zijn 
zoals gebruikelijk bij WiA-leefbaarheidsrapportages 
ongewogen en worden op tienden afgerond 
gepresenteerd. Een 6,0 of hoger wordt als een 
voldoende beschouwd. 

In het kader van het gebiedsgericht werken binnen de 
gemeente Amsterdam wordt het schaalniveau van de 
wijken (voorheen buurtcombinaties) gehanteerd, zoals 
gedefinieerd door Onderzoek, Informatie en Statistiek 
(OIS). In de meest recente gebiedsindeling uit 2015 zijn 
in totaal 99 wijken onderscheiden. WiA-wijken zoals 
die in deze factsheet gepresenteerd worden vallen 
voor het grootste deel samen met deze wijken, maar er 
zijn enkele samenvoegingen en splitsingen toegepast 
om respectievelijk zoveel mogelijk celvulling (aantal 
respondenten) te bereiken en om zo specifiek mogelijk 
uitspraken over woongebieden te kunnen doen. Er 
zijn in 2017 in totaal 90 WiA-wijken, die omwille van 
de leesbaarheid in deze factsheet ‘wijken’ worden 
genoemd.

In deze factsheet zijn de veranderingen tussen de meet-
jaren statistisch getoetst op significantie. Significant 
wil zeggen dat het verschil tussen de gemiddelde 
rapport cijfers van verschillende meetjaren niet te wijten 
is aan toevallige cijferfluctuaties. In de tabellen is dat 
aangegeven middels arceringen. In de kaarten in deze 
factsheet zijn alleen de wijken gekarteerd die significante 
verschillen laten zien. 
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