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In de Woonagenda Tilburg 2020-2025 staan de stedelijke 
woonopgaven van de gemeente Tilburg beschreven. De  
demografische ontwikkelingen zijn in de afgelopen jaren 
steeds naar boven bijgesteld (door de Provincie Noord-
Brabant (zie figuur in het midden). Vanuit het markt- 

de provinciale prognoses, heeft de gemeente het doel 

van deze woningen moeten sociale huurwoningen zijn.  

wordt in een later stadium bepaald zodat ingespeeld kan  

kan per wijk (of zelfs per buurt) verschillen. Daarom zijn 

verschillende gebiedsprofielen opgesteld. De 
gebiedsprofielen helpen om gericht te kunnen sturen op 

aan ontwikkelende partijen om  bij te dragen aan de 
gemeentelijke ambities. Het vult de Stedelijke 

onderzoek van Infact ( begin 2021) dat gebaseerd is op              Ontwikkelingsstrategie Wonen in kwalitatieve zin aan en 
levert een bijdrage aan de convenantafspraak met 

gesteld om 15.000 woningen toe te voegen tot 2030, 3.000    woningcorporaties over de wijkgerichte uitwerking van de 
sociale opgave. Daarnaast leveren deze gebiedsprofielen een 

de integrale wijk/-dorpsagenda’s en de PACT-aanpak worden 
worden op nieuwe ontwikkelingen. De wenselijke uitwerking        de verschillende sociaal-maatschappelijke opgaven op 

gebiedsniveau besproken binnen een brede groep 

stakeholders en inwoners. Wonen maakt vaak een belangrijk 
onderdeel uit van de lokale gebiedsopgaven, maar ook 

wenselijke woningtoevoegingen,. Ook is het een uitnodiging   andere bouwstenen zijn bepalend voor de kijk op de 
ontwikkeling van gebieden. Zo kan er sprake zijn van 
afwegingen uit andere maatschappelijke invalshoeken, 
vanuit beleid, bewoners of andere stakeholders. In 
gesprekken worden deze verschillende afwegingen met 
elkaar gedeeld, om te komen tot integrale oplossingen. De 
gebiedsprofielen geven invulling  vanuit het wonen. Naast de 

De kwalitatieve invulling van ongeveer 1/3 het programma         bouwsteen voor andere wijkgerichte sturing. In het kader van  cijfermatige opgave uit de stedelijke ontwikkelingsstrategie 
(15.000 woningen voor 2030, 25.000 voor 2040) gelden 
daarbij verschillende uitgangspunten van het beleidskader 
een rol:

Prognoses Provincie Noord-Brabant (2017 en 2020) Advies 15.000 woningen t/m 2030 (InFact)

Burgers wonen graag in de 
gemeente en Tilburg bindt ook 

nieuwe bewoners

Voldoende diverse en geschikte 
woningen (voor diverse 

huishoudens, leeftijd- en 
inkomensgroepen)

Voldoende geschikte woningen 
voor ouderen en specifieke 
doelgroepen (bijvoorbeeld 

nultredenwoningen) 

Diversiteit van de 
woningvoorraad op wijkniveau 

(homogene buurten in 
heterogene wijken)

Gebalanceerde spreiding 
kwetsbare groepen (met het 

oog op veerkracht)
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< 23 jaar
1-2 personen

23-65 jaar
1 persoon

23-65 jaar
2 personen

65+ jaar
1 persoon

65+ jaar
2 personen

Gezin (alle leeftijden)
1 ouder

Gezin (alle leeftijden)
2 ouders

7% 29% 15% 11% 8% 8% 22%

Totaal: 107.489 huishoudens 
(Bron: InFact 2019)

Om een goed beeld te krijgen van de bevolking van de gemeente Tilburg zijn de huishoudens in lijn met het InFact onderzoek uit 2019 verdeeld over zeven groepen. Deze zeven groepen 
verschillen in leeftijd en samenstelling. De percentages naast de illustraties laten zien wat het relatieve aandeel van de groep ten opzichte van het totaal aantal huishoudens is (zie voor 
uitgebreide matrix met alle woningmarktgebieden de bijlage). Een gezin bestaat gemiddeld uit meer personen dan andere groepen, en bijbehorend percentage omvat dus een groter 

deel van het totaal aantal inwoners. Per groep is ook de verdeling van inkomens uit 2019 te zien. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen zes bruto inkomensklassen uit 2019:

• Sociale minima (Min.) zijn huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag met een belastbaar jaarinkomen tot €16.191;

• Overig primaire (Prim.) doelgroepen zijn huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag met een belastbaar jaarinkomen boven €16.191;
• Secundaire doelgroepen (Sec.) zijn huishoudens die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag, met een belastbaar jaarinkomen tot €38.035;
• Huishoudens met lage middeninkomens (LM) hebben een belastbaar jaarinkomen tussen €38.035 en €42.436;

• Huishoudens met hoge middeninkomens (HM) hebben een belastbaar jaarinkomen tussen €42.436 en €57.053;
• Huishoudens met hogere inkomens (Hog.) hebben een belastbaar jaarinkomen vanaf €57.053.

Uit de demografische ontwikkeling naar 2030 toe (bovenaan gespecificeerd op huishoudtype en rechts op inkomensniveau) blijkt een opgave te liggen voor de huisvesting van 

gezinnen en ouderen. Daarbij heeft de stad de ambitie om ook jonge hoogopgeleiden duurzaam aan de stad te verbinden.
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Ontwikkeling 2019-2030
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Op deze kaart zijn de leefstijlen op basis van DISC (bron DISC vision 2021) in beeld gebracht. De acht leefstijlen zijn met kleuren weergegeven. De 
leefstijlen zijn ontstaan op basis van onderzoek naar gedrag van mensen. Vervolgens zijn de dominante leefstijlen met een modelmatige benadering 
aan de hand van bevolkingskenmerken per gebied in beeld gebracht (nauwkeurig op 6-positie postcodeniveau). In Berkel-Enschot zijn aqua en blauw 
dominant, in Noord zijn dat lime en groen, in de Binnenstad paars en rood en in de Reeshof oranje.



Een van de ambities is diversiteit en inclusiviteit op wijkniveau. Om een beeld te krijgen van de inclusiviteit van de verschillende woningmarktgebieden hebben we zowel naar de 
verscheidenheid aan leefstijlen van bewoners  als de diversiteit van inkomens gekeken. Op zowel heterogeniteit van leefstijlen als diversiteit van inkomens inkomen scoort De 
Blaak & Zorgvlied het laagst. Dit betekent dat dit op basis van de cijfers het minst inclusieve woningmarktgebied van Tilburg is. Maar al met al is Tilburg een bijzonder inclusieve 
gemeente, met veel woningmarktgebieden waar verschillende mensen samenleven. De doelstelling homogene buurten in heterogene wijken is in veel delen van de stad 
herkenbaar.

Heterogeniteit van leefstijlen
De leefstijlen – waarvan de vorige pagina de DISC-profielen uitlegt en een beeld geeft over de geografische verdeling – laten zien hoe verschillende bewoners in het leven staan. 
De heterogeniteit van deze leefstijlen (met andere woorden: wonen er mensen met verschillende leefstijlen naast elkaar?) bekijken wij per buurt, per wijk en per 
woningmarktgebied, vanuit de gemeentelijke ambitie naar ‘homogene buurten in heterogene wijken’. Wij beschouwen Tilburg als heterogeen en kijken in hoeverre gebieden 
afwijken qua leefstijlverdeling. Als een woningmarktgebied niet wordt gedomineerd door één of enkele leefstijlen maar juist veel verschillende leefstijlen heeft, krijgt het een 
hoge heterogeniteit-score. Oud-Noord scoort relatief hoog net als Biezenmortel. Hierbij moet wel vermeld worden  dat een relatief klein bevolkingsaantal het beeld kan 
vertroebelen. Het woningmarktgebied De Blaak & Zorgvlied heeft een lage score, wat betekent dat het qua leefstijl (veel aqua en blauw) een relatief homogene bevolking kent.
Diversiteit van inkomens 
Om de inclusiviteit van inkomens te meten is gekozen voor de Gini-coëfficiënt. De Gini-coëfficiënt is een bekende maat die vaak gebruikt wordt om ongelijkheid in gebieden 
weer te geven. Hoe hoger de Gini-coëfficiënt, hoe ongelijker de inkomens in de buurt verdeeld zijn. Maar let wel: hoe ongelijker de inkomens zijn verdeeld, hoe groter de mate 
van inclusiviteit (want in een buurt met grote ongelijkheid wonen mensen met verschillende inkomens door elkaar). In Oud-Zuid Oost is de grootste diversiteit van inkomens, op 
de voet gevolgd door Groenewoud, Stappegoor en Het Laar. In De Blaak & Zorgvlied bestaat de minste diversiteit van inkomens, omdat een groot deel van de bewoners hier tot 
eenzelfde (relatief) hogere inkomensgroep behoort.

Gemiddelde Heterogeniteit Leefstijlen Diversiteit Inkomens

De Gini-coëfficiënt is gebaseerd 
op de Lorentz-curve
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Naast de bewoners is het goed om de diversiteit in de woningvoorraad in beeld te krijgen. In het staafdiagram links staat het
relatieve aandeel van de belangrijkste woningsegmenten, en hierboven staan de absolute aantallen per segment, 
onderverdeeld in grondgebonden en gestapeld:

• In het koopsegment worden vier klassen onderscheiden op basis van het InFact onderzoek uit 2019, namelijk 
goedkoop (<€200.000), middelduur (€200.000-€300.000), duur laag (€300.000-€400.000) en duur hoog 
(>€400.000).

• De telling sociale huur betreft meer dan de voorraad sociale huurwoningen van de Tilburgse corporaties waar 
convenantsafspraken mee zijn gemaakt. In beperkte mate zijn namelijk ook andere toegelaten instellingen 
actief in Tilburg.
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Vierkante meterprijs
Om te bepalen hoe aantrekkelijkheid de woningvoorraad is, is  
gekeken naar de marktappreciatie op basis van m2-prijzen uit de 
AVM van Springco. Springco’s AVM (Automated Valuation Model) is 
een algoritme dat wordt getraind door daadwerkelijke transacties in 
de afgelopen jaren. Het neemt een veelvoud aan variabelen mee, 
zoals woningtype, woonmilieu, eigendom, mobiliteit en 
voorzieningenstructuur. Er is gecorrigeerd voor het verschil tussen 
woningtypen (grondgebonden en gestapeld). Ondanks deze 
correctie vallen de prijzen per m2 voor ruime kavels relatief laag uit, 
omdat de het hier gaat om de vierkante meterprijs van de woning en 
niet zozeer om bijvoorbeeld de tuin. De vierkante meterprijs is 
linksboven met een vlekkenkaart weergegeven.

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Landelijk

Dorps

Woonwijk Laagbouw

Woonwijk Hoog- en Laagbouw

Luxe Woonwijk

Luxe Stadswijk

Rustige Stadswijk

Levendige Stadswijk

Binnenstad

R
u

ra
al

S
u

b
u

rb
aa

n
S

te
d

el
ijk

Huidige vraag Huidig aanbod

Mismatchanalyse woonmilieus
De woonmilieus (zie bijlage voor nadere toelichting) vormen een relevante bouwsteen om de toekomstige richting van de 
Tilburgse woningbouwopgave te duiden. Het staafdiagram laat de huidige vraag naar woonmilieus ten opzichte van het 
huidige aanbod van woningen in elk woonmilieu zien. Deze woonmilieus komen voort uit de beleving van zittende 
bewoners, gebaseerd op de resultaten van het Kwalitatief WoningBehoefteOnderzoek (KWBO); deze zijn dus subjectief. 
Het betreft de kwalitatieve woonwensen van zittende bewoners en hun doorstroomwens. Deze mismatchanalyse houdt 
geen rekening met de vraag vanuit nieuwe instromers. De visualisaties laten zien dat er vooral meer vraag dan aanbod is 
naar de rustige stadswijk aan de ene kant en de dorpse en landelijke woonmilieus aan de andere kant. Dit is niet het geval 
voor het woonmilieu ‘binnenstad’. Hierbij belangrijk om te bedenken dat veel studenten en starters nu in de binnenstad 
wonen, maar willen verhuizen – vaak naar dorpen in de regio. Hier komen echter weer andere studenten en starters voor in 
de plaats die nu nog thuis wonen of van buiten de stad komen (en dus niet in deze analyse zijn meegenomen). De grote 
vraag naar rustig stedelijk wonen is één van de belangrijkste signalen in deze analyse, evenals de vraag naar dorpse en 
landelijke woonmilieus.
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Plancapaciteit
Het totaal aan de actuele harde en zachte
plancapaciteit in grote lijnen, dus de plannen 
die reeds in voorbereiding zijn Het gaat om 
dagkoersen: de aantallen veranderen sterk. 
Hier is uitgegaan van peildatum 14 juni 2021.

Marktwaardering (per m2)
Vierkante meterprijs op 8 maart 2021 volgens Springco’s AVM (Automated Valuation
Model), op basis van woningtype, woonmilieu, eigendom, mobiliteit en voorzieningen. 
Ondanks een correctie valt de prijs per m2 van ruime kavels relatief laag uit, omdat de het 
hier gaat om de vierkante meterprijs van de woning en niet zozeer om bijvoorbeeld de tuin. 

Wijktypering woningen en bewoners
Een beknopt overzicht van de meest 
opvallende cijfers per wijk of buurt (op 
basis van data uit 2020) op het gebied van 
de woningvoorraad en bewonersstructuur..

Woningvoorraad
De diversiteit van de woningvoorraad is 
weergegeven door een uitsplitsing op 
marktsegment. In het koopsegment worden 
vier klassen onderscheiden (in lijn met het 
InFact onderzoek uit 2019): goedkoop 
(<€200.000), middelduur (€200.000-€300.000), 
duur laag (€300.000-€400.000) en duur hoog 
(>€400.000). In het huursegment 
onderscheiden we corporatiebezit 
en particuliere huurwoningen.

Leefstijlkaart
De verdeling van de DISC-profielen over het 
woningmarkt-gebied. Een kleur geeft aan dat in 
dat gebied de betreffende leefstijl het meeste 
voorkomt. Het kan dus zijn dat een bepaalde 
kleur niet zichtbaar is, omdat deze overal de op 
één na meest voorkomende kleur is.

Woonmilieus (KWBO)
Woonmilieus binnen het woningmarkt-
gebied op basis van de perceptie van 
bewoners zelf. Tijdens het KWBO 
onderzoek (uitgevoerd in de eerste helft 
van 2018) zijn bewoners gevraagd naar de 
beleving van het woonmilieu waarin zij 
leven. Op basis van hun reactie is de 
kaart ingekleurd.

Huishoudens
De bevolking van het woningmarktgebied uitgesplitst op leeftijd en
huishoudsamenstelling boven en inkomens beneden (categorieën en gegevens zijn 
in lijn met het InFact onderzoek uit 2019). De grijze staaf staat voor het Tilburgse 
gemiddelde.

Leefstijlverdeling
De blauwe lijn geeft aan in welke mate huishoudens in de acht verschillende DISC-leefstijlprofielen 
vallen. Deze zijn gebaseerd op grootschalige enquêtes naar bewonerskenmerken (afgenomen in 
de afgelopen twee jaar en gemodelleerd op basis van data van februari 2021), en zijn in het schema 
met kernwoorden weergegeven. Zie de bijlage voor een uitgebreide toelichting.

Kerncijfers
Per woningmarktgebied is de hoeveelheid 
inwoners en huishoudens (op 1-1-2020) 
te zien, net als de hoeveelheid 
buurten en wijken. Daarboven een kaart 
waarop te zien is waar het gebied in Tilburg 
ligt. En eronder een overzicht van de 
wijken (of buurten in kleinere gebieden).
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Woonwensanalyse bouwtype (KWBO)
Het verschil tussen de vraag van huidige 
bewoners van het woningmarktgebied naar 
bepaalde woningen en het aanbod binnen 
datzelfde gebied. Dit is afgeleid uit het KWBO 
(Kwalitatief Woning Behoefte Onderzoek) op 
basis van vragenlijsten onder zittende 
bewoners (afgenomen in de eerste helft van 
2018). De vraag vanuit instroom is hierin dus 
niet meegenomen. Er is niet gevraagd of de 
vraag vanuit de huidige bewoners ook gericht 
is op ditzelfde gebied, mogelijk kan deze 
vraag ook ergens anders invulling krijgen.



Diversiteit inkomens
Hoe hoger de Gini-coëfficiënt, hoe ongelijker de inkomens 
(data uit 2019) in de buurt en hoe groter de inclusiviteit is 
(want in een buurt met grote ongelijkheid wonen mensen 
door elkaar). Zie voor een uitgebreide uitleg pagina 6.

Nultredenwoningen
Per buurt is het aandeel nultredenwoningen in de totale woningvoorraad 
weergegeven. Nultredenwoningen zijn benaderd door onder meer naar woningtype, 
bouwjaar en dichtheid op 1-1-2020 te kijken. In totaal is bij benadering 16% van de 
Tilburgse voorraad een nultredenwoning. Grondgebonden nultredenwoningen zijn 
beperkt aanwezig, maar zijn in deze benadering niet meegenomen.

Oudere bevolking
Hittekaart van de oudere bevolking (6b-
plussers op 1-1-2020) in het 
woningmarktgebied. Hoe warmer de 
kleur, hoe groter het aandeel ouderen. 
Daarnaast geeft de zwarte arcering met 
stippen aan welk gebied binnen 10 
minuten lopen (ongeveer 500m) van een 
supermarkt is en staan ook 
verzorgingstehuizen en huisartsen op de 
kaart.Sociale aandachtspunten

Sociale aandachtspunten zijn 
weergegeven in de kaart van de 
Leefbaarometer (BZK, 2018), 
waarin op basis van verschillende 
dimensies (woningen, bewoners, 
veiligheid, voorzieningen, 
omgeving) een oordeel wordt 
gevormd over de leefbaarheid.  

Fysieke aandachtspunten
Kaart die de belevingswaarde tegenover de toekomstwaarde weergeeft. De 
huidige belevingswaarde is gebaseerd op de vraagprijs per m2. De 
toekomstwaarde is gebaseerd op de ‘effectieve vraag’ die er in 2035 is voor de 
woningen, gebaseerd op daadwerkelijke verhuisbewegingen en resultaten van 
het KWBO. Data zijn dus afkomstig uit verschillende bronnen (2018-2021).

Randvoorwaarden 
Conditionele uitgangspunten – buiten het domein wonen om – die van invloed zijn 
op een positieve ontwikkeling van het gebied of juist in de weg staan. Deze 
randvoorwaarden zijn gebaseerd op subjectieve input uit het KWBO (2018) en op 
inbreng vanuit stakeholders uit de gebiedsgesprekken (2021). De mate waarin 
deze randvoorwaarden gerealiseerd kunnen worden is niet integraal afgewogen.

Conclusies
Richtinggevende conclusies over de 
bouwopgave in het woningmarkt-
gebied, gegeven de marktvraag, 
lokale context en het gemeentelijke 
beleidskader.

SWOT
Sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen 
van het woningmarktgebied.
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Heterogeniteit leefstijlen
Wanneer de samenstelling van leefstijlen op 
verschillende schaalniveaus (gebied, wijk en 
buurt) diverser is, krijgt het een hoge 
heterogeniteit-score. De leefstijldata zijn 
van februari 2021. Zie voor uitgebreide 
uitleg pagina 6.
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Binnenstad Tilburg

Binnenstad West (1.900 huishoudens)
De buurt met de meeste huishoudens heeft ook relatief de 
meeste corporatiewoningen (39%). Dit gaat voor een groot 
deel om  het complex TalentSquare met 700 
studenteneenheden.Toch valt nog een groter gedeelte van de 
woningvoorraad (45%) in de particuliere huursector, wat het 
grootste segment is in alle buurten. Ook opvallend is dat 71% 
van de huishoudens uit één persoon bestaat.

Binnenstad Oost (1.800 huishoudens)
Een buurt die zeer vergelijkbaar is met de westelijke 
binnenstad. Het heeft van alle buurten in de Binnenstad de 
meeste grondgebonden woningen (16%) en  het grootste 

koopsegment (23%). Ook heeft Binnenstad Oost relatief veel 
woningen die na 2000 zijn toegevoegd (37%). Daarnaast heeft 
het zelfs nog iets meer eenpersoonshuishoudens dan West 
(73%). 

Koningsplein (810 huishoudens)
Dit gebied kent vrijwel alleen maar gestapelde woningen 
(98%) en lijkt veel op de gemiddeldes in de Binnenstad. Voor 
het Koningsplein staat een grote herstructurering op de 
planning.

Oude Dijk (515 huishoudens)
Er zijn relatief weinig woningen na 2000 toegevoegd (7%), en 

van alle buurten heeft de Oude Dijk de meeste 
eenpersoonshuishoudens (75%) en de minste gezinnen (3%). 

Spoorlaan (85 huishoudens)
Vooral kantoorvilla’s en gestapelde woningen die particulier 
worden verhuurd. Opvallend genoeg heeft de buurt relatief 
weinig eenpersoonshuishoudens (50%).

Spoorzone Noord-Oost is nog in ontwikkeling.

Binnenstad Tilburg
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11

8%

41%

30%

21%

9%

70%

7%

14%

Huur eengezinswoning

Huur appartement/etagewoning

Koop eengezinswoning

Koop appartement/etagewoning

Huidig Wens

Actuele plancapaciteit
Circa 3.500 eenheden harde en 

zachte plancapaciteit. Grote 
ontwikkelingen zijn 

Kernwinkelgebied, Koningsplein, 
Spoorzone, Veemarktkwartier, 

Magazijnkwartier en Louis 
Bouwmeesterplein.

van zittende bewoners 
(dus niet van instromers)

6% 7%

4%
2%

32%

49%

Koop
goedkoop

Koop
middelduur

Koop
duur laag

Koop
duur hoog

Huur
sociaal

Huur
particulier



LEGENDA

De binnenstad van Tilburg scoort redelijk gemiddeld op het 
gebied van diversiteitinkomens en heterogeniteit DISC-
leefstijlen in vergelijking met de rest van Tilburg (en dus relatief 
hoog als het vergeleken wordt met de rest van Nederland). 
Opvallend is dat de heterogeniteit van het hele gebied even 
hoog is als de gemiddelde score in alle buurten. Met andere 
woorden, het gaat hier om relatief heterogene buurten in een 
heterogene wijk. Dit past bij een binnenstedelijk gebied.

Marktappreciatie
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Heterogeniteit DISC-leefstijlen

Diversiteit 
Inkomens

% Nultreden

➢ Zowel vanuit de stedelijke vraag als vanuit het streven naar meer gemengde 
wijken vraagt uitbreiding van de woningvoorraad om grondgebonden 
koopwoningen (behoud doorstromende starters), huurappartementen  
(ouderen) en koopappartementen (stedelijke kleine huishoudens). 
Nhyygguihyguiuuuuuffdruuuuu yyiuy

➢ Oud-Zuid West heeft naar verhouding een grotere sociale voorraad dan de 
rest van Tilburg. Over eventuele huisvesting van kwetsbare doelgroepen 
dient goed te worden nagedacht. Er zijn grenzen aan wat buurten met 
minder veerkracht (bijvoorbeeld Schildersbuurt Noord en Staatsliedenbuurt 
Oost) kunnen dragen.

Woning-
voorraad
Belevings-
waarde
t.o.v.
Toekomst-
waarde

Woning-
voorraad

12

0,36 0,35

Woningmarktgebied (=
gemiddelde wijken)

Gemiddelde buurten

*Gezien de kleine omvang van de wijken  Spoorlaan en 
Spoorzone Noord-Oost is in de Binnenstad alleen het 
gemiddelde van het gehele gebied weergegeven.

*

Inclusief, voor alle inkomens 
toegankelijk

Hoog voorzieningenniveau

Ontwikkeling Spoorzone, 
Magazijnkwartier, Koningswei

Benutten vraag naar binnenstedelijk 
wonen

Integrale binnenstadagenda kan de 
identiteit van deelgebieden aanscherpen 
en met gerichte inzet versterken

Binden bewoners met rode en blauwe 
leefstijl

Hoeveelheid en kwaliteit openbaar 
groen

Samenstelling huidige 
woningvoorraad

Vergroten stedelijke kwaliteit

Binding van koopkrachtige 
huishoudens

➢ Voor de Binnenstad is een verdere kwalitatieve versterking wenselijk en reeds ingezet. Met de 
ontwikkeling van Spoorzone, het Magazijnkwartier, Koningswei en de afronding van het 
Kernwinkelgebied worden hiertoe stappen gezet. 

➢ Bij nieuwe toevoegingen moet worden aangesloten op het perspectief `boeien-binden-
blijven’. Recent zijn veel woningen toegevoegd voor starters (binden); nieuwbouw zou nu 
primair gericht moeten zijn om doelgroepen langduriger te binden (blijven). Met ruime en 
kwalitatief hoogstaande appartementen in (middel)dure huur of koopsegment is dit mogelijk. 

➢ Daarnaast geschikte woningen voor gezinnen blijven realiseren door kansen te bezien 
grondgebonden koopwoningen toe te voegen. Daarbij zijn ook nieuwe woonconcepten met 
plattegronden en condities die aantrekkelijk zijn voor gezinnen (denk aan diffuse vormen 
tussen grondgebonden en gestapeld) denkbaar. De nabijheid van voorzieningen biedt ook 
mogelijkheden voor doorstroming van ouderen.

➢ De Binnenstad vraagt om een fijnmazige aanpak met aandacht voor de identiteit van 
deelgebieden (Dwaalgebied, Spoorzone, Stadshart, Koningswei)

Binnenstad kleurt overwegend groen op de strategische kaart en laat een overwegend 
positieve marktwaardering zien. Het gebied kent weinig problemen en heeft een hoge 

leefbaarheid. Binnen de Binnenstad zijn verschillende sferen aanwezig (dwaalgebied, 
centrumgebied, spoorzone) die ieder eigen kwaliteiten, doelgroepen en opgaven kennen. 

Randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de binnenstad zijn een 
verdere vergroening en klimaatadaptatie in het kader van hittestress. 
Het organiseren van parkeren en mobiliteit dat past bij de binnenstad en 
een balans tussen reuring en woongenot. De invulling is afhankelijk van 
het specifieke deelgebied.

Het aanbod nultredenwoningen in de 
binnenstad is ca. 44%. Daarmee scoort 
het veel beter dan het Tilburgs 
gemiddelde. Het aantal 
nultredenwoningen ligt in iedere buurt 
boven het Tilburgs gemiddelde. In de 
gehele binnenstad ben je niet verder dan 
500 m verwijderd van een supermarkt. 
Daarmee scoort de binnenstad veel beter 
dan het Tilburgs gemiddelde. Ouderen 
wonen vooral in Binnenstad West en het 
Koningsplein.

Ouderen (65+) 
en nabijheid 
voorzieningen

Leefbaar-
ometer



1-2 personen 
<23 jaar

1 persoon
23-65 jaar

2 personen
23-65 jaar

1 persoon
65+ jaar

2 personen
65+ jaar

Gezin
1 ouder

Gezin
2 ouders

Oud-Noord Tilburg

Groeseind-Hoefstraat (3.800 huishoudens)
Deze wijk heeft relatief de meeste grondgebonden woningen 
in het gebied (69%). Meer dan de helft van alle woningen 
(55%) is koop. Ongeveer 27% van de woningen is in 
corporatiebezit en 18% valt in de particuliere huur. Ongeveer 
de helft van de huishoudens (51%) bestaat uit één persoon, en 
een kwart heeft kinderen (25%).

De Hasselt (3.705 huishoudens)
1/3 van de woningen is gestapeld (33%) en De Hasselt heeft 
relatief veel sociale huurwoningen (44%) in vergelijking met de 
andere wijken. Vergeleken met de andere wijken vallen relatief 
veel huishoudens in de sociale minima-categorie (12%) en 
hebben veel huishoudens kinderen (28%).

Loven-Besterd (3.445 huishoudens)
Qua soort huizen vergelijkbaar met de woningen in de 

voorgaande wijken, maar in verhouding tot de andere wijken in 
Oud Noord weinig corporatiewoningen (16%). Relatief veel 
eenpersoonshuishoudens (60%). 

Het Goirke (2.750 huishoudens)
Deze wijk komt zowel qua woningen als bewoners redelijk 
overeen met het gebiedsgemiddelde. 

Theresia (2.475 huishoudens)
De meeste gestapelde woningen staan in deze wijk (53%). Het 
eigendom is redelijk verdeeld: er zijn relatief weinig 
koopwoningen (37%) en relatief veel corporatiewoningen 
(39%) en particuliere huurwoningen (32%). Er wonen veel 
eenpersoonshuishoudens (60%).

Bouwmeesterbuurt (2.325 huishoudens)
Bouwmeesterbuurt heeft relatief veel grondgebonden 

woningen (67%). Ruim de helft is koop en 1/3 is 
corporatiebezit. De woningen zijn relatief oud vergeleken met 
de rest van Oud-Noord. Na De Hasselt heeft Bouwmeester de 
meeste gezinnen (23% van alle huishoudens).

Kanaalzone (475 huishoudens)
De wijk Kanaalzone heeft de meeste grondgebonden (75%) en 
koopwoningen (58%)

Spoorzone Noord-West (235 huishoudens)
Vrijwel alleen gestapelde bouw in corporatiebezit. Weinig 
gezinnen (5% van huishoudens). 

Oud-Noord Tilburg

Sociale minima
< €16.191

Huurtoeslag 

Overig primair
€16.191-€38.035

Huurtoeslag

Secundair
€16.191-€38.035

Midden laag
€38.035-€42.436

Midden hoog
€42.436-€57.053

Hoog
> €57.053

11%

35%

16%
10% 7% 9% 13%

13% 16% 21%

6%
15%

29%

13

12%

16%

59%

13%

21%

25%

48%

6%

Huur eengezinswoning

Huur appartement/etagewoning

Koop eengezinswoning

Koop appartement/etagewoning

Huidig Wens

Actuele plancapaciteit
Circa 1.350 eenheden harde en 

zachte plancapaciteit. De 
Smariuskade vormt een grotere 

ontwikkelingslocatie in dit gebied. 

24%

26%

1%
0%

30%

19%

Koop
goedkoop

Koop
middelduur

Koop
duur laag

Koop
duur hoog

Huur
sociaal

Huur
particulier

van zittende bewoners 
(dus niet van instromers)



LEGENDA

Oud-Noord is zeker qua leefstijlen een zeer heterogeen 
gebied: meer dan op andere plekken in Tilburg wonen 
veel mensen met verschillende leefstijlen naast elkaar. 
De diversiteit van inkomens is redelijk gemiddeld, 
hoewel deze nogal verschilt per buurt. Zo heeft 
bijvoorbeeld Theresia een relatief hoge GINI-score en 
wonen er dus mensen met een hoger inkomen en 
mensen met een lager inkomen in dezelfde buurt.

Het aanbod nultredenwoningen in Oud-
Noord is 10% van de woningen. 
Daarmee ligt het een stuk onder het 
Tilburgs gemiddelde. Goirke-Noord en 
Rosmolenplein scoren goed. Bijna 
iedere oudere heeft toegang tot een 
supermarkt binnen 500 meter. Alleen in 
het noordwesten en rond de Ringbaan 
zijn er locaties waar ouderen verder 
moeten reizen naar de supermarkt. 
Hiermee scoort Oud-Noord veel beter 
dan het Tilburgs gemiddelde.

Marktappreciatie

V
er

h
o

u
d

in
g

 V
ra

ag
/A

an
b

o
d

Heterogeniteit DISC-leefstijlen

Diversiteit 
Inkomens

% Nultreden

Woningvoorraad
Belevingswaarde t.o.v.
Toekomstwaarde

Woning-
voorraad

14

0,47 0,44 0,43

Woningmarktgebied Gemiddelde wijken Gemiddelde buurten

Oud Noord is een zeer gemengd gebied met koop- en huurwoningen, oud- en nieuwbouw, 
grondgebonden en appartementen. De marktwaardering is wisselend. Aandacht vragen 
vooral de Hasselt, zoals uit de leefbaarheidkaart blijkt en Loven-Besterd in iets mindere 
mate. De druk op de stedelijke ruimte is hoog. Hoewel kamerverhuur wordt gereguleerd, 

vormt de hoeveelheid bestaande kamerverhuur soms een risico op leefbaarheidsdruk. 
Doorbreken van de brede band van bedrijvigheid in de Kanaalzone kan de verbinding naar 
aanpalende gebieden verbeteren. 

Stedelijk startersmilieu met hoofdzakelijk 
goedkopere en grondgebonden 
woningen

Gemengd en inclusief

Kanaalzone als kwalitatieve verbinding 
tussen Noord en Oud-Noord

Toevoeging van (middel)dure 
koopappartementen en grondgebonden 
woningen

Bezien kansen tot toevoeging sociaal

Weinig doorstromingsmogelijkheden

Lage veerkracht in De Hasselt (Kasteel-
en Textielbuurt) en Loven-Besterd

Versterken kwaliteit openbaar gebied

➢ Oud Noord is een divers samengesteld gebied, interessant voor vele 
doelgroepen. 

➢ De bedreigingen liggen vooral in de druk op de ruimte. Vooral bij de 
woningvoorraad (o.a. als gevolg van eerdere toename aantal kleine studio’s) 
en in de openbare ruimte (groen, parkeerdruk).

➢ Kleinschalige woningbouwinitiatieven toevoegen die zich lenen voor de 
specifieke plek in het gebied. In meer kwetsbare delen (Kasteel- en 
Textielbuurt) kansen benutten voor het vergroten van de diversiteit en het 
vergroten van de voorraad geschikte woningen voor ouderen.

Als randvoorwaarden voor ontwikkeling gelden het verbeteren van de 
openbare ruimte (groen, parkeren) en het verminderen van de druk 
vanuit kamerverhuur en de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Ouderen (65+) 
en nabijheid 
voorzieningen

Leefbaar-
ometer



1-2 personen 
<23 jaar

1 persoon
23-65 jaar

2 personen
23-65 jaar

1 persoon
65+ jaar

2 personen
65+ jaar

Gezin
1 ouder

Gezin
2 ouders

Oud-Zuid Oost Tilburg

Hoogvenne (3.390 huishoudens)
De woningvoorraad bestaat uit relatief veel gestapelde 
woningen (47%). Ruim de helft (53%) valt in het 
koopsegment, 26% is corporatiebezit en 21% wordt 
particulier verhuurd. In de wijk wonen relatief weinig 
gezinnen (19% van alle huishoudens) en weinig huishoudens 
in sociale minima-categorie (4%). In het gebied wonen 
relatief de meeste 65-plussers (19%) en de op één na 
meeste eenpersoonshuishoudens (53%).

Broekhoven (2.470 huishoudens)
Ook hier veel gestapelde woningen (48%) en de wijk heeft 
het grootste huursegment (68% totaal), waarvan het 
overgrote deel (53%) in corporatiebezit. In Broekhoven 
wonen de meeste eenpersoonshuishoudens (55%) en na 

Jeruzalem wonen er relatief de meeste huishoudens in 
sociale minimacategorie (10%).

Fatima (1.745 huishoudens)
Relatief meer grondgebonden woningen dan in Hoogvenne
of Broekhoven (74%) met een vrij groot koopsegment 
(57%). Van alle wijken is hier het grootste gedeelte van de 
woningen voor 2000 gebouwd (86%). Qua 
éénpersoonshuishoudens (48%) en gezinnen (25%) zit 
Fatima precies tussen de eerste twee en laatste twee wijken 
in.

Armhoef (1.035 huishoudens)
De wijk heeft veruit het grootste koopsegment (88%) en na 
Jeruzalem de meeste grondgebonden woningen (85%). Er 

wonen veel gezinnen (36%) en de minste 
éénpersoonshuishoudens (34%). Slechts 1% van de 
huishoudens valt in sociale minimacategorie.

Jeruzalem (575 huishoudens)
Jeruzalem kent vrijwel alleen grondgebonden woningen 
(91%) waarvan 51% na 2000 . Op dit moment zijn twee 
grotere appartementencomplexen in aanbouw. Twee-
derde van de woningen zijn in corporatiebezit. Relatief veel 
huishoudens in sociale minimacategorie (14%). Vergeleken 
met de rest van het woningmarktgebied zijn er weinig 65-
plussers (9%) en veel gezinnen (37%).

Oud-Zuid Oost Tilburg

Sociale minima
< €16.191

Huurtoeslag 

Overig primair
€16.191-€38.035

Huurtoeslag

Secundair
€16.191-€38.035

Midden laag
€38.035-€42.436

Midden hoog
€42.436-€57.053

Hoog
> €57.053

7%

35%

15%
9% 9% 8%

16%

11% 15% 18%

5%
12%

39%

15

13%

14%

56%

17%

21%

28%

43%

8%

Huur eengezinswoning

Huur appartement/etagewoning

Koop eengezinswoning

Koop appartement/etagewoning

Huidig Wens

Actuele plancapaciteit 
Circa 900 eenheden harde en zac

hte plancapaciteit. De 
afronding van de Piushaven is de 
voornaamste ontwikkeling in dit 

gebied.

van zittende bewoners 
(dus niet van instromers)

10%

31%

6%

4%

28%

21%

Koop
goedkoop

Koop
middelduur

Koop
duur laag

Koop
duur hoog

Huur
sociaal

Huur
particulier



LEGENDA

Oud-Zuid Oost is zowel op het gebied van 
inkomensverschillen als leefstijlverdeling bovengemiddeld 
divers. Het gemeentelijke streven naar homogene buurten in 
heterogene wijken lijkt hier qua leefstijl op te gaan. Qua 
inkomens scoort Hoogvenne hoog op diversiteit, net als 
Jeruzalem (hoewel het hier om een verschil tussen west en 
oost lijkt te gaan in plaats van een volledig ‘ongedeelde’ 
buurt). 

Het aanbod van nultredenwoningen in 
Oud-Zuid Oost is 13% van de totale 
woningvoorraad. Dit is iets lager dan het 
Tilburgs gemiddelde. Onder meer 
Fatima West en Broekhoven II scoren 
slecht. 93% van de ouderen heeft 
toegang tot een supermarkt binnen 
500m. Enkele locaties in het centrum 
van Oud-Zuid Oost hebben geen 
supermarkt binnen 500m, maar wel 
binnen 700m. Oud-Zuid Oost scoort 
veel beter dan het Tilburgs gemiddelde.
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Heterogeniteit DISC-leefstijlen

Diversiteit 
Inkomens

% Nultreden

Woning-
voorraad
Belevings-
waarde
t.o.v.
Toekomst-
waarde

Woning-
voorraad
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0,48 0,40 0,37

Woningmarktgebied Gemiddelde wijken Gemiddelde buurten

Oud-Zuid Oost is een gebied met overwegend een hoge belevingswaarde en 
toekomstwaarde. Het is een divers samengestelde inclusieve wijk met homogene buurtjes 
met een eigen identiteit. In Broekhoven is er meer druk op de leefbaarheid en ook de 

strategische kaart laat zien dat dit gebied om aandacht vraagt. Het gebied aan de Ringbaan 
Zuid toont een lage veerkracht en veel sociale problemen. 

Hoge mate van inclusiviteit

Sterke deelgebieden met duidelijke eigen
identiteit

Aantrekkelijk voor vele doelgroepen, 
waaronder gezinnen

Uitbreiding van woningen voor 
(koopkrachtige) gezinnen 

Doorstroming voor ouderen versterken 
met bouw van koopappartementen. Deze 
dragen bij aan een woon carrière in het 
gebied en daarmee aan sociale cohesie 
en aan het beschikbaar maken van 
grondgebonden woningen voor gezinnen

Aandacht voor belevingswaarde in 
enkele delen met een eenzijdige 
concentratie woningvoorraad in het 
goedkoopste segment

Behoud en doorontwikkeling van het 
gebied als rustige stadswijk met een 
hoge woon- en leefkwaliteit

➢ Oud-Zuid Oost is eigenlijk Tilburg in het klein met al haar verscheidenheid. 
De samenstelling van woningen en bewoners komt sterk overeen met het 
Tilburgs gemiddelde. Het gebied is inclusief en huisvest alle typen 
huishoudens in identiteitsrijke buurten, zoals Jeruzalem, Armhoef en 
Piushaven. Toevoegingen dienen vooral kleinschalig en passend bij de plek te 
zijn. 

➢ Dit gebied is aantrekkelijk voor stedelijk georiënteerde gezinnen met een 
hogere koopkracht. Het realiseren van woningen voor deze groep in dit 
gebied voorziet in een stedelijke behoefte.  

➢ Op enkele plekken spelen leefbaarheidsvraagstukken, zoals aan de Ringbaan 
Zuid. Hier is sprake van een grote eenzijdige voorraad sociale huurwoningen 
in het goedkoopste segment.

De bewoners waarderen Oud Zuid Oost om de centrale ligging, de 
veiligheid en het rustige woonmilieu. Minder vindt men de 
parkeerproblematiek, het openbaar groen en de voorzieningen. Er zijn 
relatief weinig gezinnen in dit gebied, terwijl het qua ligging en 
woonmilieu aantrekkelijk is voor gezinnen met een stedelijke oriëntatie.

Ouderen (65+) 
en nabijheid 
voorzieningen

Leefbaar-
ometer



1-2 personen 
<23 jaar

1 persoon
23-65 jaar

2 personen
23-65 jaar

1 persoon
65+ jaar

2 personen
65+ jaar

Gezin
1 ouder

Gezin
2 ouders

Groenewoud, Stappegoor & Het Laar             Tilburg

Groenewoud (3.445) huishoudens)
Veel grondgebonden woningen (81%), onderverdeeld in 
40% koop en 60% huur. Meer dan de helft van de woningen 
(54%) is corporatiebezit. In tegenstelling tot de rest van het 
woningmarktgebied stond het overgrote deel van de 
woningen er al voor 2000 (87%). Met 14% van de 
huishoudens in de sociale minimacategorie scoort de wijk 
slecht vergeleken met de rest van Tilburg. Groenewoud is 
onderdeel van de PACT-aanpak van de gemeente Tilburg, 
waarmee beoogd wordt de leefbaarheid te vergroten.

Stappegoor (535 huishoudens)
Bijna alleen maar grondgebonden woningen (97%), waarvan 
het grootste gedeelte koop (71%). De rest is voornamelijk 
particuliere huur (25%). Het is een echte gezinswijk (45% 
van de huishoudens heeft kinderen) en er zijn weinig 
huishoudens in sociale minimacategorie (2%).

De Leij (395 huishoudens)
In deze wijk staan in tegenstelling tot de rest van het gebied 
vrijwel uitsluitend gestapelde woningen (90%), die 

voornamelijk door ouderen (75% van de inwoners is 65+) 
worden bewoond. Er wonen in De Leij ook relatief veel 
éénpersoonshuishoudens. 

Bedrijventerrein Het Laar (40 huishoudens)
Het kleine aantal (nieuwbouw)woningen is grondgebonden 
en bijna volledig koop (93%). De helft van de huishoudens 
heeft kinderen. 

Groenewoud, Stappegoor & Het Laar            Tilburg

Sociale minima
< €16.191

Huurtoeslag 

Overig primair
€16.191-€38.035

Huurtoeslag

Secundair
€16.191-€38.035

Midden laag
€38.035-€42.436

Midden hoog
€42.436-€57.053

Hoog
> €57.053

4%

27%
17% 13% 10% 9%

20%

9%

27%
18%

4%
12%

29%

17

22%

24%

44%

11%

32%

17%

42%

10%

Huur eengezinswoning

Huur appartement/etagewoning

Koop eengezinswoning

Koop appartement/etagewoning

Huidig Wens

Actuele plancapaciteit
Circa 1.550 eenheden harde en 
zachte plancapaciteit. Grotere 

ontwikkelingen zijn te vinden in 
Stappegoor en in het gebied 

rondom het Elisabeth-
TweeSteden Ziekenhuis.

van zittende bewoners 
(dus niet van instromers)

17%
18%

3% 3%

46%

13%

Koop
goedkoop

Koop
middelduur

Koop
duur laag

Koop
duur hoog

Huur
sociaal

Huur
particulier



LEGENDA

Een voor Tilburgse begrippen gemiddelde wijk qua 
inclusiviteit, hoewel het op diversiteit van inkomens 
relatief iets hoger scoort dan de rest van de 
gemeente. Groenewoud is vrij homogeen, net als 
Stappegoor. Op gebiedsniveau lijkt het dan 
heterogeen te zijn, maar dit valt in de praktijk tegen 
als de wijken onder de loep worden genomen.

Het aanbod van nultredenwoningen in 
Groenewoud, Stappegoor en Het Laar is 
14% van de totale woningen. Leijhoeve 
en de Ezelvense Akkers scoren goed. 
14% is iets minder dan het Tilburgs 
gemiddelde. Een groot deel van de 
ouderen (61%) woont binnen 500 meter 
van een supermarkt. Alleen bij de 
Leijhoeve is dit niet het geval. Hiermee 
scoren Groenewoud, Stappegoor en Het 
Laar iets slechter dan het Tilburgs 
gemiddelde
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Groenewoud, Stappegoor & Het Laar is een woningmarktgebied waar in Groenewoud sprake is van 
een oververtegenwoordiging van lage inkomens en sociale problematiek. In enkele straten in 
Groenewoud spelen risico’s op het gebied van ondermijning. Groenewoud is daarentegen ook een 
wijk met een eenduidige leefstijlen en daarmee een duidelijke eigen identiteit, men woont niet 
anoniem naast elkaar en er is een grote sociale cohesie. Er wordt reeds meervoudig ingezet op de 
sociale problematiek die hier speelt, waaronder met de inzet van de Wbmgp. Ook de aanpak van 

de fysieke structuur (woningen en openbaar gebied) en het toevoegen van woningen voor 
koopkrachtiger huishoudens kan helpen de wijk te verbeteren. Hierbij is het belangrijk om aan te 
sluiten op de bestaande identiteit. Recent zijn de nieuwe wijken Willemsbuiten en Zuiderpark 
toegevoegd (waarvan de data nog ontbreken in deze analyse), met een heel eenzijdig aanbod 
hoofdzakelijk grondgebonden koopwoningen. Met deze toevoegingen is de gewenste 
differentiatie op wijkniveau nog onvoldoende gerealiseerd.

Sociale cohesie (in Groenewoud) 

Groen en ruimte

Ruimte voor toevoeging van woningen 
(met name in Stappegoor)

Transformatie van Groenewoud van een 
jaren 60 stempelwijk naar een gewild 
laagbouwmilieu 

Sociale veiligheid (in Groenewoud)

Eenzijdig samengestelde 
woningvoorraad

Inefficiënt ruimtegebruik

Verbetering van de wijk met behoud van 
de sociale cohesie (in Groenewoud), en 
goede aansluiting op huidige leefstijlen

Realiseren van goede mix en betaalbaar 
wonen in Stappegoor

➢ Groenewoud, Stappegoor & Het Laar is een woningmarktgebied met 
verschillende gezichten en afgebakende deelgebieden met weinig onderlinge 
verbondenheid. Stappegoor is een wijk met veel moderne 
nieuwbouwkoopwoningen. Groenewoud is een PACT-wijk met eigen identiteit 
en kleuring, maar met fysieke en sociale aandachtsgebieden in enkele straten, 
o.a. met betrekking tot leefbaarheid en ondermijnende criminaliteit.

➢ Het woningmarktgebied is te divers om een generieke conclusie te trekken. 
Daarvoor zijn de wijken / buurten te verschillend. Wel kunnen we stellen dat er 
behoefte is aan het toevoegen van passende woningen voor ouderen. Bij nieuwe 
woningtoevoegingen moet vooral gekeken worden naar wat ergens aanvullend 
is op de bestaande voorraad en wat deelgebieden kan versterken.

Randvoorwaarden voor ontwikkeling zijn verbetering van het 
voorzieningenniveau en aanpak van de ondermijnende criminaliteit in 
Groenewoud. Uitwerking van de opgave vindt plaats in samenwerking 
met de corporaties. 

Ouderen (65+) 
en nabijheid 
voorzieningen

Leefbaar-
ometer



1-2 personen 
<23 jaar

1 persoon
23-65 jaar

2 personen
23-65 jaar

1 persoon
65+ jaar

2 personen
65+ jaar

Gezin
1 ouder

Gezin
2 ouders

Oud-Zuid West Tilburg

Oerle (3.635 huishoudens)
De woningvoorraad bestaat voor het grootste gedeelte uit 
grondgebonden woningen (61%). Circa 40% valt in het 
koopsegment en driekwart van het huursegment is sociaal 
(44%). De vierkante meterprijzen komen boven de €3.000 uit. 
Meer dan de helft van de huishoudens bestaat uit één persoon. 
Circa 12% zit qua inkomen onder of rond sociaal minimum.

Noordhoek (3.185 huishoudens)
Bijna tweederde van de woningen is gestapeld (63%) en 
Noordhoek heeft een groter koopsegment dan de andere 
wijken. Ook in Noordhoek bestaat een meerderheid van de 
huishoudens uit één persoon. Vergeleken met de andere 
wijken zijn er weinig huishoudens onder of rond sociaal 
minimum (6,7%).

Korvel (3.050 huishoudens)
Qua soort woningen vergelijkbaar met woningvoorraad in 
Oerle, maar met meer woningen in het particuliere 
huursegment (27%). De vierkante meterprijzen liggen tussen 
de €2.500 en €3.000. Hoewel nog altijd onder Tilburgs 
gemiddelde heeft Korvel meer gezinnen dan andere wijken in 
Oud-Zuid West (24%).

Trouwlaan-Uitvindersbuurt (2.575 huishoudens)
Deze wijk heeft evenveel gestapelde als grondgebonden 
woningen, het op één na kleinste koopsegment (30%) en 
relatief veel sociale huur (45%). Ruim 13% van de bewoners zit 
qua inkomen onder of rond het sociaal minimum.

Sint Anna (1.900 huishoudens)
Relatief veel grondgebonden (66%) woningen en van alle 
wijken het grootste koopsegment (51%) en de kleinste sociale 
voorraad (15%). Net als in de rest van Oud-Zuid West weinig 
gezinnen (15%).

Spoorzone Zuid (1.180 huishoudens)
Vrijwel alleen maar gestapelde bouw, waarvan circa 80% tot 
de sociale huurvoorraad behoort. Hier wonen, nog meer dan 
in andere wijken, éénpersoonshuishoudens (83%).

Oud-Zuid West Tilburg

Sociale minima
< €16.191

Huurtoeslag 

Overig primair
€16.191-€38.035

Huurtoeslag

Secundair
€16.191-€38.035

Midden laag
€38.035-€42.436

Midden hoog
€42.436-€57.053

Hoog
> €57.053

13%

36%

14% 13%
6% 9% 9%

21% 18% 18%

5%
15%

23%

19

16%

26%

46%

12%

21%

39%

33%

8%

Huur eengezinswoning

Huur appartement/etagewoning

Koop eengezinswoning

Koop appartement/etagewoning

Huidig Wens

Actuele plancapaciteit
Circa 1.150 eenheden harde en 
zachte plancapaciteit. De grote 
ontwikkelingen vinden plaats in 
Puijakker, Laarpark, Ringbaan 

Zuid en Koningsvoorde.

van zittende bewoners 
(dus niet van instromers)

23%

18%

2%
0%

37%

20%

Koop
goedkoop

Koop
middelduur

Koop
duur laag

Koop
duur hoog

Huur
sociaal

Huur
particulier



LEGENDA

Oud-Zuid West is vergeleken met de andere 
woningmarktgebieden vrij inclusief als het op inkomens 
aankomt, met een Gini-coëfficiënt van 0,35. De Gini-
coëfficiënt valt in sommige buurten laag uit (bijvoorbeeld 
Schildersbuurt Noord). Dit geldt ook voor de heterogeniteit 
van leefstijlen, maar de relatieve heterogeniteit op 
gebiedsniveau past bij het Tilburgse streven naar ‘homogene 
buurten in heterogene wijken’.
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Woningmarktgebied Gemiddelde wijken Gemiddelde buurten

Woning-
voorraad
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Oud-Zuid West laat een gevarieerd palet aan kleuren zien. De toekomstwaarde is over het 
algemeen gemiddeld tot hoog, maar de belevingswaarde is op sommige plekken laag. 
Vooral de kwaliteit van het openbaar gebied vraagt om kwalitatieve versterking. Er  zijn 

enkele gebieden met weinig veerkracht en veel problemen (Schildersbuurt Noord en 
Staatsliedenbuurt Oost). Dit ligt niet aan de kwaliteit van de woningen en fysieke omgeving. 
Vooral sociale problematiek lijkt hier aan de orde te zijn en vraagt om maatregelen.

Grote mate van diversiteit

Ideaal landingsgebied voor starters

Veel populaire woningtypes aanwezig

Betaalbare gezinswoningen kunnen 
starters langer aan gebied binden

Toevoeging van appartementen kan 
voorzien in de vraag van ouderen en 
doorstroming bevorderen waardoor 
eengezinswoningen vrijkomen voor 
starters

Woning- en woonomgevingskwaliteit is 
middelmatig

Weinig doorstromingsmogelijkheden 
voor startende gezinnen

Weinig levensloopbestendige woningen

Lage veerkracht van buurten als 
Schildersbuurt Noord en 
Staatsliedenbuurt Oost

Kwaliteit van de openbare ruimte

Versterken sociale kwaliteit

➢ Zowel vanuit de stedelijke vraag als vanuit het streven naar meer gemengde 
wijken vraagt dit gebied om meer grondgebonden koopwoningen (behoud 
doorstromende starters) en (koop)appartementen voor ouderen en stedelijke 
kleine huishoudens.

➢ Buurten hebben een sterk eigen identiteit, hierop moet aangesloten worden 
bij nieuwe woningbouwtoevoegingen. Dit vraagt om accupunctuur; 
kleinschalig toevoegen wat zich leent voor een specifieke plek in het gebied.

Mensen wonen graag in Oud-Zuid West en waarderen de 
kleinschaligheid van het gebied. Ook de diversiteit wordt door bewoners 
gewaardeerd en deze draagt bij aan een duidelijke eigen identiteit. De 
problematiek zit primair in de kwaliteit van de woonomgeving en 
parkeerdruk. Oud-Zuid West heeft een aantal wijken met vrij smalle 
versteende straten. Vergroening kan bijdragen aan een betere beleving 
van het gebied, maar stakeholders zien beperkte mogelijkheden om de 
openbare ruimte te verbeteren. Dat vormt een reële uitdaging.

Het aanbod van nultredenwoningen in 
Oud-Zuid West is 22% van de totale 
woningvoorraad. Vooral in het 
noordwesten zijn er veel nultreden-
woningen te vinden. In het zuidwesten is 
dit aantal het laagste. Hiermee scoort 
Oud-Zuid West beter dan het Tilburgs 
gemiddelde. Veruit de meeste ouderen 
(72%) in Oud-Zuid West wonen binnen 
500 meter van een supermarkt. Enkel in 
het noordwesten en bij het 
verzorgingstehuis in het zuidwesten niet. 
Hiermee scoort Oud-Zuid West beter dan 
het Tilburgs gemiddelde. 

Ouderen (65+) 
en nabijheid 
voorzieningen

Leefbaar-
ometer



1-2 personen 
<23 jaar

1 persoon
23-65 jaar

2 personen
23-65 jaar

1 persoon
65+ jaar

2 personen
65+ jaar

Gezin
1 ouder

Gezin
2 ouders

De Blaak & Zorgvlied Tilburg

De Blaak Zuid-West (870 huishoudens)
In de grootste buurt van het woningmarktgebied staan alleen 
maar grondgebonden woningen die bijna uitsluitend in het 
koopsegment (97%) vallen. Er wonen relatief de meeste 
gezinnen (40% van alle huishoudens). 

Burgemeestersbuurt (685 huishoudens)
De buurt heeft twee gezichten. Vergeleken met de rest van het 
gebied heeft het relatief veel gestapelde woningen (23%). Een 
belangrijk deel hiervan is corporatiebezit. Het totale 
corporatiebezit in deze buurt is 20%. Het merendeel van de 
buurt bestaat uit koopwoningen (77%). In deze buurt zijn relatief 
veel éénpersoonshuishoudens (34%). 

Staatsliedenbuurt West (595 huishoudens)
Deze buurt verschilt qua woningen én qua bewoners van de 

andere buurten in dit woningmarktgebied. Ook hier zijn veel 
grondgebonden woningen (85%), maar 2/3 van alle woningen is 
in corporatiebezit (66%). Bijna de helft van de huishoudens 
bestaat uit één persoon (43%), maar de buurt heeft ook veel 
gezinnen (39%). Circa 20% van de huishoudens valt in de sociale 
minimacategorie.

De Blaak Noord-Oost (585 huishoudens)
Deze buurt lijkt redelijk op de overige buurten in De Blaak: veel 
grondgebonden woningen (95%) en koop (88%), veel gezinnen 
(39%) en hogere inkomens. 

De Blaak Noord-West (490 huishoudens)
Voor deze buurt geldt hetzelfde als Noord-Oost, hoewel hier de 
hoeveelheid 65-plussers (30%) in het oog springt. 

Friezenlaan (480 huishoudens)
In deze buurt staan veruit de meeste gestapelde woningen 
(49%). De meeste woningen zijn koop (78%), maar de buurt kent 
ook relatief veel particuliere huur (17%). Er zijn vrij veel 
woningen (22%) na 2000 gebouwd. Ook deze buurt heeft 
relatief veel 65-plussers (35%) en éénpersoonshuishoudens 
(34%)

De Blaak Zuid-Oost (460 huishoudens)
De cijfers van De Blaak Noord-Oost en Zuid-Oost
zijn vrijwel identiek. 

De Blaak & Zorgvlied           Tilburg

Sociale minima
< €16.191

Huurtoeslag 

Overig primair
€16.191-€38.035

Huurtoeslag

Secundair
€16.191-€38.035

Midden laag
€38.035-€42.436

Midden hoog
€42.436-€57.053

Hoog
> €57.053

2%

16% 14%
7%

25%

4%

32%

3% 7% 8% 4% 9%

69%

21

8%

11%

71%

10%

7%

7%

81%

5%

Huur eengezinswoning

Huur appartement/etagewoning

Koop eengezinswoning

Koop appartement/etagewoning

Huidig Wens

Actuele plancapaciteit
Vooralsnog niet.

van zittende bewoners 
(dus niet van instromers)

3%

29%

13%

36%

12%

7%

Koop
goedkoop

Koop
middelduur

Koop
duur laag

Koop
duur hoog

Huur
sociaal

Huur
particulier



LEGENDA

Het woningmarktgebied De Blaak & Zorgvlied scoort zeer 
laag op inclusiviteit, opvallend genoeg zowel op het gebied 
van inkomens als qua leefstijlen. Een uitzondering is de 
Staatsliedenbuurt West, waar een grotere diversiteit aan 
inkomensniveaus is. Maar in veel buurten – zeker in De Blaak –
wonen toch vooral veel huishoudens met hoge inkomens 
naast elkaar.

Het aanbod van nultredenwoningen in 
De Blaak & Zorgvlied is 7% van de totale 
woningvoorraad. De woningen die 
hieraan voldoen liggen in Zorgvlied. In 
De Blaak is het aandeel nultreden-
woningen heel laag. Hiermee scoort 
woningmarktgebied De Blaak & 
Zorgvlied slechter dan het Tilburgs 
gemiddelde. Meer dan de helft van de 
ouderen (56%) woont binnen 500 meter 
van een supermarkt. In de randen van 
het gebied zijn er delen waar dit niet het 
geval is. 

Marktappreciatie

V
er

h
o

u
d

in
g

 V
ra

ag
/A

an
b

o
d

Heterogeniteit DISC-leefstijlen

Diversiteit 
Inkomens

% Nultreden

Woning-
voorraad
Belevings-
waarde
t.o.v.
Toekomst-
waarde

Woning-
voorraad

22

0,31 0,31 0,28

Woningmarktgebied Gemiddelde wijken Gemiddelde buurten

Blaak/Zorgvlied is een hoogwaardig woongebied, ooit ontwikkeld om koopkrachtige 
huishoudens in Tilburg te behouden. Dit toont zich in een woningvoorraad met veel 
kwalitatief goede woningen, inwoners met een hoge koopkracht en een blauw-aqua leefstijl. 
Strategisch vraagt de wijk vooral om gekoesterd te worden. De inclusiviteit van het gebied is 
laag; er is een homogene bevolking, zowel qua inkomen als leefstijl. De belangrijkste vraag is 
gekoppeld aan de demografie. Er wonen veel ouderen die baat hebben bij een meer 

passende (kleinere) nultredenwoning nabij voorzieningen. Dat aanbod ontbreekt nu. Het 
realiseren van doorstroming kan ruime woningen voor andere huishoudens vrijmaken. Er 
zijn alleen weinig locaties beschikbaar waar voor deze doelgroep gebouwd kan worden. 
Waar dit mogelijk is, dient ouderenhuisvesting te worden overwogen om doorstroming te 
bevorderen. De Staatsliedenbuurt in Zorgvlied heeft een lage leefbaarheidsscore en mist 
aansluiting met de rest van het woningmarktgebied.

Krachtige herkenbare identiteit

Hoge woonkwaliteit

Nabijheid uitvalswegen

Versterken van inclusiviteit

Mogelijkheden tot toevoegen van 
woningen voor ouderen en sociale 
huurwoningen bezien

Tekort aan passende woonvormen voor 
ouderen

Beperkte mate van inclusiviteit

➢ Zowel de woning- als woonomgevingskwaliteit scoren in Blaak en Zorgvlied 
hoog. Het gebied heeft een hoogwaardige uitstraling en identiteit. Een 
aandachtspunt is het beperkte aanbod van passende woonvormen voor 
ouderen, een doelgroep die sterk in omvang is toegenomen. Waar mogelijk 
moet de bouw/herontwikkeling van woningen voor ouderen (ook in 
aanpalende marktgebieden) worden overwogen. Dit geldt ook voor de  
toevoeging van sociale huurwoningen vanuit de ambitie ongedeelde stad.

➢ De Staatsliedenbuurt is het enige deel van het gebied met overwegend 
sociale huurwoningen. Aandachtspunt is de aansluiting van dit deel van het 
gebied met de andere delen

Randvoorwaarde voor ontwikkeling is vooral het behoud van de huidige 
hoog gewaardeerde woonkwaliteit. Het verbeteren van het aanbod van 
de woningvoorraad voor ouderen en het vergroten van de inclusiviteit 
kunnen daarbij vooral als wenselijke richting worden gezien als bijdrage 
aan de stedelijke woonambities. 

Vergrijzing met nu al een gebrek aan 
nultredenwoningen

Betere binding van bewoners in 
Staasliedenbuurt

Ouderen (65+) 
en nabijheid 
voorzieningen
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Gezin
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Het Zand (6.880 huishoudens)
Iets minder dan de helft van de woningen is grondgebonden 
(47%). Ruim een derde is koop (37%) en het percentage 
corporatiebezit  bedraagt 43%. In Het Zand wonen opvallend 
veel éénpersoonshuishoudens (57%) en zit één op de tien 
huishoudens in de sociale minimacategorie. 

De Reit (3.915 huishoudens)
In De Reit zijn naar verhouding de meeste gestapelde 
woningen (66%). Qua koop en corporatiebezit ligt het op één 
lijn met Het Zand, maar er is relatief meer nieuwbouw (21% 
van de woningen is na 2000 gebouwd). In De Reit wonen 

relatief veel éénpersoonshuishoudens (66%) en weinig 
gezinnen (14%). Van de huishoudens zit 4% in de sociale 
minimacategorie . 

Wandelbos Noord (2.855 huishoudens)
Vier op de vijf woningen in Wandelbos Noord is een 
corporatiewoning. In vergelijking met de rest van het 
woningmarktgebied zijn er veel grondgebonden woningen 
(59%). De wijk huisvest dan ook relatief veel gezinnen (36%). 
Er is veel armoede, met 20% van de huishoudens in de 
sociale minimacategorie .

Wandelbos Zuid (1.140 huishoudens)
De mensen in deze wijk hebben gemiddeld genomen een 
aanzienlijk hoger inkomen dan de bewoners van Wandelbos 
Noord. Bijna twee derde van de woningen is koop (65%) en 
er is nauwelijks sociale huur (6%). Er wonen veel ouderen 
(36% van inwoners is 65+) en er zijn nauwelijks huishoudens 
in de sociale minimacategorie (2%).

De Reit, Het Zand & Wandelbos           Tilburg

Sociale minima
< €16.191

Huurtoeslag 

Overig primair
€16.191-€38.035

Huurtoeslag

Secundair
€16.191-€38.035

Midden laag
€38.035-€42.436

Midden hoog
€42.436-€57.053

Hoog
> €57.053
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8% 10%

15%

16%
27%

21%

5%
13%

18%

23

De Reit, Het Zand & Het Wandelbos Tilburg

17%

32%

37%

14%

18%

47%

24%

11%

Huur eengezinswoning

Huur appartement/etagewoning

Koop eengezinswoning

Koop appartement/etagewoning

Huidig Wens

Actuele plancapaciteit
Circa 2.250 eenheden harde en 
zachte plancapaciteit. Grotere 

ontwikkelingen zijn te vinden in 
het Kenniskwartier (inclusief de 

Westermarkt).

van zittende bewoners 
(dus niet van instromers)

22%

12%

2% 3%

50%
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Koop
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LEGENDA

Het woningmarktgebied De Reit, Het Zand en Het 
Wandelbos is relatief inclusief, zeker qua leefstijlen. Dit 
betekent dat veel mensen met verschillende leefstijlen in 
hetzelfde gebied wonen. Dit is minder het geval op 
buurtniveau dan op gebiedsniveau (wat past bij de 
gemeentelijke ambitie). De diversiteit van inkomens 
verschilt nogal, maar is groot in Wandelbos Zuid.

Het aanbod van nultredenwoningen is 22% 
van de voorraad. Dit is een stuk beter dan 
het gemiddelde in de gemeente. De 
nultredenwoningen zijn verspreid over het 
gebied, maar er zijn er vooral veel in de 
Abdij- en Torenbuurt en Universiteitsbuurt. 
De meeste ouderen (64%) in De Reit, Het 
Zand & Het Wandelbos wonen binnen 500 
meter van een supermarkt. Het scoort iets 
lager dan het Tilburgs gemiddelde.
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0,46 0,39 0,32

Woningmarktgebied Gemiddelde wijken Gemiddelde buurten

De Reit, Het Zand & Wandelbos laten een gebied zien met twee werelden. De omgeving van de 
universiteitscampus  met (internationale) studenten en ruime woonomgevingen dichtbij het 
bos. Daar tegenover staat de wereld van gedateerde stempelwijken met sociale problematiek. 
In dit gebied zijn fysieke investeringen in woningen en openbaar gebied nodig. Maar  vooral 
sociale investeringen in bewoners. Het gebied is onderdeel van de PACT-aanpak van de 

gemeente Tilburg, waarmee beoogd wordt de leefbaarheid te vergroten. In De Reit kunnen veel 
woningen worden toegevoegd. Inzet van een deel van de opgave in dit woningmarktgebied is 
om de samenstelling van de woningvoorraad in Het Zand en Het Wandelbos ingrijpend te 
wijzigen met de toevoeging van ‘stedelijke‘ koopwoningen. Hierbij moet ook gezocht worden 
naar mogelijkheden om De Reit en Het Zand / Wandelbos meer aan elkaar te verbinden.

Veel groen in directe omgeving 
(Stadsbos013)

Ligging nabij binnenstad en station

Ruimte voor intensivering en aanpak van 
de woningvoorraad.

Ontwikkeling Kenniskwartier en 
Westermarkt tot nieuwe dynamische 
woonmilieus die passend zijn voor onder 
andere studenten en hoger opgeleiden

Eenzijdige samengestelde 
woningvoorraad

Weinig uitstraling

Diffuse identiteit, mix van sferen

Samengaan fysieke en sociale 
investeringen

Samengaan stadsbelang en lokaal 
bewonersbelang bij 
gebiedsontwikkeling Kenniskwartier

➢ Dit woningmarktgebied bevat een PACT-wijk waar zowel een fysieke als een 
sociale opgave speelt. Er is sprake van verschillende werelden: de omgeving 
rondom de universiteitscampus met een grote nationale en internationale 
studentenpopulatie, de Kastelenbuurt in het zuiden van het gebied en de 
woonwijken met sociale problematiek ten noorden hiervan (uitgezonderd de 
wijk Wandelbos Zuid).

➢ De fysieke opgave richt zich op verbetering van mogelijkheden van 
ontmoeting, vergroten van de verblijfskwaliteit, maar ook op het vergroten 
van de differentiatie van de woningvoorraad (bijvoorbeeld door 
huurprijsbeleid en/of wijzigingen in de samenstelling van de 
woningvoorraad). Terughoudend dient te worden omgegaan met de 
toevoeging van sociale huurwoningen in delen van Wandelbos Noord en Het 
Zand. Dit vraagt maatwerk.  

De belangrijkste randvoorwaarde voor ontwikkeling is het realiseren van 
sociale infrastructuur en borgen van sociale cohesie. Naast het 
waarborgen van veiligheid dient de overlast en vervuiling in de wijk te 
worden verminderd en de onveiligheid door het verkeer worden 
beperkt. Dit speelt vooral in Wandelbos Noord en Het Zand. De opgave 
inde wijk wordt uitgewerkt met de corporaties.

Ouderen (65+) 
en nabijheid 
voorzieningen

Leefbaar-
ometer



1-2 personen 
<23 jaar

1 persoon
23-65 jaar

2 personen
23-65 jaar

1 persoon
65+ jaar

2 personen
65+ jaar

Gezin
1 ouder

Gezin
2 ouders

Leeuwerik (2.205 huishoudens)
Van alle wijken heeft deze de meeste koopwoningen (89%). Het is 
één van de twee wijken met alleen grondgebonden woningen. 
Meer dan de helft van de huishoudens heeft kinderen (56%).

Tuindorp De Kievit (2.070 huishoudens)
Qua woningvoorraad en bewoners vrijwel hetzelfde als Leeuwerik. 

Huibeven (1.930 huishoudens)
Ook Huibeven komt hiermee overéén, hoewel de wijk een grotere 
mix aan huishoudtypes heeft dan de bovenstaande twee.

Gesworen Hoek (1.805 huishoudens)
Relatief veel gestapelde woningen (21%), weinig koop (57%) en 
veel corporatiebezit (38%). Er wonen in Gesworen Hoek veel 
éénpersoonshuishoudens (36%) en voor de Reeshof weinig 
gezinnen (38%). Vergeleken met de rest van de wijken zitten veel 

huishoudens (8%) in de sociale minimacategorie . 

Koolhoven (1.695 huishoudens)
Alle woningen zijn na 2000 toegevoegd en ook de bevolking is 
relatief jong. Relatief de meeste gezinnen (65%) van alle wijken.

Dalem Zuid (1.585 huishoudens)
Komt overeen met Koolhoven, hoewel deze wijk iets eerder
is gebouwd (en dus oudere woningen en bewoners heeft).

Witbrant (1.230 huishoudens)
Ook Witbrant is een nieuwe wijk (na 2000), maar wat diverser dan 
Koolhoven en Dalem Zuid. Het heeft meer corporatiebezit (28%). 
Er wonen relatief veel ouderen (19%) en weinig gezinnen (39%).

Dalem Noord (1.175 huishoudens)
Een van de echte gezinswijken (57% van huishoudens), waar de 

meeste huishoudens een koopwoning bezitten (73%).

Campenhoef (1.120 huishoudens)
Relatief veel gestapelde woningen (23%). In Campenhoef zijn veel 
65-plussers (18%) en éénpersoonshuishoudens (26%).

Heerevelden (920 huishoudens)
Komt overéén met Leeuwerik en Tuindorp De Kievit.

Dongenwijk (800 huishoudens)
Komt overéén met Leeuwerik en Tuindorp De Kievit.

Heyhoef (245 huishoudens)
Het winkelcentrum van de Reeshof 
huisvest veel 65-plussers (84%) in 
gestapelde ouderenwoningen.

Reeshof Tilburg

Sociale minima
< €16.191

Huurtoeslag 

Overig primair
€16.191-€38.035

Huurtoeslag

Secundair
€16.191-€38.035

Midden laag
€38.035-€42.436

Midden hoog
€42.436-€57.053

Hoog
> €57.053

2%
14% 15%

6%
11%

6%

45%

1% 7% 10% 5% 12%

65%
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Reeshof Tilburg

7%

12%

74%

7%

18%

6%

75%

1%

Huur eengezinswoning

Huur appartement/etagewoning

Koop eengezinswoning

Koop appartement/etagewoning

Huidig Wens

Actuele plancapaciteit
Circa 450 eenheden harde en 

zachte plancapaciteit. De grote 
ontwikkelingen vinden plaats in 

Stadsrand Dalem en rondom 
Station Reeshof.

van zittende bewoners 
(dus niet van instromers)

6%

46%

11%

7%

18%

11%

Koop
goedkoop

Koop
middelduur

Koop
duur laag

Koop
duur hoog

Huur
sociaal

Huur
particulier



LEGENDA

De Reeshof is op het gebied van inkomens en 
leefstijlen diverser dan qua huishoudtype. Zeker in 
Dalem wonen mensen met verschillende inkomens in 
hetzelfde gebied. De buurten zijn homogener dan de 
wijken en het woningmarktgebied. 

Het aanbod van nultredenwoningen is 
met slechts 6% van de voorraad erg laag 
in de Reeshof. Veel van die woningen 
staan in de Heyhoef. De Reeshof bestaat 
uit veel eengezinswoningen en scoort 
daarom slechter dan het gemeentelijk 
gemiddelde. Slechts 44% van de 
ouderen in de Reeshof woont binnen 
500m van een supermarkt. Deze 
ouderen wonen vooral centraal. De 
Reeshof scoort op dit vlak veel slechter 
dan het Tilburg gemiddelde. 
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0,43 0,39 0,38

Woningmarktgebied Gemiddelde wijken Gemiddelde buurten

Reeshof toont een overwegend goede  toekomstwaarde met een matige belevingswaarde. 
Het gebied is demografisch eenzijdig samengesteld, waardoor ook demografische 
veranderingen zich gelijktijdig zullen voordoen. De Reeshof zal een sterke veroudering van de 
bevolking kennen, terwijl de wijk vooral uit gezinswoningen bestaat. Dit vraagt om vooral 

woningen voor ouderen toe te voegen. Op de leefbaarheidskaart wordt duidelijk dat de 
Reeshof lager scoort in de oudere delen van het gebied. Zeker Gesworen Hoek kampt met 
meer armoede, overlast en veiligheidsproblematiek.

Eenduidig gewenst suburbaan 
(voorstedelijk) woonmilieu

Hoge woningkwaliteit

Vergroten doorstromingsmogelijkheden 
voor ouderen met geschikte woningen

Meer eigenheid realiseren

Kansen bezien om sociale huurwoningen 
toe te voegen

Voorzieningenstructuur

Demografisch eenzijdig samengesteld 

Gelijktijdige veroudering van de 
bevolking in westelijke delen 

Versterken van buurtidentiteit

➢ Reeshof voorziet in een laagbouwmilieu dat door vele (gezins)huishoudens 
wordt gevraagd. Maar het monofunctionele karakter van dit suburbane 
woonmilieu is aan verbetering toe. Reeshof excelleert op woningkwaliteit, 
maar qua woonomgeving scoort het middelmatig.

➢ De identiteit van de verschillende wijken en buurten van Reeshof kan 
versterkt worden door voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden toe te 
voegen in een buurt.. Dit sluit aan bij de woonwensen van de bevolking. Er 
kan meer diversiteit komen door kleinschalige toevoegingen van woningen 
voor ouderen en sociale huurwoningen.

Randvoorwaarden voor ontwikkeling zijn het realiseren van 
voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden op buurt- en wijkniveau 
en het vergroten van de diversiteit van het woningaanbod. Op die 
manier krijgen de buurten een duidelijkere identiteit.

Ouderen (65+) 
en nabijheid 
voorzieningen

Leefbaar-
ometer



1-2 personen 
<23 jaar

1 persoon
23-65 jaar

2 personen
23-65 jaar

1 persoon
65+ jaar

2 personen
65+ jaar

Gezin
1 ouder

Gezin
2 ouders

Heikant (5.535 huishoudens)
De meeste gestapelde woningen staan in Heikant (53%). Van 
alle woningen is 34% koop, 57% in corporatiebezit en 9% valt in 
de particuliere huursector. De meeste woningen zijn voor 2000 
gebouwd (87%). Van de drie wijken in Noord is Heikant het 
meest vergrijsd: bijna een kwart van de bewoners is 65-plusser 
(24%). Ook zijn er relatief zeer veel éénpersoons-huishoudens 
(42%), maar ook redelijk wat gezinnen (32%). Meer dan één op 
de tien huishoudens (12%) zit in de sociale minimacategorie.

Stokhasselt (3.110huishoudens)
Bijna de helft van de woningvoorraad is gestapeld (48%). 
Corporaties bezitten meer dan 2/3 van alle woningen (68%), 
bijna een derde is koop (30%) en de rest is particuliere huur. 
Stokhasselt Zuid wijkt af van de rest van de wijk, hier staan 
alleen koopwoningen. Er is sinds 2000 nauwelijks nieuwbouw 
toegevoegd (3%). In Stokhasselt wonen relatief veel gezinnen 
(42%) en relatief weinig 65-plussers (13%). Bijna een kwart van 
de huishoudens valt in de sociale minimacategorie (23%).

Quirijnstok (2.095 huishoudens)
Een welvarender wijk dan Heikant en Stokhasselt. Bijna 3/4van 
de woningen is grondgebonden (74%). De meerderheid is koop 
(56%), 26% corporatiebezit en 18% particuliere huur. In 
Quirijnstok heeft wel nieuwbouw plaatsgevonden (20% van de 
woningen is na 2000 gebouwd). Ook Quirijnstok is vergrijsd 
(22% is 65+) en heeft veel gezinnen (34%). De wijk heeft 
vergeleken met Heikant en Stokhasselt weinig huishoudens in 
de sociale minimacategorie (5%).

Noord Tilburg

Sociale minima
< €16.191

Huurtoeslag 

Overig primair
€16.191-€38.035

Huurtoeslag

Secundair
€16.191-€38.035

Midden laag
€38.035-€42.436

Midden hoog
€42.436-€57.053

Hoog
> €57.053

3%

27%

14% 15% 11% 8%

21%

14%

26%
20%

4%
13%

23%
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Noord Tilburg

22%

36%

33%

8%

27%

40%

30%

3%

Huur eengezinswoning

Huur appartement/etagewoning

Koop eengezinswoning

Koop appartement/etagewoning

Huidig Wens

Actuele plancapaciteit
Circa 700 eenheden harde en 

zachte plancapaciteit. Eén van de 
grotere ontwikkelingen is in 

Kouwenberg en een verdichtings-
studie geeft uitsluitsel over de 

nadere mogelijkheden tot 
ruimtelijke toevoegingen.

van zittende bewoners 
(dus niet van instromers)

17%
14%

2% 1%

58%

7%

Koop
goedkoop

Koop
middelduur

Koop
duur laag

Koop
duur hoog

Huur
sociaal
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LEGENDA

Noord is een inclusief woningmarktgebied. In de 
meeste buurten wonen mensen met verschillende 
inkomens en uiteenlopende leefstijlen dicht bij elkaar. 
Toch is dit niet overal in dezelfde gradatie het geval. 
Vooral in Stokhasselt Zuid valt op dat de diversiteit van 
inkomens laag is, omdat hier vooral mensen met een 
relatief hoger inkomen naast elkaar wonen. 

Het aanbod van nultredenwoningen in 
Noord is 28% van de woningvoorraad. 
Veel van de appartementenblokken zijn 
groot en bevatten gelijkvloerse 
woningen. Daarom scoort Noord goed 
qua nultredenwoningen. Veruit de 
meeste ouderen (72%) in Noord wonen 
binnen 500 meter van een supermarkt. 
Alleen in de randgebieden is dit niet 
altijd het geval. Hiermee scoort Noord 
beter dan het Tilburgs gemiddelde.
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28

0,38 0,39 0,36

Woningmarktgebied Gemiddelde wijken Gemiddelde buurten

Noord is een woningmarktgebied met een eenzijdig samengestelde woningvoorraad met 
een groot aandeel sociale huurwoningen. Qua marktwaardering scoort Noord het laagst 
van de Tilburgse woningmarktgebieden. Ook de leefbaarheidskaart impliceert dat er in 
Noord veel problemen zijn en dat de veerkracht beperkt is. Noord is onderdeel van de 
PACT-aanpak van de gemeente Tilburg, waarmee beoogd wordt de leefbaarheid te 

vergroten. In Noord wonen veel inmiddels oudere autochtone bewoners en huishoudens 
met een niet-westerse migratieachtergrond. Mensen met perspectief verhuizen de wijk uit. 
Een deel van de bevolking ondervindt meer sociale en economische problemen. Aandacht 
is nodig voor het imago en de diversiteit van culturen in de wijk met verschillende leefstijlen.

Ruime stedenbouwkundige structuur

Betaalbare woningvoorraad

Ruimte voor vernieuwing en verdichting

Verbinden zoeken met de Oude Stad via 
Kanaalzone

Minder gewild woonmilieu

In diverse delen van het gebied sprake 
van lage veerkracht door concentratie 
van huishoudens met de laagste 
inkomens en kwetsbare doelgroepen

Inefficiënt ruimtegebruik

Enerzijds behoud betaalbare voorraad 
terwijl anderzijds duurzame 
toevoegingen gerealiseerd moeten 
worden

➢ Noord is een PACT-gebied waar zowel een fysieke als een sociale opgave 
speelt. Het heeft een lage dichtheid en een redelijk eentonige 
woningvoorraad. Veel bewoners hebben moeite rond te komen. Dit heeft 
voor een minder imago gezorgd, terwijl Noord veel te bieden heeft. 

➢ Voor de toekomst van Noord is het belangrijk om een bredere populatie aan 
te trekken. Hier zijn structurele maatregelen in de woningvoorraad voor 
nodig. Bijvoorbeeld het vergroten van de differentiatie door toevoeging van 
middeldure huur en goedkope/ middeldure koopwoningen toe te voegen en 
door voor ouderen geschikte woningen toe te voegen. 

Randvoorwaarden voor ontwikkeling liggen op het gebied van de 
samenleving (verbetering veiligheid en de omgang van bewoners met 
elkaar), andere samenstelling van de woningvoorraad en verbetering 
van de verbinding van Noord met de rest van de stad. De opgave wordt 
in samenwerking met de woningcorporaties verder uitgewerkt.

Ouderen (65+) en 
nabijheid voorzieningen

Leefbaar-
ometer



1-2 personen 
<23 jaar

1 persoon
23-65 jaar

2 personen
23-65 jaar

1 persoon
65+ jaar

2 personen
65+ jaar

Gezin
1 ouder

Gezin
2 ouders

Enschot (2.190 huishoudens)
De woningvoorraad bestaat voor het grootste gedeelte uit 
grondgebonden woningen (85%). Bijna vier op de vijf 
woningen valt in het koopsegment (78%) en de particuliere 
huurvoorraad (15%) is groter dan het corporatiebezit (7%). 1/3 
van de woningen is na 2000 gebouwd (33%), met Koningsoord 
als laatste grote ontwikkeling. In Enschot wonen, net als het 
gehele gebied, veel gezinnen (44%) en relatief veel 65-plussers 
(23%).

Berkel (1.380 huishoudens)
Ook in Berkel zijn vooral grondgebonden woningen (87%), wat 

past bij het dorpse woonmilieu. Ook hier is het grootste deel 
koop (77%). De huursector is evenredig verdeeld over 
corporatie- (11%) en particulier bezit (12%). Net als in Enschot
is in Berkel ook relatief veel nieuwbouw ontwikkeld na 2000 
(32%). Berkel huisvest net als Enschot veel gezinnen (44%).

Ruiven (730 huishoudens)
Vrijwel uitsluitend grondgebonden woningen in Ruiven (98%) 
en ook het grootste koopsegment van het gebied (89%). Sinds 
2000 zijn nauwelijks woningen toegevoegd. In Ruiven is ruim 
1/4 van de bevolking 65+ (26%), terwijl het relatieve aantal 
eenpersoonshuishoudens verhoudingsgewijs meevalt (18%). 

Ook in deze buurt hebben vier op de tien huishoudens 
kinderen.

Eikenbosch (685 huishoudens)
Dit is de meest gemengde buurt van het woningmarktgebied, 
hoewel het nog altijd onder het Tilburgse gemiddelde valt. In 
Eikenbosch is 20% van de woningvoorraad gestapeld en is 17% 
in corporatiebezit. Er wonen relatief veel ouderen (32% is 65+) 
veel eenpersoonshuishoudens (28%) in juist relatief ‘weinig’ 
gezinnen (36%).

Berkel-Enschot Tilburg

Sociale minima
< €16.191

Huurtoeslag 

Overig primair
€16.191-€38.035

Huurtoeslag

Secundair
€16.191-€38.035

Midden laag
€38.035-€42.436

Midden hoog
€42.436-€57.053

Hoog
> €57.053
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34%

2% 4% 8% 4%
16%

67%
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Berkel-Enschot Tilburg

9%

13%

71%

6%

13%

9%

77%

1%

Huur eengezinswoning

Huur appartement/etagewoning

Koop eengezinswoning

Koop appartement/etagewoning

Huidig Wens

Volgens de officiële indeling van CBS heeft Berkel-Enschot 
twee wijken: ‘Berkel-Enschot’ en ‘Bosscheweg’. Ten 

behoeve van dit onderzoek is afgeweken van deze indeling.

Actuele plancapaciteit
Circa 1.000 eenheden harde en 
zachte plancapaciteit. De grote 
ontwikkelingen vinden plaats in 
Koningsoord, Enschotsebaan, 

Nieuwe Warande en 
Akker/Heikant.

van zittende bewoners 
(dus niet van instromers)
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LEGENDA

Berkel-Enschot is qua leefstijl een redelijk heterogeen gebied, 
maar qua diversiteit van inkomens scoort het een stuk lager. 
Het dorp weet vooral mensen met hogere inkomens aan zich 
te binden. In het noordelijke Berkel is de diversiteit iets groter 
dan in de rest van het gebied.

Het aanbod nultredenwoningen in 
Berkel-Enschot is 5% van de voorraad. 
Hiermee scoort het een stuk lager dan 
het gemiddelde van Tilburg. Iets minder 
dan de helft van de ouderen in Berkel-
Enschot woont in de buurt van een 
supermarkt. Alleen de ouderen in het 
centrum van het dorp hebben een 
supermarkt nabij. Op dit vlak scoort 
Berkel-Enschot slechter dan het Tilburgs 
gemiddelde.
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*Gezien de kleine omvang van de wijken  
is alleen het gemiddelde van het gehele 
gebied weergegeven.

0,39 0,36

Woningmarktgebied (=
gemiddelde wijken)

Gemiddelde buurten
*

Berkel-Enschot kleurt op de strategische kaart vooral geel en groen: zowel met de 
toekomstwaarde als belevingswaarde is het goed in orde. Het is een gewild dorps 
woonmilieu. Veel gezinshuishoudens verkiezen dit kleinschalige dorpse woonmilieu, dat 

toch dicht bij de stad ligt, boven een standaard laagbouwwijk. Het woongebied trekt 
daarmee koopkrachtige huishoudens aan met een goede basis voor een goed 
voorzieningenniveau. Qua leefbaarheid doen zich geen problemen voor. 

Gewild hoogwaardig dorps woonmilieu

Krachtige identiteit

Nabij stedelijke voorzieningen

Toevoeging betaalbare woningen 
voor starters en gezinnen

Toevoegen woningen voor ouderen

Lage inclusiviteit

Weinig mogelijkheden voor ouderen om 
door te stromen

Weinig betaalbare woningen voor 
gezinnen en starters

Behoud van dorpse identiteit

➢ Berkel-Enschot trekt met haar dorpse kwaliteiten (kleinschaligheid, 
voorzieningen) koopkrachtige gezinnen aan, die een kwalitatief hoogwaardige 
woning en woonomgeving zoeken. Keerzijde van de medaille is een lage 
inclusiviteit.

➢ Bouwen voor ouderen in de vorm van appartementen of waar mogelijk 
patiobungalows leidt tot de gewenste doorstroming in de woningvoorraad. En het 
aanbieden van betaalbare koopwoningen en sociale huurappartementen in 
fijnmazige mengvormen kan voorzien in woonruimte voor starters vanuit 
Udenhout/Berkel-Enschot. Tegelijkertijd zorgen deze betaalbare woningen ervoor 
dat de woningvoorraad voor alle huishoudens toegankelijk is en blijft. Met 
planologische beperkingen willen we voorkomen dat betaalbare koopwoningen 
door uitbouw alsnog duurder worden.

Randvoorwaarde voor de ontwikkeling is het behoud van een dorpse 
uitstraling met de kwaliteiten die daar bij horen (kleinschaligheid, sociale 
cohesie). 

Ouderen (65+) 
en nabijheid 
voorzieningen

Leefbaar-
ometer



1-2 personen 
<23 jaar

1 persoon
23-65 jaar

2 personen
23-65 jaar

1 persoon
65+ jaar

2 personen
65+ jaar

Gezin
1 ouder

Gezin
2 ouders

Zeshoeven (1.120 huishoudens)
De woningvoorraad bestaat primair uit grondgebonden 
woningen, die samen 91% van het totaal beslaan. Meer dan 3/4 
is koop (76%) en 20% corporatiebezit. Ruim een kwart van de 
bewoners is 65+ (26%) en een bijzonder hoog aandeel is 
eenpersoonshuishouden (62%). Het aandeel van 36% van de 
huishoudens dat kinderen heeft, is hoog in relatie tot het 
Tilburgs gemiddelde, maar relatief laag in dit 
woningmarktgebied.

De Kuil (725 huishoudens)
Hoewel veruit de meeste woningen grondgebonden zijn (75%) 
heeft deze buurt relatief de meeste gestapelde woningen 

(25%). Het zijn veel corporatiewoningen (41%), de meeste in 
heel Udenhout. Circa 4% van de huishoudens valt in de sociale 
minimacategorie.

Achthoeven (680 huishoudens)
De woningvoorraad van deze buurt komt redelijk overeen met 
het gemiddelde in het woningmarktgebied, maar wat opvalt is 
dat er relatief veel ouderen wonen (30% is 65+) en relatief veel 
eenpersoonshuishoudens (72%). 

De Mortel (325 huishoudens)
De woningsoorten en segmentverdeling zijn hetzelfde als in de 
rest van Udenhout, maar veel is nieuwbouw (37% na 2000 

gebouwd). Dat heeft gezinnen naar De Mortel getrokken (48% 
van de huishoudens), maar ook redelijk veel 
eenpersoonshuishoudens (42%). 

Den Bogerd (100 huishoudens)
Evenals De Mortel is Den Bogerd een nieuwbouwwijk. De 100 
huishoudens die in de laatste cijfers naar voren komen worden 
snel uitgebouwd. In Den Bogerd wonen zeer veel gezinnen 
(50%) en deze zijn doorgaans jonger dan in De Mortel.

Bedrijventerrein Kreitenmolen (80 huishoudens) en Groenstraat (50
huishoudens) zijn zo klein van woningomvang
dat zij niet zijn meegenomen. 
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Actuele plancapaciteit
Circa 430 eenheden harde en 
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Udenhout is een dorp met een hoge toekomst- en belevingswaarde. Hoewel woningen 
nog de nodige bouwtechnische duurzaamheidsinvesteringen behoeven, is de sociale 
duurzaamheid hoog. Er is een grote samenhang  binnen het dorp. De bewoners 
waarderen de sterke sociale cohesie en het rijke verenigingsleven. De leefbaarheid scoort 
overal positief. Als gevolg van de goede marktpositie zijn de woningen duur en minder 

toegankelijk voor huishoudens die willen starten of doorstromen. Het gebied kent een 
hoge mate van inclusiviteit, er is sprake van veel verschillen in inkomen. Maar ook stille 
armoede doet zich voor: huizenbezitters met een laag inkomen en een groot ‘papieren’ 
vermogen.

LEGENDA

Traditioneel wonen in een dorp als Udenhout zowel 
rijke als armere huishoudens. Dit is ook hier het 
geval. De diversiteit van inkomens is relatief hoog, 
vooral in bijvoorbeeld De Kuil. Maar opvallend 
genoeg scoort Udenhout ook qua heterogeniteit van 
leefstijlen hoger dan de rest van Tilburg.

Slechts 4% van de woningen in 
Udenhout is een nultredenwoning. Deze 
woningen bevinden zich vooral aan de 
westkant van het dorp. Hiermee scoort 
Udenhout een stuk lager dan het 
Tilburgs gemiddelde. 2/3 van de 
ouderen in Udenhout woont binnen 
loopafstand van een supermarkt. Enkele 
ouderen die aan de rand van het dorp 
wonen, hebben een langere afstand 
naar de supermarkt.
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*
*Gezien de kleine omvang van de wijken  
is alleen het gemiddelde van het gehele 
gebied weergegeven.

0,44 0,40

Woningmarktgebied (=
gemiddelde wijken)

Gemiddelde buurten

Sterk gewild woonmilieu nabij stedelijke 
voorzieningen

Sterke sociale samenhang

Relatief hoge score op inclusiviteit

Toevoeging betaalbare woningen op 
dorpse schaal

Toevoeging van woningen voor ouderen

Weinig kansen voor starters op de 
woningmarkt

Weinig doorstromingsmogelijkheden 
voor ouderen

Toegankelijk houden van de 
woningvoorraad en het behouden van 
een inclusieve dorpse identiteit

➢ In vergelijking met Berkel-Enschot kenmerkt Udenhout zich door een grotere 
diversiteit in de bevolking van leefstijlen en inkomens. Deze staan door de hoge 
prijs van de woningvoorraad wel onder druk. Het koesteren van de bestaande 
kwaliteiten is de belangrijkste strategie. 

➢ Bouwen voor ouderen in de vorm van appartementen of waar mogelijk 
patiobungalows leidt tot de gewenste doorstroming in de woningvoorraad. En het 
aanbieden van betaalbare koopwoningen en sociale huurappartementen in 
fijnmazige mengvormen kan voorzien in woonruimte voor starters vanuit 
Udenhout/Berkel-Enschot. Tegelijkertijd zorgen deze betaalbare woningen ervoor 
dat de woningvoorraad voor alle huishoudens toegankelijk is en blijft. Met 
planologische beperkingen willen we voorkomen dat betaalbare koopwoningen 
door uitbouw alsnog duurder worden.

Ouderen (65+) 
en nabijheid 
voorzieningen

Randvoorwaarde voor de ontwikkeling is het behoud van een dorpse 
identiteit met de kwaliteiten die daar bij horen (kleinschaligheid, sociale 
cohesie). 

Leefbaar-
ometer



1-2 personen 
<23 jaar

1 persoon
23-65 jaar
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23-65 jaar

1 persoon
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65+ jaar

Gezin
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2 ouders

Biezenmortel Tilburg

Biezenmortel Tilburg

Sociale minima
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Huurtoeslag 

Overig primair
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Secundair
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Midden laag
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€42.436-€57.053
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Actuele plancapaciteit
Circa 130 eenheden harde en 

zachte plancapaciteit. Een 
voorbeeld van een ontwikkeling 

is Beukenhof.
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• Volgens de officiële indeling van CBS heeft Biezenmortel 
drie buurten (Assisië, het dorp zelf en de verspreide huizen 

eromheen). Assisië is een buurt waar geen reguliere 
woningen staan, maar zorgwoningen van Prisma waar 

mensen met een verstandelijke beperking zijn gehuisvest. 
Om deze reden is Assisië niet in de cijfers meegenomen. De 

verspreide huizen zijn meegenomen in de statistieken, 
maar vanwege de grote omvang is deze buurt niet 

weergegeven in de overzichtskaart van de hele gemeente.



LEGENDA

Biezenmortel scoort opvallend genoeg bijzonder hoog 
qua heterogeniteit van leefstijlen. Dit betekent dat 
mensen met verschillende levensbeschouwing naast 
elkaar wonen. Qua diversiteit van inkomens scoort het 
ondergemiddeld. Dit komt doordat veel bewoners een 
relatief hoog inkomen hebben.

3% van de woningen in Biezenmortel 
telt als nultredenwoning. Dit 
percentage ligt veel minder hoog dan 
het Tilburgs gemiddelde. Er is geen 
supermarkt in Biezenmortel, en de 
meeste ouderen gaan daarvoor naar 
Udenhout.
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*
*Gezien de kleine omvang van de wijken  
is alleen het gemiddelde van het gehele 
gebied weergegeven.

0,42 0,43

Woningmarktgebied (=
gemiddelde wijken)

Gemiddelde buurten

Biezenmortel is een klein dorp dat recent deel van gemeente Tilburg is geworden. 
Toekomstwaarde en belevingswaarde zijn gemiddeld positief. Er is een grote vraag naar 
dorps landelijk wonen. Essentieel voor de identiteit van een dorp is de mate waarin de 
eigen bevolking er naar behoefte kan wonen. Als gevolg van veroudering van de 
bevolking en de lage beschikbaarheid van woningen voor startende gezinshuishoudens  

staat de kwaliteit van het dorp onder druk. Voor het behoud van voldoende 
voorzieningen is volgens  de dorpsraad uitbreiding van de woningvoorraad voor (jonge) 
gezinnen belangrijk. Er is een smoelenboek van 150 Biezenmortelaren die nu ergens is 
anders wonen en graag zouden terugkeren naar het dorp.

Gewild landelijk/dorps woonmilieu

Uitbreiding met dorpse woonmilieus

Weinig voorzieningen

Betaalbaarheid staat onder druk en 
daarmee de toegankelijkheid voor 
startende gezinshuishoudens uit 
Biezenmortel

Het borgen van beschikbaarheid 
van koopwoningen voor starters 
en gezinnen, waarbij gedacht kan 
worden aan vormen van CPO/ 
coöperatief wonen

➢ Biezenmortel neemt een geheel eigen positie in. De dorpsgemeenschap hecht 
sterk aan behoud van identiteit én voorzieningen. Om het voorzieningenniveau 
op peil te houden is het nodig om jonge gezinnen te binden. Daarvoor is 
uitbreiding van de (betaalbare) woningen nodig. Ook voor de starters uit het 
dorp zijn betaalbare woningen nodig.

➢ Toevoeging van sociale huurwoningen vergroot de diversiteit van de 
woningvoorraad. In een dorpsvisie wordt gewerkt aan toekomstscenario’s voor 
het dorp en wat dit betekent voor de woningvoorraad.

➢ Toevoeging van woningen mag geen geweld doen aan het dorpse woonmilieu. 
Toename aan gestapelde woningen is dan ook in de basis niet gewenst.

Bewoners waarderen de sociale samenhang in het dorp. Het dorp 
kenmerkt zich als een gemeenschap van hardwerkende ondernemers, 
die graag de eigen dorpsgemeenschap in stand houdt door voldoende 
toegankelijke woningen in de koopsector aan te kunnen bieden. Er moet 
draagvlak worden gecreëerd voor een hoogstaand
voorzieningenniveau. Er is een dorpsvisie in ontwikkeling die hier verder 
op ingaat.

Ouderen (65+) 
en nabijheid 
voorzieningen

Leefbaar-
ometer


