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Een grote meerderheid van de inwoners van de drie Noordelijke provincies geeft de leefbaarheid in hun woonomge-

ving een ruime voldoende. Wel ziet een deel van de Noorderlingen dat de leefbaarheid in de afgelopen twaalf maanden 

achteruit is gegaan. In Groningen (20%) is deze groep groter dan in Drenthe (14%) en Fryslân (13%).  Dit verschil lijkt 

te maken te hebben met de schade aan woningen als gevolg van bodembeweging door de gaswinning. Groningers met 

zware aardbevingsschade ervaren vaker een achteruitgang in de leefbaarheid (32%) dan mensen met lichte schade 

(22%) en zonder schade (14%).
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Leefbaarheid is een belangrijk vraagstuk in Noord-Nederland, een regio die te maken heeft met veranderingen 

in de samenstelling van de bevolking. In april 2018 zijn de drie burgerpanels van Groningen, Fryslân en Drenthe 

bevraagd over leefbaarheid. Onder andere is gevraagd naar de ervaren leefbaarheid, sociale contacten, 

voorzieningen en verhuisbewegingen en –plannen. Een aantal belangrijke uitkomsten en verschillen tussen  

de drie provincies staan hier centraal.
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Hoe zien Noorderlingen de toekomst? 

Een groot deel ziet de toekomst van hun dorp 

of wijk vooral zonnig tegemoet. Toch zijn er ook 

mensen die zich zorgen maken. In Groningen is 

deze groep groter dan in Fryslân en Drenthe.

Gemiddeld cijfer voor leefbaarheid 

Groningen 40%

Fryslân  43%

Drenthe  46%

46%

48%

47%

14%

   9%

   7%

zonnig neutraal maak me zorgen



Goede sociale contacten met buurtbewoners dragen bij aan de leefbaarheid van een buurt. Het gaat dan 

niet alleen om hoe vaak mensen contact hebben met anderen, maar ook om de kwaliteit van de contacten. 

Hoe tevreden zijn de inwoners van Noord-Nederland met de sociale contacten in hun dorp of wijk? 

Volgens de inwoners van de drie Noordelijke provincies dienen vooral de gemeente en ‘iedere 

inwoner’ zich in te zetten voor de leefbaarheid in het dorp of de wijk. Wat opvalt is dat in Gro-

ningen en Drenthe vaker ‘mijn gemeente’ en ‘de provincie’ worden genoemd dan in Fryslân. 

De aanwezigheid en nabijheid van voorzieningen zijn belangrijk voor de ervaren leefbaarheid. Voor Groningers, 

Friezen en Drenten zijn een supermarkt, bushalte/treinstation, huisarts en basisschool de vier belangrijkste 

voorzieningen in hun dorp of wijk. 

Naast geboorte en sterfte zijn verhuisbewegingen van belang voor bevolkingsontwikke-

lingen. Groningers zijn het vaakst verhuisd in de afgelopen vijf jaar (25%), gevolgd door 

Friezen (20%) en Drenten (15%). Op de vraag ‘Bent u van plan om binnen twee jaar te 

verhuizen?’ antwoorden ook de Groningers het vaakst dat zij dit van plan zijn. 

Tevreden over sociale contacten Inzet voor leefbaarheid

Voorzieningen in de buurt

Drenten meest honkvast

Wie zou zich moeten inzetten voor de leefbaarheid van uw dorp of wijk?

Meer informatie over leefbaarheid in Noord-Nederland:    www.sociaalplanbureaugroningen.nl              www.friessociaalplanbureau.nl         www.trendbureaudrenthe.nl

Groningen 89%

Fryslân  84%

Drenthe  88%

Belangrijke redenen om te verhuizen zijn in alle drie provincies persoonlijke omstandigheden 

(huwelijk, samenwonen, scheiding, etc.) en ontevredenheid met de woning (grootte, kwaliteit, 

type). In Drenthe is gezondheid een belangrijke reden om te willen verhuizen, in Groningen 

en in Fryslân staat ‘wil een huis kopen’ in de top 3.
75%

80%

86%

81%

79%

83%

91%

84%

86%

7,3

7,1

7,5

Supermarkt Basisschool Huisarts Bushalte / treinstation

% (helemaal) mee eens

% (helemaal) mee eens

Groningen 45%

Fryslân  54%

Drenthe  60%

Mensen gaan op een prettige 

manier met elkaar om.

Groningen 77%

Fryslân  82%

Drenthe  80%

Groningen 7,0

Fryslân  7,0

Drenthe  7,2

Welk cijfer geeft u de 

voorzieningen in uw 

dorp of wijk? 

Belang van voorzieningen in dorp of wijk, in % (zeer) belangrijk

Percentage mensen dat (misschien) van plan is binnen twee jaar te verhuizen:

Groningen 12%

Fryslân     8%

Drenthe     6%
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Ja Misschien Nee
Vooral de jongvolwassenen (18-34-jarigen) 

willen zeker verhuizen binnen twee jaar. 

In Fryslân is dit 29%, in Groningen 28%

 en in Drenthe 19%.
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Iedere inwoner

Mijn gemeente

De provincie
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Gemiddeld cijfer voor sociale contacten 

Ik heb veel contact met mijn 

directe buren


