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Opgave 7  Leefbaarheid in 's-Hertogenbosch 

Bij deze opgave horen de bronnen 17 tot en met 19. 

Gebruik de bronnen 17 en 18. 
Hieronder staan drie uitspraken over de leefbaarheid in De Groote Wielen 
en de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. 
Uitspraak 1:  De Groote Wielen scoort op het gebied van leefbaarheid 

hoger dan de binnenstad.   
Uitspraak 2: de zorg in De Groote Wielen wordt lager gewaardeerd dan 

de zorg in de binnenstad.  
Uitspraak 3:  de voorzieningen in De Groote Wielen en de binnenstad 

worden hoger dan gemiddeld gewaardeerd. 
2p 30 Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 

Gebruik bron 19. 
Een van de aspecten van het thema samenleven is binding (zie bron 18). 
Dit gaat over de verbondenheid van de bewoners in de wijk.  

2p 31 Geef 
 het begrip dat wordt gebruikt om deze binding aan te geven; 
 de twee gegevens uit bron 19 die je kunt gebruiken om deze binding 

te meten. 

Gebruik de bronnen 17 en 18. 
De Groote Wielen is een nieuwbouwwijk. 

2p 32 Geef een aanwijzing uit bron 17 en een aanwijzing uit bron 18 waaruit je 
kunt afleiden dat De Groote Wielen een nieuwbouwwijk is. 

Gebruik bron 18. 
2p 33 Beredeneer waarom de woonomgeving van De Groote Wielen beter wordt 

gewaardeerd dan die van de binnenstad.  

Leefomgeving 
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Opgave 7  Leefbaarheid in 's-Hertogenbosch 

bron 17 
De ligging van de binnenstad en De Groote Wielen in  
's-Hertogenbosch 

bron 18a 

Uitleg bij de wijkmonitor van de leefbaarheid van de binnenstad en 
De Groote Wielen (bron 18b op de volgende pagina) 
In 2018 heeft de gemeente 's-Hertogenbosch de leefbaarheid van elke 
wijk weergegeven met een cirkel. Deze cirkels bestaan uit drie ringen. 
Het midden van de cirkel (1) is de totaalscore van een wijk. Deze 
totaalscore is gebaseerd op het gemiddelde van zes thema’s uit de 
middelste ring (2).  De score van ieder thema in de middelste ring is 
gebaseerd op twee of drie aspecten uit de buitenste ring (3). Bij de 
aspecten in de buitenste ring is gekozen voor objectieve en subjectieve 
gegevens. 
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bron 18b  
De wijkmonitor leefbaarheid: binnenstad (boven) en De Groote 
Wielen (onder)  
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bron 19 
Tabel wijkmonitor

binnenstad De Groote Wielen 's-Hertogenbosch 
bewoners 
Aantal inwoners 12.840 8.242 153.452
Aantal huishoudens  8.280 2.925 72.077
% jonger dan 20 jaar 9,9 36,0 21,4
% 20 - 64 jaar 73,0 60,0 61,1
% 65 jaar en ouder 17,1 4,0 17,5 
gemiddeld inkomen per 
huishouden (Euro) 29.600 32.400 28.400
% huishoudens onder de 
lage inkomensgrens 11,6 4,6 8,5
samenleven 
% tevreden over winkels / 
dagelijkse boodschappen 84 52 84 
% tevreden over 
speelmogelijkheden 
kinderen 36 74 70
% tevreden over 
voorzieningen ouderen 29 16 36 
verhuismobiliteit 25 12 13
% dat zich 
medeverantwoordelijkheid 
voelt voor de leefbaarheid in 
de buurt  75 82 72 
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