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1 Inleiding 

 
In dit overzicht wordt een samenvatting gegeven van de wijkanalyses die zijn 
gemaakt voor elf wijken/buurten in Stadskanaal. In opdracht van de gemeente 
Stadkanaal  en Wooncorporatie Lefier is gekeken naar de bevolkingssamenstelling, 
de stand van zaken met betrekking tot het inkomensniveau, het aantal verstrekte 
bijzondere (bijstands)uitkeringen  en Wmo voorzieningen, en het aantal inwoners 
dat zorg of hulp krijgt van verschillende zorginstellingen. Ook is gekeken naar de 
woonsituatie en het aantal aangiften bij de politie vanuit de wijken. 
Met dit totaaloverzicht willen de gemeente Stadskanaal en Wooncorporatie Lefier  
meer inzicht krijgen in de situatie in de wijken  en op basis daarvan maatwerk 
kunnen leveren in de wijkgerichte aanpak van sociale problemen. Het betreft de 
volgende wijken/dorpen: 
 

 Stadskanaal Noord 

 Maarsveld 

 Maarsstee 

 De Hagen/Vogelwijk De Borgen 

 Cereswijk 

 Mussel 

 Onstwedde 

 Alteveer 

 Vledderveen 

 Maarswold (in 2013 gemaakt) 

 Parkwijk (in 2013 gemaakt) 
 
Deze wijken/dorpen beslaan in totaal 69% van de bevolking van Stadskanaal. De 
overige 31% woont in de overige wijken en buitengebieden (o.a. Stadskanaal 
Centrum en Musselkanaal) die in deze wijkanalyses niet zijn meegenomen.  
 
In dit rapport wordt per indicator een vergelijking gemaakt tussen de wijken. In 
tabellen en figuren is dit weergegeven, zodat in één oogopslag de verschillen 
tussen de wijken zichtbaar zijn. 
 
Een klein aantal indicatoren differentieerden zo weinig tussen de wijken, of de 
aantallen waren zo klein of onvolledig, dat een overzicht niet zinvol was. Cijfers 
over het gebruik van jeugdzorg en thuisbegeleiding zijn alleen van de grootste 
zorgaanbieders opgenomen in dit rapport.  
 

1 . 1  V e r a n t w o o r d i n g  v a n  d e  c i j f e r s  

Data zijn zoveel mogelijk verzameld over het jaar 2012. De gegevens op 
buurtniveau komen van “CBS in uw buurt” en van lokale en provinciale 
instellingen die hiervoor gegevens hebben aangeleverd aan de gemeente. Als er 
geen cijfers op buurtniveau beschikbaar waren, is gekeken naar het viercijferig 
postcodeniveau. Stadskanaal heeft acht postcodewijken. Sommige data van CBS 
in uw buurt lopen aanzienlijk achter en zijn nog niet beschikbaar over 2012, zoals 
die over besteedbaar inkomen (2010) en WOZ-waarde van de huizen (2011). Dan 
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hebben we toch de beschikbare cijfers genomen. Gezien de economische recessie 
is het zeer aannemelijk dat de cijfers over inkomen en waarde van huizen 
inmiddels (fors) lager zijn dan in de wijkanalyses staat vermeld. 
 
De gegevens over het gebruik van bijzondere uitkeringen, Wmo-voorzieningen, 
schuldregelingen e.a. zijn omgerekend naar aantal voorzieningen/regelingen per 
1000 huishoudens om zo een goede vergelijking tussen de wijken mogelijk te 
maken. Omdat de berekende aantallen dan dus niet de werkelijke aantallen zijn 
hebben we ze in de figuren weggelaten om misverstanden te voorkómen. De 
werkelijke aantallen zijn te vinden in de afzonderlijke wijkanalyses. 
 
De wijken Maarswold en Parkwijk zijn opgenomen waar dat mogelijk was, omdat 
hiervoor al eerder een wijkanalyse  is gemaakt. Musselkanaal (Noord, Centrum en 
Zuid) is niet meegenomen omdat de wijkanalyse voor dit gebied op een iets 
andere manier is uitgevoerd en over een ander peiljaar gaat.  
 
Cijfers die zijn weergegeven op postcodegebied beslaan overigens wel heel 
Stadskanaal. 
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2 Demografie 

Dit hoofdstuk geeft informatie over het aantal inwoners en het aantal 
huishoudens in de wijken, de leeftijdsverdeling en de verdeling van de typen 
huishoudens. De gegevens over het aantal inwoners en leeftijdsverdeling zijn 
afkomstig van CBS in uw buurt en betreffen 2012. Deze data zijn eind februari 
2014 door CBS ge-update. Gegevens over aantal en verdeling van huishoudens 
zijn afkomstig van CBS Statline (2012), en nog niet ge-update in CBS in uw buurt. 
 

2 . 1  B e l a n g r i j k s t e   b e v i n d i n g e n  d e m o g r a f i e  

 Stadskanaal Noord is de wijk met de meeste inwoners, Vledderveen heeft 
het kleinste aandeel inwoners 

 In Maarsveld, Mussel, Cereswijk en Stadskanaal Noord wonen de meeste 
jeugdigen 0-25 jaar en hier zijn dus ook de meeste huishoudens met 
kinderen 

 In Maarswold en Maarsstee wonen opvallend meer vrouwen dan mannen, 
veel ouderen 65+  en er zijn de meeste eenpersoonshuishoudens 

 De meeste 75 plussers zijn te vinden in postcodegebieden 9501 (Noord, 
Maarswold en Maarsstee en De Hagen), 9581 (Musselkanaal, Cereswijk) 
en 9591(Onstwedde e.o.). 

 
 

2 . 2  I n w o n e r s  e n  l e e f t i j d s v e r d e l i n g  

Stadskanaal Noord  heeft het grootste aandeel inwoners van Stadskanaal,  
Vledderveen het kleinste. Alle genoemde wijken omvatten samen 69% van het 
totaal aantal inwoners van Stadskanaal. 
 
Tabel 2.1 Aantal inwoners per buurt en aandeel Stadskanaal en geslacht, 1 januari 2012 

Buurten Stadskanaal Totaal 
% van 

Skn Mannen Vrouwen %man %vrouw 

Vledderveen 275 1% 145 130 53% 47% 

Cereswijk 935 3% 475 455 51% 49% 

Alteveer 945 3% 485 460 51% 49% 

Mussel 975 3% 505 470 52% 48% 

Maarsstee 1220 4% 545 675 45% 55% 

De Hagen 1275 4% 610 665 48% 52% 

Onstwedde 1900 6% 920 980 48% 52% 

Maarswold 2290 7% 1015 1275 44% 56% 

Vogelwijk en de Borgen 2540 8% 1255 1285 49% 51% 

Parkwijk 2685 8% 1355 1330 50% 50% 

Maarsveld 3090 9% 1525 1570 49% 51% 

Stadskanaal Noord  4670 14% 2455 2220 53% 47% 

Overig Stadskanaal 10200 31% 
   

  

Stadskanaal totaal 33000 100% 16290 16705 56% 57% 

Bron: CBS in uw buurt 
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De verdeling van de bevolking over de wijken is weergegeven in figuur 2.1. 
 
Figuur 2.1 Aandeel inwoners buurten t.o.v. heel Stadskanaal 2012 

 
Bewerking: CMO Groningen 
 

De leeftijdsverdeling laat zien dat Maarsveld, Mussel en Noord kinderrijke wijken 
zijn en dat de meeste ouderen 65+ wonen in Maarsstee en Maarswold. Zie tabel 
en figuur 2.2. 
 
Tabel 2.2 Leeftijdsverdeling in 2012 

Buurten Stadskanaal 

%               
0 - 15 
jaar 

15 -25 
jaar 

25 - 45 
jaar 

45 - 65 
jaar 65 plus 

Alteveer 18 10 24 30 19 

Cereswijk 16 13 26 32 13 

De Hagen 15 11 23 29 22 

Vogelwijk en de Borgen 16 11 22 36 15 

Maarsstee 16 11 23 21 29 

Maarswold 13 8 18 21 39 

Maarsveld 20 11 27 26 16 

Mussel 22 13 23 30 13 

Stadskanaal Noord  19 12 26 30 13 

Parkwijk 15 11 23 31 20 

Onstwedde 17 10 21 28 23 

Vledderveen 14 8 24 39 15 

Stadskanaal totaal 16 10 23 29 21 

Bron: CBS in uw buurt 
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Figuur 2.2  Leeftijdsverdeling in 2012 

 
Bron: CBS in uw buurt 
 

 
Een verdere opsplitsing van de leeftijd 65+ is niet beschikbaar op buurtniveau, 
maar wel op viercijferig postcodeniveau en gemeenteniveau. Tabel 2.3 laat de 
aantallen ouderen en het percentage ouderen per leeftijdsgroep zien. 
Postcodegebied 9501 (met Maarswold, Maarsstee, De Hagen  en Stadskanaal 
Noord) heeft de meeste ouderen in elke categorie. PC 9581 (Musselkanaal, 
Cereswijk) heeft ook relatief veel oudere ouderen, PC 9591 (Onstwedde e.o.) 
heeft een relatief hoog percentage 65-85 jarigen. 
 
Tabel 2.3  Uitsplitsing leeftijdscategorie 65+ in aantal en % (2012) 

aantal PC9501 PC9502 PC9503 PC9581 PC9584 PC9585 PC9591 PC9661 Skn tot 

65-75 jaar 1355 680 440 825 90 25 330 130 3887 

75-85 jaar 1045 220 245 565 55 10 200 65 2410 

85+ 370 20 75 210 20 0 55 25 773 

Totaal 65+ 2770 920 760 1600 165 35 585 220 7070 

percentage PC9501 PC9502 PC9503 PC9581 PC9584 PC9585 PC9591 PC9661 Skn 

65-75 jaar 14% 11% 10% 11% 8% 9% 12% 10% 12% 

75-85 jaar 11% 4% 6% 7% 4% 4% 8% 5% 7% 

85+ 4% 0% 2% 3% 1% 0% 1% 2% 3% 

totaal % 29% 15% 18% 21% 13% 13% 21% 17% 22% 

Bron: CBS Statline 
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2 . 3  H u i s h o u d e n s  e n  v e r d e l i n g  n a a r  t y p e  h u i s h o u d e n  

Het aantal huishoudens is eind februari 2014 bijgesteld in CBS Statline. De nieuwe 
aantallen zijn hier en in de wijkanalyses opgenomen. Maarsstee en Maarswold 
hebben de meeste eenpersoonshuishoudens. Dit is te  verwachten gezien het 
hoge aandeel ouderen. Mussel, Noord en Cereswijk zijn het meest kinderrijk. 
Opvallend is de omvang van de gemiddelde grootte van de huishoudens in 
Vledderveen, aangezien hier veel huishoudens zonder kinderen zijn.  
 
Tabel 2.4 Verdeling en aantal huishoudens en gemiddelde  grootte in 2012 

Buurten in Stadskanaal 

% 
Eenpersoons 
huishoudens 

Zonder 
kinderen 

Met 
kinderen 

Aantal 
HH 

Gem. 
grootte 

Alteveer 23 41 36 380 2,5 

Cereswijk 25 34 41 410 2,4 

De Hagen 36 31 33 605 2,1 

Vogelwijk en de Borgen 26 37 37 1095 2,3 

Maarsstee 51 26 23 685 1,8 

Maarswold 39 36 25 1055 2 

Maarsveld 30 31 39 1320 2,3 

Mussel 19 34 48 355 2,8 

Stadskanaal Noord  24 34 42 2205 2,5 

Parkwijk 35 32 32 1240 2,1 

Onstwedde 31 35 35 795 2,3 

Vledderveen 22 42 35 115 2,5 

Stadskanaal gemeente 32 34 34 14505 2,2 

Bron: CBS Statline 

 
 
Figuur 2.3 Verdeling huishoudens in 2012 
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3 Inkomen en uitkeringen 

De gegevens in dit hoofdstuk zijn afkomstig van CBS in uw buurt en van de 
gemeente Stadskanaal. De CBS gegevens zijn van 2010 en 2011 en nog niet door 
CBS bijgewerkt, die van de gemeente zijn van 2012. 
 
 

3 . 1  B e l a n g r i j k s t e  b e v i n d i n g e n  u i t  d e  w i j k a n a l y s e s  

 In Maarsstee en Maarswold vinden we de inwoners met de laagste 
inkomens, in Vledderveen en Vogelwijk/de Borgen de hoogste inkomens 

 Acht wijken hebben een gemiddeld inkomen lager dan Stadskanaal  

 In Maarsstee en Maarswold worden naar verhouding de meeste  
bijzondere bijstandsuitkeringen verstrekt, in Mussel de minste. Ook 
Cereswijk en Maarsveld zitten boven het gemiddelde van Stadskanaal 

 In Maarsstee en Maarswold worden ook de meeste bijstandsuitkeringen 
(WWB) verstrekt, in Alteveer de minste 

 In Maarsstee, Cereswijk en Maarsveld zien we de meeste 
schuldregelingen, in Vledderveen de minste (namelijk: geen). 

 
 

3 . 2  I n k o m e n  e n  i n k o m e n s v e r d e l i n g  

 
Tabel 3.1 Gemiddeld persoonlijk inkomen en % laag en hoog inkomen, 2010 

Buurten in Stadskanaal 
Gemiddeld inkomen in 
euro in 2010 

%lager of gelijk 
aan € 19.200 

%hoger of gelijk 
aan     € 41.300 

Maarsstee 17.100 72 2 

Maarswold 19.200 62 4 

Parkwijk 22.300 55 8 

De Hagen 22.400 52 8 

Maarsveld 22.700 48 9 

Onstwedde 22.800 51 10 

Cereswijk 23.000 43 7 

Alteveer 24.300 45 10 

Stadskanaal gemeente 24.300 49 11 

Mussel 28.500 37 14 

Stadskanaal Noord  29.400 40 18 

Vogelwijk en de Borgen 30.000 38 19 

Vledderveen  32.100 28 29 

Bron: CBS in uw buurt 
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Figuur 3.1 Gemiddeld persoonlijk besteedbaar inkomen in euro’s (2010) 

 
Bron: CBS in uw buurt 

 
 
 
 
Figuur 3.2 Verdeling laag en hoog inkomen (2010) 

 
Bron: CBS in uw buurt 

 
 



Onderzoeksbureau CMO Groningen 10 

3 . 3  B i j z o n d e r e  b i j s t a n d s u i t k e r i n g e n  

In figuur 3.3 is weergegeven hoeveel bijzondere bijstandsuitkeringen door de 
gemeente zijn verstrekt in 2012, berekend per 1000 huishoudens. Het werkelijke 
aantal uitkeringen is dus een ander getal. Maarsstee is de wijk waar de meeste 
bijzondere uitkeringen worden verstrekt, in Mussel de minste. Dit aantal is 
inclusief de ‘gewone’ bijstandsuitkeringen WWB. Vijf wijken hebben een 
bovengemiddeld aantal bijzondere bijstandsuitkeringen: Parkwijk, Cereswijk en de 
drie Ter Maarswijken. 
 
Figuur 3.3 Aantal  bijzondere bijstandsuitkeringen per 1000 huishoudens in 2012  (incl 
WWB) 

 
Bron: gemeente Stadskanaal 

 
Als we expliciet kijken naar het aantal bijstandsuitkeringen WWB aan mensen 
jonger en ouder dan 27 jaar, dan is het een iets ander beeld. Nog steeds worden 
de meeste uitkeringen verstrekt in Maarsstee, maar nu is Alteveer het dorp met 
de minste uitkeringen. De gegevens zijn gebruikt van de gemeente Stadskanaal, 
omdat CBS in uw buurt slechts gegevens over 2011 heeft. 
 
Figuur 3.4: Aantal bijstandsuitkeringen WWB per 1000 huishoudens in 2012 (gemeente) 
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3 . 4  S c h u l d r e g e l i n g  

Maarsstee, Cereswijk en Maarsveld zijn de buurten met de meeste 
schuldregelingen per 1000 huishoudens en scoren boven het gemiddelde van 
Stadskanaal. Er zijn hierover geen gegevens over Maarswold en Parkwijk omdat 
die voor deze wijkanalyses (in 2013) niet zijn opgevraagd. 
 
Figuur 3.5 Aantal schuldregelingen per 1000 huishoudens in 2012 

 
Bron: gemeente Stadskanaal 
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4 Welzijn en zorg 

Gegevens in dit hoofdstuk gaan over verschillende  niveaus. Als het 
dienstverlening van lokale instellingen betreft zijn de gegevens beschikbaar op 
wijkniveau. Over gebruik van jeugdzorg en over de AWBZ gefinancierde zorg zijn 
cijfers beschikbaar op 4 cijferig postcodeniveau (en niet op wijkniveau). 
Om de wijken met elkaar te kunnen vergelijken zijn de gegevens over 
voorzieningen en verstrekkingen berekend naar aantal per 1000 huishoudens. Als 
het om het aantal personen gaat (jeugdzorg, AWBZ gefinancierde zorg) is de 
berekening gemaakt naar percentage van de bevolkingsgroep1 om de 
postcodegebieden met elkaar te kunnen vergelijken.  
 

4 . 1  B e l a n g r i j k s t e  b e v i n d i n g e n  u i t  d e  w i j k a n a l y s e s  

 Onstwedde en Maarsstee gebruiken relatief de meeste Wmo-
voorzieningen, meer dan gemiddeld in Stadskanaal 

 Maarsstee en Maarsveld maken relatief het meest gebruik van het AMW 
van Welstad. De dorpen en Vogelwijk/De Borgen het minst 

 Vier postcodegebieden gelden als een achterstandswijk: 9501, 9503, 9581 
en 9591. Kinderen in deze wijken hebben een groter risico op problemen 

 Uit PC9501 (Noord, Maarsstee, De Hagen) zijn de meeste kinderen 
aangemeld bij de Toegang van Bureau Jeugdzorg, terwijl PC 9661 
(Alteveer e.o.) en PC 9585 (Vledderveen) de meeste kinderen hebben die 
zorg krijgen van Elker jeugd- en opvoedhulp 

 Musselkanaal/Cereswijk heeft veel jeugdigen 0-18 jaar bij GGZ-jeugd van 
Lentis/Jonx, terwijl naar verhouding postcodegebied 9503 (Parkwijk e.o.) 
de meeste jeugdigen heeft bij Accare kinder- en jeugdpsychiatrie 

 Musselkanaal/Cereswijk heeft verreweg het grootste aandeel AWBZ 
gefinancierde Zorg in Natura. Het percentage mensen met een 
persoonsgebonden budget verschilt niet veel per wijk.  

 De Hagen en Cereswijk hebben de meeste thuisbegeleiding van Meander, 
Maarsveld en Alteveer de minste. 

 

4 . 2  A a n t a l  W m o  v o o r z i e n i n g e n  

Onstwedde en Maarsstee maken naar verhouding  het meeste gebruik van Wmo 
voorzieningen. Stadskanaal Noord, Vogelwijk/De Borgen en Mussel maken het 
minst gebruik hiervan. Het gaat om berekening per 1000 huishoudens, de 
absolute aantallen zijn dus anders. Zie hiervoor de afzonderlijke wijkanalyses. De 
wijken Maarswold en Parkwijk kunnen niet meegenomen worden in dit overzicht 
omdat de vraag naar aantal Wmo voorzieningen in die wijkanalyses iets anders is 
gesteld en ze daardoor niet vergelijkbaar zijn met de andere wijken. 
 
 

                                                           
1 CBS aantallen bevolking zijn per 5-jaar groepen opgenomen. Aantal 0-18 jarigen in zorg 
hebben we dan bij voorbeeld berekend naar aantal 0-20 jarigen van de bevolking, aantal 
0-24 jarigen in zorg naar het aantal 0-25 jarigen van de bevolking. Het gaat in dit rapport 
om de onderlinge vergelijking. 
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Figuur 4.1 Aantal Wmo voorzieningen per 1000 huishoudens, 2012 

 
Bron: gemeente Stadskanaal 
 
 

4 . 3  A a n m e l d i n g e n  b i j  h e t  A l g e m e e n  M a a t s c h a p p e l i j k  W e r k   

Drie wijken maken meer dan gemiddeld gebruik van de diensten van het AMW 
van Welstad: Maarswold, Maarsveld en Maarsstee. De vier dorpen en 
Vogelwijk/De Borgen maken er het minst gebruik van. In de afzonderlijke 
wijkanalyses per wijk staat vermeld om welke problematiek het gaat. 
 
Figuur 4.2  Aantal aanmeldingen bij het AMW per 1000 huishoudens, 2012 
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Bron: gemeente Stadskanaal/Welstad 
 
 
 
 

4 . 4  T h u i s b e g e l e i d i n g  v a n  Z o r g g r o e p  M e a n d e r  

In figuur 4.3 staat weergegeven aan hoeveel huishoudens per 1000  
thuisbegeleiding is gegeven door Zorggroep Meander in 2012. Er zijn meerdere 
thuiszorgaanbieders, hier is gekozen voor de grootste. Het betreft AWBZ-
gefinancierde thuisbegeleiding (persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp). 
Het is dus niet de Wmo-voorziening.  
Te zien is dat De Hagen en Cereswijk op kop gaan, en dat Maarsveld en Alteveer 
de minste thuisbegeleiding van Meander hadden. De aantallen zijn berekeningen 
naar 1000 huishoudens, dus niet de absolute aantallen. Er zijn geen gegevens 
bekend van Stadskanaal Noord en Vogelwijk/de Borgen. Mogelijk hadden die 
geen thuisbegeleiding van Meander. Voor Maarswold en Parkwijk zijn hierover 
geen gegevens verzameld. 
 
Figuur 4.3 Aantal huishoudens met thuisbegeleiding van Meander per 1000 
huishoudens, 2012 
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Bron: Zorggroep Meander 
 
 

4 . 5  C i j f e r s  o p  v i e r c i j f e r i g  p o s t c o d e n i v e a u  o v e r  z o r g  

Gegevens over Kinderen in Tel, jeugdzorg en de AWBZ gefinancierde zorg zijn 
beschikbaar op viercijferig postcodeniveau. De rest van dit hoofdstuk gaat dus 
over de postcodegebieden en niet over de wijken. 
 
9501 Maarsstee, Maarswold, De Hagen, Skn Centrum-Noord, SknNoord, Waterland, 

Skn Centrum. Skn Noord Landkant 
9502 Maarsveld, Vogelwijk/De Borgen, Industriegebied 
9503 Dideldom, Parkwijk,  
9581 Musselkanaal Centrum, Zuid en Noord, Cereswijk 
9584 Mussel, Mussel buitengebied, Kopstukken 
9585 Vledderveen 
9591 Onstwedde, Buitengebied Noord, Buitengebied Zuid, Holte 
9661 Alteveer e.o. 

 
4.5.1 Kinderen in Tel 

Onlangs (14 maart 2014) zijn de nieuwste cijfers van Kinderen in Tel bekend 
geworden. Het betreft de cijfers van 2011 en 2012. In dit rapport nemen we de 
cijfers van 2012 op. Rood gearceerd geeft aan waar de percentages ongunstig zijn 
ten opzichte van het gemiddelde van Stadskanaal. 
 
Tabel 4.1 Kinderen in Tel 2014 (percentages 2012) 

Indicatoren KiT 2014  
(cijfers 2012) 

%PC 9501 
Noord, 

Centrum en 
Maarswijken 

%9502 
Maarsveld/ 
Vogelwijk 

DB 

%9503 
Parkwijk 

e.o. 

%9581 
Musselkanaal

/Cereswijk 

%Stadskanaal 
totaal 
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Niet werkende 
werkzoekenden van 16 t/m 
22 jaar 

2,3 2,1 2,0 3,9 2,5 

Achterstandsleerlingen 12,3 15,0 23,0 22,4 14,4 

Gemelde kinderen bij AMK 1,4 0,6 1,2 2,4 1,3 

Met delict voor de rechter 4,4 2,6 6,3 2,8 3,3 

Tienermoeders 1,2 0,6 0,8 1,0 1,0 

Kinderen in 
uitkeringsgezinnen 

13,9 6,7 6,0 7,4 7,9 

Kinderen met een handicap 
(cijfer 2012) 

3,5 3,4 4,2 3,9   3,4  

Achterstandswijk/% 
kinderen dat opgroeit in 
een achterstandswijk 

JA NEE JA JA 70,32 

 

Indicatoren KiT 2014  
(cijfers 2012) 

%PC 9584 
Mussel e.o. 

%9585 
Vledderveen 

e.o. 

%9591 
Onstwedde 

e.o. 

%9661 
Alteveer e.o 

%Stadskanaal 
totaal 

Niet werkende 
werkzoekenden van 16 t/m 
22 jaar 

0,9 0,0 0,5 1,0 2,5 

Achterstandsleerlingen 6,6 14,4 7,7 3,4 14,4 

Gemelde kinderen bij AMK 0,9 0,0 0,0 1,1 1,3 

Met delict voor de rechter 0,6 0,0 0,0 1,3 3,3 

Tienermoeders 0,0 0,0 2,5 0,0 1,0 

Kinderen in 
uitkeringsgezinnen 

0,3 2,0 1,7 0,4 7,9 

Kinderen met een handicap 
(cijfer 2012) 

1,0 6,1 2,7 2,6   3,4  

Achterstandswijk/% 
kinderen dat opgroeit in een 
achterstandswijk 

NEE NEE JA NEE 70,32 

Bron: Verwey-Jonker Instituut 
 

Te zien is in tabel 4.1 dat het percentage kinderen dat opgroeit in een gezin met 
een uitkering (dit is de armoede indicator) hoog is in postcodegebied 9501. 
Kinderen die opgroeien in armoede hebben een grotere kans op problemen en op 
gebruik van jeugdzorg. Vier PC gebieden gelden volgens KiT als een 
achterstandswijk, dit wordt bepaald aan de hand van het opleidings- en 
inkomensniveau van de inwoners en de mate van werkloosheid. Ruim 70% van de 
jeugd in Stadskanaal groeit op in een achterstandswijk. Achterstandsleerlingen 
zijn leerlingen met ouders die laag opgeleid zijn (de zogenoemde ‘gewichten’ 
leerlingen waarvoor scholen extra financiële middelen krijgen). Deze leerlingen 
wonen vooral in PC gebieden 9503 en 9581. 

4.5.2 Toegang Bureau Jeugdzorg en de grootste jeugdzorgaanbieders 

In onderstaande figuur 4.4 zijn percentages jeugdigen weergegeven die zijn 
aangemeld bij de Toegang van Bureau Jeugdzorg en in zorg zijn bij Elker jeugd- en 
opvoedhulp (bij met name gedragsproblemen), Lentis ggz-jeugd (Jonx) en Accare 
kinder- en jeugdpsychiatrie. Deze drie zijn de grootste jeugdzorgaanbieders; er 
zijn er meerdere. Het percentage aanmeldingen bij de Toegang is de blauwe balk. 
Te zien is heel duidelijk dat de percentages kinderen dat hulp krijgt van de drie 
genoemde zorgaanbieders (veel) groter is dan het percentage aanmeldingen bij 
de Toegang. Dat betekent dat een flink aandeel van de jeugdigen in jeugdzorg via 
andere routes dan het Bureau Jeugdzorg bij de zorgaanbieders binnen komen. 
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Huisartsen zijn een belangrijke rechtstreekse verwijzersgroep, vooral naar de ggz 
instellingen is gebleken uit onderzoek2. In de postcodegebieden 9501, 9502 en 
9503 zijn helaas geen gegevens bekend van Lentis/Jonx, omdat deze instelling 
geen cijfers geeft op viercijferige postcodes maar op naam woonplaats. Deze drie 
postcodegebieden heten dan allemaal Stadskanaal en zijn niet uit te splitsen. 
Accare heeft geen cliënten in pc 9585 (Vledderveen). 
 
Figuur 4.4 Percentage jeugdigen bij Toegang BJZ en bij Elker, Lentis en Accare in 2012 

 
  Bronnen: BJZ , Elker, Lentis/Jonx en Accare 
 
In figuur 4.4 is te zien dat daar waar cijfers over Lentis/Jonx bekend zijn, deze 
instelling de meeste cliënten heeft in de wijken (groene balken). En ook in 
Stadskanaal totaal. In de meeste wijken is Accare kinder- en jeugdpsychiatrie  na 
Lentis de tweede grootste zorgaanbieder en ook in Stadskanaal totaal. De meeste 
aanmeldingen bij de Toegang van Bureau Jeugdzorg komen uit pc 9503 (Parkwijk 
e.o.) en 9661 (Alteveer).Jeugdigen in Stadskanaal maken dus meer gebruik van de 
geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen dan van de jeugd- en opvoedhulp (bij 
gedrags- en opvoedproblematiek) van Elker. Dat kan duiden op veel psychische en 
psychiatrische problemen bij jeugdigen in Stadskanaal, en/of het zegt iets over het 
verwijsgedrag van onder andere de huisartsen. 
 

4.5.3 AWBZ gefinancierde zorg 

In figuur 4.5 is weergegeven hoeveel procent van de bevolking van 18 jaar en 
ouder gebruik maakt van een PGB en/of Zorg in Natura. Te zien is dat het 
percentage ZIN veel hoger is dan het percentage PGB’s. Omdat de absolute 
aantallen betrekkelijk klein zijn is geen verdere uitsplitsing in dit overzichtsrapport 
gemaakt naar grondslag, leeftijd en functie. Die staan wel in de afzonderlijke 
wijkanalyses. 
Musselkanaal heeft verreweg de meeste het grootste aandeel Zorg in Natura. Het 
percentage mensen met een persoonsgebonden budget verschilt niet veel per 
wijk.  

                                                           
2 Take Care, C4Youth/UMCG 2013 
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Figuur4.5 Percentages personen vanaf 18 jaar met PGB (2011) en Zorg in Natura (2012) 

 
Bron: Vektis 
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5 Wonen 

Gegevens over wonen in dit overzicht zijn afkomstig van CBS in uw buurt. De 
cijfers van CBS zijn van 2011. Een aantal gegevens van Wooncorporatie Lefier zijn 
niet van alle wijken in cijfers beschikbaar en hier daarom niet opgenomen. Alleen 
huurincasso (aanzeggingen en ontruimingen) is opgenomen. 
 
 

5 . 1  B e l a n g r i j k s t e  b e v i n d i n g e n  u i t  d e  w i j k a n a l y s e s  

 De huizen met de laagste gemiddelde WOZ waarde staan in Maarsstee, 
die met de hoogste gemiddelde WOZ waarde vinden we in Vledderveen 

 In Maarsstee staan bijna alleen maar huurhuizen, in Vledderveen 
hoofdzakelijk koophuizen 

 Vogelwijk/De Borgen is de meest populaire wijk bij huurders, Cereswijk de 
minst populaire 

 

5 . 2  W O Z  w a a r d e  v a n  w o n i n g e n  e n  v e r d e l i n g  h u u r - k o o p  

De huizen met de laagste WOZ waarden zijn te vinden in de drie Maarswijken. De 
duurste huizen staan in Vledderveen en Stadskanaal Noord. In de wijken met de 
laagste waarde vinden we ook de meeste huurhuizen. Omgekeerd staan er in de 
duurdere wijken vooral koophuizen. 
 
Tabel 5.1 Aantal en gemiddelde WOZ waarde woningen en verdeling huur-koop (2011) 

Buurten in 
Stadskanaal 

aantal 
woningen 
 in 2011 

gem. WOZ 
waarde in 
euro % huur % koop 

Maarsstee 820 107.000 92 8 

Maarswold 1090 128.000 72 26 

Maarsveld 1310 133.000 46 54 

De Hagen 610 138.000 42 58 

Cereswijk 400 138.000 44 56 

Parkwijk 1360 158.000 53 47 

Stadskanaal gemeente 14980 166000 44 56 

Onstwedde 910 177.000 42 58 

Alteveer 435 183.000 30 67 

Mussel 380 203.000 27 73 
Vogelwijk en de 
Borgen 1095 204.000 27 73 

Stadskanaal Noord  2060 211.000 21 79 

Vledderveen 115 240.000 12 88 

Bron: CBS in uw buurt 
 
 

Hieronder worden de gegevens uit deze tabel nog eens in figuren weergegeven. 
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Figuur 5.1 Verdeling huur- en koopwoningen (2011) 

 
Bron: CBS in uw buurt 
 
 
 
Figuur 5.2 Gemiddelde WOZ waarde in euro’s (2011) 

 
Bron: CBS in uw buurt 
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5 . 3  W o n i n g b e m i d d e l i n g  

Hoe gewild zijn de huurhuizen in de verschillende wijken? Dat is af te lezen aan 
het vraag-aanbod ratio, of de vraag ten opzichte van het aanbod. Hoe hoger het 
percentage, hoe groter de vraag naar een huurwoning in die wijk ten opzichte van 
het aanbod. 100% betekent dat er net zoveel vraag is als aanbod. Te zien is in 
figuur 5.3 dat er de meeste vraag is naar een huis in Vogelwijk/De Borgen, voor 
Cereswijk is er de minste belangstelling. In Vledderveen heeft Lefier geen sociale 
huurwoningen. Het percentage in Vogelwijk en Noord is hoog omdat er dus veel 
vraag is en relatief weinig aanbod aan huurwoningen, zoals ook in figuur 5.1 te 
zien is. 
 
Figuur 5.3 Percentages vraag-aanbod sociale huurwoningen van Lefier (2012) 

 
Bron: Lefier 

 
 

5 . 4  H u u r i n c a s s o  

In figuur 5.4 is weergegeven hoeveel huishoudens te maken hadden met 
aanzeggingen wegens huurachterstand en hoeveel met ontruimingen. Te zien is 
dat in 2012 in Maarswold, Maarsstee en Cereswijk de meeste aanzeggingen 
waren, terwijl Maarsstee en Maarswold ook de meeste ontruimingen hadden. In 
de wijken waar niets bij staat zijn geen aanzeggingen en/of ontruimingen geweest 
in 2012.  
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Figuur 5.4 Aantal aanzeggingen en ontruimingen per 1000 huishoudens 

 
Bron: Lefier 
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6 Aangiften bij de politie vanuit de wijken 

Het totaal aantal aangiften in 2012 bij de politie was 814 uit heel Stadskanaal. In 
onderstaande figuur is aangegeven hoe de verdeling daarvan was over de 
verschillende wijken, in percentages van het totaal. Het gaat over 60% van alle 
aangiften, de overige 40% komt uit andere wijken of gebieden van Stadskanaal.  
 
Te zien is dat Parkwijk goed is voor 13% van het totaal, gevolgd door Stadskanaal 
Noord met 11% etcetera. Uit Vledderveen zijn in 2012 nagenoeg geen aangiften 
bij de politie gedaan waardoor het percentage op 0 uit komt. 
 
 
Figuur 6.1: aantal aangiften bij de politie vanuit de verschillende wijken en dorpen (2012) 

 
Bron: Politie Stadskanaal 
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7 Samenvatting en conclusies 

In dit wijkenoverzicht wordt op een aantal domeinen en indicatoren een 
vergelijking gemaakt tussen wijken van Stadskanaal. De gemeente Stadskanaal en 
Wooncorporatie Lefier willen met deze wijkenvergelijking meer inzicht krijgen in 
de Staat van de Wijken op het sociale domein, om gericht sociaal beleid te kunnen 
(door)ontwikkelen dat aansluit bij de specifieke problematiek in de wijken. De 
cijfers betreffen het jaar 2012. Op het gebied van inkomen en waarde van 
woningen gaan de cijfers over 2010 respectievelijk 2011. 
De gegevens op buurtniveau betreffen 69% van de bevolking van Stadskanaal. De 
cijfers op viercijferig postcodeniveau beslaan heel Stadskanaal. 
 

7 . 1  W a t  z i j n  d e  b e l a n g r i j k s t e  b e v i n d i n g e n ?  

 

Demografie 

 
Waar wonen de meeste jeugdigen, waar de meeste ouderen? 
 
Top 5 meeste jeugdigen:  Top 5 ouderen 65+: Top 3 ouderen 75+: 
1. Mussel   1. Maarswold  1. PC 9501 (Skn Noord) 
2. Maarsveld   2. Maarsstee  2. PC 9581 (Musselkanaal) 
3. Skn Noord   3. Onstwedde  3. PC 9591 (Onstwedde) 
4. Cereswijk   4. De Hagen 
5. Alteveer   5. Parkwijk 
 

Inkomen en uitkeringen 

 
In welke wijken vinden we de laagste inkomens en de meeste financiële 
problematiek, waar de hoogste inkomens en de minste financiële problemen? 
 
In de top 5 wijken met  de meeste bijzondere bijstandsuitkeringen (incl. bijstand 
WWB) vinden we ook de laagste inkomens en de meeste schuldregelingen: 
1. Maarsstee 
2. Maarswold 
3. Maarsveld 
4. Cereswijk 
5. Parkwijk 
 
De hoogste inkomens vinden we in Vledderveen en Vogelwijk/De Borgen, de 
minste uitkeringen zijn er in Mussel, Alteveer en Vledderveen. 
 

Welzijn en zorg 

 
Wat betreft het gebruik van welzijnsvoorzieningen zijn er nogal wat verschillen 
tussen de wijken. Bij de Wmo ontbreken in het overzicht de wijken Maarswold en 
Parkwijk omdat daar geen vergelijkbare gegevens over zijn. Dat levert 
verschillende rangordes op: 



 

Overzicht de Staat van de wijken in Stadskanaal, april 2014 27 

 
Top 2 gebruik Wmo voorzieningen Top 3 AMW  Top 4 Meander 
1. Maarsstee    1. Maarsstee  1. De Hagen 
2. Onstwedde    2. Maarsveld  2. Cereswijk 
Overige onder het Skn gemiddelde 3. Maarswold  3. Mussel 
 
De top 3 postcodegebieden met de meeste jeugdigen bij de Toegang van Bureau 
Jeugdzorg ziet er als volgt uit: 
1. 9501 (Skn Noord, Maarsstee, Maarswold, De Hagen) 
2. 9581 (Musselkanaal) 
3. 9661 (Alteveer) 
  
Stadskanaal Noord en Alteveer zijn ook kinderrijke gebieden. Noord en 
Musselkanaal gelden als achterstandswijken volgens Kinderen in Tel. 
 
Lentis/Jonx is de jeugdzorgaanbieder met de meeste cliënten in Stadskanaal als 
geheel, en ook in de meeste wijken heeft zij relatief de meeste jeugdige cliënten. 
Gevolgd door Accare kinder- en jeugdpsychiatrie en daarna Elker jeugd- en 
opvoedhulp. Jeugdigen in Stadskanaal maken meer gebruik van de geestelijke 
gezondheidszorg voor jeugdigen dan van andere vormen van jeugdzorg. 
Het percentage kinderen dat psychiatrische hulp krijgt is het grootst in PC 9503 
(Parkwijk e.o.), gevolgd door 9584 (Mussel e.o.) en 9661 (Alteveer e.o.). 
 
Bij de AWBZ gefinancierde zorg is er wat betreft het gebruik van een 
persoonsgebonden budget niet veel verschil tussen de wijken, dat schommelt 
tussen de 1 en 2%. Grotere verschillen zijn er bij de Zorg in Natura. De top 3 
gebruik ZIN is als volgt: 
1. 9581 (Musselkanaal en Cereswijk) 
2. 9501 (Skn Noord, Maarsstee, Maarswold, De Hagen) 
3. 9503 en 9591 (Parkwijk e.o. en Onstwedde  e.o.) 
 
 

Wonen 

 
Waar staan de meeste (goedkopere) huurwoningen, en waar de (duurste) 
koopwoningen? In welke wijken is de meeste huurincasso problematiek? 
 
Top 3 wijken met lage gem. WOZ waarde Top 3 hoogste gem. WOZ waarde 
huurwoningen               koopwoningen  
1. Maasstee     1. Vledderveen 
2. Maarswold     2. Stadskanaal Noord 
3. Parkwijk     3. Vogelwijk/De Borgen 
 
Maarswold, Cereswijk en Maarsstee hebben relatief het meest te maken met 
aanzeggingen vanwege huurachterstand. 
Ontruimingen zien we het meest in Maarswold, Maarsstee en de Parkwijk.  
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Politie 

 
60% van alle aangiften in Stadskanaal in 2012 kwam uit de 11 wijken waarvoor 
wijkanalyses zijn gemaakt. Er ontbreekt dus nog 40%. Van de elf wijken staan 
Parkwijk, Stadskanaal Noord en Maarsstee in de top 3 met het grootste aandeel 
aangiften op het totaal van Stadskanaal. 
 

7 . 2  C o n c l u s i e s  

Maarsstee, Maarswold en Parkwijk staan er het slechtste voor. Zij staan in de 
meeste top-lijstjes. Deze wijken kampen met de grootste armoede en maken het 
meest gebruik van voorzieningen welzijn en zorg. De combinatie van veel ouderen 
en weinig inkomen maakt deze wijken heel kwetsbaar. In deze wijken zijn ook 
relatief de meeste kinderen die zijn aangemeld bij Bureau Jeugdzorg en mogelijk 
ook bij Lentis/Jonx, dat is niet goed na te gaan. Opgroeien in armoede betekent 
voor kinderen een grotere kans op opgroeiproblemen waardoor de psychosociale 
problematiek zich van generatie op generatie kan voortzetten. 
 
Cereswijk is eveneens een aandachtswijk omdat er sprake is van armoede en 
huurincasso problemen. Het is een kinderrijke wijk met relatief veel jongeren en 
de jeugdigen die hier opgroeien lopen dus ook een groter risico op het 
ontwikkelen van problemen. Specifiek beleid om armoede te bestrijden en 
speciale maatregelen voor kinderen om de ongunstige gevolgen van opgroeien in 
armoede tegen te gaan, zijn aan te bevelen. 
 
Stadskanaal Noord, Musselkanaal en Onstwedde zijn wijken met een hoog 
aandeel ouderen 75+. Dat betekent een groter beroep op Wmo voorzieningen en 
langdurige zorg (zorg in natura). Vooral voor deze wijken is aandacht voor 
aangepast wonen in combinatie met de nabijheid van zorg nodig gezien de 
nieuwste ontwikkelingen en regelgeving op dit gebied (langer zelfstandig wonen). 
 
De dorpen van Stadskanaal, Vogelwijk/De Borgen en delen van Stadskanaal Noord 
staan er naar verhouding het beste voor, op enkele uitzonderingen na die 
hierboven genoemd zijn. Maar over het geheel van de wijkenanalyses komen de 
dorpen Mussel, Alteveer, Onstwedde en Vledderveen en Vogelwijk/De Borgen er 
goed uit. 
 
De wijk Stadskanaal Noord komt beter uit de analyse dan het postcodegebied 
9501waarin het ligt. Ongunstige scores op het postcodegebied zijn toe te 
schrijven aan de invloed van de wijken Maarsstee en Maarswold. 

 
 

----------------- 


