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Geachte lezer,
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is verantwoordelijk voor de landelijke
coördinatie en het vaststellen van de Wijk- en Buurtindeling (WBI). Graag stellen
wij u op de hoogte van aanpassingen in de richtlijnen voor de WBI van 2021. De
deadline voor het inleveren van wijzigingen in de wijk- en buurtindelingen is 1
maand vervroegd en gesteld op 1 april. Een andere aanpassing betreft het opnemen
van een extra bijlage waarin wordt uitgelegd hoe het beste met landwatergrenzen
kan worden omgegaan.

De richtlijnen vind u op onze website: https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederlandregionaal/wegwijzer/gemeenten-en-regionale-indelingen

Het CBS baseert haar wijk- en buurtcijfers op de WBI. Daarnaast wordt de indeling
door een breed scala van partijen, zoals planbureaus, politie, makelaars, journalisten,
onderzoeksinstituten en veel overheidsinstanties, overgenomen en toegepast. Het is
dan ook van groot belang dat gemeenten wijzigingen van de wijk- en buurtindeling
op tijd doorgeven aan het CBS. Voor deze wijzigingen dienen bijgaande richtlijnen
als handvat.
Redenen voor een gemeente om haar bestaande wijk- en buurtindeling aan te passen zijn
bijvoorbeeld:




Ingrijpende veranderingen in de ruimtelijke ordening (zoals
grootschalige nieuwbouw);
Wijzigingen in de gemeentelijke indeling (o.a. bij een gemeentelijke
herindeling);
Het beter laten aansluiten van de huidige WBI bij de richtlijnen.
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De deadline van het inleveren is 1 april. Dit is van belang omdat de wijk- en
buurtindeling de basis vormt voor een keten van processen en het CBS zo snel mogelijk
een actuele Wijk- en Buurtkaart wil publiceren. We adviseren de gemeente graag bij het
toepassen van de richtlijnen. Daarvoor ontvangen we ruim voor het inleveren van de
definitieve WBI-indeling graag een concept zodat we de gemeente in het proces kunnen
ondersteunen.
Verder is een korte meer technische bijlage toegevoegd aan de richtlijnen. Deze is
handig voor uw GIS-expert. Hierin wordt o.a. toegelicht hoe het beste kan worden
omgegaan met landwatergrenzen. Dit kan de gemeente mogelijk tijd besparen.
Voor verdere informatie verwijzen we naar de bijgevoegde richtlijnen en kan contact
worden opgenomen met het CBS. Indien deze brief niet aan de juiste persoon is gericht,
verzoek ik u deze notitie door te sturen.

Hoogachtend,
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