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Introductie 
Dit document beschrijft de uitkomsten van de tweemeting van de Integrale wijkaanpak De Wierden.  

De integrale wijkaanpak is een intensieve samenwerking tussen de gemeente en diverse partners zoals 

woningcorporaties, politie, welzijnsorganisatie de Schoor, scholen en de Zorggroep. 

 

De Wierden is een wijk in Almere Haven, het oudste stadsdeel van Almere. De wijk heeft op 1 januari 

2017 3317 inwoners. Het grootste deel van de wijk is gebouwd in de eerste helft jaren ’80.  

 

Vanaf 2008 voeren de verschillende partners in de wijk een actieprogramma uit waarin maatregelen voor 

de verbetering en samenhang in de wijk zijn opgenomen. Dat De Wierden één van de wijken is waar de 

integrale wijkaanpak op wordt toegespitst komt voort uit de sociale analyse van De Wierden uit 2006
1
. 

In deze analyse, die beschouwd kan worden als nulmeting, kwamen verschillende aandachtspunten naar 

voren zoals concentratie van armoede, minder goede kansen voor kinderen om goed op te groeien, 

verloedering van de buurt en weinig diversiteit in het woningaanbod.  

 

In de Integrale Wijkaanpak De Wierden zijn, in eerste instantie, vijf kernopgaven geformuleerd. In 2010 

is Integrale Wijkaanpak geëvalueerd
2
. Bij deze evaluatie- de zogeheten eenmeting-zijn de gegevens van 

de nulmeting in 2006 vergeleken met gegevens van 2010, om te zien hoe het met de gestelde doelen 

gaat en welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de wijk. 

 

In 2012 is de samenwerking tussen de gemeente en de twee woningcorporaties in de wijk verlengd
3
. Bij 

deze verlenging zijn de maatschappelijke ambities van de aanpak binnen de wijk aangescherpt en 

opnieuw vastgelegd. Bij deze aanscherping zijn de maatschappelijke ambities onderverdeeld in vier 

hoofdopgaven
4
, die de maatschappelijke ambities en effecten voor 2020 omschrijven en waarin veel 

elementen uit de oorspronkelijke vijf kernopgaven te onderscheiden zijn. De voortgang op de vier 

hoofdopgaven wordt in deze tweemeting geëvalueerd.  

 

Hoofdopgave/ benoemde maatschappelijke ambities en effecten 

1. Kinderen hebben optimale kansen in De Wierden 

- De jeugd in De Wierden neemt net zo veel deel aan onderwijs, sport, cultuur, welzijn en 

andere vormen van persoonlijke ontwikkeling als gemiddeld in Almere. 

- Kinderen op Bredeschool de Wierwinde hebben cito-scores die minimaal gelijk zijn aan het 

gemiddelde in Almere. 

- Het aandeel jongeren uit de Wierden dat het voortgezet onderwijs met een startkwalificatie 

verlaat is minimaal gelijk aan het gemiddelde in Almere Haven. 

2. Armoede in De Wierden is sterk verminderd 

 De armoedegebieden van 2012 slinken eerst weer tot hotspots en daarna komt het 

armoedeaandeel gelijk te staan met gemiddelde in Almere Haven. 

 Het aandeel bewoners dat participeert in betaalde arbeid is minimaal gelijk aan het gemiddelde 

in Almere Haven. 

3. Bewoners in De Wierden zijn zelfstandig en nemen zelf initiatief 

 Bewoners organiseren activiteiten voor bewoners (bijvoorbeeld in het Wierdendok) met een 

positief effect op leefbaarheid, omgangsvormen en betrokkenheid. 

 Bewoners die verminderd zelfredzaam zijn worden in staat gesteld tot maatschappelijke 

participatie, via onder andere het activeringscentrum. 

 Bewoners nemen onderdelen van het beheer van hun directe woonomgeving (openbare ruimte, 

tuinen en portieken) zelf op zich met een positief effect op leefbaarheid, woonwaardering en 

betrokkenheid. 

4. De Wierden wordt een gewilde wijk 

 Door woningverbetering, verkoop van sociale huurwoningen en nieuwbouw van ontbrekende 

woningsegmenten zal De Wierden een meer divers woningaanbod krijgen. 

 Doordat er voor alle doelgroepen woningen beschikbaar zijn krijgt De Wierden een meer 

gemengde en draagkrachtige bevolkingssamenstelling. 

 Door de woningdifferentiatie in combinatie met de Voordeelregeling kunnen bewoners in De 

                                                           
1
 De Wierden, Onderzoek &Statistiek, gemeente Almere, mei 2006 

2
 Eenmeting 2010, Integrale wijkaanpak De Wierden, Onderzoek &Statistiek, gemeente Almere, september 2010. 

Naar dit rapport wordt in deze rapportage verder verwezen als Eenmeting 2010. 
3
 https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/wijkaanpak-de-wierden-gaat-door/ 

4
 Uitvoeringsovereenkomst Integrale wijkaanpak 2012-2020. 
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Wierden doorstromen naar een passende woning, waardoor zij hun wooncarrière in de wijk 

verlengen. 

 Door de nieuwbouw van een integraal kindcentrum (brede school) zullen kinderen uit De 

Wierden en omgeving optimaal onderwijs en voor-/ naschoolse activiteiten kunnen genieten. 

Het Wierdendok is onderdeel van deze ontwikkeling, hierbij zijn activiteiten voor en door 

bewoners het uitgangspunt. 

 Door de oplevering van een eigentijdse supermarkt in de nabijheid van De Wierden zal een 

positief effect ontstaan op de woonwaardering van De Wierden. 

 Door uitvoering van groot onderhoud van de openbare ruimte zal de gebruiks-, verblijfs- en 

toekomstkwaliteit van de wijk verbeteren. Dit heeft een positief effect op de woonwaardering 

van en beeldvorming over De Wierden. 

 Na uitvoering van groot onderhoud investeren partijen in ontwikkeling van gezamenlijk 

buurtbeheer. 

Bron: Uitvoeringsovereenkomst Integrale wijkaanpak De Wierden 2012-2020, overeenkomst 

Gemeente Almere, Stichting de Alliantie en Stichting Ymere. 

 

Om de voortgang op de vier hoofdopgaven in beeld te brengen zijn er gegevens verzameld over 

verschillende indicatoren die raken aan de hoofdopgaven. De indicatoren zijn zowel feitelijke gegevens, 

afkomstig van de gemeente, als gegevens uit bewonersenquêtes. Bij de betrokken afdeling, 

ProgrammaBureau Stad (PBS), is daarnaast informatie opgevraagd over activiteiten in De Wierden die 

gericht zijn op de doelstellingen uit de integrale wijkaanpak. Op basis van de aangeleverde documenten 

van activiteiten is vervolgens besproken in hoeverre deze activiteiten relevant zijn voor De Wierden en 

hoe deze activiteiten kunnen bijdragen aan de doelstellingen uit de uitvoeringsovereenkomst. Ook is er 

in dit gesprek gevraagd naar zaken zoals de achtergrond en looptijd van activiteiten
5
.  

 

Een algemeen aandachtspunt bij het bepalen van de voortgang op doelstellingen van een integrale 

wijkaanpak is dat het vaak lastig, zo niet onmogelijk is, om verbanden te bepalen tussen uitgevoerde 

activiteiten en mogelijke effecten binnen de wijk. Gewenste effecten zijn vaak algemene doelen zoals het 

versterken van leefbaarheid of het tegengaan van armoede. Veel ontwikkelingen, binnen en buiten de 

wijk of gemeente, hebben echter effect op deze algemene doelen. Verbanden tussen uitgevoerde 

activiteiten en het wel of niet optreden van gewenste ontwikkelingen zijn daarom lastig of onmogelijk te 

bepalen. 

 

Tabel 1 geeft een kort overzicht van de aangeleverde documenten met gegevens over activiteiten in De 

Wierden en/of de binnenring van Almere Haven. 

 

Tabel 1: Kort overzicht documenten met activiteiten De Wierden 

Document Korte omschrijving document 

Voortgangsrapportage met doelen uit 2014 Document met beschrijving van doelen, acties, 

wat er tot nu toe bereikt is, knelpunten en acties/ 

maatregelen. 

 

Het document is opgebouwd onder de kopjes: 

 Stimuleren zelforganiserend vermogen 

 Aanpak overlast 

 Aanpak armoede 

 Stimuleren doorstroom en positieve 

instroom 

 Voldoende en passende voorzieningen 

 Basis op orde (onder andere gericht op 

onderhoud openbare ruimte) 

 Sterk merk Haven 

Ambitiebord binnenring 2015 Document met een overzicht van projecten, 

weergave van resultaten, budget en realisatie, per 

prestatieveld en trekker. Het document is 

onderverdeeld in de volgende kopjes: 

 Ik voel me thuis in de buurt 

                                                           
5
 Naar de uitkomsten van dit gesprek en verdere ontvangen informatie van de betrokken medewerker, wordt in deze 

rapportage verwezen als ‘Persoonlijke mededeling medewerker PBS’. 
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 Ik kan met ontplooien in mijn buurt 

 Binnenring is een aantrekkelijke wijk voor 

nieuwe bewoners, ondernemers en 

bezoekers 

 

Ambitiebord binnenring 2016 Document met een overzicht projecten, weergave 

resultaten, budget en realisatie, per prestatieveld 

en trekker. Het document is onderverdeeld in de 

volgende kopjes: 

 Ik voel me thuis in de buurt 

 Ik kan met ontplooien in mijn buurt 

 Binnenring is een aantrekkelijke wijk voor 

nieuwe bewoners, ondernemers en 

bezoekers 

 

 

Uit de combinatie van feitelijke gegevens, de uitkomsten van bewonersenquêtes, de beschrijving van de 

context
6
 en de ondernomen activiteiten wordt inzicht gegeven over voortgang van de hoofdopgaven. 

 

1.1. Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft een blik op De Wierden met een update van de gegevens uit de nulmeting en 

eenmeting over bevolkingsopbouw en woningvoorraad binnen de wijk.  

 

Hoofdstuk 3 tot met 6 gaan nader in op ontwikkelingen die raken aan de hoofdopgaven. De focus ligt 

voor deze ontwikkelingen zoveel mogelijk op de periode van (vlak voor) de eenmeting in 2010 tot eind 

2016, afhankelijk van databeschikbaarheid. Elementen van de oorspronkelijke kernopgaven worden 

meegenomen voor zover zij, wat betreft het onderwerp, raken aan de nieuwe hoofdopgaven. 

 

Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de voortgang van de integrale wijkaanpak over de periode 2010 tot 

en met 2016. 

 

  

                                                           
6
 Zoals bijvoorbeeld economische ontwikkelingen, veranderingen van definities etc. 
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2. Een blik op De Wierden 
Dit hoofdstuk geeft door middel van tabellen een overzicht van de bevolkingsopbouw en 

woningvoorraad in Almere, Almere Haven en De Wierden ten tijde van de nulmeting, eenmeting en de 

huidige tweemeting (gebruikte peildata: 1 januari 2006, 1 januari 2010, 1 januari 2017). 

 

Tabel 2 geeft een algemeen overzicht van de bevolking in de drie gebieden, tabel 3 gaat nader in op 

jongeren en jeugd in Almere. Tabel 4 geeft een overzicht van de woningvoorraad in Almere, Almere 

Haven en De Wierden op de drie peilmomenten. 

 

Uit de tabellen komt het beeld naar voren dat het aandeel jongeren wat lager, het aandeel 

eenouderhuishoudens wat hoger, en het aandeel huurwoningen wat hoger ligt in De Wierden dan in 

Almere gemiddeld. Het aandeel huurwoningen is in De Wierden door de jaren heen wat afgenomen, de 

percentages alleenstaanden en eenouderhuishoudens zijn in de Wierden door de jaren heen wat 

toegenomen.  
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Tabel 2: Kerncijfers bevolkingssamenstelling Almere, Almere Haven en De Wierden 

Indicator Januari 

2006  

  Januari 

2010  

  Januari 

2017  

  

 De 

Wierden 

Almere 

Haven 

Almere De 

Wierden 

Almere 

Haven 

Almere De 

Wierden 

Almere 

Haven 

Almere 

Aantal           

Aantal inwoners 3430 22565 178458 3428 22266 188077 3317 22476 200920 

Aantal huishoudens 1618 9981 71807 1632 10196 77777 1648 10641 86496 

Gemiddelde 

huishoudgrootte 

2,1 2,3 2,5 2,1 2,2 2,4 2,0 2,1 2,3 

Leeftijd           

tot 25 jaar 32% 32% 36% 31% 30% 35% 29% 28% 32% 

25 tot 45 jaar 26% 25% 34% 26% 24% 31% 26% 24% 28% 

45 tot 65 jaar 27% 32% 23% 29% 33% 27% 28% 29% 30% 

65 en ouder 15% 11% 7% 14% 13% 8% 17% 18% 10% 

Huishoudtype          

Paar zonder kind 26% 27% 24% 24% 27% 23% 22% 27% 23% 

Paar met kind 24% 31% 39% 24% 29% 38% 22% 26% 35% 

Eenouderhuishouden 10% 8% 8% 10% 8% 8% 13% 9% 9% 

Alleenstaande 39% 33% 28% 40% 36% 30% 43% 38% 33% 

Overig 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 

Etniciteit          

Nederlands 65% 73% 65% 61% 72% 63% 60% 70% 59% 

Niet-Westers 

allochtoon 

25% 16% 25% 30% 18% 27% 30% 20% 30% 

Westers allochtoon 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

bron: GBA 

 

Tabel 3: Kerncijfers jeugd Almere, Almere Haven en De Wierden 

Indicator Januari 

2006  

  Januari 

2010  

  Januari 

2017  

  

 De 

Wierden 

Almere 

Haven 

Almere De 

Wierden 

Almere 

Haven 

Almere De 

Wierden 

Almere 

Haven 

Almere 

Jeugd tot 23 jaar
7
          

Absoluut 991 6556 60676 938 5983 61382 885 5793 60119 

Relatief (% 

bevolking) 

29% 29% 34% 27% 27% 33% 27% 26% 30% 

0 tot 6 jaar 7% 7% 10% 7% 7% 8% 8% 7% 7% 

6 tot 13 jaar 8% 8% 11% 8% 8% 10% 8% 8% 9% 

13 tot 19 jaar 7% 8% 9% 7% 7% 9% 6% 7% 8% 

19 tot 23 jaar 7% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 5% 

Kind-

volwassenratio
8
 

27 27 38 26 25 35 28 26 31 

Etniciteit 0 -23 jaar          

Nederlands 

 

51% 66% 59% 45% 63% 57% 48% 61% 53% 

Niet-westers 

allochtoon 

41% 25% 33% 47% 28% 35% 43% 30% 38% 

Westers allochtoon 8% 8% 8% 8% 9% 8% 9% 9% 9% 

Huishoudens          

Aandeel 

huishoudens met 

kinderen 0 t/m 17 

jaar
9
 

27% 29% 40% 25% 26% 37% 26% 25% 32% 

Aantal kinderen 0 

t/m 17 jaar 

720 4764 48428 691 4441 47858 715 4570 46548 

Gemiddeld aantal 

kinderen (0 t/m 17 

jaar) per gezin 

1,66 1,67 1,72 1,68 1,69 1,70 1,69 1,73 1,70 

Bron: GBA  

                                                           
7
 De indeling naar leeftijd is aangepast ten opzichte van de Eenmeting uit 2010, dit om beter aan te sluiten bij de 

verschillende leeftijdsgroepen uit de Lokale Educatieve Agenda (Lea 2015-2019) 
8
 Aantal kinderen jonger dan 18 jaar per 100 volwassenen. 

9
 Gegevens over 2006 en 2010 zijn herberekend en wijken af van de gegevens zoals weergegeven in de Eenmeting 

uit 2010. 
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Tabel 4: Kerncijfers woningen Almere, Almere Haven en De Wierden 

Indicator Januari 

2006 

  Januari 

2010 

  Januari 

2017 

  

 De 

Wierden 

Almere 

Haven 

Almere De 

Wierden 

Almere 

Haven 

Almere De 

Wierden 

Almere 

Haven 

Almere 

woningen                   

Aantal 1630 9695 69003 1654 9897 74094 1598 10183 80653 

huur koop                   

Woningen omgezet 

van huur naar koop 

192 1243 4797 251 1408 5784 256 1734 8197 

huurwoningen 1168 4731 25571 1133 4591 25967 1072 4449 25698 

Woningen omgezet 

van koop naar huur 

0 0 0 0 0 0 0 7 368 

koopwoningen 270 3721 38635 270 3898 42343 270 3993 46390 

meergezins/ 

eensgezins 

                

aandeel 

eengezinswoning 

62% 70% 78% 63% 70% 77% 61% 68% 75% 

huurkoop aandelen                  

Woningen omgezet 

van huur naar koop 

12% 13% 7% 15% 14% 8% 16% 17% 10% 

huurwoningen 72% 49% 37% 69% 46% 35% 67% 44% 32% 

Woningen omgezet 

van koop naar huur 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

koopwoningen 17% 38% 56% 16% 39% 57% 17% 39% 58% 

Aandeel sociale 

huur  

         

Sociale huur ten 

opzichte van alle 

huur in het gebied 

Niet beschikbaar Niet beschikbaar 100% 96% 84% 

Bron: Wonenbestand 
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3. Kinderen hebben optimale kansen in De Wierden 
Deze hoofdopgave heeft grote raakvlakken met de oorspronkelijke kernopgave ‘De Jeugd Centraal’. De 

hoofdopgave ‘Kinderen hebben optimale kansen in de Wierden’ richt zich op het bieden van 

(onderwijs-) kansen aan de jeugd van De Wierden.  

 

Onder de hoofdopgave vallen de volgende doelstellingen: 

 

 De jeugd (0 tot 23 jaar) in De Wierden neemt net zo veel deel aan onderwijs, sport, 

cultuur, welzijn en andere vormen van persoonlijke ontwikkeling als gemiddeld in Almere. 

 Kinderen op Bredeschool De Wierwinde hebben cito-scores die minimaal gelijk zijn aan 

het gemiddelde in Almere. 

 Het aandeel jongeren (12 tot 23 jaar) uit De Wierden dat het voorgezet onderwijs met een 

startkwalificatie verlaat is minimaal gelijk aan het gemiddelde in Almere Haven. 

 

De hoofdopgave is succesvol als kinderen en jongeren in De Wierden voor wat betreft de deelname aan 

activiteiten, onderwijsresultaten en de uitval uit het onderwijs net zo goed of beter scoren als kinderen 

en jongeren in Almere of in Almere Haven. 

 

3.1. Ontwikkeling kwetsbare groepen kinderen/ jongeren  
Bepaalde groepen kinderen of jongeren kunnen als relatief kwetsbaar beschouwd worden. Dit zijn 

bijvoorbeeld kinderen of jongeren die opgroeien in eenouderhuishoudens, kinderen met een 

leerlinggewicht (een maat voor een lage opleiding van ouders van leerlingen primair onderwijs), 

kinderen of jongeren die opgroeien in huishoudens die gebruik maken van de gemeentelijke financiële 

regelingen
10

 of kinderen of jongeren met een indicatie voor jeugdzorg. 

 

De ontwikkeling van deze groepen kinderen of jongeren over de periode 2009-2017 wordt hieronder 

(voor zover mogelijk) voor Almere, Almere Haven en De Wierden in kaart gebracht. 

 

Het percentage kinderen of jongeren dat opgroeit in een eenouderhuishouden is in De Wierden hoger 

dan Almere Haven of in Almere. Het aandeel kinderen of jongeren dat opgroeit in een 

eenouderhuishouden in De Wierden neemt van 2009 tot 2012 in verhouding sterk toe en blijft daarna 

stabiel(er), zie figuur 1 en tabel 5. 

 

  

Figuur 1: Ontwikkeling van het aandeel kinderen of jongeren dat opgroeit in een eenoudergezin, De 

Wierden, Almere Haven en Almere, januari 2009 tot en met januari 2017 

Bron: GBA 

 

                                                           
10

 Inherent aan het gebruik van de financiële regelingen is dat het huishoudinkomen niet hoger is dan 120% van het 

sociaal minimum, maar in de meeste gevallen niet hoger is dan 105%.  
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Tabel 5: Ontwikkeling van het aandeel kinderen of dat opgroeit in een eenoudergezin, De Wierden, 

Almere Haven en Almere, januari 2009 tot en met januari 2017 

Bron: GBA 

 1-jan-

2009 

1-jan-

2010 

1-jan-

2011 

1-jan-

2012 

1-jan-

2013 

1-jan-

2014 

1-jan-

2015 

1-jan-

2016 

1-jan-

2017 

De Wierden 37% 39% 42% 44% 43% 43% 43% 44% 45% 

Almere 

Haven 

26% 26% 27% 28% 28% 28% 28% 30% 31% 

Almere 20% 20% 21% 22% 22% 22% 23% 24% 24% 

 

Een groep in principe kwetsbare kinderen zijn kinderen (basisschoolleerlingen) met een leerlinggewicht. 

Dit zijn kinderen waarvan de ouders (of één van de ouders) laagopgeleid zijn. Ouders met een lage 

opleiding kunnen mogelijk het kind niet alle (leer-)ondersteuning geven die het nodig heeft. 

 

De definitie van het leerlinggewicht is de afgelopen jaren gewijzigd, dit heeft tot gevolg dat de aandelen 

basisschoolleerlingen met een gewicht in 2010 en 2016 niet één op één met elkaar vergelijkbaar zijn
11

. 

Om deze reden is ervoor gekozen om, in plaats van het overzicht van het aandeel leerlingen met een 

leerlinggewicht in de drie gebieden in 2010 en 2016, de ‘verhouding’ tussen het aandeel leerlingen met 

een gewicht in De Wierden en Almere Haven en het aandeel leerlingen in Almere aan te geven. Uit een 

vergelijking blijkt dan dat het aandeel leerlingen met een leerlinggewicht in De Wierden in 2016 minder 

sterk afwijkt van het aandeel leerlingen met een gewicht in Almere, dan in 2010 het geval was. Ook in 

Almere Haven is 2016 ten opzichte van 2010 de ‘afwijking’ ten opzichte van het Almeerse gemiddelde 

gedaald. 

 

Tabel 6: Verhouding aandelen leerlingen met een leerlinggewicht in De Wierden en Almere Haven ten 

opzichte van Almere, 2010 en 2016 

 2010 

 

Verhouding aandeel leerlingen met een 

leerlinggewicht ten opzichte van het aandeel 

leerlingen met een gewicht in Almere 

Oktober 2016* 

 

Verhouding aandeel leerlingen met een 

leerlinggewicht ten opzichte van het 

aandeel leerlingen met een gewicht in 

Almere 

 De Wierden Almere 

Haven 

Almere De Wierden Almere 

Haven 

Almere 

Verhouding aandeel 

leerlingen met een 

leerlingewicht tov het 

aandeel in Almere 

3,58 1,58 1  2,59 1,30 1 

Bron: Eenmeting 2010 (gegevens 2010), DUO (gegevens oktober 2016) 

* Voorlopige cijfers 

 

Minderjarigen die in huishouden met weinig geld opgroeien worden mogelijk ook belemmerd in hun 

opgroeien
12

. Om die minderjarigen in kaart te brengen kan gekeken worden naar kinderen in 

huishoudens die gebruik maken van gemeentelijke financiële regelingen, zoals bijvoorbeeld de bijstand 

of de kwijtschelding van de gemeentelijke belasting. Inherent aan het gebruik kunnen maken van deze 

regelingen is dat het huishoudinkomen niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum, maar in de 

meeste gevallen niet hoger is dan 105%.  

 

Zie figuur 2 en tabel 7 voor de ontwikkeling van het aandeel minderjarigen in cliëntenhuishoudens 

financiële regelingen in Almere, Almere Haven en De Wierden. 

 

  

                                                           
11

 Tot 2006 werden “de gewichten” toegekend op basis van de etniciteit en het opleidingsniveau van de ouders, 

vanaf 2006, met een gefaseerde invoering, alleen op basis van het (lage) opleidingsniveau van de ouders. In 2010 

was deze fasering nog niet voltooid, in het jaar 2016 wel. 
12

 Deze weergave verschilt van de weergave van het aandeel minderjarige kinderen die in een minimahuishouden 

opgroeien uit 2010. Doordat bepaalde gegevens niet meer beschikbaar zijn, kan vanaf 2013 alleen het aandeel 

minima dat opgroeit in een huishouden dat gebruikt maakt van de financiële regelingen van de gemeente worden 

weergeven.  



 

 
12 

Het aandeel minderjarigen in huishoudens die gebruik maken van financiële (gemeentelijke) regelingen 

is hoog in De Wierden, in vergelijking met Haven en Almere. Het aandeel minderjarigen dat opgroeit in 

een huishouden dat gebruik maakt van één of meerdere inkomensregelingen van de gemeente is voor de 

Wierden in 2016 wat hoger dan in 2010. Ook in Almere en Almere Haven is het aandeel kinderen dat 

opgroeit in een huishouden dat gebruikt maakt van regelingen toegenomen. De toename in Almere, en 

dan vooral de toename in Almere Haven, is groter dan de (relatieve) toename in De Wierden. 

 

 

Figuur 2: Ontwikkeling van het aandeel minderjarigen in huishoudens die gebruik maken van financiële 

gemeentelijke regelingen, De Wierden, Haven en Almere, jaren 2009 tot en met 2016. 

Bronnen: Databestanden Minima 2009-2012, databestanden Cliënten inkomensregelingen 2013-2016 

 

Tabel 7: Ontwikkeling van het aandeel minderjarigen in huishoudens die gebruik maken van financiële 

gemeentelijke regelingen, De Wierden, Haven en Almere, jaren 2009 tot en met 2016. 

Bronnen: Databestanden Minima 2009-2012, databestanden Cliënten inkomensregelingen 2013-2016 

 Aandeel kinderen dat opgroeit in huishoudens die regelingen gebruiken (inkomen tot 120% 

sociaal minimum) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Wierden 30% 31% 35% 36% 36% 35% 32% 33% 

Almere 

Haven 

18% 18% 21% 21% 21% 21% 21% 23% 

Almere 12% 11% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

 

Kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben kunnen jeugdzorg krijgen. Figuur 3 en 

tabel 8 geven een overzicht van de ontwikkeling van het aandeel 0 tot en met 17-jarigen met een 

jeugdzorgindicatie over de periode 2010-2015. Het percentage jongeren met een jeugdzorgindicatie is 

in de Wierden hoger dan in Almere gemiddeld. Het aandeel kinderen met een jeugdzorgindicatie is in 

De wierden in 2010-2015 afgenomen tot omstreeks het gemiddelde niveau in Almere
13

.  

                                                           
13

 De website buurtintegratie.nl van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de bron van deze cijfers, 

geeft geen indicatie van de mogelijke oorzaken van deze relatief sterke afname. 
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Figuur 3: Ontwikkeling aandeel 0 tot en met 17-jarigen met een jeugdzorgindicatie 

Bron: website buurtintegratie.nl, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

Tabel 8: Ontwikkeling aandeel 0 tot en met 17-jarigen met een jeugdzorgindicatie 

Bron: Website buurtintegratie.nl, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

De Wierden 2,2% 2,8% 2,4% 2,3% 2,1% 1,6% 

Almere  1,8% 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 

 

 

3.2. Doelstelling: De jeugd (0 tot 23 jaar) in De Wierden neemt net zo 
veel deel aan onderwijs, sport, cultuur, welzijn en andere vormen 
van persoonlijke ontwikkeling als gemiddeld in Almere 

 

Over participatie van de jeugd (0 tot 23 jaar) zijn met uitzondering van de participatie aan onderwijs, 

geen of weinig (leeftijd-) specifieke gegevens beschikbaar. Wel zijn er verschillende gegevens over de 

sociale participatie van alle inwoners van De Wierden (of in bepaalde gevallen: alleen voor Almere 

Haven (+Hout)) beschikbaar. 

 

In de miniwijkpeiling 2017
14

 is er aan de inwoners van De Wierden een aantal vragen gesteld over hun 

activiteiten. Deze vragen zijn ook eerder, in 2009 en 2013, aan inwoners gesteld ten behoeve van de 

Veiligheidsmonitor/ wijkpeiling
15

. Zie figuur 4 voor het overzicht van de ontwikkeling van de 

Schaalscore sociale participatie
16

 die opgebouwd is uit de antwoorden op deze vragen. 

 

Voor recente jaren is er geen informatie beschikbaar over de schaalscore sociale participatie op het 

niveau van Almere of Almere Haven. De schaalscore Sociale Participatie is daarnaast voor De Wierden 

niet veranderd
17

 tussen 2009 en 2013 of tussen 2013 en 2017. Uit de ontwikkeling van de schaalscore 

Sociale participatie kan daarom geen conclusie getrokken worden over de ontwikkeling van de staat van 

sociale participatie in De Wierden. 

                                                           
14

 Factsheet Mini-wijkpeiling 2017- De Wierden- bewoners over hun wijk, gemeente Almere, 2017 
15

 Veiligheidsmonitor Wijkpeiling 2013, Almeerders over hun wijk, Onderzoek & Statistiek, gemeente Almere, mei 

2014 

Veiligheidsmonitor Wijkpeiling 2009, Almeerders over hun wijk, Onderzoek & Statistiek, gemeente Almere, juni 

2010 
16

 Score die opgesteld is op basis van 8 vragen gericht op sociale participatie. Een score van 0 geeft een lage sociale 

participatie aan, een score van 10 geeft een hoge sociale participatie aan. 
17

 Het verschil in de Schaalscore Sociale participatie tussen 2009 en 2013 is van die grootte dat het verschil 

statistisch gezien op toeval kan berusten. Het verschil is niet significant. 
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Figuur 4: Ontwikkeling schaalscore sociale participatie De Wierden, Almere Haven en Almere 

(interpretatie scores: 0=weinig, 10=veel), jaren 2009, 2013 en 2017. 

 

Verschillende sportonderzoeken geven een overzicht van het aandeel Almeerders dat twaalf keer of meer 

per jaar sport
18

. Bewoners in Haven+ Hout sporten in 2010 en 2014 wat minder vaak dan Almeerders 

gemiddeld. Hoe vaak iemand sport hangt echter samen met de leeftijd; des te ouder iemand is, des te 

minder iemand sport. Almere Haven is een wijk met relatief een oudere populatie, wat het relatief 

weinig sporten mogelijk kan verklaren. In 2014 is het verschil tussen het aandeel van mensen die twaalf 

keer per jaar of meer sporten toegenomen tussen de bewoners van Haven+ Hout en de bewoners van 

Almere in het geheel. 

 

Figuur 5: Ontwikkeling aandeel inwoners dat 12 keer per jaar of meer sport, 2010 en 2014 

 

In de vragenlijst van Almere in de Peiling 2014 en 2016 zijn inwoners gevraagd hoe vaak zij culturele 

uitstapjes maken, bijvoorbeeld naar theater, bioscoop, museum of concert
19

. Inwoners van Almere 

Haven maken relatief wat vaker dan gemiddeld in Almere een cultureel uitstapje. Zowel inwoners van 

Almere als inwoners van Almere Haven maken in 2016 wat vaker een cultureel uitstapje dan in 2014 het 

geval was. Het stijgen van de frequentie van het doen van uitstapjes in Almere Haven wijkt niet sterk af 

van het beeld van de stijging in Almere in haar geheel. 

 

                                                           
18

 Sportonderzoek 2014, 20110 en 2006 (specifieke bronnen even opvragen bij William) 
19

 Databestanden Almere in de Peiling 2014 en 2016, Onderzoek &Statistiek, gemeente Almere. In 2010 zijn in 

Almere in de Peiling niet dezelfde vragen over het deelnemen aan culturele uitstapjes gevraagd als in 2016. Het is 

daarom niet mogelijk om 2010 met 2016 te vergelijken. 
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Figuur 6: Frequentie van het maken van culturele uitstapjes, Almere en Almere Haven voor 2014 en 

2016  

 

Onderwijs 

De Wierden kent in de periode tot eind 2016 één basisschool- De Wierwinde- binnen haar 

wijkgrenzen. Met ingang van 2017 is De Wierwinde verhuisd en van naam veranderd. De school is met 

ingang van januari 2017 verder gegaan als De Aquamarijn in de wijk De Laren
20

.  

 

In 2010 gingen zo’n vier van de tien leerlingen van De Wierden binnen de eigen wijk naar school. Dit 

aandeel was wat lager dan in Almere gemiddeld (5 á 6 van de tien leerlingen). In oktober 2016 ging 

39% van de leerlingen die wonen in De Wierden naar de Wierwinde/ Aquamarijn. In oktober 2016 trok 

de Wierwinde/ Aquamarijn echter ook 48% van de leerlingen die wonen in De Laren, de nieuwe wijk 

van de school. 

 

Jongeren die het onderwijs verlaten zonder een diploma op tenminste mbo-2 of havo/vwo niveau zijn 

voortijdige schoolverlaters. Deze jongeren hebben het onderwijs verlaten voordat zij een startkwalificatie 

op de arbeidsmarkt hebben kunnen halen. Figuur 7 en tabel 9 geven een overzicht van de ontwikkeling 

van het aandeel voortijdige schoolverlaters (16 tot en met 22 jaar) in De Wierden, Almere Haven en 

Almere over de periode oktober 2011-oktober 2016. Het aandeel voortijdige schoolverlaters in Almere 

Haven en De Wierden is in deze periode wat hoger dan in Almere gemiddeld. Het aandeel voortijdige 

schoolverlaters is in deze periode zowel voor Almere in het geheel, als in Almere Haven en in De 

Wierden door de jaren heen afgenomen. 

                                                           
20

 Bron: http://aquamarijn.asg-almere.nl/ 
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Figuur 7: Ontwikkeling aandeel voortijdige schoolverlaters (16 tot en met 22 jaar), De Wierden, Almere 

Haven en Almere, periode oktober 2011- oktober 2015 

Bron: bestand 12-meting, 2015-10, Onderzoek & Statistiek Almere  

 

Tabel 9: Ontwikkeling aandeel voortijdige schoolverlaters (16 tot en met 22 jaar), De Wierden, Almere 

Haven en Almere, periode oktober 2011- oktober 2015 

 okt. 2011 okt. 2012 okt. 2013 okt. 2014 okt. 2015 

De Wierden 13% 10% 12% 7% 8% 

Haven 11% 11% 9% 7% 7% 

Almere 9% 9% 7% 6% 6% 

Bron: bestand 12-meting, 2015-10, Onderzoek& Statistiek Almere  

 

3.3. Doelstelling: Kinderen op Bredeschool De Wierwinde hebben cito-
scores die minimaal gelijk zijn aan het gemiddelde in Almere 

Basisschoolleerlingen krijgen aan in de achtste groep een schooladvies en leggen de eindtoets af. Tot 

2014/2015 legden leerlingen eerst een eindtoets af en kregen daarna, mede op basis van de uitkomsten 

van deze toets, een schooladvies. In 2014/2015 is deze volgorde omgedraaid en is het aanbod van 

eindtoetsen veranderd. 

 

In 2014/2015 leggen leerlingen niet meer de Citotoets Basisonderwijs af, maar de Centrale Eindtoets 

van Cito of één van de andere toegelaten eindtoetsen. In 2014/2015 en 2015/2016 heeft een ruime 

meerderheid van de Almeerse scholen, waaronder De Wierwinde, gekozen voor de Centrale Eindtoets 

van Cito als eindtoets
21

.  

 

Figuur 8 geeft een overzicht de gemiddelde score van leerlingen op Almeerse scholen en leerlingen van 

De Wierwinde op de Centrale eindtoets (mogelijke scores lopen van 500 tot 550 punten). De 

gemiddelde score van leerlingen van De Wierwinde is zowel in 2014/2015 als in 2015/2016 lager dan 

gemiddelde score van Almeerse leerlingen op de Centrale Eindtoets. De gemiddelde score van 

leerlingen van De Wierwinde is in 2015/2016 wel toegenomen ten opzichte van 2014/2015. 

 

                                                           
21

 Deze Centrale Eindtoets kan gezien worden als opvolger van de Eindtoets basisonderwijs, maar het zijn twee 

verschillende toetsen. Resultaten van leerlingen op de Centrale Eindtoets kunnen daarom niet vergeleken worden 

met de resultaten van leerlingen op de Eindtoets Basisonderwijs in eerder jaren. Bron: Terugblik 2015: resultaten 

Centrale Eindtoets 2015, College voor Toetsen en Examens, januari 2016 
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Figuur 8: Gemiddelde score op de Centrale Eindtoets, leerlingen van De Wierwinde en leerlingen op 

Almeerse scholen 

Bron: DUO 

 

3.4. Doelstelling: het aandeel jongeren (12 tot 23 jaar) uit De Wierden 
dat het voorgezet onderwijs met een startkwalificatie verlaat is 
minimaal gelijk aan het gemiddelde in Almere Haven 

Om een startkwalificatie te behalen moeten leerlingen een opleiding van tenminste mbo-niveau 2 of 

havo/vwo afronden. Leerlingen waarvan verwacht kan worden dat ze niet in staat zijn hun 

startkwalificatie te behalen, bijvoorbeeld omdat ze voor een langere periode op het speciaal onderwijs of 

het praktijkonderwijs hebben gezeten kunnen een persoonlijke startkwalificatie ontvangen. 

 

Leerlingen die op het vmbo zitten, moeten om hun startkwalificatie te behalen dus naast hun vmbo-

opleiding ook een andere opleiding afronden. Om deze reden is er voor gekozen om, in plaats van het 

behalen van een startkwalificatie bij het verlaten van het voortgezet onderwijs, de ontwikkeling van het 

aandeel jongeren met een startkwalificatie op 22-jarige leeftijd voor deze doelstelling in kaart te 

brengen, zie figuur 9. In deze figuur is zowel het behalen van een ‘officiële’ startkwalificatie als het 

behalen van een persoonlijke startkwalificatie als startkwalificatie meegeteld. 

 

Het aandeel jongeren dat in De Wierden, Almere Haven en Almere in het geheel op 22-jarige leeftijd 

een startkwalificatie heeft behaald stijgt door de jaren heen. Het aandeel 22-jarigen met een 

startkwalificatie in De Wierden schommelt sterk van jaar tot jaar. Door het kleine aantal 22-jarige 

jongeren (in oktober 2015 gaat het bijvoorbeeld om in totaal 37 22-jarige jongeren in De Wierden) 

hebben kleinere veranderingen al snel een groot effect. Er kunnen daarom maar weinig of geen 

conclusies getrokken worden over de ontwikkeling van het aandeel 22-jarige jongeren met een 

startkwalificatie in De Wierden.  
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Figuur 9: Aandeel 22-jarigen met een startkwalificatie in Almere, Almere Haven en De Wierden  

Bron: vsv-bestanden jaren 2009-2015 

 

In de wijk spelen daarnaast ook enkele ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de 

ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in De Wierden. 

 

Zo kan de sluiting van De Wierwinde, en daarop volgende verhuizing naar De Aquamarijn gevolgen 

hebben gehad. Kinderen kunnen niet meer naar school in de eigen wijk en De Wierwinde is gesloten. 

Net over de wijkgrens van De Wierden is het nieuwe schoolgebouw van het Integraal kindcentrum De 

Aquamarijn opgeleverd. Kinderen, jongeren en buurtgenoten kunnen binnen De Aquamarijn 

activiteiten volgen en zelf organiseren. Het is onbekend of ouders en hun kinderen het belangrijk vinden 

dat de school wel of niet (officieel) in de eigen wijk staat. 

 

Ook activiteiten zoals de BOFT-aanpak
22

 en activiteiten binnen het jongerencentrum Trapnatov 

kunnen kinderen en jongeren beïnvloeden. Binnen Trapnatov wordt onder andere gewerkt aan het 

tegengaan van voortijdig schoolverlaten
23

.  

 

3.5. Voortgang Hoofddoelstelling 1: Kinderen hebben optimale kansen in De 
Wierden 

Het bovenstaande laat zien dat er binnen De Wierden relatief veel kinderen en jongeren gezien hun 

levensomstandigheden relatief kwetsbaar zijn. Ten opzichte van Almere en Almere Haven groeien zo 

bijvoorbeeld relatief veel jongeren op in een eenoudergezin en/of een huishouden met een laag inkomen. 

Een relatief groot deel van de leerlingen van het primair onderwijs heeft daarnaast een ouder of ouders 

met een lage opleiding (aandeel kinderen met een leerlinggewicht).  

 

Wat betreft de sociale participatie van kinderen en jongeren valt er uit de cijfers weinig te zeggen. Veel 

gegevens zijn alleen beschikbaar voor oudere leeftijdsgroepen en/of alleen op schaalniveau van Almere 

Haven. De sociale participatie in De Wierden is in 2017 niet (significant) veranderd ten opzichte van 

2013. Omdat recente gegevens over de sociale participatie in Almere en Almere Haven ontbreken, is het 

niet mogelijk om de niet (significant) veranderde score voor De Wierden in een bredere context te 

plaatsen. 

 

Voor wat betreft de ontwikkelingen binnen De Wierden opvalt is dat het aandeel kinderen of jongeren 

dat gebruik maakt van jeugdzorg relatief sterk gedaald is. In 2010 was dit aandeel in De Wierden hoger 

dan in Almere gemiddeld. In 2015 nog steeds, maar het verschil tussen het aandeel kinderen/ jongeren 

met jeugdzorg in Almere en in De Wierden is in dat jaar wel fors afgenomen. Ook opvallend is de 

ontwikkeling van het aandeel jongeren uit De Wierden dat voortijdig het onderwijs verlaat. Hoewel dit 

aandeel in oktober 2015 nog wel wat hoger is dan gemiddeld in Almere, is dit aandeel door de jaren 

                                                           
22

 BOFT is een gezondheidsaanpak, waarbij BOFT staat voor “Beweeg elke dag, ontbijt elke dag, fruit en water 

houden je fit en tv, en pc, zeg wat vaker nee”. 
23

 Bron: persoonlijke mededeling medewerker PBS. 
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heen fors gedaald. Vanuit de integrale wijkaanpak is er, bij de activiteiten binnen het jongerencentrum 

Trapnatov ook ingezet op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. 
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4. Armoede in De Wierden is sterk verminderd 
Deze hoofdopgave heeft grote raakvlakken met de oorspronkelijke kernopgave ‘Armoede de deur uit’. 

De hoofdopgave is succesvol als de armoede in De Wierden sterker is afgenomen dan gezien de 

ontwikkelingen in Almere en in Almere Haven verwacht kan worden. 

 

4.1. Doelstelling: de armoedegebieden van 2012 slinken eerst weer tot 
hotspots en daarna komt het armoedeaandeel gelijk te staan met het 
gemiddelde van Almere Haven 

 

Om armoede in De Wierden in beeld te brengen kan gekeken worden naar het aandeel huishoudens dat 

gebruik maakt van gemeentelijke inkomensregelingen. Inherent aan het gebruik kunnen maken van deze 

regelingen is dat het huishoudinkomen in ieder geval niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum, 

maar in de meeste gevallen niet hoger is dan 105%. 

 

Het gebruik van financiële regelingen in gebieden kan afhankelijk van de relatieve hoogte van het 

gebruik onderverdeeld worden in 20% groepen (kwintielen). Gebieden kunnen afhankelijk van het 

aandeel huishoudens met een regeling in het gebied, ingedeeld worden in vijf 20% groepen, variërend 

van groepen gebieden waarin huishoudens regelingen relatief het minst vaak, tot gebieden waarin 

huishoudens relatief het vaakst gebruiken.  

 

Figuur 10 geeft een overzicht van het gebruik van financiële regelingen in De Wierden in 2010 en 2016 

op vijf-positie-postcodeniveau. Voor de indeling van de postcodegebieden in de verschillende 20% 

groepen zijn alle vijf-positie-postcode-gebieden in Almere ingedeeld op basis van het aandeel cliënten 

in het gebied. Het gebruik van financiële regelingen is in het merendeel vijf-positie-postcode-gebieden 

in De Wierden relatief hoog. Het merendeel van de postcodegebieden valt zowel in 2010 als in 2016 in 

de categorie van het 20% hoogste gebruik van regelingen. Eén vijf-positie-postcode-gebied in De 

Wierden valt in 2010 in de categorie van het gemiddeld gebruik van regelingen, en in 2016 in de 

categorie van een wat lager dan gemiddeld gebruik
24

.  

 

Echter, als er gekeken wordt naar het beeld van veranderingen (verschuivingen in de verdeling in het 

gebruik van regelingen in verschillende 20% groepen
25

) tussen 2010 en 2016 op zes-positie-postcode-

niveau komt er juist een licht verslechterd beeld naar voren
26

. Het aantal zes-positie-postcode-

gebieden waarin het gebruik van gemeentelijke regelingen in 2016 ten opzichte van 2010 in een lagere 

categorie valt is net wat lager dan het aantal postcodegebieden die in 2016 ten opzichte van 2010 in een 

hogere categorie vallen. Ook is het aantal postcodegebieden in de hoogste 20%-groep als aandeel van 

het totaal aantal postcodebieden in De Wierden in 2016 net wat hoger dan in 2010 (de 

postcodegebieden worden op basis van de verdeling in Almere onderverdeeld in groepen). 

 

Het aantal gebieden met een hoger dan gemiddelde concentratie van armoede, hier armoedehotspots 

genoemd, is daarom in 2016 ten opzichte van 2010 toegenomen. Het verschil is echter niet erg groot. 

 

                                                           
24

 Dat een gebied in 2016 ten opzichte van 2010 in een andere 20% groep valt zegt niets over een eventuele 

verandering van het aandeel huishoudens dat gebruik maakt van de financiële regelingen. Het gebruik van 

regelingen in de verschillende postcodegebieden binnen De Wierden is voor 2010 uitgezet tegen het gebruik van 

regelingen in verschillende postcode gebieden in Almere in 2010, en voor 2016 tegen het gebruik in de 

verschillende gebieden in Almere in 2016. 
25

 Het gebruik van financiële regelingen in Almere is zo verdeeld dat op zes positie-postcode-niveau een echte 

verdeling in 20% niet mogelijk is, in veel postcodegebieden (>20%)) worden de regelingen niet gebruikt. Er zijn 

daarom 4 groepen gemaakt die zoveel mogelijk aansluiten bij de 20%-groepen. Een groep met postcodegebieden 

waarin er geen gebruik wordt gemaakt van regelingen, een groep met postcodegebieden waarin wel gebruik gemaakt 

wordt van regelingen maar waarin het gebruik onder de grens van het vierde kwintiel ligt, een groep met 

postcodegebieden met gebruik in het vierde kwintiel en een groep postcode gebieden met gebruik in het vijfde 

kwintiel.  

26
 Gegevens op zes-positie-postcode-niveau zijn om privacy redenen niet opgenomen in de rapportage.  
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Overzicht van het gebruik van gemeentelijke 

regelingen in De Wierden, 2010 

Overzicht van het gebruik van gemeentelijke 

regelingen in De Wierden, 2016 

 
 Aandeel huishoudens met een regeling 

 2010 2016 

  0% tot 0,48% 0% tot 1,52% 

 0,48% tot 2,67% 1,52% tot 4,26% 

 2,67% tot 9,18% 4,26% tot 10,54% 

 9,18% tot 18,84% 10,54% tot 19,83% 

 18,84% en hoger 19,83% en hoger 

 Geen gegevens Geen gegevens 

Figuur 10: Omvang cliëntenpopulatie inkomensregelingen Almere, 2016, naar wijken. De 

postcodegebieden in de figuur zijn ingedeeld in 20% groepen, naar het aandeel huishoudens met een 

regelingen 

Bron: Databestand Minima 2010 en Databestand cliënten inkomensregelingen 2016 

 

Het aandeel gebruikers van gemeentelijke regelingen is zowel in Almere, Almere Haven als in De 

Wierden in 2016 toegenomen te opzichte van 2010 (zie figuur 11 en tabel 10). De stijging in het 

gebruik in De Wierden is in verhouding wel lager dan de stijging in Almere en in Almere Haven. 

 
Figuur 11: Ontwikkeling aantal cliënten (aandeel huishoudens) gemeentelijke inkomensregelingen 

Almere, Almere, Almere Haven en De Wierden 

Bronnen: Databestanden Minima 2009-2012, databestanden Cliënten inkomensregelingen 2013-2016 
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Tabel 10: Ontwikkeling aantal cliënten (aandeel huishoudens) gemeentelijke inkomensregelingen 

Almere, Almere, Almere Haven en De Wierden 

Bronnen: Databestanden minima 2009-2012, databestanden cliënten inkomensregelingen 2013-2016 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

De Wierden 25% 23% 26% 27% 26% 29% 25% 25% 

Almere 

Haven 

15% 14% 16% 17% 17% 16% 16% 16% 

Almere 11% 10% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

 
Het hebben van een laag inkomen en het optreden van armoede kan samenhangen met veel 

verschillende aspecten. Van belang zijn de economische omstandigheden, werkgelegenheid in de 

omgeving en de aard van regelingen (vangnetten) die ingesteld zijn om armoede tegen te gaan. De inzet 

van de kredietcrisis in 2008 heeft geleid tot een hogere werkloosheid en daardoor, ook op een wat 

langere termijn, een hoger gebruik van financiële regelingen. Ook privéomstandigheden zoals een 

scheiding kunnen ervoor zorgen dat het inkomen van een persoon fors achteruitgaat. Gemeentelijke 

overheden hebben in het algemeen slechts beperkte mogelijkheden om het optreden van armoede te 

beïnvloeden. 

 

Het gebruik van financiële regelingen in De Wierden ligt hoger dan in Almere en in Almere Haven. Dit 

kan te maken hebben met een net wat andere bevolkingsopbouw (bijv. leeftijd, etniciteit, 

opleidingsniveau) in De Wierden dan in Almere Haven en Almere gemiddeld. 

 

Een ontwikkeling die ook kan meespelen bij het concentreren van lage inkomens is de verscherpte 

regelgeving wat betreft de toewijzing van sociale huurwoningen. Vanaf 1 januari 2011 zijn 

woningcorporaties verplicht een groot deel van de sociale huurwoningen alleen toe te wijzen aan 

huishoudens onder een bepaalde inkomensgrens
27

. Hiervoor hadden woningcorporaties- in ieder geval 

vanuit de landelijke of Europese regelgeving-meer vrijheid bij het toewijzen van woningen. In de eerste 

helft van 2017 geldt dat woningcorporaties jaarlijks minimaal 80% van hun vrijgekomen sociale-

huurwoningen moeten toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 35.739, 10% van de 

woningen mag toegewezen worden aan huishoudens met een inkomen tussen € 35.739 en € 39.874, de 

overige 10% naar huishoudens met een hoger inkomen (prijspeil 2016)
28

. De Wierden is een gebied met 

relatief veel huurwoningen en van deze huurwoningen is nagenoeg elke woning sociale huur. Een 

aanpassing van het landelijke beleid over het toewijzen van sociale huurwoningen, kan daardoor relatief 

veel effect hebben op het gebied. 

 

Dit neemt niet weg dat er binnen de Integrale wijkaanpak De Wierden in de periode 2014-2016 

verschillende ontwikkelingen in gang gezet zijn om het ontstaan van armoede binnen de wijk, en in ieder 

geval de effecten van armoede op huishoudens en de wijk, te verminderen. Zo zijn er binnen de wijk 

cursussen gegeven gericht op het omgaan met financiën en is er ingezet op het faciliteren van initiatieven 

van bewoners en ondernemers. Ook hebben woningcorporaties ingezet op het stimuleren van positieve 

instroom binnen de wijk. In postcodegebieden waar relatief veel mensen met een (zeer) laag inkomen of 

met veel problemen wonen voeren zij intakegesprekken met potentiele nieuwe bewoners. Bewoners 

waarvan woningcorporaties verwacht dat zij veel problemen hebben, worden vriendelijk ontraden om 

een woning te kiezen in een postcodegebied waar al veel problemen optreden en worden verwezen naar 

het woningaanbod in andere gebieden. Deze laatste aanpak is in 2014 ingezet en heeft gelopen tot 

halverwege 2016
29

.  

 

  

                                                           
27

 Bron: website De woningstichting, https://www.dewoningstichting.nl/Sociale-huursector-regles-gegevens-

inkomsten.html, geraadpleegd 26 juli 2017. 

28
 Bron: website Rijksoverheid, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-

antwoord/sociale-huurwoning-voorwaarden, geraadpleegd 26 juli 2017 
29

 Bron: Persoonlijke mededeling medewerker PBS. 

https://www.dewoningstichting.nl/Sociale-huursector-regles-gegevens-inkomsten.html
https://www.dewoningstichting.nl/Sociale-huursector-regles-gegevens-inkomsten.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/sociale-huurwoning-voorwaarden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/sociale-huurwoning-voorwaarden
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Het voeren van intakegesprekken met potentiele bewoners van huurwoningen in postcodegebieden met 

relatief grote concentraties van problemen kunnen er voor zorgen dat de concentratie van problemen in 

deze postcodegebieden afnemen. Daar veel problemen óf financieel zijn óf een sterke invloed kunnen 

hebben op de financiën van bewoners kan het uitvoeren van deze aanpak leiden tot een afname van de 

concentratie van armoede binnen de wijk. Van de 21 zes-positie-gebieden waarvoor de regeling van de 

woningcorporaties gold, is in 2016 ten opzichte van 2010, in drie gebieden de financiële situatie 

verslechterd en in drie gebieden de financiële situatie verbeterd (verbeterd: het postcodegebied valt in 

een lagere 20%-groep in 2016 dan in 2010, verslechterd: het postcodegebied valt in hogere 20%-groep 

in 2016 dan in 2010). Het merendeel van de postcodegebieden waarvoor de aanpak van de 

woningcorporatie gold, vallen in 2016 in dezelfde 20%-groep als in 2010.  

 

4.2. Het aandeel bewoners dat participeert in betaalde arbeid is 
minimaal gelijk aan het gemiddelde van Almere Haven 

Om de participatie aan betaalde arbeid in kaart te brengen kan er in principe gekeken worden naar de 

ontwikkeling van de aandelen niet-werkende-werkzoekenden in de verschillende gebieden. Niet-

werkende-werkzoekenden personen met een WW-uitkering, personen met een bijstandsuitkering of 

werkzoekenden zonder uitkering (voor zover deze bij het UWV ingeschreven zijn).  

Het UWV geeft echter aan dat het cijfers over het aantal werkzoekenden in sterke mate bepaald worden 

hoe werkzoekenden geregistreerd worden
30

. Het aandeel niet-werkende- werkzoekenden binnen een 

gebied kan van jaar tot jaar veranderen, zuiver afhankelijk van veranderingen in registratie
31

. 

Om deze reden is er voor gekozen om niet de ontwikkeling in de aandelen niet-werkende-

werkzoekenden weer te geven, maar alleen de trends in ontwikkelingen te duiden. De term niet-

werkende-werkzoekenden in de onderstaande tekst voor de leesbaarheid hiervoor ingekort tot 

‘werklozen’. In Almere, Almere Haven en De Wierden is het aandeel werklozen in de periode 2010-

2016 toegenomen vanaf het jaar 2013. Het aandeel geregistreerde werklozen stijgt in de drie gebieden 

tot de peildatum 1 januari 2016, waarna het aandeel op de peildatum van 1 januari 2017 weer wat lager 

ligt. De toename van het aandeel werklozen in De Wierden is over de periode januari 2010- januari 

2017 van dezelfde grootteorde als de toename van het aandeel werklozen in Almere in het geheel, de 

toename in Almere Haven is relatief wat kleiner. Het aandeel werklozen in De Wierden ligt over de hele 

periode hoger dan het aandeel werklozen in Almere Haven (en Almere in het geheel). De doelstelling 

dat het aandeel bewoners dat participeert in betaalde arbeid minimaal gelijk is als het gemiddelde in 

Almere Haven wordt daarom niet behaald. 

 

De uitkomsten van de miniwijkpeiling De Wierden geven geen informatie over armoede of participatie 

in betaalde arbeid. 

 

4.3. Voortgang Hoofddoelstelling 2: Armoede in De Wierden is sterk 
verminderd 

De Wierden kent zowel in 2010 als in 2016 relatief meer huishoudens die gebruik maken van financiële 

gemeentelijke regelingen dan Almere en Almere Haven. Huishoudens die gebruik kunnen maken van 

deze financiële regelingen (zoals de bijstand) hebben een huishoudinkomen dat in ieder geval niet hoger 

is dan 120%, maar in de meeste gevallen niet hoger dan 105% van het sociaal minimum. 

 

Hoewel er in de ontwikkeling van het aandeel huishoudens met financiële regelingen op vijf-positie-

postcode-niveau (binnen de context van het aandeel gebruikers van regelingen in Almere) positieve 

ontwikkelingen te ontwaren zijn, geeft een overzicht op zes-positie-postcode niveau een beeld van het 

meer optreden van armoede, en concentratie van armoede in bepaalde postcodegebieden in De 

Wierden. Het verschil tussen 2010 en 2016 is echter niet groot. 

 

  

                                                           
30

 Bron: website werk.nl. Dit is een website van het UWV.  
31

Ook is op 1 januari 2015 is ook de definitie van het aandeel niet werkende werkzoekenden veranderd. Bij de 

berekeningen is voor alle jaren de leeftijdsindeling uit de “oude definitie” aangehouden. Er wordt niet verwacht dat 

de andere aanpassing in de definitie (een kortere gewenste arbeidsduur) leidt tot (grote) veranderingen in aantallen 

ingeschreven werkzoekenden. 
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Verschillende ontwikkelingen kunnen meespelen bij het optreden van armoede, zoals het optreden van 

de economische crisis en de daaruit vloeiende hogere werkloosheid. Meer specifiek voor De Wierden 

kan het aanscherpen van de regelgeving voor de toewijzing van sociale huurwoningen een rol hebben 

gespeeld. Sociale huurwoningen moeten vanaf 2011 meer dan eerder het geval was toegewezen worden 

aan huishoudens met een inkomen tot een bepaald maximum. De Wierden kent ten opzichte van 

Almere en Almere Haven relatief veel huurwoningen en vrijwel elke huurwoning binnen De Wierden 

valt onder sociale huur. 

 

Woningcorporaties hebben binnen De Wierden ingezet op het stimuleren van positieve instroom binnen 

de wijk. De inzet op het stimuleren van positieve instroom is (nog) niet zichtbaar in de cijfers. 

 

De doelstelling dat inwoners van De Wierden evenveel participeren in betaalde arbeid dan inwoners van 

Almere Haven gemiddeld is niet behaald. 
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5. Bewoners in De Wierden zijn zelfstandig en nemen zelf initiatief 
Deze hoofdopgave heeft raakvlakken met de doelstelling ‘Meer participatie in de buurt door 

buurtbewoners en een groter zelforganiserend vermogen van de buurt’, onder de oorspronkelijke 

kernopgave ‘Ontmoet elkaar in De Wierden’. De doelstelling ‘Bewoners in De Wierden zijn zelfstandig 

en nemen zelf initiatief’ richt zich op het versterken van de (gezamenlijke) zelfstandigheid van de 

bewoners van De Wierden. 

 

Onder de hoofdopgave vallen de volgende doelstellingen: 

 

 Bewoners organiseren activiteiten voor bewoners (bijvoorbeeld in het Wierdendok) met een 

positief effect op leefbaarheid, omgangsvormen en betrokkenheid. 

 Bewoners die verminderd zelfredzaam zijn worden in staat gesteld tot maatschappelijke 

participatie, via onder andere het activeringscentrum. 

 Bewoners nemen onderdelen van het beheer van hun directe woonomgeving (openbare ruimte, 

tuinen en portieken) zelf op zich met een positief effect op leefbaarheid, woonwaardering en 

betrokkenheid. 

 

5.1. Bewoners organiseren activiteiten voor bewoners (bijvoorbeeld in 
het Wierdendok) met een positief effect op leefbaarheid, 
omgangsvormen en betrokkenheid 

 

Deze doelstelling kan onderverdeeld worden in het organiseren van activiteiten van en voor bewoners, 

en de effecten die het organiseren van deze activiteiten in de wijk zouden moeten hebben.  

 

Activiteiten voor en door de wijk 

Binnen de integrale wijkaanpak zijn verschillende activiteiten in gang gezet om de betrokkenheid van 

bewoners te versterken. Zo is in de periode 2014 tot en met 2016 onder andere een burendag in de 

Keiwierde georganiseerd, een buurtfeest, en een midzomerfeest in de Hoekwierde, een feest gericht op 

de Binnenring en een luchtkussenfestival
32

.  

 

Ook zijn er verschillende initiatieven uitgevoerd, gericht op het versterken van de maatschappelijke 

participatie van bewoners en de sociale cohesie binnen de wijk. Vier studenten hebben zo in de eerste 

helft van 2016 in het project Springlevende wijk De Wierden onder begeleiding van de Academie van de 

Stad gewerkt aan verschillende maatschappelijke doelstellingen. De studenten woonden (bijna) gratis in 

de wijk in de ruil voor het doen van sociale klussen. De studenten hebben meerdere activiteiten 

georganiseerd met de doelstelling dat buurtbewoners elkaar meer tegenkomen en elkaar beter leren 

kennen. Ook is er ingezet op het door middel van participatie en beheer vergroten van de aandacht en 

inzet van bewoners voor de wijk. Uit de evaluatie van de eerste helft van 2016
33

 blijkt dat de activiteiten 

die zich richtten op ontmoeten relatief goed gelopen hebben, maar dat het de studenten vooral moeilijk 

viel om (volwassen) bewoners van De Wierden meer te betrekken bij de activiteiten die gericht zijn op 

aandacht voor de wijk, participatie en beheer.  

 

Binnen de integrale wijkaanpak is er in De Wierden ook ingezet op het aanbieden van trainingen 

Inkr8
34

. De inkr8-trainingen hebben als doel om sleutelfiguren in de wijk zoals kinderen, ouderen, 

jongeren, maar ook professionals, beter leren om met elkaar en met conflicten om te gaan
35

. Als 

verschillende partijen beter kunnen omgaan met conflicten zou dit kunnen leiden tot meer gesprekken 

en een grotere maatschappelijke samenhang. 

 

 

 

                                                           
32

 Bron: Persoonlijke mededeling medewerker PBS. 
33

 Rapportage Springlevende wijk, evaluatie periode februari 2016- augustus 2016, Academie van de Stad, oktober 

2016. 

34
 Bron: Persoonlijke mededeling medewerker PBS. 

35
 Bronnen: http://www.in-dialoog.com/over-ons/partners/in-kr8/in-kr8.html, http://www.buurtkr8.nl/  

Geraadpleegd 31 juli 2017. 

 
 

http://www.in-dialoog.com/over-ons/partners/in-kr8/in-kr8.html
http://www.buurtkr8.nl/
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In De Wierden zijn er, in de periode 2014-2016, ook twee buurtcommissies actief. Eén commissie is 

een algemene commissie gericht op alle bewoners van De Wierden, een andere commissie is specifiek 

gericht op bewoners van huurwoningen van Ymere. Beide commissies lopen goed eind 2016
36

.  

 

Het Wierdendok is een activiteitencentrum in De Wierden. De buurtcommissies De Wierden en De 

Laren konden voor de verhuizing van de school gebruik maken van het Wierdendok en ruimtes binnen 

De Wierwinde voor het organiseren van activiteiten. Na de verhuizing in januari 2017 kunnen zij hun 

activiteiten voortzetten binnen De Aquamarijn
37. 

De oude gebouwen van De Wierwinde en het 

Wierdendok in De Wierden zijn in 2017 gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen
38
.  

 

Zowel de activiteiten in het Wierdendok als de activiteiten in De Aquamarijn lopen goed
39

. In De 

Aquamarijn werkt (sinds 2017) een betaalde kracht gericht op het organiseren van activiteiten vanuit de 

wijk. Hoewel De Aquamarijn officieel niet binnen de wijk ligt, lijkt de opheffing/ verhuizing van De 

Wierwinde en het Wierendok geen effect te hebben op het kunnen organiseren van activiteiten door 

bewoners. 

 

Mogelijke effecten op leefbaarheid en betrokkenheid 

Het organiseren van activiteiten voor en door bewoners zou effect moeten hebben op de leefbaarheid, 

omgangsvormen en betrokkenheid binnen de wijk. 

 

Voor de scores op leefbaarheid kan er gekeken worden naar de ontwikkeling van scores op basis van de 

leefbarometer
40

 en naar de resultaten van de mini-wijkpeiling. De leefbarometer geeft op basis van een 

model inzicht in de leefbaarheid binnen een gebied. Tabel 11 geeft een overzicht van de scores van de 

verschillende wijken binnen Almere Haven in 2012 en 2014. Scores binnen de leefbarometer lopen van 

1 (zeer onvoldoende) tot en met 9 (uitstekend). 

 

In 2012 had De Wierden, net als de wijk De Hoven binnen Almere Haven de score ‘zwak’. In 2014- 

het meest recente jaar van de leefbarometer- heeft De Wierden binnen Almere Haven, samen met De 

Hoven, de score ‘zwak’ op leefbaarheid. De andere wijken binnen Almere Haven scoren beter in beide 

jaren. 

 

Tabel 11: Overzicht scores wijken Almere Haven leefbaarheidssituatie, 2012 en 2014 

Bron: Leefbarometer 

 2012 2014 

Centrum Almere-Haven 6 Ruim voldoende 5 Voldoende 

De Werven 5 Voldoende 5 Voldoende 

De Hoven 4 Zwak 4 Zwak 

De Meenten 6 Ruim voldoende 6 Ruim voldoende 

De Grienden 6 Ruim voldoende 6 Ruim voldoende 

De Marken 6 Ruim voldoende 6 Ruim voldoende 

De Gouwen 6 Ruim voldoende 7 Goed 

De Wierden 4 Zwak 4 Zwak 

De Velden 9 Uitstekend 9 Uitstekend 

Overgooi 9 Uitstekend 9 Uitstekend 

De Steiger 6 Ruim voldoende 6 Ruim voldoende 

Verspreide Huizen Almere-Haven 8 Zeer goed 8 Zeer goed 

 

Op een lager schaalniveau werkt de leefbarometer met ‘grids’ of rasters van 100 bij 100 meter, zie 

bijlage 1 voor een beeld van De Wierden. Uit deze kaarten komt het beeld naar voren dat de score op 

leefbaarheid in beide jaren de meeste rasters binnen De Wierden zwak is, met positieve uitzonderingen 

                                                           
36

 Bron: Persoonlijke mededeling medewerker PBS. 
37

 Bron: Website Bewonerscommissie De Wierden, http://www.bcdewierden.nl/2016/11/23/sinterklaasfeest/, 

geraadpleegd 7 juni 2017 
38

 Website gemeente Almere, https://www.almere.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-de-laren/nieuwsbrief-de-laren-

december-2016/, geraadpleegd 7 juni 2017 
39

 Bron: Persoonlijke mededeling medewerker PBS. 
40

 Leefbarometer, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, www.leefbaarometer.nl 

http://www.bcdewierden.nl/2016/11/23/sinterklaasfeest/
https://www.almere.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-de-laren/nieuwsbrief-de-laren-december-2016/
https://www.almere.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-de-laren/nieuwsbrief-de-laren-december-2016/
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aan de noord- en zuidkant van het gebied en negatieve uitzonderingen rond de Oldewierde. Het aantal 

negatieve uitzonderingen is in 2014 wat gestegen ten opzichte van 2012. 

 

In de mini-wijkpeiling zijn inwoners van De Wierden onder andere gevraagd naar het rapportcijfer dat 

zij geven aan de leefbaarheid in de buurt. Het rapportcijfer leefbaarheid in 2017 bedraagt 6,5 en is 

hiermee significant lager dan het rapportcijfer leefbaarheid van 6,9 in de buurt uit 2013 en het algemene 

rapportcijfer leefbaarheid van 7,2 voor Almere in het geheel uit 2016. 

 

Overkoepelend is er op basis van de leefbarometer en de mini-wijkpeiling in de periode 2012-2017 

geen positieve ontwikkeling in leefbaarheid in De Wierden te zien. Op wijkniveau is op basis van de 

leefbarometer de leefbaarheid tussen 2012 en 2014 gelijk gebleven. De score uit de mini-wijkpeiling 

laat over de periode 2013-2017 een afname in leefbaarheid zien. 

 

Binnen de miniwijkpeiling is er geen informatie over de ontwikkeling van algemene omgangsvormen 

beschikbaar. Wel zijn er gegevens beschikbaar over de omgang tussen culturen. De score wat betreft de 

omgang tussen culturen is in De Wierden in 2017 afgenomen ten opzichte van 2013 (2013: 6,8, 2017: 

6,0). Score gemeentebreed in 2013
41

: 7,0, waardering scores: 0 =slecht, 10=goed).  

 

Uit de mini-wijkpeiling komt ook naar voren dat de inzet voor de buurt in De Wierden in 2017 

ongeveer gelijk is met 2013 (score 2017: 2,4, 2013: 2,5, waardering scores: 0= slecht, 10=goed. Score 

gemeentebreed in 2013: 1,8)
42

. De score in De Wierden is hiermee in beide jaren hoger dan de 

gemiddelde score in Almere uit 2013. Meer op het niveau van de straat, is de betrokkenheid bij buren in 

De Wierden in 2017 gedaald ten opzichte van 2013 (schaalscore, score 2013: 7,8, score 2017: 7,2. 

Score gemeentebreed in 2013: 7,8). 

 

De leefbaarheid, omgangsvormen en inzet voor de buurt worden door veel verschillende factoren 

beïnvloed, het is onduidelijk of en hoe de ondernomen activiteiten hier effect op hebben gehad. 

 

5.2. Bewoners die verminderd zelfredzaam zijn worden in staat gesteld 
tot maatschappelijke participatie, via onder andere het 
activeringscentrum 

In Almere Haven lopen een aantal initiatieven gericht op het versterken van de maatschappelijke 

participatie van minder zelfredzame inwoners. 

 

Zo is in Almere Haven het activeringscentrum Jan Steen van de Stichting Kwintes gevestigd
43

. Jan Steen 

is een activeringscentrum in de vorm van een inloopatelier. Binnen het centrum kunnen mensen hun 

creativiteit kwijt en kunnen zijn zich (verder) ontwikkelen met steun van professionele begeleiders, 

kunstenaars en vrijwilligers. Ook buurtbewoners, van alle leeftijden, kunnen meedoen met verschillende 

activiteiten.  

 

Ook heeft het CMO Flevoland een project binnen De Wierden uitgevoerd gericht op activering. 

Deelnemers aan dit project hebben deelgenomen aan verschillende activiteiten van de dagbesteding. 

Het project heeft gelopen in 2015 en had ongeveer twintig deelnemers
44

.  

 
  

                                                           
41

 Bron: veiligheidsmonitor/ wijkpeiling 2013, Almeerders over hun wijk, Onderzoek & Statistiek, Gemeente 

Almere, mei 2014. Ook verdere gegevens over gemeentebrede scores in 2013 zijn, tenzij anders aangeven, uit deze 

bron afkomstig. Als er uit de miniwijkpeiling gegevens over de gemeentebrede score voor het jaar 2016 beschikbaar 

zijn wordt deze gemeentebrede score aangehouden en wordt de veiligheidsmonitor/ wijkpeiling 2013 niet als bron 

gebruikt. 
42

 Het verschil in de Schaalscore Inzet voor de buurt tussen 2013 en 2017 is van die grootte dat het verschil 

statistisch gezien op toeval kan berusten. Het verschil is niet significant. 
43

 Website www.kwintes.nl, geraadpleegd 8 juni 2017. Website ervaringswijzer 

https://www.ervaringswijzer.nl/atlas/index.php?cat=4&sub=4&ad=195&verslag=1&plaats=0&regio=0, geraadpleegd 

8 juni 2017. 
44

 Bron: Persoonlijke mededeling medewerker PBS, Ambitiebord binnenring 2015 

http://www.kwintes.nl/
https://www.ervaringswijzer.nl/atlas/index.php?cat=4&sub=4&ad=195&verslag=1&plaats=0&regio=0
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5.3. Doelstelling: bewoners nemen onderdelen van het beheer van hun 
directe woonomgeving (openbare ruimte, tuinen en portieken) zelf 
op zich met een positief effect op de leefbaarheid, woonwaardering 
en betrokkenheid 

Deze doelstelling kan onderverdeeld worden in het deels overnemen van beheer door bewoners en de 

effecten die het organiseren van deze activiteiten in de wijk zouden moeten hebben.  

 

Activiteiten in de wijk 

Binnen De Wierden is er op verschillende manieren op ingezet dat bewoners het beheer van hun directe 

woonomgeving (meer) zelf op zich nemen. Zo is er in 2014 een startbijeenkomst geweest met 

professionals over het intensiveren van de samenwerking in beheer met bewoners. Deze bijeenkomst had 

onder meer het doel om buurt initiatieven te stimuleren
45

. 

 

In het gebied bij De Hoekwierde zijn er rond die tijd afspraken vastgelegd dat bewoners het beheer van 

de openbare ruimte over nemen. Het gaat hier in ieder geval over het groenbeheer. Dit initiatief is in 

2015/2016 nog steeds van kracht
46

.  

 

Bij de mini-wijkpeiling 2017 hebben meerdere bewoners aangeven dat zij het zelfbeheer van de 

openbare ruimte als zeer positief ervaren. Ze geven aan dat veel mensen elkaar al jaren kennen, elkaar 

helpen en als dat nodig is, elkaar aanspreken op het gedrag. 

 

Mogelijke effecten op leefbaarheid, woonwaardering en betrokkenheid 

In hoeverre de leefbaarheid en betrokkenheid van de inwoners in De Wierden zich de afgelopen jaren 

ontwikkeld hebben is bij de vorige doelstelling beschreven. De woonwaardering is wat lastig in 

indicatoren te vangen. De scores op de indicatoren ‘Algemeen oordeel buurt’, ‘gehechtheid buurt’ en, 

omdat de doelstelling mede over het beheer van de directe woonomgeving gaat ook de ‘de fysieke 

kwaliteit van buurtvoorzieningen’, lijken de woonwaardering in ieder geval deels te omspannen. 

 

Het algemene oordeel over de buurt is in De Wierden in 2017 niet veranderd ten opzichte van 2013 

(schaalscore, score 2017: 6,6, score 2013: 7,0; waardering score 0=slecht, 10=goed. Gemeente brede 

score in 2013: 7,0)
47

. 

 

De gehechtheid aan de buurt is in De Wierden in 2017 gestegen ten opzichte van 2013 (percentage 

(zeer) gehecht, score 2017: 71%, score 2013, 65%. Gemeente brede score in 2013: 59%
48

).  

 

De fysieke kwaliteit van de buurtvoorzieningen wordt in De Wierden in 2017 minder goed beoordeeld 

dan in 2013 (schaalscore, score 2017: 5,3, score 2013: 6,2; waardering score: 0=slecht, 10=goed. 

Gemeente brede score in 2016: 6,1). De fysieke kwaliteit van voorzieningen in De Wierden wordt 

hiermee in 2017 minder goed beoordeeld dan (in 2016) gemiddeld in Almere. 

 

Wat betreft woonwaardering geldt daarnaast dat er fysiek weinig veranderd is in de opbouw van het 

woningbestand (zie hoofdstuk 6: De Wierden wordt een gewilde wijk). In de periode tot en met 2016 

zijn er bijvoorbeeld geen nieuwe woningen bijgebouwd in de wijk. 

 

Bij de miniwijkpeiling 2017 hebben meerdere bewoners aangegeven dat zij het zelfbeheer binnen de wijk 

positief ervaren. Deze bewoners leggen het verband tussen het zelfbeheer en –in grote lijnen- de 

betrokkenheid en leefbaarheid binnen de wijk. Desondanks worden de leefbaarheid, betrokkenheid en 

woonwaardering voor een wijk ook door veel andere factoren beïnvloed. In hoeverre zelfbeheer de 

leefbaarheid en betrokkenheid beïnvloedt, kan niet goed ingeschat worden. 
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 Bron: persoonlijke mededeling medewerker PBS. 
46

 Bron: persoonlijke mededeling medewerker PBS. 
47

 Het verschil in de Schaalscore Algemeen oordeel buurt tussen 2013 en 2017 is van die grootte dat het verschil 

statistisch gezien op toeval kan berusten. Het verschil is niet significant. 
48

 De score voor de gehechtheid aan de buurt voor De Wierden week in 2013 niet significant af van de score voor 

de gemeentebrede gehechtheid aan de buurt. 
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5.4. Voortgang Hoofddoelstelling 3: Bewoners in De Wierden zijn zelfstandig 
en nemen zelf initiatief 

Binnen de Integrale wijkaanpak zijn verschillende activiteiten ingezet die zich richten op het versterken 

van zelfstandigheid van bewoners en het nemen van initiatief binnen de wijk. Positief binnen De 

Wierden zijn de afspraken die rond 2014 over het beheer van de openbare ruimte gemaakt zijn. Dit 

zelfbeheer is in 2015/2016 nog steeds van kracht en meerdere bewoners hebben binnen de mini-

wijkpeiling aangegeven dat ze het zelfbeheer positief ervaren. Ondanks dat dit zelfbeheer dus goed loopt, 

blijkt er uit de evaluatie van de Springlevende wijk De Wierden, dat ook binnen De Wierden het soms 

lastig is om mensen te betrekken voor beheeractiviteiten binnen de wijk. Een wat grotere fysieke 

verandering wat betreft het uitvoeren van activiteiten van en door bewoners van De Wierden is de  

de verhuizing van De Wierwinde en het Wierdendok naar de Aquamarijn. Er zijn geen aanwijzingen dat 

deze verhuizing effect heeft op het (kunnen) organiseren van activiteiten door bewoners. 

 

Als er gekeken wordt naar de genoemde gewenste effecten binnen de verschillende doelstellingen is het 

beeld gemengd. De leefbaarheid in De Wierden is, afhankelijk van de manier van de gebruikte methode 

en het schaalniveau van de meting óf ongeveer gelijk gebleven óf afgenomen in de periode sinds de 

eenmeting. De gehechtheid aan de buurt is in 2017 gestegen ten opzichte van 2013.De inzet voor de 

buurt is in 2017 ongeveer gelijk gebleven aan die in 2013, de betrokkenheid bij de buren is in dezelfde 

periode gedaald. De Wierden blijft op het niveau van de wijk op leefbaarheid ‘zwak’ scoren. Dit terwijl, 

met één uitzondering die ook zwak scoort, overige wijken binnen Almere Haven (soms fors) beter 

scoren. 

 

Wat echter vooral van belang is, is dat het verband tussen de activiteiten en ontwikkelingen en effecten 

vaak niet of amper te leggen is. Zaken zoals leefbaarheid, betrokkenheid en gehechtheid worden door 

veel verschillende ontwikkelingen beïnvloed en het is in de meeste gevallen onbekend wat ondernomen 

activiteiten aan gewenste ontwikkelingen op effectniveau bijdragen.  
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6. De Wierden wordt een gewilde wijk 
Deze hoofdopgave heeft grote raakvlakken met de oorspronkelijke kernopgave ‘Wonen naar wens’.  

 

Onder deze hoofddopgave vallen verschillende, vrij specifiek opgestelde doelstellingen: 

 Door woningverbetering, verkoop van sociale huurwoningen en nieuwbouw van 

ontbrekende woningsegmenten zal De Wierden een meer divers woningaanbod krijgen. 

 Doordat er voor alle doelgroepen woningen beschikbaar zijn krijgt De Wierden een meer 

gemengde en draagkrachtige bevolkingssamenstelling. 

 Door de woningdifferentiatie in combinatie met de Voordeelregeling kunnen bewoners uit 

De Wierden doorstromen naar een passende woning, waardoor zijn hun wooncarrière 

binnen de wijk verlengen  

 Door de nieuwbouw van een integraal kindcentrum (brede school) zullen kinderen uit De 

Wierden en omgeving optimaal onderwijs en voor/naschoolse activiteiten kunnen genieten. 

Het Wierdendok is onderdeel van deze ontwikkeling, hierbij zijn activiteiten voor en door 

bewoners uitgangspunt. 

 Door de oplevering van een eigentijdse supermarkt in de nabijheid van De Wierden zal een 

positief effect ontstaan op de woonwaardering van De Wierden. 

 Door uitvoering van groot onderhoud aan de openbare ruimte zal de gebruiks-, verblijfs- 

en toekomstkwaliteit van de wijk verbeteren. Dit heeft een positief effect op de 

woonwaardering van en beeldvorming over De Wierden. 

 Na uitvoering van groot onderhoud investeren partijen in ontwikkeling van gezamenlijk 

Buurtbeheer. 

 

Het behalen van deze doelstellingen zijn op het niveau van de wijk veranderingen in: 

 Het fysieke landschap van de wijk, waaronder het woningaanbod  

 Differentiatie in bevolkingssamenstelling (andere woningen meer draagkracht) 

 Veranderingen in de verhuisbewegingen binnen de wijk  

 Ontwikkelingen binnen de brede school 

 Woonwaardering, beeldvorming en gebruiks- verblijfs- en toekomstkwaliteit van de wijk 

 

6.1. Het fysieke landschap van de wijk 
De Wierden heeft begin 2009 een hoger aandeel huurwoningen en een lager aandeel koopwoningen dan 

in Almere Haven en Almere gemiddeld. Het aandeel huurwoningen neemt in de periode begin 2009- 

begin 2017 in alle drie de gebieden licht af. De afname van het aandeel huurwoningen in De Wierden is 

lager dan die in Almere Haven en Almere totaal. 

 

 
Figuur 12: Ontwikkeling aandeel huurwoningen, Almere, Almere Haven en De Wierden, jaren 2009-

2017 

Bron:: Wonenbestand 
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Koopwoningen kunnen als koopwoning gebouwd en ontwikkeld worden, of als huurwoning gebouwd 

worden en later omgezet worden naar koop. Figuur 13 geeft een overzicht van het aandeel koop- en 

huurwoningen in De Wierden begin 2009 en begin 2017 met een uitsplitsing naar woningen die als 

koopwoning gebouwd zijn en koopwoningen die oorspronkelijk huurwoningen waren.  

 

Het aandeel koopwoningen die oorspronkelijk huurwoningen waren binnen de wijk is in de periode 

2009-2017 toegenomen. Ook het aandeel koopwoningen in de Wierden is toegenomen. Het aandeel 

huurwoningen in de wijk dat in 2006 72% bedroeg (zie tabel 4, kerncijfers woningen in De Wierden), is 

in januari 2017 met een aandeel van 67% echter nog steeds hoog te opzichte van de aandelen 

huurwoningen in Almere Haven (44%) en in Almere (32%).  

 

 

 
 

 
Onderverdeling woningvoorraad De Wierden 

naar huur en koop, 2009 

Onderverdeling woningvoorraad De Wierden naar 

huur en koop, 2017 

 

Figuur 13: Onderverdeling woningvoorraad De Wierden naar huur en koop, jaren 2009 en 2017 

Bron: Wonenbestand 

 

Begin 2017 is 61% van de woningen in de wijk een rijenwoning (45% tussenwoningen, 16% 

hoekwoningen). Een klein kwart van de woningen (24%) is een portiekflat, 15% van de woningen is een 

galerijflat. Als er gekeken wordt naar de ontwikkeling van het woningaanbod in tabel 12 blijkt De 

Wierden een opmerkelijk stabiele wijk is. Vrijwel de enige verandering die er in de periode 2009-2017 

te onderscheiden is, is dat tussen begin 2011 en begin 2013 56 starterswoningen vanuit de Wierden 

‘verhuisd zijn’. Deze woningen hebben nu een plaats in de wijk Tussen de Vaarten.  
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Figuur 14: Indeling van de woningvoorraad in De Wierden naar categorie woning, 2017 

Bron: Wonenbestand 

 

Tabel 12: Indeling woningen in De Wierden naar categorie, januari 2009 en januari 2017 

Bron: Wonenbestand 

 Begin 2009 Begin 2017 

Galerijflat 236 236 

Half vrijstaand 6 6 

Portiekflat 382 382 

Rijenwoning (hoek) 251 252 

Rijenwoning (tussen) 716 715 

Tijdelijk 56 0 

Vrijstaande woning 7 7 

 1654 1598 

 

Ook het voorzieningenniveau kan door de jaren heen veranderen. Tabel 13 hieronder geeft op basis van 

cijfers van het CBS een overzicht van de gemiddelde afstand (over een door een auto te gebruiken weg) 

naar voorzieningen voor bewoners van De Wierden, Almere Haven en Almere in 2013 en 2015. 

 

Voor De Wierden is in 2015 de afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool en een grote supermarkt 

toegenomen in 2015 ten opzichte van 2013. De afstand tot een kinderdagverblijf is in dezelfde periode 

fors kleiner geworden en de afstand tot de huisarts is gelijk gebleven.  

 

Tabel 13: Afstand tot voorzieningen (kilometers) Almere, Almere Haven en De Wierden, 2013 en 2015 

Bron: CBS, Wijkbuurt statistieken.  

 Afstand tot 

huisarts 

Afstand tot grote 

supermarkt 

Afstand tot 

kinderdagverblijf 

Afstand tot 

basisschool 

 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 

De Wierden 0,6 0,6 0,4 1,1 1,6 0,4 0,4 0,7 

Almere Haven 0,8 0,9 0,7 0,9 0,9 0,7 0,5 0,7 

Almere 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 

 
Eén van de activiteiten die binnen de integrale wijkaanpak gepland was, was het realiseren van 

nieuwbouw binnen De Wierden. In 2015 bestonden er bijvoorbeeld plannen om nieuwbouw te 

realiseren bij De Zandwierde, Hoekwierde, Kimwierde en Kornwierde. Ook waren er plannen om door 

middel van nieuwbouw een nieuw Hart van de Wierden te realiseren. Deze nieuwbouwplannen zijn, nu, 

in de eerste helft van 2017, nog niet gerealiseerd
49

.  
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 Bron: Persoonlijke mededeling medewerker PBS. 

15% 0% 

24% 

16% 

45% 

0% 

galerijflat halfvrijstaand portiekflat

rijenwoning (hoek) rijenwoning (tussen) vrijstaande woning



 

 
33 

Het wel of niet realiseren van nieuwbouw wordt sterk beïnvloed door landelijke ontwikkelingen. De 

economische crisis en het invoeren van de verhuurdersheffing hebben er landelijk voor gezorgd dat 

nieuwbouw vertraagd of zelfs vervallen is. Het is waarschijnlijk dat deze landelijke ontwikkelingen ook 

de kansen voor het realiseren van nieuwbouw in De Wierden ook (negatief) beïnvloeden. 

 

Hoewel er geen nieuwbouw binnen De Wierden is gerealiseerd, is er in de wijk wel geïnvesteerd in de 

renovatie en het opknappen van woningen. Zo zijn er woningen gekeurd, is bij meerdere woningen de 

ventilatie verbeterd en zijn er portieken opgeknapt en ‘dicht gemaakt’
50

. 

 

Omstreeks 2012-2013 heeft het groot onderhoud in De Wierden plaatsgevonden. Na 2014 is er geen 

groot onderhoud meer uitgevoerd in het gebied. Binnen De Wierden is na afronding van het groot 

onderhoud op verschillende manieren er op ingezet dat bewoners het beheer van de eigen 

woonomgeving (meer) zelf op zich nemen, zoals het eerder genoemde zelfbeheer bij De Hoekwierde.  

 

6.2. Bevolkingssamenstelling en draagkracht 
In de doelstellingen staat aangegeven dat de veranderingen in woningvoorraad moeten leiden tot een 

gemengdere bevolking en meer daadkracht (‘Doordat er voor alle doelgroepen woningen beschikbaar 

zijn krijgt De Wierden een meer gemengde en draagkrachtige bevolkingssamenstelling’). 

 

Om te kijken of de doelstelling gehaald is, wordt gekeken in hoeverre de bevolkingssamenstelling in 

De Wierden in januari 2017 verschilt van de bevolkingssamenstelling in januari 2010, ook in relatie 

tot (veranderingen in) de bevolkingssamenstelling in Almere en in Almere Haven. 

 

Wat een meer gemengde bevolking is, is een kwestie van definitie. Hier wordt er vanuit gegaan dat 

een ontwikkeling naar een meer gemengde bevolking voor De Wierden betekent dat de samenstelling 

in De Wierden meer gaat lijken op de bevolkingssamenstelling in Almere. 

 

De bevolkingssamenstelling in De Wierden verschilt in 2010 op verschillende aspecten van de 

gemiddelde bevolkingssamenstelling van Almere. Het aandeel 65+-ers in De Wierden is in 2010 fors 

hoger dan het gemiddelde aandeel 65+-ers in Almere en licht hoger dan het aandeel 65+-ers in 

Almere Haven. De Wierden kent in 2010 een hoger aandeel alleenstaanden en eenouderhuishoudens 

dan in Almere gemiddeld. Het aandeel inwoners met een Nederlandse etniciteit is De Wierden 

vergelijkbaar met dit aandeel in Almere, en wat lager dan in Almere Haven.  

 

Als er gekeken wordt naar veranderingen in de bevolkingssamenstelling van De Wierden, valt op de 

punten waarop De Wierden afwijkt van Almere zich, door de jaren heen, versterken. De aandelen 

alleenstaanden, 65-+ers, en eenoudergezinnen nemen toe. Echter, deze ontwikkelingen zijn ook 

terug te zien in de bevolkingsontwikkeling in Almere en in Almere Haven. Het aandeel 65+-ers in 

Almere Haven is begin 2017 licht hoger dan De Wierden, terwijl dit aandeel begin 2010 nog wat 

lager was dan in De Wierden.  
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 Bron: Persoonlijke mededeling medewerker PBS. 
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Tabel 14: Bevolkingssamenstelling Almere, Almere Haven en De Wierden 

Indicator Januari 

2010  

  Januari 

2017  

  

 De Wierden Almere 

Haven 

Almere De Wierden Almere 

Haven 

Almere 

Aantal        

Aantal inwoners 3428 22266 188077 3317 22476 200920 

Aantal huishoudens 1632 10196 77777 1648 10641 86496 

Gemiddelde huishoudgrootte 2,1 2,2 2,4 2,0 2,1 2,3 

Leeftijd        

tot 25 jaar 31% 30% 35% 29% 28% 32% 

25 tot 45jaar 26% 24% 31% 26% 24% 28% 

45 tot 65 jaar 29% 33% 27% 28% 29% 30% 

65 en ouder 14% 13% 8% 17% 18% 10% 

Huishoudtype       

Paar zonder kind 24% 27% 23% 22% 27% 23% 

Paar met kind 24% 29% 38% 22% 26% 35% 

Eenouderhuishouden 10% 8% 8% 13% 9% 9% 

Alleenstaande 40% 36% 30% 43% 38% 33% 

Overig 1% 1% 1% 0% 0% 1% 

Etniciteit       

Nederlands 61% 72% 63% 60% 70% 59% 

Niet Westers allochtoon 30% 18% 27% 30% 20% 30% 

Westers allochtoon 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

bron: GBA 

 

Een onderdeel van draagkracht van inwoners is de financiële draagkracht. Figuur 15 en tabel 15 geven 

een overzicht van de verdeling van het gestandaardiseerd huishoudinkomen
51

 in Almere, Almere Haven 

en De Wierden ten opzichte van landelijk in 2010 en 2014 (meest recent beschikbare gegevens). 

 De gestandaardiseerde huishoudinkomens in de drie gebieden zijn ingedeeld in 20% groepen op basis 

van de landelijke inkomensverdeling in deze jaren. Inkomens zijn ingedeeld in vijf groepen, landelijk valt 

20% van de huishoudens afhankelijk van hun gestandaardiseerde huishoudinkomen in elke groep. In 

tabel 15 staan daarnaast ook gegevens over het gemiddelde besteedbare huishoudinkomen in deze drie 

gebieden in deze jaren (niet gestandaardiseerd). 

 

De verdeling van het gestandaardiseerde huishoudinkomen geeft zowel in 2010 als in 2014 het beeld dat 

inwoners in De Wierden ten opzichte van inwoners van Almere en Almere Haven relatief weinig te 

besteden hebben. Zowel in 2010 als in 2014 hebben rond zes van de tien van de huishoudens een 

gestandaardiseerd huishoudinkomen in één van de twee laagste inkomensgroepen. Landelijk valt (per 

definitie) 40% van de huishoudens in één van deze twee inkomenscategorieën. Als er gekeken wordt 

naar de verschillen in de inkomensverdeling tussen 2010 en 2014, valt op dat het inkomensbeeld in De 

Wierden in 2014 licht verslechterd is ten opzichte van 2010. In 2014 valt 63% van de huishoudens in 

één van de onderste twee inkomensgroepen, in 2010 gold dit voor 60% van de huishoudens. Het 

aandeel huishoudens dat in de hoogste inkomenscategorie valt is in 2014 wel licht gestegen ten opzichte 

van 2010. In 2010 had 7% van de huishoudens een gestandaardiseerd huishoudinkomen in de hoogste 

categorie, in 2014 gold dit voor 8% van de huishoudens. 

 

Ook in Almere en Almere Haven is het aandeel huishoudens met een gestandaardiseerd 

huishoudinkomen in één van de twee onderste inkomensgroepen in 2014 gestegen ten opzichte van 

2010. In Almere Haven viel in 2010 43% en in 2014 46% van de huishoudens in de laagste twee 

inkomensgroepen. In Almere gemiddeld viel in 2010 38% en in 2014 39% van de huishoudens in deze 

inkomensgroepen. Landelijk bedraagt dit aandeel in beide jaren (per definitie) 40%. 
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 Het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. De 

correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot 

uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de 

equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze 

zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is een 

maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden. Bron: CBS. 
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Figuur 15: Verdeling gestandaardiseerd huishoudinkomen particuliere huishoudens, Almere, Almere 

Haven en De Wierden, 2010 en 2014 

Bron: Regionaal inkomensonderzoek (RIO), CBS 

 

Tabel 15: Gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen en verdeling van het gestandaardiseerde 

huishoudinkomen in 20% groepen, particuliere huishoudens, Almere, Almere Haven en De Wierden, 

2010 en 2014 

Bron: Regionaal inkomensonderzoek (RIO), CBS 

 2010   2014
52

   

 De 

Wierden 

Almere 

Haven 

Almere De 

Wierden 

Almere 

Haven 

Almere 

Gemiddeld inkomen 

(besteedbaar huishoudensinkomen) 

      

Gemiddeld besteedbaar 

huishoudinkomen (*€1000) 

25,7 33,4 35 26,3 34,0 36,5 

Verdeling in 20% groepen 

(gestandaardiseerd huishoudinkomen) 

      

1 ste (laagste inkomen) 
31% 22% 19% 34% 24% 21% 

2 de 
29% 21% 19% 29% 21% 18% 

3 de 
19% 19% 21% 19% 19% 20% 

4 de 
13% 19% 21% 11% 17% 21% 

5de (hoogste inkomen) 
7% 19% 20% 8% 18% 20% 

 

Sociale cohesie kan gezien worden als een vorm van sociale draagkracht. De score op sociale cohesie 

in De Wierden is met een score van 5,1 in 2017 afgenomen ten opzichte van de score van 6,1 uit 2013 

(schaalscore, waardering scores: 0 =weinig, 10=veel). Gemeentebreed bedroeg de schaalscore sociale 

cohesie 5,6 in 2016.  

 

Binnen de integrale wijkaanpak zijn verschillende activiteiten ingesteld die zich erop richten om de 

draagkracht van de bewoners te versterken. Activiteiten gericht op het verminderen van armoede en 

bijvoorbeeld de ontwikkeling van gezamenlijk buurtbeheer, hebben de potentie om de financiële en 

sociale draagkracht van bewoners binnen de wijk te versterken. 

 

Een deel van respondenten in De Wierden geeft bij de mini-wijkpeiling 2017 aan dat er door 

verhuizingen veel weinig draagkrachtige inwoners bijkomen met “veel in hun rugzak”. De 

respondenten vinden dat deze nieuwe bewoners te vaak andere normen en waarden hebben, 

waardoor de al langer zittende bewoners zich minder op hun gemak gaan voelen. Dit is een signaal 

dat iets zegt over mogelijke effecten van nieuwe instroom op de door bewoners ervaren sociale 

draagkracht binnen de wijk. 
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Uit het bovenstaande is kort samengevat geen positieve ontwikkeling te zien in de differentiatie van 

de bevolking en sociale of financiële draagkracht. Als er vanuit gegaan wordt dat sociale cohesie een 

vorm van sociale draagkracht is, is deze in 2017 afgenomen ten opzichte van 2013. 

 

6.3. Verhuisbewegingen 
Van de huishoudens die naar De Wierden verhuizen is het huishoudtype na verhuizing bekend. 

Huishoudens die in deze periode naar De Wierden verhuisden zijn vaker dan gemiddeld in Almere een 

huishouden dat bestaat uit een alleenstaande of een eenoudergezin . Ook zijn het minder vaak een paar 

met of zonder kinderen. Figuur 16 geeft een overzicht van het huishoudtype na verhuizing van 

huishoudens die in de periode 2010-2016 naar De Wierden zijn verhuisd. Tabel 16 geeft een 

vergelijking van het huishoudtype (na verhuizing) voor verhuizingen naar De Wierden en Almere in het 

geheel (gemiddelde alle jaren, periode 2010-2016). 

 

 
 
Figuur 16: Huishoudtype na verhuizing, verhuizingen naar De Wierden, jaren 2010-2016 

Bron: Verhuisketenbestand 

 

Tabel 16: Huishoudtype na verhuizing, verhuizingen naar Almere en naar De Wierden, gemiddeld over 

de periode 2010-2016 

Bron: verhuisketenbestand 

 Verhuizingen naar Almere Verhuizingen naar De Wierden 

Paar zonder kind 23% 15% 

Paar met kind 22% 15% 

Eenoudergezin 12% 22% 

Alleenstaande 37% 46% 

Institutioneel, overig en onbekend 6% 2% 

 

Van de huishoudens die naar De Wierden verhuizen, verhuist in de periode 2010-2016 gemiddeld 85% 

naar een huurwoning. Dit aandeel is in 2013 met 93% wat hoger dan in de andere jaren. In 2016 is het 

aandeel verhuizende huishoudens dat naar een huurwoning verhuist juist relatief laag op 80%. 

 

Van de verhuizers verhuist het grootste deel naar een portiekflat (38%), een rijenwoning (28% naar een 

tussenwoning, 10% naar een tussenwoning) of een galerijflat (24%), alle percentages gemiddeld over de 

periode 2010-2016). Naar welk woningtype huishoudens verhuizen schommelt wat over de periode 

2010-2016, er is geen duidelijke trend in te ontdekken. 

 

De gemeente Almere en de woningcorporaties hebben de afgelopen periode gewerkt met een 

voordeelregeling. Dit zijn specifieke voorrangsregels die gelden in bepaalde wijken en stadsdelen. 

Bewoners die een bepaalde periode in het focusgebied wonen of in het recente verleden langer dan een 

bepaalde periode in het focusgebied gewoond hebben kregen voorrang bij de toewijzing van woningen 
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in het gebied
53

.De voordeelregeling heeft gelopen ongeveer vanaf 2014 tot halverwege 2016 en is ook in 

De Wierden toegepast
54

. 

 

In de periode 2010-2016 zijn er in totaal 723 huishoudens naar De Wierden verhuisd. In totaal 601 

van deze huishoudens waren afkomstig van binnen Almere (binnenverhuizers, gemiddeld 83% van de 

verhuizende huishoudens), 122 huishoudens van buiten Almere. 

 

Figuur 17 geeft een overzicht van het aantal binnenverhuizende huishoudens als aandeel van het totaal 

aantal huishoudens dat van binnen of buiten Almere naar respectievelijk De Wierden, Almere Haven en 

Almere verhuist. Het blijkt dat de Wierden en Almere Haven ten opzichte van Almere in het geheel 

relatief veel huishoudens trekken die uit Almere afkomstig zijn, of met andere woorden een hoog 

aandeel binnenverhuizers kent.  

 

 

Figuur 17: Aantal huishoudens dat vanuit Almere naar De Wierden, Almere Haven en Almere is 

verhuisd als aandeel van het totaal aantal huishoudens dat naar deze gebieden is verhuisd 

Bron: Verhuisketenbestand 

 

De doelstelling uit de Integrale wijkaanpak is dat door “woningdifferentiatie in combinatie met de 

Voordeelregeling (..) bewoners in De Wierden (kunnen) doorstromen naar een passende woning 

waardoor zijn hun wooncarrière in de wijk kunnen verlengen”. Paragraaf 6.1 laat zien dat De Wierden 

wat betreft woningdifferentiatie een erg stabiele wijk is. Er is bijvoorbeeld geen nieuwbouw bijgekomen. 

 

Figuur 18 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal huishoudens dat 1) van Almere Haven 

naar De Wierden en 2 ) van De Wierden naar de Wierden verhuist als aandeel van het aantal 

huishoudens dat vanuit Almere in haar geheel doorstroomt naar De Wierden over de periode 2010-

2016. Het aantal huishoudens dat vanuit De Wierden naar de Wierden verhuist is in deze periode niet 

sterk veranderd en is daarnaast ook (zeer) laag. Gemiddeld verhuist er 0,4 huishouden per jaar van De 

Wierden naar De Wierden in deze periode. 

                                                           
53

 Website Woningnet Almere, https://www.woningnetalmere.nl/Uitleg/VerdelingWoningen/Voordeelregeling, 

geraadpleegd 7juni 2017 
54

Bron: persoonlijke mededeling medewerker PBS 
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Figuur 18: Aantal huishoudens dat van respectievelijk Almere Haven en De Wierden naar de Wieren is 

verhuisd, als aandeel van het aantal huishoudens dat vanaf Almere naar De Wierden is verhuisd, jaren 

2010-2016 

Bron: Verhuisketenbestand 

 

Het aantal en aandeel huishoudens dat van De Wierden naar De Wierden is verhuisd, is niet (sterk) 

veranderd. Er kan daarom geen effect onderscheiden worden dat mogelijk verband houdt met het 

ingaan van de voordeelregeling. Dat de doorstroom van De Wierden naar De Wierden niet veranderd is, 

kan te maken hebben van het ontbreken van verdere woningdifferentiatie in het gebied. Er zijn geen 

nieuwe woningen in het gebied gebouwd die bewoners zouden kunnen uitnodigen om daarnaartoe te 

verhuizen. 

 

6.4. Ontwikkelingen binnen de brede school 
Basisschool De Wierwinde, die tot eind 2016 in de wijk De Wierden was gevestigd, is met ingang van 

2017 verhuisd en van naam veranderd. De school is met ingang van januari 2017 verder gegaan als De 

Aquamarijn in de wijk De Laren
55.

 

 

De Aquamarijn is een samenwerking tussen de gemeente, de Almeerse Scholen Groep, De Schoor en 

kinderopvang organisatie La Luna. De school is gebouwd vanuit het oogpunt van samenwerking in de 

vorm van een brede school of een integraal kindcentrum
56
. 

 

De Aquamarijn biedt in 2017 zowel basisonderwijs en kinderopvang aan. Binnen het gebouw worden er 

activiteiten aangeboden zoals een koffie-inloop, computerles en dansles. Ook is er een wetswinkel. 

 

Het Wierdendok is een activiteitencentrum en is gevestigd binnen de wijk De Wierden. De 

buurtcommissies De Wierden en De Laren konden voor de verhuizing van de school gebruik maken van 

het Wierdendok en ruimtes binnen De Wierwinde voor het organiseren van activiteiten. Na de 

verhuizing kunnen zij hun activiteiten voortzetten binnen De Aquamarijn
57. 

De oude gebouwen van De 

Wierwinde en het Wierdendok in De Wierden worden in 2017 gesloopt om plaats te maken voor 

nieuwe woningen
58
.  

 

                                                           
55

 Bron: http://aquamarijn.asg-almere.nl/. Ook de overige gegevens over de Aquamarijn zijn, tenzij anders 

aangegeven, afkomstig uit deze bron. 
56

 De school staat vermeld als Integraal Kindcentrum in wording in de Lokale Staat van het Onderwijs over de jaren 

2013/2014 en 2014/2015. Bronnen: Lokale Staat van het Onderwijs van Almere, jaren 2013-2014 en 2014-2015, 

gemeente Almere 
57

 Bron: Website Bewonerscommissie De Wierden, http://www.bcdewierden.nl/2016/11/23/sinterklaasfeest/, 

geraadpleegd 7 juni 2017 
58

 Website gemeente Almere, https://www.almere.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-de-laren/nieuwsbrief-de-laren-

december-2016/, geraadpleegd 7 juni 2017 
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6.5. Woonwaardering, beeldvorming, en gebruiks- , verblijfs – en 
toekomstkwaliteit van de wijk 

In hoeverre de woonwaardering van de inwoners in De Wierden zich de afgelopen jaren ontwikkeld 

heeft staat in paragraaf 5.3 beschreven. Het algemene oordeel over de buurt is in 2017 zo bijvoorbeeld 

gelijk gebleven aan het oordeel uit 2013 en de gehechtheid aan de buurt is gestegen. 

 

Over de beeldvorming en het imago zijn uit de mini-wijkpeiling en uit een meer algemene meting van 

het imago van Almere geen wijk-specifieke gegevens beschikbaar. De ontwikkeling van het algemene 

oordeel over de buurt en de ontwikkeling van de leefbaarheid (zie paragraaf 5.3 en 5.1) geven een 

indicatie van de ontwikkeling van de verblijfskwaliteit binnen de wijk.  

 

In de mini-wijkpeiling 2017 is aan inwoners van De Wierden gevraagd naar de ontwikkeling van de 

buurt in het afgelopen jaar en naar de toekomstverwachting voor de buurt. Uit beiden komt in 2016 een 

wat negatiever beeld naar voren dan in 2013. Bewoners van De Wierden zijn in 2017 fors negatiever 

gaan denken over de ontwikkeling in de buurt in het afgelopen jaar, dan dat zij deden in 2013. In 2013 

bedroeg de som van het aandeel respondenten dat vond dat de buurt vooruit was gegaan minus het 

aandeel respondenten dat vond dat de buurt achteruitgegaan was nog een positieve 21%. In 2017 

vonden meer mensen dat de buurt achteruit, dan dat de buurt vooruit was gegaan en bedroeg deze som 

minus 21%. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat gemeentebreed in 2016 ook meer mensen vonden 

dat hun buurt achteruit was gegaan, dan vooruit. Gemeentebreed was de uitkomst van deze som in 

2016 een score van minus 11% 

 

Wat betreft de betreft de toekomst zijn de bewoners van De Wierden in 2017 ook negatiever geworden 

dan in 2013. In 2013 vonden net wat meer mensen dat de buurt in de toekomst achteruit, dan vooruit 

zou gaan. Dit leidde tot een som van minus 2% voor de score voor de toekomstverwachting voor de 

buurt
59

. In 2017 waren wat meer mensen negatief, en bedroeg de score minus 15%. In 2013 waren 

gemeentebreed ook wat meer mensen negatief dan positief over de toekomst van hun buurt, er was toen 

geen significant verschil tussen de gemeentebrede score en de score voor de Wierden. 

 

De woonwaardering, beeldvorming, en gebruiks-, verblijfs- en toekomstkwaliteit van de wijk worden 

door zeer veel aspecten beïnvloed. Het is onduidelijk of en hoe de ondernomen activiteiten hier effect op 

hebben. 

6.6. Voortgang hoofddoelstelling 4: De Wierden wordt een gewilde wijk 
De doelstelling dat er, onder meer door nieuwbouw, meer differentiatie in de woningvoorraad en 

bevolkingssamenstelling binnen de wijk zal moeten optreden, is niet behaald. Wat betreft de 

woningvoorraad is De Wierden een opvallend stabiele wijk. Er is geen nieuwbouw geweest, wel zijn 

woningaanpassingen uitgevoerd en zijn een aantal woningen omgezet van huur naar koop. 

 

Het aandeel huishoudens dat vanuit De Wierden naar de Wierden is verhuisd is over de periode 2010-

2016 niet sterk veranderd en is laag. De bevolking van De Wierden lijkt door de jaren heen niet minder 

eenzijdig te zijn geworden. De punten waarop de bevolkingssamenstelling van De Wierden in 2010 

afweek van de bevolkingssamenstelling in Almere zijn eind 2016 versterkt. Binnen de Wierden wonen 

zowel in 2010 als in januari 2017 relatief meer 65+-ers, eenouderhuishoudens en alleenstaanden dan 

gemiddeld in Almere. De Wierden telt zowel in 2010 als in 2014 relatief meer mensen met een laag 

inkomen dan gemiddeld in Almere en in Nederland. 

 

Bewoners zijn de ontwikkelingen binnen de wijk in 2017 minder positief gaan waarderen dan eerder het 

geval was. In 2013 was de som van het aandeel respondenten dat vond dat de buurt voorruit was gegaan 

minus het aandeel respondenten dat vond dat de buurt in het afgelopen jaar achteruit was gegaan nog 

ruim positief, in 2017 was deze som ruim negatief. Wat betreft de betreft de verwachting over de 

toekomst van de wijk is het beeld ook minder rooskleurig geworden. In 2013 vonden net wat meer 

mensen dat de buurt in de toekomst achteruit, dan vooruit zal gaan. In 2017 was deze som negatiever 

geworden. 

 

Wat het verband is tussen deze lagere waarderingen en het ontbreken van verdere differentiatie binnen 

de wijk is echter onbekend. Zaken zoals woonwaardering, verblijfs- en toekomstkwaliteit van de wijk 

worden door zeer veel aspecten beïnvloed.  

                                                           
59

 De toekomstverwachting voor de buurt wordt berekend door het aandeel bewoners dat negatief oordeelt af te 

trekken van het aandeel bewoners dat positief oordeelt over de toekomstverwachtingen voor de buurt (%vooruit- 

%achteruit). 
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7. Overkoepelend beeld voortgang Integrale wijkaanpak 
Deze rapportage beschrijft voor de periode 2010-2016 de voortgang op de doelstellingen van de 

integrale wijkaanpak die in 2012 door gemeente en woningcorporaties in de Uitvoeringsovereenkomst 

wijkaanpak De Wierden vastgelegd zijn.  

 

Uit de rapportage komt voor De Wierden een beeld naar voren van een wijk met een zwakke 

leefbaarheid, een relatief hoge inzet voor de buurt, een bevolkingssamenstelling met relatief veel 

ouderen, alleenstaanden en eenoudergezinnen, een woningvoorraad met veel sociale huurwoningen en 

een inkomensverdeling met relatief veel lage inkomens. 

 

Hoofddoelstelling kinderen hebben optimale kansen in De Wierden 

De wijk kent relatief veel kinderen en jongeren die gezien hun gezien hun levensomstandigheden 

mogelijk kwetsbaar zijn. Zo groeien in De Wierden ten opzichte van Almere en Almere Haven in De 

Wierden meer kinderen en jongeren op eenoudergezinnen en hebben meer basisschoolkinderen een 

leerlinggewicht (een maat voor een laag opleidingsniveau van ouders). Ook groeien in De Wierden 

relatief veel kinderen op in een huishouden dat gebruik maakt van financiële regelingen. Van de 

huishoudens die gebruik maken van deze regelingen is bekend dat ze een huishoudinkomen hebben 

onder 120% van het sociaal minimum. Wat betreft de kansen voor kinderen en jongeren in De Wierden 

zijn enkele positieve zaken te melden, het aantal jongeren dat het onderwijs voortijdig verlaat is over de 

periode 2010-2016 zo fors afgenomen. Ook het aandeel kinderen of jongeren met een indicatie voor 

jeugdhulp is gedaald.  

 

Hoofddoelstelling armoede in De Wierden is sterk verminderd 

De wijk kent ten opzichte van Almere en Almere Haven relatief veel huishoudens die gebruik maken van 

financiële regelingen zoals de bijstand. Als er gekeken wordt naar de ontwikkeling van dit aandeel 

huishoudens tussen 2010 en 2016 ten opzichte van Almere in haar geheel, komt op vijf-positie-

postcode-niveau een licht positief beeld naar voren. Echter, als er op zes-positie-postcode-niveau naar 

deze ontwikkeling gekeken wordt is het beeld licht negatief. Hoewel het verschil tussen 2010 en 2016 op 

zes-positie-postcode-niveau niet erg groot is, duiden de ontwikkelingen op dit niveau op een toename 

van en concentratie van armoede binnen de wijk. Een oorzaak hiervoor ligt mogelijk bij het aanscherpen 

van de regelgeving voor de toewijzing van sociale huurwoningen. Woningcorporaties moeten hierdoor 

een groter deel van de sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens tot een bepaalde 

inkomensgrens. De Wierden kent veel sociale huurwoningen en een verandering in toewijzing kan op 

deze manier belemmerend werken op het verminderen van (concentratie van) armoede binnen de wijk.  

 

Woningcorporaties hebben bij een aantal postcodegebieden binnen De Wierden ingezet op het 

stimuleren van positieve instroom. Effecten van deze inzet zijn (nog) niet zichtbaar in de cijfers. 

 

Hoofddoelstelling bewoners in De Wierden zijn zelfstandig en nemen zelf initiatief 

Wat betreft deze doelstelling is binnen de Integrale wijkaanpak op verschillende activiteiten ingezet. 

Deze activiteiten zouden moeten leiden tot verbeteringen in zaken zoals leefbaarheid en betrokkenheid. 

Het verband tussen de activiteiten en de gewenste overkoepelende effecten is echter niet of amper te 

leggen. De overkoepelende effecten worden door veel verschillende ontwikkelingen beïnvloed, en het is 

vaak onbekend hoe ondernomen activiteiten aan gewenste ontwikkelingen bijdragen. Op het gebied van 

de veronderstelde effecten, zoals leefbaarheid, zijn er geen grote positieve of negatieve veranderingen 

geweest. Positief is dat het zelfbeheer binnen de wijk goed lijkt te werken, en een positieve invloed lijkt 

te hebben op het sociale “reilen en zeilen” binnen de wijk.  

 

Hoofddoelstelling De Wierden wordt een gewilde wijk 

Binnen de doelstelling De Wierden wordt een gewilde wijk is ingezet op het vergroten van de 

differentiatie in het woningaanbod. In de periode 2010-2016 is het woningaanbod binnen De Wierden 

echter opmerkelijk stabiel gebleven. Er is geen nieuwbouw bijgekomen, wel zijn er meerdere 

huurwoningen omgezet naar koop. Ook de gewenste differentiatie in de bevolkingssamenstelling is niet 

tot stand gekomen. De punten waarop de bevolkingssamenstelling van De Wierden in 2010 afweek van 

die in Almere zijn eind 2016 versterkt. De bevolking is zo gezien eenzijdiger geworden. Wat betreft het 

oordeel van bewoners over hun wijk zijn bewoners in 2017 ten opzichte van 2013 negatiever geworden 

over ontwikkelingen in het afgelopen jaar, en verwachtingen over de toekomst.  
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Overkoepelend 

Uit de rapportage komt meer overkoepelend het volgende naar voren: 

 

 Veel van de doelstellingen binnen de Integrale wijkaanpak zijn gericht op zaken die door zeer 

veel ontwikkelingen beïnvloed worden en daardoor door gemeente en partners moeilijk te 

beïnvloeden zijn. Zo kunnen ontwikkelingen als een financiële crisis, het oplopen van 

werkloosheid, of een verandering in wetgeving een groot effect hebben op ontwikkelingen 

binnen de wijk. Ook bij activiteiten waarvan ‘het eigenaarschap’ in principe bij de partners ligt, 

kunnen sterk beïnvloed worden door veranderingen in de context.  

 In twee gevallen komt de ontwikkeling op een hoger schaalniveau niet overeen met 

ontwikkelingen op een lager schaalniveau. Dit is het geval bij het beeld van de ontwikkeling van 

armoede op vijf- en zes-positie-postcode-niveau en wat betreft de inzet voor de buurt. De 

inzet voor de buurt in De Wierden is in 2013 relatief hoog en blijft in 2017 ten opzichte van 

2013 ongeveer gelijk. De betrokkenheid bij buren- als een indicatie van inzet voor de buurt, 

maar dan meer op straatniveau- is in dezelfde periode afgenomen. Het is de vraag of het beeld 

uit deze twee cases over (licht) tegengestelde ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus bij 

meer ontwikkelingen optreedt. 
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Bijlage 1 : Score Leefbarometer 
 

Tabel A1: Overzicht scores leefbaarheidssituatie, Almere Haven, 2012 en 2014 

De uitkomsten zijn gepresenteerd in de rasters ('grids') met blokken van 100x100 meter.  

Bron: Leefbarometer 
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