
De Binnenstad van ’s-Hertogenbosch 

is het oudste deel van de stad. 

Karakteristiek zijn het middeleeuwse 

stratenpatroon en de historische 

panden, de vele bijzondere 

monumenten als de Sint-Jan en 

de vestingwerken, de markt en de 

Binnendieze. In totaal wonen ruim 

12.800 bewoners in de Binnenstad. 

Bijna de helft van de inwoners is tussen 

de 20 en 44 jaar. Er wonen opvallend 

weinig jongeren (0 t/m 19 jaar)  

in de Binnenstad (9,9%). Daarnaast 

is het aandeel koopwoningen er lager 

dan gemiddeld. Ongeveer vier op de 

tien woningen dateert van vóór 1945. 

Binnenstad
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Op alle zes de thema’s samen scoort de Binnenstad, ten opzichte van 

de andere wijken, in 2018 ‘gemiddeld’. De thema’s samenleven 

en woonomgeving scoren ‘beneden gemiddeld’. Dit zien we 

terug in een lage tevredenheid met de speelmogelijkheden voor 

kinderen. Wijkprofessionals geven echter aan dat er diverse  

mooie speelplekken zijn, zoals in stadspark Mariënburg en in de 

Binnenstad

Situatie 2018: gemiddeld
Jeroen Bosch Tuin. Ook zijn bewoners minder tevreden  

met voorzieningen voor ouderen én die voor jongeren.  

De verhuismobiliteit in de Binnenstad is hoog; dit kan van  

invloed zijn op de binding die bewoners met de wijk hebben. 

Daarnaast zijn bewoners minder tevreden dan gemiddeld in 

’s-Hertogenbosch met het openbaar groen en de parkeer-

gelegenheid in de buurt. Dat is door de hoge woning- en 

bevolkingsdichtheid in de Binnenstad niet verrassend. De score 

op de veiligheidsindex is het hoogst van alle wijken (hoe hoger, 

hoe onveiliger) en veel bewoners ervaren sociale overlast. In de 

Binnenstad zorgt de concentratie van veel mensen in een relatief 

klein gebied met uiteenlopende functies, zoals winkels en horeca, 

voor een hoger incidentenpatroon als het gaat om overlast 

en criminaliteit. Desondanks voelen naar verhouding weinig 

bewoners zich ‘vaak’ onveilig. 

Bij het thema actief valt cultuur op door een ‘ruim bovengemiddelde’ 

score. De reden hiervoor is dat relatief veel bewoners wel eens 

een dance-/houseparty, museum, muziekconcert, voorstelling 

of bioscoop bezoeken. Bij het thema leren laat het aspect 

voortgezet onderwijs een ‘bovengemiddelde’ score zien, terwijl 

basisonderwijs ‘ruim beneden gemiddeld’ scoort. Relatief veel 

18 t/m 22 jarigen zijn in het bezit van een startkwalificatie. 

Ook volgen veel 15-jarigen onderwijs op havo/vwo niveau. 

Daarentegen geven relatief weinig bewoners aan tevreden te zijn 

met het basisonderwijs in de buurt. Wijkprofessionals zijn wel 

tevreden over de twee basisscholen in de wijk.  
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https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Stad_bestuur/Stad/Stad_in_Cijfers/Uitlegdocument.pdf


De Binnenstad heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte 

van de andere wijken, ‘gemiddeld’ ontwikkeld. Een ‘ongunstige’ 

ontwikkeling zien we bij het thema leren. Er is meer geregistreerd 

schoolverzuim* onder 13 t/m 17 jarigen en het aandeel voortijdig 

schoolverlaters heeft zich ongunstig ontwikkeld. Bij gezondheid 

zien we dat bewoners minder tevreden zijn met de eigen 

gezondheid. Ze voelen zich ook vaker door de eigen gezondheid 

beperkt bij dagelijkse bezigheden. Ten opzichte van 2016 nam het 

aandeel sporters en leden van sportverenigingen gemiddeld in de 

gemeente toe, maar in de Binnenstad bleef dit aandeel ongeveer 

gelijk. Verder laat het aspect voorzieningen een ‘ongunstige’ 

ontwikkeling zien. Er is een meer dan gemiddelde afname in 

tevredenheid met de speelmogelijkheden voor kinderen en 

voorzieningen voor jongeren. Een ‘gunstige’ ontwikkeling zien we 

bij sociaal netwerk. Zo ontmoeten minder bewoners hooguit één 

keer per maand vrienden of familie en kunnen meer bewoners 

voor hulp terecht (en maken gebruik van) hun sociaal netwerk. Het 

rapportcijfer voor het contact met buurtgenoten is toegenomen van 

een 6,2 naar een 6,5. Gemiddeld in ’s-Hertogenbosch geeft men 

hier een 6,8 voor. Tot slot zijn er meer vrijwilligers dan twee jaar 

geleden. Vrijwilligers werken onder andere op het nieuwe wijkplein 

op de Bethaniëstraat. Deze is begin 2019 geopend. 

Binnenstad 

Ontwikkeling 2016 - 2018: 
gemiddeld
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*  Dit kan betekenen dat er daadwerkelijk meer verzuim is, maar het kan ook zijn dat 
het verzuim beter wordt gesignaleerd en geregistreerd.
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79,5 79,7

%  Nederlandse achtergrond

11,6 8,9

%  Westerse  
migratie achtergrond

8,9 11,4

%  Niet-westerse  
migratieachtergrond

Bewoners Binnenstad ’s-Hertogenbosch

Aantal inwoners 12.840 153.452

% 0 t/m 19 jaar 9,9 21,4

% 20 t/m 64 jaar 73,0 61,1

% 65 jaar en ouder 17,1 17,5

Gemiddeld huishoudensinkomen (€) 29.600 28.400

% Huishoudens onder lage-inkomensgrens 11,4 8,5

% Bijstandsuitkeringen (BUIG) 8 7

% Werkzoekenden zonder baan 6 6

Samenleven

% Tevreden winkels dagelijkse boodschappen 84 84

% Tevreden speelmogelijkheden kinderen 36 70

% Tevreden voorzieningen jongeren 24 30

% Tevreden voorzieningen ouderen 29 36

% Prettig omgaan met elkaar 67 71

Verhuismobiliteit 25 13

% Medeverantwoordelijk leefbaarheid buurt 75 72

Actief

% Actieve inzet in de buurt 27 26

% Lid sportvereniging 30 31

% Bezoekers voorstelling 49 43

% Bezoekers bioscoop 65 58

% Bezoekers muziekconcert 46 36

% Bezoekers dance-/houseparty 25 12

% Bezoekers museum 64 46

Wijk in cijfers 
2018

2,0 3,7

% Eenoudergezin

7,3 7,2

Rapportcijfer tolerantie

6,5 6,8

 Rapportcijfer contact  
buurtgenoten

7,5 7,1

% 75 jaar en ouder

77 73

%  Sport minimaal maandelijks

44 39

% Vrijwilligers
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Leren Binnenstad ’s-Hertogenbosch

Aantal inwoners 0 t/m 26 jaar 3.522 46.526

% 0 t/m 3 jaar 2,2 4,2

% 4 t/m 12 jaar 3,7 9,6

% 13 t/m 17 jaar 2,5 5,4

% 18 t/m 22 jaar 6,6 5,8

% 23 t/m 26 jaar 12,5 5,4

Zorg

% Tevreden gezondheid 87 86

%  Beperkt voelen door gezondheid  
bij dagelijkse bezigheden

18 20

%  Max. 1x per maand sociale contacten 5 7

% Voor hulp terecht bij sociaal netwerk 68 67

Woonomgeving

Aantal woningen 7.986 69.907

% t/m 1944 43,5 10,6

% 1945 t/m 1969 5,3 25,2

% 1970 t/m 1989 34,9 33,6

% 1990 t/m 2004 12,2 17,5

% 2005 t/m 2016 4,0 13,1

Gemiddelde WOZ-waarde (€) 249.420 239.560

% Koopwoningen 45,3 57,6

Schaalscore verloedering 3,4 3,1

% Tevreden openbaar groen 66 78

%  Tevreden parkeergelegenheid 37 57

Schaalscore sociale overlast 4,0 1,8

Gem. CO2-uitstoot huishoudens (kg) 3.380 3.850

16 29

%  Denkt binnen 5 jaar  
elektrische fiets  
te hebben

34 49

%  Tevreden verkeersveiligheid 
in buurt

50 76

%  Tevreden basisonderwijs

20 23

% Mantelzorgers

207 11.808

Landoppervlak (ha.)

7,8 7,9

Rapportcijfer woning

7,6 7,5

Rapportcijfer woonomgeving

1,3 2,2

%  Voelt zich vaak onveilig

197 93

Veiligheidsindex

7,9 7,9

Rapportcijfer geluk

veilig

onveilig



Binnenstad centrum is het oudste 

deel van de stad. Er zijn veel 

voorzieningen aanwezig in 

deze buurt. Rondom de markt 

zijn de meeste winkels en 

uitgaansgelegenheden van de 

hele gemeente gevestigd. 

Binnenstad
centrum

1.
Deze buurt is dan ook een belangrijke trekker voor bezoekers 

van binnen én buiten de gemeente. Iets meer dan de helft van 

de woningen betreft een koopwoning en iets minder dan de 

helft van de woningen in Binnenstad centrum is vóór 1945 

gebouwd. De buurt heeft met zo’n 6.000 inwoners de meeste 

inwoners van de wijk Binnenstad. Er wonen naar verhouding 

weinig jongeren (8,8%) en veel 20 t/m 44 jarigen (52%). 
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Op alle zes de thema’s samen scoort Binnenstad centrum, 

ten opzichte van de andere buurten, in 2018 ‘gemiddeld’. 

Het thema samenleven heeft een ‘beneden gemiddelde’ score. 

Er is een lage tevredenheid met de speelmogelijkheden voor 

kinderen en de verhuismobiliteit is er hoger dan gemiddeld.  

Binnenstad centrum

Situatie 2018: gemiddeld

Dit laatste kan van invloed zijn op de binding die bewoners 

hebben met de buurt. De score op de veiligheidsindex is de op 

één na hoogste van alle buurten (hoe hoger, hoe onveiliger).  

Dit heeft te maken met de centrumfunctie van de buurt.  

De concentratie van veel mensen in een relatief klein gebied met 

uiteenlopende functies zorgt voor meer incidenten op het gebied 

van overlast en criminaliteit. Bewoners ervaren naar verhouding 

veel sociale overlast, maar daarentegen voelen weinig bewoners 

zich ‘vaak’ onveilig. Ook zijn in vergelijking met gemiddeld in de 

gemeente minder mensen tevreden met het openbaar groen en 

de parkeergelegenheid in de buurt. Dat is door de hoge woning- 

en bevolkingsdichtheid in Binnenstad centrum niet verrassend.  

De Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad is op zoek naar 

‘nieuwe mobiliteitsconcepten’, zoals mogelijkheden van 

deelauto’s. 

‘Bovengemiddelde’ uitkomsten zien we bij de aspecten  

voortgezet onderwijs en cultuur. Zo volgen relatief veel 15-jarigen 

onderwijs op havo/vwo niveau en zijn naar verhouding veel  

18 t/m 22 jarigen in het bezit van een startkwalificatie. Bewoners 

van Binnenstad centrum zijn actief op cultureel gebied: meer 

bewoners dan gemiddeld bezoeken wel eens culturele activiteiten, 

zoals een dance-/houseparty, museum of muziekconcert. 
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Binnenstad centrum heeft zich de afgelopen twee jaren,  

ten opzichte van de andere buurten, ‘gemiddeld’ ontwikkeld. 

Het aspect sport springt er in positieve zin uit. De reden hiervoor 

is dat meer bewoners regelmatig aan sport doen en vaker lid 

zijn van een sportvereniging. Het aspect voorzieningen laat 

een ‘ongunstige’ ontwikkeling zien. Ten opzichte van 2016 zijn 

minder bewoners tevreden over de speelmogelijkheden voor 

kinderen en voorzieningen voor jongeren. Andere thema’s en 

aspecten laten een gemiddelde ontwikkeling zien. Als we kijken 

naar de achterliggende indicatoren, zien we dat meer bewoners 

van Binnenstad centrum wel eens een museum bezoeken dan 

twee jaar geleden. Ook kunnen zij voor hulp in het dagelijks 

leven vaker terecht bij vrienden of familie. Ondanks de hoge 

score van de veiligheidsindex in 2018 (hoe hoger, hoe onveiliger), 

is deze score de afgelopen twee jaren meer dan gemiddeld 

verbeterd. Verder beoordelen bewoners de woonomgeving met 

een hoger rapportcijfer (7,8) dan in 2016 (7,5). Tot slot zien we 

dat ten opzichte van 2016 meer bewoners tevreden zijn met het 

openbaar groen in de buurt. 

Binnenstad centrum 

Ontwikkeling 2016 - 2018: 
gemiddeld
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Bewoners Binnenstad 
centrum ’s-Hertogenbosch

Aantal inwoners 6.016 153.452

% 0 t/m 19 jaar 8,8 21,4

% 20 t/m 64 jaar 76,5 61,1

% 65 jaar en ouder 14,7 17,5

Inkomen

Gemiddeld huishoudensinkomen (€) 32.300 28.400

%  Huishoudens onder lage-inkomensgrens 8,7 8,5

% Bijstandsuitkeringen (BUIG) 5 7

% Werkzoekenden zonder baan 4 6

Woningen

Aantal woningen 3.965 69.907

% t/m 1944 46,2 10,6

% 1945 t/m 1969 5,9 25,2

% 1970 t/m 1989 36,4 33,6

% 1990 t/m 2004 6,8 17,5

% 2005 t/m 2016 4,7 13,1

Gemiddelde WOZ-waarde (€) 254.510 239.560

% Koopwoningen 52,5 57,6

Oppervlakte

Landoppervlak (ha.) 79 11.808

Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 76,8 12,9

 Rapportcijfers

   Contact met  

buurtgenoten 6,3 / 6,8

  Tolerantie 7,5 / 7,2

  Geluk 7,8 / 7,9

  Woning 7,7 / 7,9

  Woonomgeving 7,8 / 7,5

Buurt in cijfers 
2018

5,1 7,1

% 75 jaar en ouder

80,0 79,7

%  Nederlandse achtergrond

13,0 8,9

%  Westerse  
migratie achtergrond

7,0 11,4

%  Niet-westerse  
migratieachtergrond

1,9 3,7

% Eenoudergezin



Binnenstad oost ligt ten oosten 

van Binnenstad centrum. Vlak bij 

het bruisende centrum, maar met 

meer rust en ruimte. In deze buurt 

ligt de Sint-Janskathedraal met de 

aangrenzende Parade en het theater. 

Binnenstad
oost

2.
Ook het Jheronimus Bosch Art Center is hier gevestigd. 

In de buurt wonen zo’n 2.000 inwoners. Er wonen naar 

verhouding veel 65-plussers (26%) en weinig jongeren 

(0 t/m 19 jaar) in Binnenstad oost (11%). Minder dan de helft 

van de woningen betreft een koopwoning en iets meer dan 

de helft van de woningen is gebouwd in de periode vóór 1945.   
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Op alle zes de thema’s samen scoort Binnenstad oost, 

ten opzichte van de andere buurten, in 2018 ‘gemiddeld’. 

Het thema woonomgeving scoort ‘beneden gemiddeld’, 

evenals het bijbehorende aspect openbare ruimte. Het aspect 

veiligheid scoort ‘ruim beneden gemiddeld’. Binnenstad oost 

heeft van alle buurten de hoogste score op de veiligheidsindex 

Binnenstad oost 

Situatie 2018: gemiddeld

(hoe hoger, hoe onveiliger). Relatief veel bewoners ervaren 

sociale overlast en naar verhouding voelen meer bewoners dan 

gemiddeld zich ‘vaak’ onveilig in hun eigen buurt. Er is een 

lage tevredenheid met de parkeergelegenheid, het openbaar 

groen, speelmogelijkheden voor kinderen en voorzieningen voor 

jongeren. Dat is door de hoge woning- en bevolkingsdichtheid in 

Binnenstad oost niet verrassend. Maar ook met het basisonderwijs 

is men minder tevreden dan gemiddeld. Het thema actief laat een 

‘ruim bovengemiddelde’ score zien, met name doordat bewoners 

zich actief inzetten voor de buurt en door relatief veel vrijwilligers. 

Tot slot zien we op cultureel gebied dat relatief veel bewoners 

wel eens een dance-/houseparty, museum, muziekconcert of 

bioscoop bezoeken. 

De overige thema’s en aspecten laten een gemiddelde uitkomst 

zien. Als we verder inzoomen, vallen nog enkele achterliggende 

indicatoren op. Zo is bijvoorbeeld de verhuismobiliteit hoog 

in Binnenstad oost; dit kan van invloed zijn op de binding die 

bewoners hebben met de buurt. Verder zien we dat relatief 

veel bewoners regelmatig sporten, zich gezond voelen, en zich 

medeverantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in hun buurt.
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Binnenstad oost heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte 

van de andere buurten, ‘ongunstig’ ontwikkeld. Twee thema’s – 

samenleven en woonomgeving – laten hetzelfde beeld zien. Zo 

beoordelen bewoners hun woonomgeving gemiddeld met een lager 

rapportcijfer dan in 2016 (7,5 versus 8,0) en ervaren meer bewoners 

verloedering en sociale overlast in hun buurt. In de Hinthamerstraat 

liggen twee coffeeshops en een dak- en thuislozenopvang. Volgens 

de Veiligheidsmonitor 2018 is er extra inzet om de overlast in de 

omgeving van de Hinthamerstraat en Jeroen Bosch tuin aan te 

pakken. Zo is er meer surveillance op straat en er wordt gesproken 

met inwoners en winkeliers (over hoe het gaat). Daarnaast zijn 

minder bewoners tevreden met de parkeergelegenheid in de buurt. 

De score op de veiligheidsindex nam toe (hoe hoger, hoe onveiliger) 

en meer bewoners voelen zich ‘vaak’ onveilig. Het gaat bij de 

veiligheidsindex zowel om een verminderde veiligheidsbeleving als 

om hogere politiecijfers. Door deze uitkomsten laat veiligheid een 

‘ongunstige’ ontwikkeling zien. Bij samenleven zien we dat het 

aandeel bewoners dat vindt dat men in de buurt prettig met elkaar 

omgaat is afgenomen. Terwijl dit gemiddeld in de gemeente juist 

toenam. Bewoners beoordelen het contact met buurtgenoten en de 

tolerantie in de buurt met lagere rapportcijfers dan in 2016. Verder 

is er meer geregistreerd schoolverzuim* onder 13 t/m 17 jarigen. 

Het thema bewoners ontwikkelde zich positief. Zo wonen er naar 

verhouding minder (mogelijk) kwetsbare groepen voor bijvoorbeeld 

armoede, zoals werkzoekenden zonder baan en huishoudens met 

een inkomen onder de lage-inkomensgrens. 

Binnenstad oost 

Ontwikkeling 2016 - 2018: 
ongunstig
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*  Dit kan betekenen dat er daadwerkelijk meer verzuim is, maar het kan ook zijn dat 
het verzuim beter wordt gesignaleerd en geregistreerd.
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Bewoners Binnenstad oost ’s-Hertogenbosch

Aantal inwoners 2.001 153.452

% 0 t/m 19 jaar 11,1 21,4

% 20 t/m 64 jaar 62,8 61,1

% 65 jaar en ouder 26,1 17,5

Inkomen

Gemiddeld huishoudensinkomen (€) 29.900 28.400

%  Huishoudens onder lage-inkomensgrens 11,0 8,5

% Bijstandsuitkeringen (BUIG) 11 7

% Werkzoekenden zonder baan 7 6

Woningen

Aantal woningen 1.189 69.907

% t/m 1944 51,6 10,6

% 1945 t/m 1969 4,2 25,2

% 1970 t/m 1989 17,5 33,6

% 1990 t/m 2004 25,1 17,5

% 2005 t/m 2016 1,6 13,1

Gemiddelde WOZ-waarde (€) 287.570 239.560

% Koopwoningen 43,4 57,6

Oppervlakte

Landoppervlak (ha.) 30 11.808

Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 67,3 12,9

 Rapportcijfers

   Contact met  

buurtgenoten 6,5 / 6,8

  Tolerantie 7,0 / 7,2

  Geluk 7,9 / 7,9

  Woning 8,1 / 7,9

  Woonomgeving 7,5 / 7,5

Buurt in cijfers 
2018

15,9 7,1

% 75 jaar en ouder

82,3 79,7

%  Nederlandse achtergrond

10,9 8,9

%  Westerse  
migratie achtergrond

6,8 11,4

%  Niet-westerse  
migratieachtergrond

1,6 3,7

% Eenoudergezin



De Hofstad vormt het noordoostelijke 

deel van de wijk Binnenstad. 

De buurt telt zo’n 1.100 bewoners, 

met relatief weinig jongeren tot 

en met 19 jaar (13%) en weinig 

65-plussers (8,8%). 

De 
Hofstad

3.
De Hofstad is een dichtbevolkte en bebouwde buurt. 

Er staan naar verhouding veel huurwoningen en de 

gemiddelde woningwaarde is er lager dan gemiddeld. 
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Op alle zes de thema’s samen scoort de Hofstad, ten opzichte 

van andere buurten, in 2018 ‘beneden gemiddeld’. De thema’s 

woonomgeving en leren en de bijbehorende aspecten veiligheid 

en basisonderwijs scoren ‘ruim beneden gemiddeld’. In de 

Hofstad voelen relatief veel bewoners zich ‘vaak’ onveilig en er 

wordt veel sociale overlast ervaren. Volgens de Veiligheidsmonitor 

De Hofstad 

Situatie 2018: beneden gemiddeld

2018 is er een toestroom van kwetsbare huishoudens in sociale 

huurwoningen. Tevens is de score op de veiligheidsindex hoog 

(hoe hoger, hoe onveiliger). Er staan in deze buurt vrij veel 

(goedkope) huurwoningen. De bewoners beoordelen hun woning  

met een voldoende (6,7), maar dit is een stuk lager dan gemiddeld  

in de gemeente (7,9). BrabantWonen gaat 400 woningen in de 

buurt renoveren. Relatief weinig bewoners zijn tevreden met de 

parkeergelegenheid en het openbaar groen in de buurt. Ook 

ervaren bewoners iets meer verloedering. De woonomgeving wordt 

beoordeeld met het rapportcijfer 6,3. Gemiddeld in ’s-Hertogenbosch 

is dit een 7,5. Bij het thema leren zien we dat het geregistreerde 

schoolverzuim* onder zowel 5 t/m 12 jarigen als 13 t/m 17 jarigen 

hoog is en dat de tevredenheid met het basisonderwijs beneden 

gemiddeld is. Bij het aspect samenleven zien we dat minder bewoners 

dan gemiddeld vinden dat mensen in de buurt prettig met elkaar 

omgaan. Ook het rapportcijfer voor tolerantie in de buurt is lager dan 

gemiddeld. Het aandeel bewoners dat zich medeverantwoordelijk 

voelt voor de leefbaarheid in de buurt is iets lager dan gemiddeld. 

Maar tegelijkertijd geven relatief veel bewoners aan dat zij zich actief 

inzetten voor de buurt. Volgens wijkprofessionals wordt de buurt 

goed schoongehouden door enkele actieve buurtbewoners. Uit het 

aspect sport blijkt dat relatief weinig bewoners regelmatig sporten 

of lid zijn van een sportvereniging. Geen van de thema’s en aspecten 

heeft een ‘bovengemiddelde’ uitkomst, maar we zien enkele positieve 

uitschieters. Zo zijn bewoners tevreden met voorzieningen voor 

jongeren en die voor ouderen en bezoeken meer bewoners dan 

gemiddeld wel eens een dance-/houseparty. 
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*  Dit kan betekenen dat er daadwerkelijk meer verzuim is dan gemiddeld,  
maar het kan ook zijn dat het verzuim beter wordt geregistreerd. Mogelijk zijn 
er verschillen tussen scholen rond signalering en registratie ervan.



De Hofstad heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte 

van de andere buurten, ‘ongunstig’ ontwikkeld. Dit geldt ook 

voor de drie thema’s actief, leren en woonomgeving. Bewoners 

beoordelen de eigen woonomgeving met een lager rapportcijfer 

dan in 2016 (6,3 versus 6,9); gemiddeld in ’s-Hertogenbosch nam 

het rapportcijfer voor de woonomgeving juist toe. Bij veiligheid 

zien we dat meer bewoners zich ‘vaak’ onveilig voelen en dat 

er meer sociale overlast wordt ervaren. Ook de veiligheidsindex 

ontwikkelde zich ongunstig. Minder bewoners sporten regelmatig, 

zijn lid van een sportvereniging of bezoeken wel eens een museum, 

voorstelling of muziekconcert. Er is een lagere tevredenheid met 

de eigen gezondheid en het aandeel bewoners dat zich door 

hun gezondheid beperkt voelt in het dagelijks leven nam iets toe. 

Positieve ontwikkelingen zien we bij de aspecten sociaal netwerk 

en voorzieningen. Vergeleken met 2016 kunnen meer bewoners 

voor hulp terecht bij familie en vrienden en maken ze daar meer 

gebruik van. Ook nam het aandeel mantelzorgers toe. Verder valt 

op dat bewoners meer tevreden zijn met de speelmogelijkheden 

voor kinderen, voorzieningen voor jongeren en die voor ouderen. 

Tot slot wordt het contact met buurtgenoten met een hoger 

rapportcijfer (6,4) beoordeeld dan twee jaar geleden (5,7).  

De Hofstad 

Ontwikkeling 2016 - 2018: 
ongunstig
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Bewoners De Hofstad ’s-Hertogenbosch

Aantal inwoners 1.098 153.452

% 0 t/m 19 jaar 13,2 21,4

% 20 t/m 64 jaar 78,0 61,1

% 65 jaar en ouder 8,8 17,5

Inkomen

Gemiddeld huishoudensinkomen (€) 25.400 28.400

%  Huishoudens onder lage-inkomensgrens 18,0 8,5

% Bijstandsuitkeringen (BUIG) 11 7

% Werkzoekenden zonder baan 11 6

Woningen

Aantal woningen 647 69.907

% t/m 1944 24,4 10,6

% 1945 t/m 1969 3,2 25,2

% 1970 t/m 1989 42,7 33,6

% 1990 t/m 2004 24,0 17,5

% 2005 t/m 2016 5,7 13,1

Gemiddelde WOZ-waarde (€) 180.350 239.560

% Koopwoningen 37,7 57,6

Oppervlakte

Landoppervlak (ha.) 10 11.808

Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 113,0 12,9

 Rapportcijfers

   Contact met  

buurtgenoten 6,4 / 6,8

  Tolerantie 6,7 / 7,2

  Geluk 7,5 / 7,9

  Woning 6,7 / 7,9

  Woonomgeving 6,3 / 7,5

Buurt in cijfers 
2018

2,2 7,1

% 75 jaar en ouder

69,6 79,7

%  Nederlandse achtergrond

9,8 8,9

%  Westerse  
migratie achtergrond

20,6 11,4

%  Niet-westerse  
migratieachtergrond

2,6 3,7

% Eenoudergezin



De buurt Binnenstad noord ligt 

tussen de Zuid-Willemsvaart 

en de Aa aan de noordzijde 

van de Binnenstad. De buurt 

is deels geherstructureerd 

en vrij dichtbevolkt. 

Binnenstad 
noord

4.
Er wonen zo’n 870 inwoners in Binnenstad noord.  

Er staan veel huurwoningen en een aantal verzorgingsflats; 

het aandeel 65-plussers is dan ook hoger dan gemiddeld 

(42%). Het aandeel jongeren (0 t/m 19 jaar) is met 5,8% 

bijzonder laag (gemiddeld 21%). De woningen zijn 

grotendeels in de periode 1970 – 1989 gebouwd. 
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Op alle zes de thema’s samen scoort Binnenstad noord,  

ten opzichte van de andere buurten, in 2018 ‘gemiddeld’. 

Het thema bewoners scoort ‘beneden gemiddeld’. Er wonen 

relatief veel (mogelijk) kwetsbare groepen voor bijvoorbeeld 

armoede, eenzaamheid, woon- en zorgopgaven in de buurt. 

Denk hierbij aan het aandeel 75-plussers, bijstandsgerechtigden, 

Binnenstad noord 

Situatie 2018: gemiddeld

werkzoekenden zonder baan en huishoudens met een inkomen 

onder de lage-inkomensgrens. Het aandeel eenoudergezinnen 

is er lager dan gemiddeld. De andere thema’s en aspecten 

hebben een ‘gemiddelde’ uitkomst. Als we daar kijken naar de 

achterliggende indicatoren, zien we dat er een lage tevredenheid 

is met speelmogelijkheden voor kinderen en voorzieningen 

voor jongeren. Voorzieningen voor ouderen worden iets beter 

dan gemiddeld beoordeeld. Wijkprofessionals geven aan 

dat er twee voorzieningen zijn om elkaar te ontmoeten in of 

vlakbij woonzorgcentrum Nieuwehagen. Boefjes en Barista’s 

is een plek voor ouders met jonge kinderen, waarbij ouderen 

uit Nieuwehagen hen kunnen ontmoeten. ’t Meijerke is een 

ontmoetingsruimte voor ouderen. Deze voorziening is ook 

toegankelijk voor mensen met een klein netwerk of mensen die 

zich eenzaam of geïsoleerd voelen. 

Bewoners zijn minder tevreden dan gemiddeld met de eigen 

gezondheid en voelen zich vaker hierdoor beperkt bij dagelijkse 

bezigheden. Dit is wellicht (deels) toe te schrijven aan de gemiddeld 

hogere leeftijd van bewoners in Binnenstad noord. Verder vinden 

relatief weinig bewoners dat men in de buurt prettig met elkaar 

omgaat en ervaren zij relatief veel sociale overlast. Bij het thema 

leren zien we dat er weinig geregistreerd schoolverzuim* is onder 

13 t/m 17 jarigen. Maar bij leren zien we ook dat het aandeel 

18 t/m 22 jarigen dat in het bezit is van een startkwalificatie lager is 

dan gemiddeld, evenals de tevredenheid met het basisonderwijs. 
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*  Dit kan betekenen dat er daadwerkelijk minder verzuim is dan gemiddeld, 
maar het kan ook te maken hebben met verschillen tussen scholen rond 
signalering en registratie ervan. 



Binnenstad noord heeft zich de afgelopen twee jaren, ten 

opzichte van de andere buurten, ‘gemiddeld’ ontwikkeld. 

Ongunstige ontwikkelingen zien we op het gebied van  

inkomen, omgaan met elkaar, gezondheid en woningen.  

Zo is het aandeel werkzoekenden zonder baan iets toegenomen; 

terwijl dit gemiddeld gezien afnam. Ook is er een (lichte) 

stijging van het aandeel huishoudens met een inkomen onder 

de lage-inkomensgrens en bijstandsgerechtigden. Dit zijn 

(mogelijk) kwetsbare groepen voor bijvoorbeeld armoede. 

Bewoners van Binnenstad noord zijn minder positief over de 

eigen gezondheid dan twee jaar geleden. De reden voor de 

‘ongunstige’ ontwikkeling bij woningen is het afgenomen aandeel 

koopwoningen. Andere opvallendheden zijn dat minder bewoners 

vinden dat men in de buurt prettig met elkaar omgaat. Ook is de 

tevredenheid met voorzieningen voor jongeren en voor ouderen 

afgenomen. Er zijn twee aspecten – openbare ruimte en veiligheid 

– die zich ‘gunstig’ ontwikkelden. Zo is men meer tevreden met 

de parkeergelegenheid en het openbaar groen in de buurt. 

Op het gebied van veiligheid is de score op de veiligheidsindex 

afgenomen (hoe lager, hoe veiliger). Tot slot doen meer bewoners 

vrijwilligerswerk. 

Binnenstad noord 

Ontwikkeling 2016 - 2018: 
gemiddeld
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Bewoners Binnenstad 
noord ’s-Hertogenbosch

Aantal inwoners 867 153.452

% 0 t/m 19 jaar 5,8 21,4

% 20 t/m 64 jaar 52,2 61,1

% 65 jaar en ouder 42,0 17,5

Inkomen

Gemiddeld huishoudensinkomen (€) 23.800 28.400

%  Huishoudens onder lage-inkomensgrens 15,3 8,5

% Bijstandsuitkeringen (BUIG) 20 7

% Werkzoekenden zonder baan 13 6

Woningen

Aantal woningen 648 69.907

% t/m 1944 4,5 10,6

% 1945 t/m 1969 0,5 25,2

% 1970 t/m 1989 69,4 33,6

% 1990 t/m 2004 14,8 17,5

% 2005 t/m 2016 10,8 13,1

Gemiddelde WOZ-waarde (€) 207.730 239.560

% Koopwoningen 21,5 57,6

Oppervlakte

Landoppervlak (ha.) 13 11.808

Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 68,6 12,9

 Rapportcijfers

   Contact met  

buurtgenoten 6,8 / 6,8

  Tolerantie 7,0 / 7,2

  Geluk 7,8 / 7,9

  Woning 7,8 / 7,9

  Woonomgeving 7,5 / 7,5

Buurt in cijfers 
2018

26,5 7,1

% 75 jaar en ouder

79,5 79,7

%  Nederlandse achtergrond

9,3 8,9

%  Westerse  
migratie achtergrond

11,2 11,4

%  Niet-westerse  
migratieachtergrond

1,4 3,7

% Eenoudergezin



Het Zand is de buurt tussen 

Binnenstad centrum en het 

spoor. Het is vooral bekend 

door het Centraal Station van 

Het 
Zand

5.

’s-Hertogenbosch en de Drakenfontein. Aan de noordkant 

is veel bedrijvigheid; aan de zuidkant staan veel kantoren. 

De buurt telt zo’n 2.500 inwoners. Er wonen relatief 

weinig jongeren tot en met 19 jaar (8,9%) en weinig 

65-plussers (10%). De helft van de woningen is gebouwd 

in de periode vóór 1945. 
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Op alle zes de thema’s samen scoort het Zand, ten opzichte 

van de andere buurten, in 2018 ‘gemiddeld’. Dit geldt ook 

voor elk afzonderlijk thema. Het aspect voorzieningen scoort 

‘beneden gemiddeld’. Hier zien we een lage tevredenheid 

met voorzieningen voor ouderen en speelmogelijkheden voor 

kinderen. De tevredenheid met de voorzieningen voor ouderen 

Het Zand 

Situatie 2016: gemiddeld

is zelfs het laagst van alle buurten in ’s-Hertogenbosch. 

Als we verder inzoomen, vallen ondanks de ‘gemiddelde’ scores 

van de thema’s en aspecten een aantal achterliggende indicatoren 

op. Zoals een lage tevredenheid met het basisonderwijs, de 

parkeergelegenheid en het openbaar groen in de buurt.  

De veiligheidsindex heeft een relatief hoge score (hoe hoger, 

hoe onveiliger) en bewoners ervaren er naar verhouding veel 

sociale overlast. In het Zand wonen relatief veel huishoudens 

met een inkomen onder de lage-inkomensgrens; dit kan een 

(mogelijk) kwetsbare groep zijn voor bijvoorbeeld armoede. In 

de buurt is een hoge verhuismobiliteit; dit is mogelijk van invloed 

op de binding met de buurt. Toch voelen veel bewoners zich 

medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. 

Positief is verder dat relatief veel 18 t/m 22 jarigen in het bezit 

zijn van een startkwalificatie. Uit het thema actief blijkt dat 

relatief veel bewoners regelmatig sporten en wel eens een 

dance-/houseparty, museum of muziekconcert bezoeken. 

Ten slotte is het aandeel bewoners dat voor hulp terecht kan 

bij vrienden of familie hoger dan gemiddeld.
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Het Zand heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte van 

de andere buurten, ‘gemiddeld’ ontwikkeld. Hetzelfde geldt 

voor elk afzonderlijk thema. Twee aspecten laten een ‘gunstige’ 

ontwikkeling zien, namelijk sociaal netwerk en omgaan met 

elkaar. Voor het contact met buurtgenoten geven bewoners 

een hoger rapportcijfer dan in 2016. Bovendien geven minder 

bewoners aan hooguit één keer per maand vrienden of familie  

te ontmoeten. Ook het aandeel bewoners dat voor hulp terecht 

kan bij én hulp krijgt van familie en vrienden is toegenomen.  

Het aspect woningen heeft zich ‘ongunstig’ ontwikkeld. De reden 

hiervoor is een meer dan gemiddelde afname van het aandeel 

koopwoningen in de buurt. 

Verder valt de afgenomen tevredenheid met voorzieningen voor 

ouderen op en er is meer geregistreerd schoolverzuim* onder  

13 t/m 17 jarigen. Op cultureel gebied zien we dat meer 

bewoners wel eens een dance-/houseparty of bioscoop bezoeken. 

Tot slot wordt de woonomgeving met een hoger rapportcijfer 

beoordeeld. 

Het Zand 

Ontwikkeling 2016 - 2018: 
gemiddeld
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ook zijn dat het verzuim beter wordt gesignaleerd en geregistreerd. 
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Bewoners Het Zand ’s-Hertogenbosch

Aantal inwoners 2.502 153.452

% 0 t/m 19 jaar 8,9 21,4

% 20 t/m 64 jaar 81,1 61,1

% 65 jaar en ouder 10,0 17,5

Inkomen

Gemiddeld huishoudensinkomen (€) 25.900 28.400

%  Huishoudens onder lage-inkomensgrens 16,2 8,5

% Bijstandsuitkeringen (BUIG) 12 7

% Werkzoekenden zonder baan 7 6

Woningen

Aantal woningen 1.402 69.907

% t/m 1944 51,0 10,6

% 1945 t/m 1969 8,2 25,2

% 1970 t/m 1989 29,4 33,6

% 1990 t/m 2004 10,7 17,5

% 2005 t/m 2016 0,7 13,1

Gemiddelde WOZ-waarde (€) 217.290 239.560

% Koopwoningen 35,7 57,6

Oppervlakte

Landoppervlak (ha.) 53 11.808

Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 45,2 12,9

 Rapportcijfers

   Contact met  

buurtgenoten 7,0 / 6,8

  Tolerantie 7,2 / 7,2

  Geluk 8,0 / 7,9

  Woning 7,9 / 7,9

  Woonomgeving 7,5 / 7,5

Buurt in cijfers 
2018

2,8 7,1

% 75 jaar en ouder

78,1 79,7

%  Nederlandse achtergrond

11,6 8,9

%  Westerse  
migratie achtergrond

10,3 11,4

%  Niet-westerse  
migratieachtergrond

2,4 3,7

% Eenoudergezin



Aan de zuidkant van de wijk 

Binnenstad grenst de buurt 

Vughterpoort aan de gemeente 

Vught. Vughterpoort is een smalle 

buurt, bebouwd met vooral villa’s 

en twee-onder-een-kappers. 

Vughterpoort

De buurt bestaat dan ook volledig uit (dure) koopwoningen 

die bijna allemaal gebouwd zijn vóór 1945. Het is een kleine 

buurt met ongeveer 360 inwoners. Het aandeel jongeren 

(0 t/m 19 jaar) ligt naar verhouding vrij hoog (29%), in 

tegenstelling tot het aandeel 20 t/m 44 jarigen (14%).  
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3
1
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Op alle zes de thema’s samen scoort Vughterpoort, ten opzichte 

van de andere buurten, in 2018 ‘bovengemiddeld’. Ook veel 

thema’s en aspecten scoren ‘(ruim) bovengemiddeld’. Zo kent 

de buurt een hoog aandeel mantelzorgers en vrijwilligers en 

hebben weinig bewoners hooguit één keer per maand contact 

met familie en vrienden. Daarbij is het aandeel bewoners dat zich 

Vughterpoort 

Situatie 2016: bovengemiddeld
actief inzet voor de eigen buurt hoog en voelen bewoners zich 

meer dan gemiddeld medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid 

in de buurt. Bewoners beoordelen de eigen gezondheid veelal 

als ‘uitstekend’ of ‘(zeer) goed’ en weinig bewoners voelen zich 

beperkt door hun gezondheid bij dagelijkse bezigheden. Bewoners 

van Vughterpoort zijn bovengemiddeld gelukkig (8,2). Relatief veel 

bewoners sporten regelmatig, zijn lid van een sportvereniging en 

bezoeken culturele activiteiten (zoals een voorstelling, museum of 

bioscoop). Er wonen in Vughterpoort weinig (mogelijk) kwetsbare 

groepen voor bijvoorbeeld armoede, zoals huishoudens met een 

inkomen onder de lage-inkomensgrens, bijstandsgerechtigden en 

werkzoekenden zonder baan. Bovendien staan er vrijwel alleen 

(dure) koopwoningen in deze buurt, die door bewoners gemiddeld 

het beste worden beoordeeld van alle buurten (8,8). Verder 

vallen hoge rapportcijfers op voor de woonomgeving (8,7), het 

contact met buurtgenoten (8,1) en de tolerantie in de buurt (7,9). 

Bij leren zien we dat veel 18 t/m 22 jarigen in het bezit zijn van 

een startkwalificatie. Bewoners zijn in hoge mate tevreden met 

de parkeervoorzieningen en het openbaar groen in de buurt. 

Een aspect scoort ‘beneden gemiddeld’: voorzieningen. Er is een 

(iets) lage(re) tevredenheid met voorzieningen voor ouderen, 

speelmogelijkheden voor kinderen, voorzieningen voor jongeren 

en winkels voor dagelijkse boodschappen. Een ander onderwerp 

waar de buurt negatief op scoort is de gemiddelde CO2-uitstoot; 

van alle buurten is het elektra- en gasverbruik van particuliere 

huishoudens het hoogst in Vughterpoort. 
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Vughterpoort:  
situatie 2018

  Ruim bovengemiddeld

 Bovengemiddeld 

 Gemiddeld 
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Vughterpoort heeft zich de afgelopen twee jaren, ten opzichte 

van de andere buurten, ‘gemiddeld’ ontwikkeld. De aspecten 

woningen, voortgezet onderwijs en sport laten een ‘gunstige’ 

ontwikkeling zien. In Vughterpoort is de gemiddelde WOZ-waarde 

van woningen meer dan gemiddeld toegenomen. Bij voortgezet 

onderwijs zien we dat meer 18 t/m 22 jarigen in het bezit zijn 

van een startkwalificatie. Meer bewoners sporten regelmatig 

en ze zijn vaker lid van een sportvereniging. Drie aspecten – 

inkomen, binding en sociaal netwerk – laten een ‘ongunstige’ 

ontwikkeling zien. Zo nam het aandeel eenoudergezinnen 

en werkzoekenden zonder baan toe; terwijl gemiddeld in 

’s-Hertogenbosch het aandeel eenoudergezinnen gelijk bleef en 

het aandeel werkzoekenden zonder baan juist afnam. De redenen 

voor de ongunstige ontwikkeling bij binding, is de toegenomen 

verhuismobiliteit en verminderd medeverantwoordelijkheidsgevoel 

voor de leefbaarheid in de buurt. Desondanks scoort Vughterpoort 

op het aspect binding nog steeds ‘bovengemiddeld’.  

Verder maken minder bewoners voor hulp gebruik van familie en 

vrienden, vergeleken met 2016.

 

Vughterpoort 

Ontwikkeling 2016 - 2018: 
gemiddeld
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Vughterpoort: 
ontwikkeling 2016 - 2018
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Bewoners Vughterpoort ’s-Hertogenbosch

Aantal inwoners 356 153.452

% 0 t/m 19 jaar 28,9 21,4

% 20 t/m 64 jaar 47,8 61,1

% 65 jaar en ouder 23,3 17,5

Inkomen

Gemiddeld huishoudensinkomen (€) 38.800 28.400

%  Huishoudens onder lage-inkomensgrens 0 8,5

% Bijstandsuitkeringen (BUIG) 1 7

% Werkzoekenden zonder baan 3 6

Woningen

Aantal woningen 135 69.907

% t/m 1944 96,3 10,6

% 1945 t/m 1969 2,2 25,2

% 1970 t/m 1989 0 33,6

% 1990 t/m 2004 1,5 17,5

% 2005 t/m 2016 0 13,1

Gemiddelde WOZ-waarde (€) 627.050 239.560

% Koopwoningen 100 57,6

Oppervlakte

Landoppervlak (ha.) 24 11.808

Bevolkingsdichtheid (inw./ha.) 15,1 12,9

 Rapportcijfers

   Contact met  

buurtgenoten 8,1 / 6,8

  Tolerantie 7,9 / 7,2

  Geluk 8,2 / 7,9

  Woning 8,8 / 7,9

  Woonomgeving 8,7 / 7,5

Buurt in cijfers 
2018

5,6 7,1

% 75 jaar en ouder

95,2 79,7

%  Nederlandse achtergrond

3,9 8,9

%  Westerse  
migratie achtergrond

0,8 11,4

%  Niet-westerse  
migratieachtergrond

2,3 3,7

% Eenoudergezin



Benieuwd naar de 
andere wijken?

www.s-hertogenbosch.nl/wijkenbuurtmonitor

http://www.s-hertogenbosch.nl/wijkenbuurtmonitor

