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De buurt Schildersbuurt-Noord ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 10.016 inwoners (1
januari 2015).

Achterstandsscores
Voor het stimuleren van burgerschap en het meedoen van de burgers is het belangrijk
iets te weten over de achterstand van groepen. Groepen die op de een of andere manier
een achterstand hebben ten opzichte van andere groepen worden extra ondersteund
(door middel van subsidie) om de doelen van het beleid te bereiken. Daarom is in dit
rapport informatie opgenomen over de achterstand in een gebied.
Per buurt, wijk of stadsdeel worden achterstandsscores berekend. Deze score geeft de
gemiddelde sociaal-economische positie van de bevolking in een gebied weer ten
opzichte van de hele stad. De achterstandsscores zijn gebaseerd op vijf indicatoren:
het percentage niet-westerse allochtonen,
het percentage werklozen dat langer dan 3 jaar werkzoekend is,
het gemiddelde inkomen,
de gemiddelde WOZ-waarde en
het percentage inwoners dat in de afgelopen drie jaar is verhuisd.
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Achterstandsscores
Een negatieve score (-) betekent minder of geen achterstand en een positieve score
betekent meer achterstand. Voor Den Haag is de score op 0 gesteld. Een negatieve of
positieve score betekent dus een afwijking ten opzichte van de gemiddelde Haagse
score.
In een aantal buurten is het aantal inwoners te laag om betrouwbare achterstandsscores
te berekenen en wordt er geen tabel gepresenteerd. Dit geldt ook voor SchildersbuurtNoord. In Schildersbuurt-Noord wonen 10.016 mensen.
In de tabel hieronder is de top vijf van achterstand in de buurten in Den Haag
opgenomen. Daarbij is de eerste buurt d e buurt met de meeste achterstand en de
achterstand neemt af naar beneden toe.
Top vijf achterstand in de buurten, 2015 (bron: OS&P)
2015
1.

32 T ransvaalkwartier-Noord 20,4

2.

22 Laakhaven-West

16,8

3.

16 Schildersbuurt-Noord

16,6

4.

26 Noordpolderbuurt

16,1

5.

17 Schildersbuurt-Oost

15,6
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Migratie en veiligheid in Schildersbuurt-Noord
De volgende tabel geeft inzicht in de migratie in en uit Schildersbuurt-Noord. In de tabel
is per 1.000 inwoners het aantal mensen opgenomen dat zich heeft gevestigd in of is
vertrokken uit Schildersbuurt-Noord in 2014. Verder is het absolute saldo tussen
vestiging en vertrek opgenomen. Als dit saldo positief is, is het aantal mensen dat zich
gevestigd heeft groter dan het aantal dat vertrokken is, bij een negatief saldo is dit
andersom. Ter vergelijking is ook de situatie in heel Den Haag in de tabel opgenomen.
Let op: de eerste twee cijfers in de tabel gaan over het aantal vestigers/vertrekkers per
1.000 inwoners. Het laatste cijfer is een totaalcijfer over het totaal aantal inwoners in
Schildersbuurt-Noord.
In de figuur onder de tabel wordt het absolute saldo in Schildersbuurt-Noord voor de
afgelopen tien jaar weergegeven. Dit geeft een beeld van de ontwikkeling van de
migratie in de tijd.
Sommige buurten hebben relatief weinig bewoners. De cijfers in de volgende tabel en
figuur kunnen dan makkelijk fluctuaties laten zien. Houd daarmee rekening bij de
interpretatie.
Vestiging en vertrek in/uit Schildersbuurt-Noord, 2014 (bron: DPZ)
Buurt 16 SchildersbuurtNoord
Vestiging per 1000
inwoners
Vertrek per 1000 inwoners
Migratiesaldo

Gemeente Den Haag

123

159

120
34

152
3.620

Absoluut saldo vestiging/vertrek in Schildersbuurt-Noord, afgelopen jaren (bron:DPZ)

Het saldo in Schildersbuurt-Noord is positief, dat betekent dat zich in 2014 meer mensen
in Schildersbuurt-Noord gevestigd hebben dan dat er vertrokken zijn. Het saldo is hoger
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dan tien jaar geleden.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de mate waarin mensen in hun wijk of buurt blijven
wonen. Dat geeft een idee van de stabiliteit in een buurt of wijk. De tabel geeft weer
sinds wanneer de inwoners van Schildersbuurt-Noord al op hun huidige adres wonen.
Daarnaast is voor heel Den Haag weergegeven hoe lang mensen al op hetzelfde adres
wonen. Ook bij deze tabel kunnen de verschillen tussen de percentages erg groot lijken,
doordat sommige buurten relatief weinig bewoners hebben. Houd daarmee rekening bij
de interpretatie.
Duur vestiging huidige adres in Schildersbuurt-Noord, 2015, percentages (bron: DPZ)

Altijd gewoond op adres, %
Vestiging adres voor 1960, %
Vestiging adres tussen 19601969, %
Vestiging adres tussen 19701979, %
Vestiging adres tussen 19801989, %
Vestiging adres tussen 19901999, %
Vestiging adres tussen 20002009, %
Onbekend/missing, %

Buurt 16 SchildersbuurtNoord
12,8
0,1

Gemeente Den
Haag
9,8
0,2

0,0

0,6

0,4

1,8

4,3

4,1

16,5

10,6

32,7

33,1

0,0

0,0

In vergelijking met Den Haag is (ongeveer) hetzelfde percentage mensen recent op het
huidige adres komen wonen. De situatie in Schildersbuurt-Noord is relatief stabiel (het
percentage inwoners dat zich recent heeft gevestigd in Schildersbuurt-Noord ligt onder
50 procent).
In de Stadsenquête is een aantal vragen gesteld in het kader van burgerschap. Deze
vragen hebben betrekking op de migratie in de buurt en de omgang tussen bewoners.
Omdat de steekproef daar niet groot genoeg voor was, is rapportage op buurt- of
wijkniveau helaas niet mogelijk. De informatie over de onderwerpen uit de Stadsenquête
is wel op stadsdeelniveau op te vragen (stadsdeel 5 Centrum).
[section brtwksd.data(0,0) = 3]In de Stadsenquête is een aantal vragen gesteld in het
kader van burgerschap. Deze vragen hebben betrekking op de migratie in de buurt en de
omgang tussen bewoners. Over deze onderwerpen kunnen uitspraken op het niveau van
het stadsdeel worden gedaan. Ook hier zijn de cijfers op een steekproef gebaseerd en
gaat het dus om een benadering van de werkelijke situatie.
procent van de bewoners van Den Haag vindt dat in zijn/haar buurt veel Hagenaars van
Nederlandse en buitenlandse afkomst door elkaar heen wonen. In stadsdeel
Schildersbuurt-Noord is dat procent. Ten opzichte van twee jaar geleden is dit
percentage .
Percentage veel Hagenaars van verschillende afkomst in de buurt, - (bron:
Stadsenquête, steekproef)

Fout in selectie met id 'sel9': Het gekozen gebiedsniveau is voor deze selectie niet geldig!
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Verder vindt procent van de bewoners uit stadsdeel Schildersbuurt-Noord dat de
bewoners van Nederlandse en buitenlandse afkomst goed met elkaar omgaan. Dit is
voor heel Den Haag. Ten opzichte van twee jaar geleden is dit percentage in stadsdeel
Schildersbuurt-Noord .
Percentage "goede omgang tussen bewoners" , - (bron: Stadsenquête, steekproef)

Fout in selectie met id 'sel10': Het gekozen gebiedsniveau is voor deze selectie niet
geldig!
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Sociale cohesie
Sociale cohesie
In de Veiligheidsmonitor is aan bewoners gevraagd wat hun mening is over een aantal
stellingen over de sociale cohesie in de buurt. Helaas zijn deze cijfers voor
Schildersbuurt-Noord niet beschikbaar. Het is wel mogelijk deze informatie voor het
stadsdeel (5 Centrum) op te vragen.
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