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‘Waar heb je het goed?’

O

p basis van gegevens van de gemeentelijke afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) kijken we naar
de samenstelling van onze buurten
en wijken. Deze keer bekijken we hoe goed het
toeven is in de buurten en wijken die in deze
krant aan bod komen. Dat doen we op basis van
drie indicatoren: 1. Hoe zit het met het besteedbaar inkomen? 2. Hoe groot is het percentage
Amsterdammers dat er tot na z’n 75e wil blijven
wonen? En 3. In hoeverre vinden de bewoners
dat hun buurtgenoten betrokken zijn bij de
buurt? Een uitleg over de typen buurten kun je
vinden onder ‘Grafiek’ op www.hhvds.nl.
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Amstelveldbuurt

Grachtengordel-West

Bevolking: 1498
Woningen: 932

Bevolking: 6371
Woningen: 4256

Met gemiddeld € 58 300 besteedbaar inkomen
per jaar hebben de gezinnen in de Amstelveldbuurt de hoogste levensstandaard van al ‘onze’
buurten. Als je de vorige even vergeet natuurlijk. Het is opvallend dat slechts 3,3% van
de buurt 75-plusser is, terwijl hier toch veel
voorzieningen dichtbij zijn, met bijvoorbeeld
de Utrechtsestraat om de hoek. De bewoners
geven hier met een 6,9 een hoog rapportcijfer
voor de betrokkenheid van hun buurtgenoten.
Klaver Vier!

Deze wijk heeft het hoogste besteedbaar inkomen van al ‘onze’ wijken, met een gemiddelde
van € 52 200. 4,3% van de grachtengordeldieren hier is 75 jaar of ouder en daarmee ligt dat
percentage rond het gemiddelde van de binnenstadwijken. Van de bewoners krijgt deze
wijk een 6,3 voor betrokkenheid van buren bij
het reilen en zeilen van de wijk. Dat is dus ook
een beetje een gemiddelde waardering, zeker
voor zo’n rijke wijk!
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Kop Zeedijk

Zuiderkerkbuurt

Grachtengordel-Zuid

Bevolking: 1022
Woningen: 738

Bevolking: 1503
Woningen: 1038

Bevolking: 5407
Woning: 3371

In de Zuiderkerkbuurt ligt het gemiddelde dat
huishoudens per jaar kunnen uitgeven met €
32 800 per jaar weer veel lager. Met het hoogste rapportcijfer van ‘onze’ buurten, namelijk
een 7, wordt de betrokkenheid van de buurtbewoners hier door OIS gekenschetst als ‘veel
beter dan gemiddeld’. Ideaal voor 75-plussers
zou je zeggen, maar die laten het met een gemiddeld percentage van 4,5% toch een beetje
afweten.

Alleen in het westelijke gedeelte van de
grachtengordel verdienen ze meer dan hier.
In deze wijk zitten bewoners daar met € 52
100 maar een meiertje onder. Het percentage
75-plussers ligt hier maar iets hoger: ze maken
4,8% van de bevolking uit. De wijk krijgt een
hoog rapportcijfer voor betrokkenheid van z’n
bewoners: die wordt gewaardeerd met een 6,9.

Op de Kop van de Zeedijk ligt het gemiddeld
besteedbaar inkomen het laagst van ‘onze’
buurten, met een bedrag van € 30 200. Van de
1022 inwoners bestaat 0,5% uit 75-plussers.
Dat moeten er dus een stuk of vijf zijn. Over
de betrokkenheid van de buurtgenoten zijn in
wat ooit de gevaarlijkste buurt van Amsterdam was helemaal geen cijfers beschikbaar.
Misschien dat de bewoners eerder tijdelijk
genieten van de spanning hier.
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Felix Meritisbuurt

Waterloopleinbuurt

Nieuwmarkt/Lastage

Bevolking: 2100
Woningen: 1445

Bevolking: 879
Woningen: 570

Bevolking: 9649
Woning: 6107
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Gouden Bocht

Wijk Burgwallen-Oude Zijde

Bevolking: 141
Woningen: 99

Bevolking: 4246
Woningen: 2870
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Voor het eerst bekijken we ook een paar van de
tien wijken die OIS in onze binnenstad onderscheidt. Het zijn de wijken waarin de buurten
liggen die in deze editie aan bod komen. Burgwallen-Oude Zijde heeft met € 28 900 euro
gemiddeld het minst te besteden. Maar 2,1%
van de bewoners is er meer dan 75 jaar oud.
Met een 6,2 scoort de wijk een laag rapportcijfer voor de betrokkenheid van de bewoners.
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Voor de Gouden Bocht bestaan geen indicatoren voor het gemiddeld besteedbaar inkomen en ook niet voor de betrokkenheid van
buurtbewoners. Elders is dat laatste gegeven
onderzocht door aan bewoners te vragen een
rapportcijfer te geven voor de betrokkenheid
van hun buren. Waarschijnlijk maakt dat
helemaal niemand iets uit in dit mooiste en
duurste stuk grachtengordel. Het gegeven dat
hier met 3,6% het hoogste percentage 75-plussers wil wonen, zou weleens met die prijs en
schoonheid te maken kunnen hebben.

In de wijk Nieuwmarkt/Lastage hebben mensen fors minder te besteden per jaar. Hier houden huishoudens jaarlijks gemiddeld € 34 600
euro over. In deze relatief arme wijk worden
toch ongeveer evenveel 75-plussers oud als in
‘onze’ andere wijken, namelijk zo’n 4,6% van de
bevolking. Ook hier geven ze een relatief hoog
cijfer voor de betrokkenheid van de bewoners.
Met een 6,8 vinden de bewoners dat hun buren
de sociale cohesie goed in stand houden.
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In dit stuk grachtengordel hebben de bewoners een stuk meer te besteden dan op de
Zeedijk, met een gemiddelde van € 48 600.
Toch is dat bedrag in vergelijking met de andere grachtengordelbuurten niet zo heel hoog.
Ook willen hier veel meer ouderen hun laatste
jaren slijten, maar met een percentage van
3,1% is dat toch nog veel minder dan het aantal
ouderen dat we tegenkomen in de rest van de
grachtengordel.

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de
betrokkenheid van buurtbewoners hier, maar
we weten wel dat het gemiddeld besteedbaar
inkomen jaarlijks op zo’n € 32 500 euro ligt.
Daarmee ontstijgt de Waterloopleinbuurt
alleen de Kop van de Zeedijk als het om onze
buurten gaat. Hetzelfde geldt voor het percentage ouderen: met 2,5% van de totale bevolking, voelen de 75-plussers duidelijk niet de
geborgenheid om in deze buurt een leven lang
te blijven.
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