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% buurten met langdurig laag inkomen in 2005

Dordrecht Waldeck-Pyrmontweg

Enschede Dolphia

Dordrecht Van Ewijckstraat

Den Helder Tuindorp-Oost

Dordrecht Krispijnse Driehoek

Almelo Wonde en omgeving

Leeuwarden Schepenbuurt

Den Haag Transvaalkwartier Noord

Rotterdam Spangen

Enschede Patmos

Den Bosch De Gestelse Buurt

Dordrecht Anna Paulownastr eo

Den Haag Schildersbuurt-Noord

Den Haag Zuiderzeebuurt

Capelle aan den IJssel Schermerhoek

Den Haag Rivierenbuurt-Noord

Den Haag Rivierenbuurt-Zuid

Groningen Concordiabuurt

Groningen De Hoogte
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•CBS: Arme wijken zijn eenzijdig samengesteld

Langdurige armoede in
veel middelgrote steden

Van onze verslaggever

De armste buurt van Nederland ligt
in Leeuwarden: in het westelijk deel
van de Vrijheidsbuurt leeft maar
liefst 26 procent van de gezinnen
structureel in armoede. Het lande-
lijk gemiddelde is 3 procent.

Er staan nog meer buurten zoals de
Vrijheidsbuurt op de lijst die het
Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) gisteren publiceerde. Die
wordt gedomineerd door wijken uit
de jaren vijftig en zestig, de periode
van de wederopbouw. Veelal staan
dat soort wijken ook in steden als
Leeuwarden: middelgrote steden als
Dordrecht, Almelo en Den Helder
zijn goed vertegenwoordigd.
„Dat zijn vaak eenzijdig samenge-

stelde wijken”, verklaart een woord-
voerder van het CBS. Ook de vier gro-
te steden komen veelvuldig voor in
de lijst, maar niet op de ’hoogste’ po-
sities. „Kennelijk is het daar toch be-
ter gelukt om de wijken te mengen”,
aldus de woordvoerder.

De statistieken van het CBS laten
zien hoeveel gezinnen vier jaar onaf-
gebroken rond moeten komen van
een jaarinkomen van minder dan
9249 euro, herleid voor het prijspeil
van 2000. Het gezin mag in de tussen-
tijd ook niet van samenstelling ver-
anderd zijn. Het echte aantal gezin-
nen en dat in armoede leeft is dus
nog hoger. De woordvoerder: „Maar
op deze manier kunnen we de con-
centratie van echte probleemgeval-
len in kaart brengen. Niet onderne-
mers die een keer een slecht jaar
hebben gehad, maar mensen die
structureel afhankelijk zijn van een

bijstandsuitkering of een lage werk-
loosheidsuitkering, of arbeidsonge-
schikten.”

Het is voor het eerst dat het CBS de-
ze maatstaf gebruikt. Voorheen keek
het bureau alleen naar de inkomens,
niet naar ’langdurige armoede’. Het
is dus nog niet mogelijk om op de
kaart met arme buurten ruimtelijke
verschuivingen aan te wijzen. Op
den duur hoopt het CBS wel inzicht
te krijgen in zulke patronen. Zo kan
dan blijken of de aanpak van de ’Vo-
gelaarwijken’ het gewenste resul-
taat heeft en of de problemen vervol-

gens niet elders opduiken.
Veel buurten die hoog scoren zijn

overigens niet aangewezen als Voge-
laarwijk. Dat komt doordat het mi-
nisterie van Vrom destijds ook ande-
re criteria dan het gemiddelde inko-
men heeft gebruikt bij de selectie
van die wijken.

De CBS-woordvoerder verwacht
dat de statistieken de komende jaren
een iets gunstiger beeld laten zien.
„We hebben de belastinggegevens
over 2005 gebruikt, maar weten dat
het aantal bijstandsuitkeringen in
de jaren daarna wat gedaald is.”

Het CBS bracht de wijken in
kaart waar hardnekkige ar-
moede zich concentreert. Het
probleem blijkt vooral in
middelgrote steden te spelen.

T
R

 2
7-

05
-0

8 
ka

te
rn

 1
 p

ag
in

a 
06


