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Stad met een hart
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Samenvatting en toekomstperspectief
3
Liendert is een wijk met bijna acht duizend inwoners, die dateert uit de jaren zestig met
relatief veel hoogbouw en sociale huur. Het goedkopere woningaanbod maakt de wijk
vooral aantrekkelijk voor starters en huishoudens met een laag inkomen. Er is meer dan
gemiddeld in Amersfoort sprake van gezondheidsproblemen, armoede, gevoelens van
onveiligheid en ervaren overlast.
Ook is sprake van een concentratie van kwetsbare groepen in de buurten De Horsten en
Liendert-Zuid, een concentratie die in de afgelopen jaren is toegenomen.
De wijk kent een gevarieerd voorzieningenaanbod met winkels, wijkcentra en
sportfaciliteiten.
Rustenburg telt daarentegen juist veel eengezins koopwoningen en wordt vooral bewoond
door oudere een- en tweepersoons huishoudens. Men is in het algemeen tevreden over het
woonklimaat. Voor veel voorzieningen is men aangewezen op Liendert.
Beide wijken zijn ruim en groen van opzet. Ze worden verbonden door het Waterwingebied
dat als recreatiegordel gebruikt wordt.
In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in Liendert met nieuwe woningen, de
Gezonde Wijkaanpak, het organiseren van laagdrempelige activiteiten en het versterken
van het pedagogisch klimaat.
Voor de komende jaren is voorzien in een verdere uitbreiding van de woningvoorraad,
vooral in de vorm van enkele woontorens, die op weerstand stuiten van huidige bewoners.
Voor deze wijk ligt de uitdaging vooral in het bevorderen van een prettig woonklimaat met
aandacht voor gezondheid, ondermijning en kwetsbare groepen.
Het creëren van nieuwe woonruimte voorziet duidelijk in een behoefte voor de stad. Voor
zover woningen in Liendert worden gebouwd, zal dat in goed overleg met bewoners en in
goede afstemming met de ontsluiting en voorzieningenaanbod moeten plaatsvinden.
Voor Rustenburg is de leeftijdsopbouw opvallend met een hoog aandeel zelfstandig
wonende 50-plussers. Naar verwachting zullen in het komende decennia veel woningen
beschikbaar komen voor woningzoekenden (door overlijden of vertrek naar
seniorenhuisvesting).
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Inleiding

Aanleiding voor wijkscans

In het kader van het gebiedsgericht werken wordt er voor alle woonwijken eenmaal in de
twee jaar een ‘plan van aanpak’ gemaakt. Het laatste plan van aanpak voor de wijken
Liendert/Rustenburg dateert van februari 2020. Het beschrijft de belangrijkste
ontwikkelingen van de wijk rondom de thema’s sociaal, fysiek en veilig, het biedt een
‘sterkte-zwakte analyse’ en geeft de prioriteiten aan die daaruit voortkomen en de
activiteiten waarvoor men zich in de komende jaren wil inspannen.
Liendert is, naast het Soesterkwartier, een van de twee wijken in Amersfoort waarvoor een
‘wijkperspectief’ zal worden gemaakt. Deze wijkperspectieven moeten voor de komende
tien jaar een integrale afweging bieden voor de vele nieuwe ontwikkelingen die in de wijk
gaande zijn en nog zullen plaatsvinden. In het bijzonder gaat het hierbij om de vele
nieuwbouwprojecten in de wijk en de (sociale) impact hiervan op de wijk.
De mening van bewoners en andere betrokkenen in deze wijk, zal daarbij bijzondere
aandacht krijgen. Bureau Stipo is ingehuurd om dit gesprek met de wijk in goede banen te
leiden.
Deze wijkscan vormt een basis voor het maken van dit wijkperspectief, maar ook voor het
gebiedsplan Liendert/Rustenburg dat voor 2022 is gepland. Hoewel het wijkperspectief
uitsluitend is gericht op Liendert, is in deze wijkscan ook Rustenburg opgenomen. Hiervoor
is gekozen, omdat voor de wijkplannen en voor de wijkteams Liendert en Rustenburg als
een gebied worden beschouwd. Bovendien zijn sommige cijfers alleen voor de combinatie
Liendert en Rustenburg beschikbaar.
Op ‘www.amersfoortincijfers.nl’ is veel informatie over de wijk beschikbaar via de
databank en de wijk- en buurtatlas Liendert/Rustenburg. De cijfers zijn afkomstig uit
diverse bronnen (zoals bewonersenquêtes en politieregistraties). Voor de bovengenoemde
projecten is er echter vooral behoefte aan een toelichting en duiding van de cijfers. Deze
wijkscan beoogt kort de belangrijkste kenmerken en ontwikkelingen van de wijk
overzichtelijk te beschrijven en probeert deze te verklaren en de onderlinge samenhang
ervan te doorgronden.
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Liendert en Rustenburg in
het kort

Beknopte gebiedsbeschrijving

Liendert is een typische jaren zestigwijk met relatief veel hoogbouw en sociale huur in een
vrij sobere architectonische vormgeving. De opzet van de wijk is ruim, groen en open.
Met overwegend sociale huur- en goedkopere koopwoningen is de wijk aantrekkelijk voor
met name starters en mensen met een klein inkomen.
Onder de 7.983 inwoners zijn relatief veel alleenstaanden, eenoudergezinnen, lager
opgeleiden en mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond.
Rustenburg is gebouwd in de tweede helft van de jaren 70. Als ‘bloemkoolwijk’ telt het
relatief veel koopwoningen met de Molendijkflat, de enige hoogbouw, centraal als
oriëntatiepunt in de wijk gesitueerd. Rustenburg is een wijk waar vooral oudere een- en
tweepersoons huishoudens wonen.
Beide wijken vormen samen een wijkbeheergebied. Ze worden gescheiden door het
Waterwingebied dat als recreatiegordel gebruikt wordt.
Figuur 1 Liendert en Rustenburg in buurten

2.2

Buurten

Liendert is opgedeeld in vijf buurten1. Vooral Liendert-Zuid en De Horsten springen eruit
met een hoog aandeel sociale huur en daarmee zijn ze aantrekkelijk voor lagere inkomens.
Liendert-Noord (incl. Sperwerhorst) en De Horsten zijn de meest kinderrijke buurten.
Rustenburg is veel meer vergrijsd en deze ouderen wonen met name in het zuidelijke deel,
waar de seniorenflat Burgemeester Molendijk is gevestigd.
Tabel 1. Kenmerken bevolking en wonen per buurt
onderwerp
Liendert

inwoners

0-19 jaar

%65+

alleen/
eenouder

minima

lage opl

soc. huur

7.983

23,9%

14,9%

57,3%

14,0%

38,4%

47,3%

- Liendertsedreef

1.078

31,2%

15,1%

43,9%

14,9%

34,0%

44,0%

- Vinkenbaan

1.599

23,6%

13,7%

62,6%

13,4%

38,5%

50,1%

- De Horsten

2.026

32,0%

9,7%

52,0%

19,5%

45,3%

58,1%

- Albatrosstraat

1.554

17,3%

19,8%

61,0%

6,0%

21,1%

21,6%

- Liendert-Zuid

1.726

15,8%

17,8%

59,9%

18,7%

54,4%

60,6%

Rustenburg

3.188

22,9%

28,4%

34,1%

5,2%

28,7%

29,9%

- Rustenburg-Noord

1.564

25,6%

20,3%

30,5%

6,6%

33,2%

39,6%

- Rustenburg-Zuid

1.614

19,6%

36,4%

35,2%

4,1%

24,2%

21,8%

157.272

24,7%

15,0%

45,3%

7,6%

25,0%

30,0%

Amersfoort

31,7%

score ruim boven gemiddelde van Amersfoort

16,8%

score ruim onder gemiddelde van Amersfoort

Betreft cijfers per 1-1-2021; inkomen en opleiding van 2018.

1

Medio 2021 gaat Amersfoort over op een nieuwe wijk- en buurtindeling. Voor Liendert en Rustenburg zullen
de bestaande grenzen niet veranderen. Wel zullen enkele buurtnamen van Liendert veranderen. In deze
wijkscan zijn de nieuwe buurtnamen gebruikt.

2.3

Liendert en Rustenburg in de Leefbaarometer2

Figuur 2. Gemiddelde score Liendert en Rustenburg in 2014 en 2018

De kaarten laten zien dat een aantal woonbuurten in Liendert de score ‘zwak’ krijgen, met
name in De Horsten en Vinkenbaan, terwijl Rustenburg overwegend een voldoende tot
(zeer) goed krijgt.
Ook is te zien dat de situatie in delen van de beide wijken is verbeterd sinds 2014.
De relatief lage score voor Liendert is vooral gebaseerd op de dimensies ‘bewoners- en
woningkenmerken’, zoals een lage SES3, een hoog aandeel een-oudergezinnen en inwoners
met een niet-westerse achtergrond en een hoog aandeel goedkopere woningen.
Ook op de dimensie ‘veiligheid’ scoort de wijk matig, wat verband houdt met o.a.
geregistreerde (gewelds)misdrijven en meldingen van overlast. Op de dimensie
‘voorzieningen’ scoort de wijk ruim voldoende, dankzij de ruime aanwezigheid van
winkels, scholen en buurtvoorzieningen.
De fysieke kwaliteit is matig. Dit lijkt te maken te hebben met de hogere dichtheid en met
achterstallig onderhoud van buurtgroen.

2

De Leefbaarometer is in opdracht van het ministerie van BZK voor alle buurten in Nederland ontwikkeld. Hij
toont de algehele leefbaarheid in 2018 en de ontwikkeling van de leefbaarheid vanaf 2002. De score vormt een
samenvatting van vijf thema’s: woningvoorraad, fysieke omgeving, voorzieningen, bewonerskenmerken en
veiligheid. Deze zijn weer gebaseerd op ruim 100 indicatoren, waaronder etnische achtergrond.
De Leefbaarometer wordt als instrument momenteel aangepast en geactualiseerd. Dit zal naar verwachting in
september 2021 gereed zijn. De gemeente Amersfoort is het oneens dat migratie-achtergrond onderdeel is van
de huidige Leefbaarometer. Besloten is om tot de aanpassing deze kaartinformatie alleen te gebruiken als er
geen andere vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn. In het kader van dit project is deze uitzondering
gemaakt.
3 De SES duidt op sociaal-economische status, die gebaseerd is op inkomen, aandeel werklozen en mensen in
bijstand en opleidingsniveau.

De lage ‘leefbaarheidsscore’ komt dus vooral voort uit kenmerken die de wijk juist ook
aantrekkelijk maakt voor starters en mensen met een lage SES.
Dit is tevens de kracht van de wijk, een plek waar deze mensen kunnen wonen.
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Cijfers naar thema

Bevolking
Liendert telt, in vergelijking met Amersfoort, veel twintigers en dertigers, maar
weinig mensen in de leeftijd van 40 tot 70 jaar (figuur 3). Dit hangt samen met de
aard van de woningvoorraad die vooral voor starters aantrekkelijk is (zie figuur 3).
Rustenburg is veel meer vergrijsd. De leeftijdsgroep van 60 tot 80 maakt zelfs het
grootste aandeel van de bevolking uit.
Liendert telt verhoudingsgewijs weinig gezinnen kinderen en veel alleenstaanden
en eenoudergezinnen. Rustenburg laat juist het omgekeerde beeld zien: er wonen
vooral oudere een- en tweepersoons huishoudens.
In de wijk Liendert heeft een aanzienlijk en groeiend deel van de bevolking een
niet-westerse achtergrond. De concentratie hiervan in een aantal buurten kan de
integratie in de weg staan.
Liendert kent een vrij hoge dichtheid. De cijfers vertekenen overigens, doordat het
Waterwingebied als recreatiegordel deel uitmaakt van Rustenburg.
Het aantal inwoners van Liendert zal naar verwachting dalen naar 7.760 in 2030,
doordat er voor de nieuwe woningen (circa 200) ook woningen gesloopt zullen
worden. In Rustenburg zal de bevolking ongeveer gelijk blijven.4

Tabel 2. Indicatoren bevolking
Liendert

onderwerp

Rustenburg

Amersfoort

2016

2021

2016

2021

2016

2021

inwoners

7.095

7.983

3.166

3.188

153.606

157.448

% 0-19 jaar

23,6%

23,9%

22,0%

22,9%

25,9%

24,2%

% 65+

17,8%

14,9%

27,1%

28,4%

13,8%

15,4%

% alleenstaand

43,8%

46,2%

28,2%

28,2%

36,5%

37,9%

% een-oudergezin

10,2%

11,1%

4,9%

5,9%

7,6%

7,8%

39,4%

43,2%

16,6%

18,6%

14,9%

16,4%

67

73

36

36

24

25

% niet westers
inwoners per ha.

aantal/% (ruim) boven Amersfoorts gemiddelde
aantal/% (ruim) onder Amersfoorts gemiddelde

4

De prognose dateert van medio 2021, waarbij rekening is gehouden met plannen voor nieuwbouw en sloop.

Figuur 3. Leeftijdsopbouw Liendert en Amersfoort op 1 januari 2021

Figuur 4. Leeftijdsopbouw Rustenburg en Amersfoort op 1 januari 2021

Tabel 3. Indicatoren huishoudens Liendert per buurt

Tabel 4. Natuurlijke ontwikkeling en migratie Liendert

De meeste groei van Liendert vond in 2020 plaats via vestiging.
Actuele informatie over bevolkings- en huishoudensprognoses per wijk komen rond de
zomer beschikbaar.

3.2
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•

Wonen
Liendert kent een hoog aandeel sociale huurwoningen (47%) en goedkopere
koopwoningen. De afgelopen jaren lieten wel een kleine daling zien van het
aandeel sociale huur als gevolg van verkoop van huurwoningen en door vervangende
nieuwbouw. De woningprijzen van de koopwoningen (WOZ-taxaties) liggen ruim
onder het Amersfoortse niveau. Deze is over de afgelopen vier jaar ook minder snel
gestegen dan gemiddeld in Amersfoort. De mutatiegraad is er relatief hoog.
Rustenburg telt juist relatief veel koopwoningen in de laagbouw. Het aandeel
sociale huurwoningen ligt op het Amersfoortse gemiddelde, particuliere huur komt
er nauwelijks voor. Het prijsniveau van de koopwoningen (=mediane WOZ-waarde)
ligt wel onder het Amersfoortse gemiddelde.

Tabel 5. Indicatoren woningmarkt
Liendert

onderwerp
2017

Rustenburg
2021

2017

Amersfoort

2021

2017

2021

woningen

3.334

3.752

1.342

1.343

66.014

68.810

% sociale huur

47,3%

47,3%

29,9%

29,8%

30,0%

29,4%

% particuliere huur

10,3%

12,8%

1,5%

2,7%

11,5%

12,6%

% koop

41,8%

39,9%

68,5%

67,2%

58,0%

57,9%

% flat/appartement

63,0%

63,9%

12,9%

12,9%

35,2%

36,1%

166.500

245.600

228.000

312.600

241.000

340.000

mediane WOZ-waarde koopw.

aantal/% (ruim) boven Amersfoorts gemiddelde
aantal/% (ruim) onder Amersfoorts gemiddelde

Figuur 5. Sociale huurwoningen in Liendert en Rustenburg op 1 januari 2019

Bron: CircusVis

Woningbouwplannen Liendert
Voor de komende jaren liggen verschillende harde en zachte plannen op tafel voor
nieuwbouw in Liendert.
Via het landelijk WoOn-onderzoek wordt geïnventariseerd welke woningbehoefte
Amersfoorters hebben. De uitkomsten hiervan komen rond de zomer 2022 beschikbaar.

3.3
•

•
•

Werk en inkomen
Het gemiddeld huishoudeninkomen in Liendert is laag en de wijk telt relatief veel
huishoudens met een minimum inkomen, werkzoekenden en mensen die zijn
aangewezen op bijstand.
In Rustenburg ligt het aandeel minima en bijstandsontvangers juist onder het
Amersfoortse gemiddelde.
Bewoners van Liendert zijn doorgaans lager opgeleid dan de gemiddelde
Amersfoorter. Dat geldt in mindere mate ook voor Rustenburg: daar hangt het ook
samen het de oververtegenwoordiging van 60-plussers (vanaf die leeftijd neemt het
opleidingsniveau af, naarmate men ouder is).

Tabel 6. Indicatoren inkomen en opleiding
onderwerp
gemid. huishoudeninkomen 1)
% minimum inkomen 1)

Liendert

% laag opgeleid 4)
14,0%
5,2%
1)
2)
3)
4)

Amersfoort

2015

2018

2015

2018

2015

2018

31.100

33.700

40.700

43.800

41.800

46.300

13,5%

14,0%

4,4%

5,2%

7,6%

7,6%

% werkzoekend (gwu) 2)
% bijstand 3)

Rustenburg

11,4%
9,5%

9,5%
38,4%

6,3%
2,0%

2,9%
28,7%

6,3%
4,4%

4,1%
25,0%

score negatiever dan gemiddelde van Amersfoort
score positiever dan gemiddelde van Amersfoort

Gemiddeld besteedbaar huishoudeninkomen per jaar en aandeel huishoudens met een inkomen onder
105% van het sociaal minimum: cijfers over 2015 en 2018, bron: CBS / RIO
% ingeschreven werkzoekend of werkzoekend zonder baan in 2019 ten opzichte van de bevolking 1564, bron UWV.
Aantal bijstandsuitkeringen in % van de bevolking van 15 tot AOW-leeftijd. Bron: gemeente 2020.
% inwoners 15-74 met alleen lager beroepsonderwijs of mavo/mulo. Bron: CBS, 2018

bedrijvigheid
Liendert telt 604 bedrijfsvestigingen. Het overgrote deel daarvan, 499 vestigingen, betreft
een eenmansbedrijf (ZZP). Van deze bedrijfjes behoort ongeveer 21% tot de sector
‘advisering, onderzoek en specialistische zakelijke dienstverlening’. Hierin zitten bijv.
fotografen, reclamebureaus en ontwerpers.
18% behoort tot de gezondheids- en welzijnszorg.
10% behoort tot de groot- en detailhandel en eveneens 10% tot de bouwnijverheid
(bron: PAR, sep 2020).
schulden
Er zijn cijfers beschikbaar van het aantal mensen in de schuldhulpverlening. Dat vormt
echter het topje van de ijsberg. Het grootste deel van de mensen met schulden is niet
bekend bij de gemeente.
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Gezondheid, zorg en welzijn
De meeste cijfers over de gezondheid zijn afkomstig van de GGD en alleen
beschikbaar voor de wijken Liendert en Rustenburg samen. In het algemeen mag
worden aangenomen dat hierin Liendert in negatieve zin en Rustenburg in positieve
zin afwijken van het wijkgemiddelde.
De cijfers laten zien dat vooral de gezondheid van volwassenen tot 65 jaar minder
goed is dan gemiddeld in Amersfoort. Ook is er vaker sprake van overgewicht onder
deze groep. Voor senioren liggen deze cijfers rond het Amersfoortse gemiddelde.
Toch zijn de volwassen bewoners van beide wijken overwegend positief over hun
gezondheid: in Liendert geeft men zichzelf gemiddeld een 7,6 tegen een 7,8 voor
Rustenburg.
Onder volwassenen is vaker sprake van sociale isolatie en senioren voelen zich ook
vaker eenzaam.
Ook onder jongeren is het percentage dat overgewicht heeft hoog: bijna tweemaal
zo hoog als gemiddeld in Amersfoort. Tegelijkertijd komt slechts een op de drie
jongeren toe aan voldoende beweging. Verder sport een flink lager percentage
wekelijks bij een club, vereniging of sportschool (57% tegenover 79% gemiddeld in
Amersfoort; GGDru 2019, niet in tabel).
Wat betreft alcoholgebruik en roken zijn de cijfers voor deze wijken onvoldoende
betrouwbaar. De wijken lijken in gunstige zin af te wijken van Amersfoort.
Wat betreft het risico op psychosociale problemen en ervaren gezondheid wijken
jongeren uit Liendert/Rustenburg niet af van het Amersfoorts gemiddelde (GGDru
2019, niet in tabel).
Overigens heeft een relatief hoog percentage van de 10-11 jarigen in deze
wijkcombinatie geen zwemdiploma (10% tegenover 5% gemiddeld in Amersfoort).

Tabel 7. Indicatoren gezondheid en welzijn
onderwerp

Liendert / Rustenburg
2016

2019

Amersfoort
2016

% slechte gezondheid 19-64 1)

30,2%

19,9%

% slechte gezondheid 65+

33,0%

37,1%

rapportc. ervaren gezondheid 2)

7,7

7,7

% overgewicht jeugd 3)

19,3%

% overgewicht 18-64 3)

49,8%

41,6%

% overgewicht 65+ 3)

54,6%

55,8%

% eenzame 65+ 4)

13,8%

9,4%

% onvoldoende regie 65+ 5)

16,8%

14,5%

% voldoende bewegen 13-17 6)

19,5%

33,0%

2019

10,5%

11,8%

46,9%

aantal/% negatiever t.o.v. Amersfoort gemiddeld
aantal/% positiever t.o.v. Amersfoort gemiddeld
1)
2)

Aandeel inwoners dat de eigen gezondheid als ‘gaat wel’ of ‘(zeer) slecht’ beoordeelt. Bron:
Gezondheidsmonitor GGD.
Bron: Stadspeiling, 18-85 jaar

3)
4)
5)
6)







Van overgewicht is sprake bij een BMI van meer dan 25. Onderscheiden zijn jeugd (het gemiddelde
van 2-3, 5-6, 10-11- en 13-14 jarigen), volwassenen van 19-64 en 65-plussers.
Het gaat om het aandeel senioren (65+) dat zich (zeer) sterk eenzaam voelt, door de GGD aangeduid
als ‘ernstig eenzaam’. Is in 2020 opnieuw gemeten.
De GGD meet het gevoel van regie dat men heeft over het eigen leven op basis van 7 stellingen.
% jongeren dat 5 dagen of meer per week minimaal een uur beweegt. Bron: Gezondheidsmonitor
Jeugd GGD

Het aandeel huishoudens dat gebruik maakt van het wijkteam ligt in Liendert fors
hoger dan in Amersfoort gemiddeld. Daarentegen is het gebruik van jeugdzorg juist
relatief laag. Dit beeld zien we ook in andere wijken met een lage sociaal
economische status. Het SCP constateerde op basis van landelijke cijfers ook dat de
Jeugdwet meer dan gemiddeld gebruikt wordt door de minst kwetsbaren.
Ook is er veel vaker sprake van stapeling in Liendert, waarbij huishoudens gebruik
maken van 2 of 3 verschillende wetten (Participatiewet, Wmo en/of Jeugdzorg. In
Liendert komt dit hoge aandeel waarschijnlijk vooral door gebruik participatiewet
(bijstand) met Wmo of Jeugdzorg. Het aandeel bijstand is hier relatief hoog.
Het aandeel jongeren dat gebruik maakt van Jeugdzorg is juist laag in Liendert.
Vaak blijkt dat jeugdzorg vooral gebruikt wordt door huishoudens met een hogere
opleiding. Zij weten de wegen naar professionele hulpverlening beter te vinden.
Daardoor komt jeugdhulp vaak niet terecht bij de meest kwetsbare jongeren.

Tabel 8. Indicatoren sociaal domein
Liendert

onderwerp

Rustenburg

Amersfoort

2016

2019

2016

2019

2015

2019

9,0%

13,4%

7,1%

9,3%

5,7%

9,3%

% inw. met WMO-maatwerk 2)

9,4%

8,5%

6,8%

6,4%

6,2%

6,5%

% stapeling 3)

6,0%

6,7%

1,8%

2,2%

2,8%

3,3%

% jongeren met jeugdzorg 4)

7,0%

7,9%

9,1%

8,3%

9,4%

9,6%

% gebruik wijkteams 1)

1)
2)
3)
4)

% inwoners dat een lopende indicatie heeft voor jeugdzorg of WMO via wijkteam. Bron: afd. Samen
Leven.
Onder WMO-maatwerk vallen o.a. huishoudelijke hulp, gebruik van hulpmiddelen en voorzieningen,
begeleiding dagbestedingen en beschermd wonen. Bron: afd. Samen Leven.
% huishoudens dat gebruik maakt van jeugdzorg, WMO of Participatiewet. Bron: afd. Samen Leven.
% jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp. Bron: afd. Samen Leven.

Onderwijsachterstanden en -opvoedondersteuning
Het CBS heeft informatie openbaar gemaakt van het aandeel kinderen met ‘verwachte
onderwijsachterstanden’. De informatie is vooral gebaseerd op het aandeel kinderen in
een gebied met ouders die een niet-westerse achtergrond hebben en die een laag
opleidingsniveau hebben. Het zegt weinig over waar de kinderen naar school gaan.

Op de website www.scholenopdekaart.nl is per school informatie beschikbaar over citoscores, uitstroom naar voortgezet onderwijs en tevredenheidsscores.
Aanvullende informatie GGD
Vanuit de wijkteams is er informatie over behoefte aan opvoedondersteuning, maar die
informatie is zeer indicatief.
Verder is er veel informatie beschikbaar bij de GGD over bijv. verslavingen, gamen,
alcohol- en drugsgebruik, angststoornissen en depressies voor zowel volwassenen als
jongeren. Ook is daar informatie beschikbaar over ouderen met behoefte aan
opvoedondersteuning en kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Probleem is dat de
cijfers vaak alleen beschikbaar zijn voor de combinatie Liendert en Rustenburg en zelfs
dan slechts indicatief zijn.
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Leefbaarheid, veiligheid en veerkracht
Bewoners van Liendert beoordelen het woonklimaat minder positief dan gemiddeld
in Amersfoort. Het rapportcijfer voor de woning en de buurt is flink lager, terwijl
dat voor Rustenburg juist hoger ligt dan gemiddeld in Amersfoort.
Ook voelen bewoners van Liendert zich minder gehecht aan hun buurt en ligt de
sociale cohesie ruim onder het niveau van Amersfoort. Wel is deze in de afgelopen
jaren verbeterd. Er lijkt sprake van samenhang met de diversiteit aan
bevolkingsgroepen en de soms botsende culturen. Rustenburgers zijn veel meer
gehecht aan hun buurt, de sociale cohesie ligt op Amersfoorts niveau.
Het oordeel over de fysieke leefomgeving – wat vooral duidt op de afwezigheid van
zwerfvuil, hondenpoep en vernielingen – wordt in Liendert als laag en in Rustenburg
relatief hoog ingeschat.
Het aantal misdrijven laat een divers beeld zien: het totale aantal geregistreerde
misdrijven ligt in Liendert op en voor Rustenburg ruim onder het Amersfoortse
niveau.
Liendert scoort vergeleken met Amersfoort iets hoger met geweldsmisdrijven,
autokraak en vernielingen, maar lager met (brom)fietsdiefstallen en – sinds enkele
jaren - woninginbraak. In Rustenburg komen de meeste misdrijven minder voor,
maar juist met uitzondering van woninginbraak.
Met het aantal meldingen van jeugdoverlast per 1000 inwoners steekt Liendert
ongunstig en Rustenburg gunstig af ten opzichte van het gemiddelde van
Amersfoort. In Liendert is volgens de politie ook vaker sprake van ondermijning,
waarbij jongeren als drugskoerier actief zijn.

Tabel 9. Indicatoren leefbaarheid en veiligheid
onderwerp

Liendert

Rustenburg

Amersfoort

2015/16

2019/20

2015/16

rapportcijfer buurt

6,3

6,5

7,4

7,6

7,3

7,4

% gehecht aan buurt

54%

55%

77%

77%

71%

72%

score sociale cohesie (0-10) 1)

5,4

5,7

6,5

6,5

6,4

6,3

score fysieke kwaliteit (0-10) 2)

5,1

5,5

5,8

6,8

6,1

6,4

oordeel onderhoud (1-5) 3)

3,4

3,4

3,4

3,7

3,6

3,6

geregistreerde misdrijven 4)

45

48,7

23

30,2

55

47

geweldsmisdrijven 4)

6

5,4

3

1,6

4,9

3,8

woninginbraken 4)

13

5,2

9

10,4

8,6

6,1

9,1

9

16,7

meldingen jeugdoverlast 5)
% voelt zich weleens onveilig

26,1

2019/20 2015/16 2019/20

43%

34%

30%

20%

25%

22%

score ervaren overlast (0-10) 6)

2,5

2,3

1,4

1,3

1,8

1,9

rapportcijfer verkeersveiligheid

6,5

6,3

7,1

6,8

6,5

6,4

in de eigen buurt

verwachte ontwikkeling van de
buurt 7)

17%

aantal/% negatiever t.o.v. Amersfoort gemiddeld
aantal/% positiever t.o.v. Amersfoort gemiddeld

-8%

2%

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)





Mate van verbondenheid in een buurt o.b.v. stellingen als ‘ik voel me thuis in deze buurt’ en ‘er is
hier veel saamhorigheid’. Variërend van 0 (geen cohesie) tot 10 (=veel cohesie). Bron: Stadspeiling
2015 en 2019.
Mate waarin sprake is van zwerfvuil, vernielingen, hondenpoep en graffiti (0=veel, 10-geen). Bron:
Stadspeiling 2015 en 2019.
Oordeel over het algemeen onderhoud van de wijk: varieert van 1 (= zeer ontevreden) tot 5 (= zeer
tevreden) Bron: Stadspeiling 2015 en 2019
Registraties politie per 1000 inwoners in 2015 en 2020. Woninginbraken in 2015 en 2020 per 1000
woningen. Bron politie-RVS 2016 en 2020.
Meldingen per 1000 inwoners in 2016 en 2020. Meldingen die door bewoners zijn gemeld bij de politie
of door de politie zelf zijn geregistreerd. Is ook afhankelijk van de meldingsbereidheid van bewoners.
Mate waarin overlast (jongeren, drank, drugs, omwonenden, geluid en stank) worden ervaren,
variërend van 0 (niet) tot 10 (veel). Bron: Stadspeiling 2015 en 2019.
% van de bewoners dat verwacht dat de buurt er de komende jaren op vooruit zal gaan minus het %
dat een achteruitgang verwacht. Bron: Stadspeiling 2015 en 2019.

Het gevoel van veiligheid is fors verbeterd in beide wijken, hoewel men zich in
Liendert nog steeds veel onveiliger voelt in de eigen buurt dan gemiddeld.
Dit heeft overigens minder te maken met feitelijke onveiligheid, maar meer met
hoe men in het leven staat en contact heeft met anderen.5 Bewoners ervaren
relatief veel sociale overlast in Liendert. Het gaat hierbij vooral om jeugdoverlast,
burenruzies en drugsoverlast. In Rustenburg is dat veel minder het geval.
Op de vraag of men verwacht of de buurt er de komende jaren op vooruit of
achteruit zal gaan zijn bewoners van Liendert veel positiever gestemd dan van
Rustenburg en gemiddeld in Amersfoort. Ongeveer 40% verwacht dat de wijk er op
vooruit zal gaan en 23% verwacht dat het er de komende jaren slechter op zal
worden. Bewoners van Liendert wijzen vooral op de vele renovatieprojecten,
waardoor de wijk een beter aanzien krijgt. Anderzijds komen veel kritische
opmerkingen binnen dat er steeds meer mensen met een migratieachtergrond
komen wonen die zich vaak slecht houden aan de omgangsvormen (zoals het
gescheiden aanbieden van huisvuil).

Aanvullende informatie
Er is op gebied van veiligheid veel meer informatie beschikbaar op buurtniveau (via
politie/rvs) en op adresniveau (via VeiligheidinBeeld).
Bijv. verkeersongevallen met gewonden/ziekenhuisopnames, diverse typen
geweldsmisdrijven, typen overlastmeldingen. Deze specifieke informatie is veelal te divers
en toevallig dat je er geen harde conclusies aan kunt wijden.

5

Zowel uit de Stadspeiling als uit landelijk onderzoek blijkt dat vrouwen, lager opgeleiden en alleenstaanden
zich relatief vaak onveilig voelen. Dit lijkt meer samen te hangen met de mate waarin men contacten heeft en
regie ervaart over het eigen leven, dan de feitelijke kans om slachtoffer te worden van een misdrijf.

3.6

Top – vijf van buurtproblemen

In de Stadspeiling die elke twee jaar in de oneven jaren wordt gehouden, is de vraag
gesteld “Wat is het belangrijkste probleem in uw buurt, waarvan u vindt dat het met
voorrang moet worden aangepakt?” Men kon daarbij kiezen uit een lijst van 25 voorvallen
of problemen.
Voor Liendert en Rustenburg leidde dat tot de volgende top-5 in 2019 (met tussen haakjes
de rangorde in 2017).
Tabel 10. Top-vijf buurtproblemen 2019 (2017)
Liendert
Rustenburg
1 (1) rommel op straat
1 (1) te hard rijden
2 (3) te hard rijden
2 (3) woninginbraak
3 (2) parkeeroverlast / gebrek parkeerruimte
3 (5) hondenpoep
4 (5) drugsoverlast
4 (2) rommel op straat
5 (4) overlast van groepen jongeren
5 (4) geluidsoverlast door verkeer
Bron: Stadspeiling





De aanwezigheid van zwerfvuil is voor bewoners van Liendert het belangrijkste
probleem in de buurt. In vergelijking met andere wijken spelen drugsoverlast en
overlast van (groepen) jongeren ook een belangrijke rol.
Rustenburgers vragen vooral aandacht voor te hard rijden en woninginbraak.
Verder valt het aantal meldingen van geluidsoverlast door verkeer op. Het gaat
hierbij vooral om verkeer dat over de aangrenzende A28 raast.

Voor de achtergronden voor genoemde buurtproblemen, zie de lijst van opmerkingen.

3.7

Milieu en duurzaamheid

In het coalitieakkoord vormt de verduurzaming en het streven naar een schoner milieu een
belangrijke doelstelling. Hierover is echter weinig concrete informatie op wijkniveau
beschikbaar. Hieronder volgt een overzicht van wat we wel weten.
 In Liendert is het percentage adressen met zonnepanelen iets lager dan gemiddeld in
Amersfoort. Gezien het relatief hoge percentage sociale huurwoningen en het lage
inkomensniveau in de wijk zou een nog lager percentage adressen met zonnepanelen te
verwachten zijn. Mogelijk komt dit relatief gunstige percentage door de
nieuwbouwwoningen en de vestiging van starters in de wijk.
In Rustenburg is het aandeel huizen met zonnepanelen zelfs fors lager dan gemiddeld in
Amersfoort. Dit relatief lage percentage komt vermoedelijk door het hoge aandeel 65plussers. Deze groep vindt een investering in zonnepanelen vaak niet meer lonend in
verhouding tot de verwachte woonduur.
 De tuinen in Liendert zijn vaker dan gemiddeld in Amersfoort versteend. Dit hangt
vooral samen met de relatief kleine oppervlakte. Toch behoort Liendert tot de wijken
met de laagste gemiddelde oppervlaktetemperatuur van Amersfoort (30,3°C;
waarstaatjegemeente). De oorzaak hiervan is vermoedelijk de ruime en groene opzet
van de wijk. In Rustenburg ligt het percentage versteende tuinen rond het Amersfoorts
gemiddelde. Ook deze wijk is relatief ruim en groen. De gemiddelde
oppervlaktetemperatuur van 30,8°C is ook daar aan de lage kant.
 Liendert ligt iets onder het Amersfoorts gemiddelde als het gaat om het
aardgasverbruik en qua elektriciteitsgebruik ligt de wijk flink onder het Amersfoortse
gemiddelde. In de Zangvogelbuurt besteden inwoners een relatief hoog percentage van
hun inkomen aan de gas- en elektriciteitsrekening (DEGO, VNG, 2018). In Rustenburg
wordt meer aardgas verbruikt dan gemiddeld in Amersfoort. Dit komt waarschijnlijk
omdat in deze wijk relatief veel eengezinswoningen staan. Het elektriciteitsgebruik is
maar iets hoger dan het gemiddelde.
 De Hogeweg en Outputweg langs de zuid- en oostkant van Liendert en Rustenburg
kennen een hoog percentage stikstof en fijnstof, dat vooral de aangrenzende buurten
beïnvloedt. (Atlas voor de leefomgeving, 2019)6. Inwoners die langs deze wegen wonen
ervaren gemiddeld ook meer hinder van verkeersgeluid (Atlas voor de leefomgeving,
2019).
Tabel 10. Indicatoren duurzaamheid
onderwerp

Liendert
2018

% adressen met zonnepanelen
1)
% verstening tuinen 1)

2018

10-15%
>56%

2019

Amersfoort
2018

5-10%
49 < 56%

2019
16%

51%

m3 aardgasverbruik 2)

1000

1240

1050

kWh elektriciteitsgebruik 2)

2290

2690

2640

1)
2)

6

2019

Rustenburg

Bron: waarstaatjegemeente.nl
Bron: CBS. De eigen opwekking van elektriciteit door bijvoorbeeld zonnepanelen is niet bekend en
daarom niet inbegrepen in dit cijfer.

Op sommige plekken bij deze weg overschrijdt de uitstoot van fijnstof de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie, maar
zijn de waarden nog wel binnen de EU norm (Dashboard duurzaamheid Amersfoort, 2020).

aantal/% negatiever t.o.v. Amersfoort gemiddeld
aantal/% positiever t.o.v. Amersfoort gemiddeld

Hittestress en wateroverlast
Via de Atlas voor de Leefomgeving is er op laag schaalniveau informatie beschikbaar over
allerlei zaken op gebied van klimaatverandering en duurzaamheid.
Bijv. een kaart over hittestress (links) en wateroverlast na extreme regenbuien (rechts):

Ook zijn er kaarten waarop de spreiding van zonnepanelen en geschiktheid daken voor
zonnepanelen zijn te vinden.
Voor uitkomsten Warmtetransitievisie / RES voor wijk: zie Amersfoort in Beeld
(amersfoort-in-beeld.nl)7
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Op gebied van klimaat en duurzaamheid zijn er verder andere bronnen die op wijkniveau weinig informatie
bieden. Zoals biodiversiteit: daarover bestaat een onderzoekje van het CNME, maar dat ging over heel
Amersfoort.
Verder is dit mogelijk interessant: Datavoorziening Wijkpaspoort energietransitie. VNG realisatie 2021

