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Er wonen 773 duizend mensen in een van de 40 wijken die in 2007 door het kabinet
zijn aangewezen als aandachtswijken. In de achttien steden met aandachtswijken
(G18) woont bijna een op de vijf inwoners in zo’n wijk. Het CBS heeft onderzocht
in hoeverre de achterstanden in deze wijken sinds 2007 zijn afgenomen.1
Het woningaanbod in de aandachtswijken (veel sociale huur-

naar de arbeidsmarktpositie, schuldenproblematiek, gezond-

woningen en goedkope koopwoningen) gaat langzaam meer

heid en integratie. Het beeld is wisselend: op sommige punten

lijken op dat in de G18. Ook voor leefbaarheid is iets van de

wordt de achterstand van de aandachtswijken kleiner, maar

achterstand ingelopen. De leerprestaties zijn in de aandachts-

op andere punten juist groter.

wijken slechter, maar wel is het aandeel havo/vwo-leerlingen

Samenvattend zijn op ongeveer een derde van de uitgestip-

gestegen. Hierdoor naderen de aandachtswijken het gemid-

pelde beleidsperiode van tien jaar de ontwikkelingen nog

delde in de G18. Het aandeel voortijdige schoolverlaters daal-

beperkt. Overigens zijn de verschillen tussen de aandachts-

de in de aandachtswijken, maar minder snel dan in de G18

wijken aanzienlijk.

waardoor de achterstand van de aandachtswijken toenam.
De veiligheid in de aandachtswijken bleef op hetzelfde niveau,

Noot

maar verbeterde in de G18. Op dit punt werd de achterstand
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van de aandachtswijken dus groter. Daarnaast is gekeken
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De positie van de aandachtswijken ten opzichte van het G18-gemiddelde
Een waarde boven de 1: de indicator in de aandachtswijken is hoger dan gemiddeld in de G18
Een waarde onder de 1: de indicator in de aandachtswijken is lager dan gemiddeld in de G18
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