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Samenvatting	
	

· In Groenelaan is een relatief hoge bevolkingsdichtheid. Er wonen relatief veel ouderen en niet-
westerse allochtonen en relatief weinig stellen met kinderen;

· Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen is in Groenelaan duidelijk lager dan gemiddeld in
Amstelveen en er zijn relatief meer minimahuishoudens woonachtig. Het gebruik van sociale
voorzieningen licht hierdoor hoger dan gemiddeld in Amstelveen;

· Wat werkgelegenheidsfunctie betreft, scoort Groenelaan bovengemiddeld, maar heeft
daarentegen weer relatief weinig winkels (in de branches buiten de dagelijkse boodschappen);

·  Bijna de helft van de woningvoorraad zijn corporatiewoningen. Er zijn relatief weinig
koopwoningen, maar daarentegen veel particuliere verhuur;

· Het gebied van de Landtong (de scholen en oostelijk gelegen (speel-)ruimte) is in het verleden is
er behoorlijk sprake geweest van vandalisme en brandstichting. Vernielingen en jeugdoverlast
vallen momenteel mee, maar komen nog steeds voor. De ruimtelijke opbouw is niet sterk: de
inrichting van het gebied is verre van optimaal voor goede sociale controle en daardoor zal het
een kwetsbaar gebied blijven. In  het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is opgenomen dat
onderzoek naar levensduurverlenging van de schoolgebouwen of vervangende nieuwbouw van
belang is en dat Het gebied rond de huidige basisscholen, inclusief de voormalige
schoolgebouwen Landtong 16 en 18 en de  twee gymzalen in aanmerking kunnen komen voor
herontwikkeling. Het is van belang het gebied aan de Landtong, inclusief scholen en gymzalen,
integraal te herontwikkelen.

· Bezien vanuit de ruimtelijke opbouw van het gebied, het IHP 2016 en het risico ten aanzien van
vandalisme en overlast kan geconcludeerd worden dat het van belang is te onderzoek of het
gebied aan de Landtong integraal kan worden herontwikkelt. Dit zou kunnen in de vorm van een
quickscan naar mogelijkheden voor en haalbaarheid van herontwikkeling van het gebied,
inclusief scholen, voormalige scholen en gymzalen. Hierin zou het realiseren van koopwoningen
moeten worden meegenomen.
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Inleiding	

Dit opgestelde wijkprofiel biedt aan de hand van indicatoren op diverse gebieden inzicht in de
huidige staat van de wijk Groenelaan. Het opgestelde wijkprofiel is gebaseerd op de werkwijze en
aanpak van de afdeling Onderzoek en Statistiek (O+S) van de gemeente Amsterdam.

Het wijkprofiel bestaat uit een overzicht van scores op diverse indicatoren en een beschrijving
hiervan. Van sommige indicatoren zijn nog geen cijfers beschikbaar. Het gaat bijvoorbeeld om een
aantal gegevens over gezondheid. De GGD zal in 2016 een gezondheidsmonitor uitvoeren. De
resultaten hiervan zullen na 2016 beschikbaar zijn en kunnen op een later moment worden
toegevoegd. Soms beschikt de gemeente over cijfers bij indicatoren die alleen op gemeenteniveau en
niet op wijkniveau beschikbaar zijn. Ook zijn er indicatoren waarvan de cijfers niet vrij beschikbaar
zijn, maar alleen tegen (hoge) meerkosten te verkrijgen zijn.

Gebruik	en	doelstelling	van	een	wijkanalyse	
Een wijkprofiel is een analyse van verschillende gegevens op het gebied van het fysieke domein, het
sociale domein en veiligheid op wijkniveau. Deze gegevens komen uit de stadspeiling van de
gemeente en gegevens van samenwerkingspartners zoals de politie, Eigen Haard, de GGD en DUO.
Gegevens van een wijk worden vergeleken met het gemiddelde van alle Amstelveense wijken. De
wijken kunnen onderling met elkaar worden vergeleken als voor alle wijken een wijkprofiel is
opgesteld. Vanaf 2016 zal jaarlijks een aantal wijkprofielen worden opgesteld.

Een wijkprofiel levert een beeld op van de wijk. Het is als een foto waarop de staat van de wijk te
zien is. Zowel de sterke als de zwakke kanten van een wijk worden zichtbaar en het levert veel
informatie op over een wijk en haar inwoners. Het wijkprofiel is een meetinstrument. Er wordt
feitelijk geconstateerd zonder dat een oorzaak bekend is. Wanneer de score van een indicator afwijkt
van het gemiddelde en deze afwijking is minder of slechter dan het gemiddelde, dan kan dit
aanleiding zijn voor een specifieke wijkgerichte actie. Een afwijking kan bekend zijn en vaak zijn
acties dan al ingezet. Soms is verdieping of nader onderzoek nodig om een oorzaak van een afwijking
ten opzichte van het gemiddelde te achterhalen.
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Beschrijving	wijkprofiel	Groenelaan	

Bevolking	
Op 1 januari 2016 telde Groenelaan 7.507 inwoners. De bevolkingsdichtheid in Groenelaan bedraagt
5.687 inwoners per km2. Dit is duidelijk boven het gemiddelde van de gemeente Amstelveen, maar er
zijn diverse wijken in de stad waar de bevolkingsdichtheid nog iets hoger is.

In de bevolkingsopbouw van Groenelaan zijn jongeren ondervertegenwoordigd (15% versus 21%
gemiddeld in Amstelveen). Verder is het percentage 65-plussers opvallend hoog in de wijk (32%
versus 19% gemiddeld in Amstelveen). Het percentage 80-plussers in Groenelaan is zelfs meer dan
twee keer zo hoog als gemiddeld in de gemeente. Uit hierboven vermelde cijfers blijkt dat er in
Groenelaan sprake is van een sterk vergrijsd inwonersbestand.

Het aandeel niet-westerse allochtonen onder de inwoners van Groenelaan is bovengemiddeld (22%
versus 17% gemiddeld in Amstelveen).

Op 1 januari 2016 waren er 3.929 huishoudens in Groenelaan woonachtig. Het valt vooral op dat
stellen met kinderen ondervertegenwoordigd zijn in Groenelaan (16% van de huishoudens versus
26% van de huishoudens gemiddeld in Amstelveen). Tot slot is in Groenelaan de categorie
beschermd/begeleid wonen relatief groot (5,4% van de huishoudens versus 1,2% van de huishoudens
gemiddeld in Amstelveen).

Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat de hier gepresenteerde bevolkingscijfers voor
Groenelaan waarschijnlijk een kleine foutmarge kennen. Dit heeft twee oorzaken. In de eerste plaats
biedt Htel Serviced Apartments in Groenelaan tijdelijke huisvesting aan, waar vooral expats van
gebruikmaken. Deze expats schrijven zich echter niet altijd in bij de gemeente. In de tweede plaats is
het KPMG hoofdkantoor gelegen in de wijk Groenelaan. Er is een groep werknemers die het adres
van dit kantoor heeft opgegeven bij de gemeente Amstelveen als hun woonadres.

Ruimte	en	economie:	wonen	en	openbare	ruimte	
De woningvoorraad van Groenelaan telt 4.306 woningen (peildatum 1 januari 2016). Bijna de helft
van de woningvoorraad van Groenelaan bestaat uit huurwoningen in eigendom van
woningcorporaties (47% versus 35% gemiddeld in Amstelveen).  Het aandeel koopwoningen in de
woningvoorraad is laag in Groenelaan (20% versus 44% gemiddeld in Amstelveen). Het aandeel
particuliere huurwoningen in Groenelaan is 33,3 %. Vergeleken met het gemiddelde in Amstelveen
(20,8 %) is dit relatief hoog. Dit vormt een verklaring voor het lage aantal koopwoningen in
Groenelaan .

Ook het aandeel grote woningen (>80 m2) in de woningvoorraad is in Groenelaan iets lager dan
gemiddeld in Amstelveen (59% versus 63% gemiddeld in Amstelveen).  De gemiddelde WOZ-waarde
per m2 is in Groenelaan ongeveer 10% lager dan gemiddeld in Amstelveen (€2.290,- versus €2.542,-
per m2 gemiddeld in Amstelveen). Verder valt op dat de gemiddelde woningbezetting in Groenelaan
vrij laag is (1,7 versus 2,0 gemiddeld in Amstelveen).

Door het relatief hoge aandeel sociale huur en vrije sector huur, is het aandeel koop beperkt.
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Te verwachten is dat de het aandeel vrije sectorhuur gaat afnemen ten gunste van de koop. Veel
appartementencomplexen van particuliere verhuurders zijn namelijk meer dan veertig tot vijftig jaar
oud. Beleggers zullen deze woningen naar verwachting de komende jaren gaan uitponden.
In de nieuwbouw voor het gebied Middenwaard zijn woningen voor de koopsector voorzien in het
middeldure en dure segment. In de projecten aan Groenelaan betreft het een herontwikkeling van
kantoorgebouwen naar woningbouw. Dit zijn appartementen in de middeldure en dure huursector
De sociale huur zal in beperkte mate afnemen ten gunste van de koopsector, ten gevolge van het
woonbeleid van Amstelveen, waarin de verkoop van sociale huurwoningen wordt voorzien.

De gegevens over de tevredenheid van de inwoners over hun woning en woonomgeving komen uit
de Stadspeiling van 2015. Gegevens uit de Stadspeiling zijn beschikbaar op het niveau van de
wijkcombinatie waartoe Groenelaan behoort; de wijkcombinatie KKP-West, KKP-Oost en Groenelaan
(hierna: wijkcombinatie KKP-Groenelaan).

Uit de Stadspeiling blijkt dat het rapportcijfer dat inwoners van wijkcombinatie KKP-Groenelaan
geven voor hun eigen woning , nét iets lager is dan het gemeentelijk gemiddelde (een 7,7 versus een
8,0 gemiddeld in Amstelveen). Desondanks is de score van deze wijkcombinatie op deze indicator
rood gemarkeerd. Dit is het gevolg van de gekozen waarderingsmethodiek. Omdat alle
wijkcombinaties in Amstelveen een rapportcijfer hebben dat heel dicht bij het gemiddelde ligt, leidt
een kleine afwijking al snel tot een rode markering.

Ook bij het oordeel van de inwoners over de mate van ervaren overlast (verloederingsscore) en de
straten, paden en trottoirs in de buurt, blijkt de wijkcombinatie KKP-Groenelaan nét iets slechter te
scoren dan gemiddeld in Amstelveen. De verschillen zijn echter klein. Het rapportcijfer van de
inwoners voor zowel de groenvoorzieningen als het schoonhouden van de buurt, is in de
wijkcombinatie KKP-Groenelaan nagenoeg hetzelfde als gemiddeld in Amstelveen. Het rapportcijfer
van de inwoners van wijkcombinatie KKP-Groenelaan voor de parkeervoorzieningen is daarentegen
nét iets gunstiger dan gemiddeld in Amstelveen. Wat betreft de tevredenheid van de inwoners over
de eigen woning en woonomgeving, kan dus geconcludeerd worden dat er slechts minimale
verschillen zijn tussen wijkcombinatie KKP-Groenelaan en gemeente Amstelveen.

Veldwaarneming
In het verleden is er behoorlijk sprake geweest van vandalisme aan de Landtong. Rond en achter de
scholen aan de Landtong was sprake van vernieling van openbaar meubilair en brandstichting bij de
scatebordbaan, in het fietsenhok van basisschool de Akker en bij kinderdagverblijf De Stoel. Dit in
combinatie met overlast door jongeren (zie ook paragraaf veiligheid en leefbaarheid). Momenteel
zijn er soms nog kleine vernielingen en ligt er doorgaans wat meer (zwerf-)afval  in dit gebied, maar
valt de overlast door jeugd mee. Toch blijft het gebied van de scholen en de oostelijk hiervan gelegen
(speel-)ruimte een kwetsbaar gebied omdat de ruimtelijk opbouw niet sterk is: vanaf de straatkant
onttrekken de scholen het gebied daarachter aan het zicht. Bovendien zijn de scholen in de
avonduren en weekenden doorgaans leeg. Dit geheel maakt de inrichting van het gebied verre van
optimaal voor goede sociale controle en zal het daardoor een kwetsbaar gebied blijven.

In  het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP 2016, vastgesteld door B&W op 21-6-2015) is
opgenomen dat onderzocht moet worden of een levensduurverlenging van de schoolgebouwen in
het gebied reëel is of dat tot vervangende nieuwbouw moet worden besloten. Het gebied rond de
basisscholen De Akker en De Horizon, inclusief de voormalige schoolgebouwen Landtong 16 en 18 en
de  twee gymzalen,  zou volgens het IHP 2016 in aanmerking kunnen komen voor herontwikkeling.

Bezien vanuit de ruimtelijke opbouw van het gebied, het IHP 2016 en het risico ten aanzien van
vandalisme en overlast kan geconcludeerd worden dat het van belang is te onderzoek of het gebied
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aan de Landtong integraal kan worden herontwikkelt. Dit inclusief scholen, voormalige scholen en
gymzalen.

Ruimte	en	economie:	bedrijvigheid	
Op 1 januari 2015 waren er 737 bedrijfsvestigingen in Groenelaan. Ongeveer driekwart van de
bedrijfsvestigingen in Groenelaan bestaat uit ZZP’ers. Dit is iets hoger dan het Amstelveens
gemiddelde van 71% (namelijk 75,3%). De creatieve industrie en de ICT-branche zijn licht
ondervertegenwoordigd in de bedrijfsvestigingen van Groenelaan. De aandeel van de sector zakelijke
dienstverlening is daarentegen in Groenelaan juist weer iets hoger dan gemiddeld in Amstelveen. Dit
houdt ongetwijfeld verband met de vestiging van KPMG en de zorginstellingen in de wijk.

De 737 bedrijfsvestigingen in Groenelaan zijn samen goed voor 4.113 banen (van meer dan 12 uur
per week). Wat werkgelegenheidsfunctie betreft, scoort Groenelaan bovengemiddeld (671 banen per
1.000 inwoners versus 486 banen per 1.000 inwoners gemiddeld in Amstelveen). Dit betekent dus
dat er relatief veel banen in Groenelaan zijn.

Groenelaan heeft daarentegen weer relatief weinig winkels (4,8 winkels per 1.000 inwoners versus
9,3 winkels per 1.000 inwoners gemiddeld in Amstelveen). Er is vooral weinig winkelaanbod in
Groenelaan in de branches buiten de dagelijkse boodschappen, wat kan worden verklaard door de
nabijheid van het Stadshart. Het winkelaanbod voor de dagelijkse boodschappen per 1.000 inwoners
is in Groenelaan precies gelijk aan het Amstelveens gemiddelde.

Sociaal:	zelfredzaamheid	en	participatie	
Op veel indicatoren gerelateerd aan het thema zelfredzaamheid en participatie scoort Groenelaan
relatief ongunstig vergeleken met het Amstelveens gemiddelde. Het percentage niet-werkende
werkzoekenden (NWW-ers) ligt in Groenelaan iets boven het gemeentelijk gemiddelde (6,7% versus
5,3% gemiddeld in Amstelveen).

Ook de indicatoren op het gebied van inkomen en financiën laten zien dat de financiële positie van
de inwoners van Groenelaan achterblijft ten opzichte van het Amstelveens gemiddelde.  Het
gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen is in Groenelaan duidelijk lager dan gemiddeld in
Amstelveen (€31.800,- versus €40.400,- gemiddeld in Amstelveen). Ook zijn er relatief meer
minimahuishoudens in Groenelaan woonachtig (12,9% versus 8,9% gemiddeld in Amstelveen).
Tevens maken er relatief meer inwoners in Groenelaan gebruik van schuldhulpverlening en de
Amstelveenpas. Er wordt in Groenelaan relatief veel gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp van de
gemeente. Dit is echter weinig verassend, gezien het gegeven dat er relatief veel ouderen in
Groenelaan wonen.

Het feit dat de groep in de bijstand hoger ligt, het gemiddeld besteedbaar inkomen lager en het
aantal sociale huurwoningen hoger heeft tot logische gevolg dat er meer gebruik wordt gemaakt van
schuldhulpverlening, de Amstelveenpas en andere minimaregelingen. Gegeven de sociaal
economische situatie is het juist goed dat van deze regelingen gebruik wordt gemaakt. Voor wat
betreft Wmo is het voornemen om huisbezoeken te gaan afleggen bij 75+. Uit deze wijkanalyse is de
groep 80 jaar en ouder hoger dan gemiddeld en lijkt het handig om met deze wijk te beginnen.

Op het niveau van de wijkcombinatie KKP-Groenelaan zijn er op basis van de Stadspeiling gegevens
beschikbaar over eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligers en deelname aan buurtactiviteiten. Wat
betreft eenzaamheid, het percentage mantelzorgers en het percentage vrijwilligers is er weinig
verschil tussen wijkcombinatie KKP-Groenelaan en het gemiddelde van Amstelveen. Alleen het
percentage inwoners wat meehelpt en/of deelneemt aan buurtactiviteiten is in wijkcombinatie KKP-
Groenelaan iets lager dan gemiddeld (18% versus 22% gemiddeld in Amstelveen). In de opdracht aan
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AanZ is meegenomen dat zij bewoners stimuleren deel te nemen aan activiteiten voor en door de
buurt.

Sociaal:	gezondheid	
Momenteel zijn weinig gegevens over de indicatoren op het gebied van gezondheid bekend op
wijkniveau. In 2016 zal de GGD een gezondheidsmonitor uitvoeren. De resultaten van deze monitor
zullen op wijkcombinatieniveau beschikbaar zijn en worden te zijner tijd opgenomen in het
wijkprofiel.

Voor nu blijkt alleen uit de Stadspeiling dat de inwoners van wijkcombinatie KKP-Groenelaan relatief
minder vaak voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (61% versus 69% gemiddeld in
Amstelveen). Hierbij speelt het grote aandeel ouderen zeer waarschijnlijk een duidelijke rol.

Sociaal:	jeugd	en	onderwijs	
Op dit moment is een beperkt aantal cijfers beschikbaar voor de indicatoren met betrekking tot de
thema’s jeugd en onderwijs.

Geheel in lijn met de eerdere bevindingen bij het thema zelfredzaamheid en participatie, blijkt dat er
in Groenelaan relatief veel jongeren in arme gezinnen opgroeien (19% van de jongeren versus 7%
van de jongeren gemiddeld in Amstelveen).

Leefbaarheid	en	veiligheid	

Opmerking:
De input uit de Veiligheidsindex is sinds 2015 gewijzigd ten opzichte van die van 2014. Voor de
Regionale Veiligheidsrapportage (RVR)  wordt sinds 2015  wijkgericht (in dit geval Keizer Karel en
Groenelaan tezamen)  3x per jaar via enquêtering informatie wordt verzameld over: de
Veiligheidsindex (alles tezamen), Criminaliteitsindex (high volume zoals fietsendiefstal/zakkenrollerij
en high impact zoals woninginbraak/zeden) , Overlast index (overlast door personen en verloedering)
en de Onveiligheidsbelevingsindex.

Dit overlapt dus deels met de stadspeiling. In dit wijkprofiel is nog uitgegaan van de
stadspeilingscijfers, aangevuld met directe veldwaarnemingen gedaan in de wijk. In volgende
wijkprofielen worden de cijfers van de RVR verwerkt, temeer omdat deze cijfers  in meer algemene
termen ook gecommuniceerd worden naar de gemeenteraad. De cijfers uit beide bronnen wijken
echter weinig van elkaar af:  het beeld is vergelijkbaar.

Uit de Stadspeiling komt naar voren dat de inwoners van de wijkcombinatie KKP-Groenelaan een 7,8
geven als rapportcijfer voor prettig wonen in de buurt. Dit is nét iets lager dan het rapportcijfer 8,
wat het gemiddelde voor Amstelveen is. Verder is het positief dat de verhuisgeneigdheid (het
percentage van de inwoners dat gaat verhuizen of een verhuiswens heeft) in de wijkcombinatie KKP-
Groenelaan nét iets lager is dan gemiddeld in Amstelveen.

Bij de indicatoren van het thema veiligheid is er in de wijkcombinatie KKP-Groenelaan sprake van een
wisselend beeld. De score van de wijkcombinatie KKP-Groenelaan op de objectieve veiligheidsindex
is nét iets minder gunstig dan het Amstelveens gemiddelde. Verder is er op de deelindex inbraak
sprake van een iets negatievere score voor wijkcombinatie KKP-Groenelaan . Hoewel de objectieve
veiligheidscijfers niet verontrustend zijn, scoort de wijkcombinatie KKP-Groenelaan wel minder goed
op de subjectieve veiligheidsindex dan gemiddeld in Amstelveen (85 versus 72 gemiddeld in
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Amstelveen). Ook uit de Stadspeiling blijkt dat inwoners van de wijkcombinatie KKP-Groenelaan zich
iets minder vaak veilig voelen in de eigen buurt (84% versus 86% gemiddeld in Amstelveen), maar het
verschil is nihil te noemen.

Ook bij de indicatoren voor overlast komt een enigszins wisselend beeld naar voren. De indicatoren
geven aan dat er relatief minder meldingen van overlast door jongeren en geluidsoverlast in
Groenelaan zijn dan gemiddeld in Amstelveen. Daarentegen zijn er in Groenelaan wel relatief iets
meer meldingen van overlast van of door personen.

Veldwaarneming
Op de locatie Landtong is al enige jaren overlast door jongeren. Een aantal jaar geleden is een aantal
fysieke en sociale maatregelen getroffen. Het plaatsen van een JOP was toen om meerdere redenen
niet haalbaar. Wel is destijds besproken dat er op de langere termijn een meer structureel alternatief
voor de jeugd gezocht moet worden. De locatie is nog steeds populair bij jongeren maar er zijn geen
goede voorzieningen. Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van de overkapping bij de school. Dit is
echter geen geschikte en gewenste plek.

Het realiseren van een overdekte ontmoetingsplaats ten behoeve van de jongeren blijkt op dit
moment niet opportuun. Na de zomer wordt in de wijk Middenhoven een participatietraject gestart.
Dit kan ook voor Groenelaan als pilot dienen om te komen tot adequate voorzieningen voor de
(oudere) jeugd in Amstelveen en draagvlak te creëren bij wijkbewoners. Voorstel is op termijn ook in
Groenelaan een dergelijk participatietraject  te starten.
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Wijkprofiel KKP - Overzicht indicatoren en scores

Indicator Peiljaar Amstelveen Groenelaan

Bevolking peiljaar

aantal inwoners 2016 88609 7507

bevolkingsdichtheid (inwoners / km2 land) 2016 2139 5687

% 0-17 jaar 2016 20,5 15,0

% 65+ 2016 19,0 31,9

% 80+ 2016 5,9 12,7

% niet-westerse Amstelveners 2016 16,6 22,0

aantal huishoudens 2016 41165 3929

% stel met kinderen 2016 26,3 16,0

% eenoudergezinnen 2016 6,8 7,3

% alleenwonenden 2016 39,0 43,8

% bewoners beschermd/begeleid wonen 2016 1,2 5,4

% verhuisd (binnenlandse mutatiegraad) 2015 22,2 27,5

Ruimte en economie - wonen en openbare ruimte peiljaar

woningvoorraad 2016 43302 4306

% corporatiehuur 2016 35,3 47,2

% koopwoningen 2016 43,9 19,5

% goedkope huur in huurvoorraad EH (0-403) 2015 6,7 2,8

% huur tot huurtoeslaggrens (0-710) in huurvoorraad EH 2015 91,2 89,4

% huur in vrije sector in huurvoorraad EH (>710) 2015 8,8 10,6

gemiddelde WOZ-waarde per m2 in euros 2016 2542 2290

% grote woningen (>80 m2) 2016 63,1 58,7

gemiddelde woningbezetting (>100 woningen) 2016 2,0 1,7

rapportcijfer eigen woning 2015 8 7,7

verloederingsscore (0-10, geen-veel overlast) 2015 1,8 2,1

% Straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed begaanbaar 2015 76 72

rapportcijfer  groenvoorzieningen 2015 7,8 7,8

rapportcijfer Mijn buurt is schoon 2015 6,9 6,8

rapportcijfer parkeervoorzieningen 2015 7 7,1

Ruimte en economie - bedrijvigheid peiljaar

aantal (bedrijfs)vestigingen 2015 9180 737

ZZP'ers (% vestigingen) 2015 70,9 75,3

creatieve industrie (% vestigingen) 2015 10,8 8,3

ICT (% vestigingen) 2015 6,5 4,1

zakelijke dienstverlening (% vestigingen) 2015 48,1 51,7

aantal banen (>12 uur per week) 2015 35940 4113

aantal banen per 1.000 inwoners (>500 inwoners) 2015 485,7 670,8

Detailhandel (verkooppunten) 2016 824 36
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Verkooppunten/winkels per 1.000 inwoners 2016 9,3 4,8

Detailhandel dagelijks 2016 135 11

Detailhandel dagelijks per 1.000 inwoners 2016 1,5 1,5

Samengevoegde indeling wijken PRINTVERSIE

Wijknaam AV TOTAAL GROENELN

Wijknr. TOT 13

Sociaal -zelfredzaamheid en participatie peiljaar

potentiele beroepsbevolking (15 t/m 74) 2016 64925 5096

% NWW-ers 2015 5,3 6,7

% 15-64 jarigen met bijstand 2015 1,7 3,6

gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in € 2013 40400 31800

% minimahuishoudens 2013 8,9 12,9

% 18+ in schuldhulpverlening 2015 1,0 1,6

Amstelveenpassen per 1.000 inwoners 2015 15,6 33,6

Huishoudelijke hulp per 1.000 inwoners 2015 20,2 41,7

% (zeer) ernstig eenzaam 2015 10,5 11,5

% mantelzorgers 2015 7,9 8,2

% vrijwilligers 2015 22,1 22

% helpt mee en/of neemt deel aan buurtactiviteiten 2015 22 17,5

Sociaal-gezondheid peiljaar

% dat aan beweegnorm voldoet 2015 69 60,9

Sociaal-jeugd en onderwijs peiljaar

aantal scholen basisonderwijs 2016 19 2
aantal leerlingen basisonderwijs 2014 6470 397
% gewichtleerlingen (op scholen) 2014 2,5 3,5
aantal scholen speciaal onderwijs 2014 2

aantal leerlingen speciaal onderwijs 2014 215

aantal scholen voortgezet onderwijs 2016 4

aantal leerlingen voortgezet onderwijs 2014 5717

% 15-27 jaar geen onderwijs, niet werkzaam, niet werkzoekend 2013 11,4 12,7
% minimajongeren 2013 7,4 18,6

Leefbaarheid en veiligheid peiljaar

rapportcijfer prettig wonen in de buurt 2015 8 7,8

% verhuisgeneigden 2015 15,3 13,7

kengetal sociale kwaliteit (1-10) 2015 5,9 5,6

objectieve veiligheidsindex 2014 37 39

deelindex inbraak 2014 44 51

deelindex overlast 2014 87 88
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deelindex drugs 2014 26 29

subjectieve veiligheidsindex 2014 72 85

% voelt zich altijd/meestal veilig in eigen buurt 2015 85,6 83,6

Meldingen overlast van/door Jeugd per 1.000 inw 2014 4,4 2,6

Meldingen overlast van/door Geluid per 1.000 inw 2014 5,7 3,1

Meldingen overlast van/door Persoon per 1.000 inw 2014 2,3 4,1

LEGENDA:

> 1 SD* meer / beter dan gemiddeld

0,5 - 1 SD meer / beter dan gemiddeld

0,5 SD rond gemiddelde

0,5 - 1 SD minder / slechter dan gemiddeld

> 1 SD minder / slechter dan gemiddeld

*Standaarddeviatie
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Definities	en	toelichting	

niet-westerse Amstelveners Amstelveners die zelf of van wie een van de ouders is
geboren in een niet-westers land (=Afrika, Latijns-Amerika en
Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije).

% verhuisgeneigden* Aandeel bewoners dat de komende twee jaar wil verhuizen.

gemiddelde WOZ-waarde per m2 Waarde in kader Wet waardering onroerende zaken. De
WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van het peiljaar
voorafgaand aan het peildatum.

grote woningen Verblijfsobject met gemiddeld gebruikersoppervlakte (GBO) >
80m2.

(bedrijfs)vestigingen Locatie met door de KvK geregistreerde onderneming,
instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar met minimaal
één werkzaam persoon.

creatieve industrie Vestingen met de activiteitencodes: kunsten, media en
entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.
Inclusief activiteiten < 12 uur per week.

ICT Vestingen met de activiteitencodes: content, diensten en
hardware.

zakelijke dienstverlening Computerservice en informatietechnologie, speur- en
ontwikkelingswerk; overige zakelijke dienstverlening,
waaronder:
◦ rechtskundige en administratieve dienstverlening;
◦ architecten en technische adviesbureaus;
◦ reclamediensten;
◦ uitzendbureaus;
◦ beveiliging en opsporing;
◦ reiniging.

ZZP (zelfstandige zonder personeel) Vestiging met 1 werkzame persoon en rechtsvorm
eenmanszaak (excl. winkels).

aantal banen (>12 uur per week) Aantal werkzame personen in een baan van minstens 12 uur
per week.
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% gewichtleerlingen (op scholen) Aandeel leerlingen waarvan geen van de ouders
hoogopgeleid is.

% volwassenen dat aan beweegnorm Dagelijks minstens een half uur minimaal matig intensieve
voldoet lichamelijke activiteit op minimaal 5 dagen per week.

potentiële beroepsbevolking Bevolking van 15 t/m 64 jaar.

geregistreerde werkloosheid % 15 tot 64-jarigen met bijstand (wwb
levensonderhoud, wwb bbz, oiaw ioaz), gedeeltelijk
arbeidsongeschikt (<80%) of WW bijstand
personen die WWB-levensonderhoud ontvangen.

% 15-64 jarigen in trede Ontvangers van WWB met grote afstand tot de
1 of 2 van de bijstand arbeidsmarkt.

gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen Bruto-inkomen verminderd met premies sociale
zekerheid en andere betaalde overdrachten en de
loon-,inkomsten- en vermogensbelasting.

% minimahuishoudens  Huishouden met inkomen tot 110% van het Wettelijk
Sociaal Minimum.

% 18+ in schuldhulpverlening                        Aandeel actieve cliënten schuldhulpverlening.

% (zeer) ernstig eenzaam  Eenzaamheidsschaal De Jong-Gierveld: 11 items met
betrekking op emotionele en sociale eenzaamheid.
Wanneer op 3 of meer items ‘min of meer’ of ‘ja’ is
geantwoord wordt men als eenzaam beschouwd.

% mantelzorgers onder 19-plussers  Minstens 3 maanden en/of minstens 8 uur per week
vrijwilligers , inzet voor buurt of stad, informele hulp,
standaardleefsituatie-index (SLI).

% laag opgeleide schoolverlaters (18-22 jaar) Bovenleerplichtigen die onderwijs hebben verlaten
zonder startkwalificatie.
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objectieve veiligheidsindex Index die het aantal incidenten in een buurt volgt.

subjectieve veiligheidsindex Index die de ervaren veiligheid in een buurt
beschrijft.

NWW  Werkloze beroepsbevolking, en niet werkende
werkzoekenden.

	


