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1 Inleiding 

In deze wijkanalyse wordt de Staat van de wijken De Hagen en Vogelwijk/De 
Borgen weergegeven. In opdracht van de gemeente Stadskanaal en 
Wooncorporatie Lefier is gekeken naar de bevolkingssamenstelling, de stand van 
zaken met betrekking tot het inkomensniveau, het aantal verstrekte uitkeringen in 
de wijk 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 wijk.  
 
Op de website van de gemeente vinden we de volgende impressie over deze twee 
wijken:  
 
" De wijk De Hagen ligt direct aan het centrum van Stadskanaal. De wijk is 
ontstaan in de jaren zeventig en wordt doorsneden door een strook met water en 
groen. Het is een kindvriendelijke wijk met veel speelvoorzieningen. In De Hagen 
wonen vooral veel gezinnen met kinderen. Kinderen kunnen in deze wijk volop 
spelen; er is veel groen en er liggen door de wijk verspreid veel speelveldjes." 
 
" De Vogelwijk is een zeer kindvriendelijke wijk, met veel twee-onder-één-kap 
woningen en vrijstaande woningen. De wijk ligt ten zuidoosten van Stadskanaal, 
naast Het Pagedal. Het hart van de wijk wordt gevormd door een langgerekte 
waterpartij met veel groen. De woningen zijn in de vorm van hofjes gebouwd 
waardoor er weinig doorgaand verkeer is. Kinderen kunnen in De Vogelwijk veilig 
spelen. Het grootste deel van de wijk bestaat uit koopwoningen. Wooncorporatie 
Lefier heeft hier rond 1990 relatief veel starterswoningen gebouwd. De Vogelwijk 
kent geen voorzieningen, zoals winkels en scholen. De wijk is echter goed 
ontsloten waardoor je op de fiets in tien minuten in het centrum bent."  
 
"De Borgen is een ruim opgezette woonwijk met vrijstaande koopwoningen. De 
wijk is ruim opgezet met veel groen. De wijk is gemakkelijk te bereiken via de 
N366 en de N374. De Borgen ligt aan recreatiegebied Het Pagedal, met een kano-, 
surf- en recreatievijver en veel wandel- en fietsroutes. Het is mooi wonen in De 
Borgen. De bewoners kunnen er fijn wandelen en fietsen in het naast gelegen 
groengebied. De Borgen kent geen voorzieningen zoals winkels en scholen, 
daarvoor zijn de bewoners aangewezen op de nabijgelegen wijken en het centrum 
van Stadskanaal. De (fiets)verbindingen zijn prima en men is binnen tien minuten 
in het centrum."  
 

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

Er zijn zo gedetailleerd mogelijke data over De Hagen en Vogelwijk/De Borgen 
verzameld. Het CBS heeft een aantal gegevens op buurtniveau ("CBS in uw buurt") 
en enkele lokale en provinciale instellingen en organisaties hebben cijfers op 
postcodeniveau (zes of vier posities) geleverd. 
 
Gegevens over De Hagen en Vogelwijk/De Borgen  zijn er onder meer over: 
bevolkingssamenstelling, inkomensverdeling, wonen, gemeentelijke uitkeringen, 
Wmo-voorzieningen, AMW en politieaangiftes. Gegevens op viercijferig 
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postcodeniveau zijn er over Jeugdzorg , Kinderen in Tel en AWBZ gefinancierde 
zorg. 
 
De Hagen en Vogelwijk/De Borgen liggen in twee verschillend 4PC gebieden: 9501 
respectievelijk 9502. De wijken  beslaan de volgende zescijferige postcodes: 
 
De Hagen:     Vogelwijk/De Borgen: 
9501 TK t/m 9501 TZ    9502 HA t/m 9502 HR 
9501 VA t/m 9501 VE    9502 JA 
9501 WB t/m 9501 WP    9502 SB t/m 9502 SZ 
9501 ZA t/m 9501 ZZ    9502 TA t/m 9502 TV  
      9502 VA t/m 9502 VZ 

9502 WC t/m 9502 WZ 
9502 XK t/m 9502 XL 

 
 
Figuur 1.1 Indeling wijken en postcodegebieden Stadskanaal 

 
Bewerking: CMO Groningen 
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2 Demografie 

 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de bevolkingssamenstelling van De 
Hagen en Vogelwijk/De Borgen. Achtereenvolgens wordt het aantal inwoners, de 
leeftijdsverdeling en het type huishouden vergeleken met die van het viercijferige 
postcodegebied en van de gemeente Stadskanaal. 
 

2 . 1  A a n t a l  i n w o n e r s  e n  b e v o l k i n g s s a m e n s t e l l i n g  

In de wijk De Hagen woont 4% van het aantal inwoners van heel Stadskanaal, en 
13% van het aantal inwoners in het postcodegebied 9501. Het is een kleine wijk  
met een klein overschot aan vrouwen. Ook in het postcodegebied wonen naar 
verhouding meer vrouwen dan mannen. Dat komt waarschijnlijk doordat er meer 
ouderen wonen in dit gebied (zie figuur 2.1). 
 
Tabel 2.1 Aantal inwoners De Hagen, postcodegebied 9501 en Stadskanaal en verdeling 
man-vrouw in 2012 

Regio Totaal % van 
Skn 

Mannen % Vrouwen % 

De Hagen 1275 4% 610 48% 665 52% 

PC 9501 9840 30% 4665 47% 5165 53% 

Stadskanaal 33.000 100% 16.290 49 16.705 51% 

Bron: CBS 

 
 
In Vogelwijk/de Borgen woont 8% van het aantal inwoners van Stadskanaal, en 
43% van het postcodegebied 9502. De man-vrouw verdeling is in alle drie de 
gebieden even groot: ietsje meer vrouwen dan mannen.  
 
Tabel 2.2 Aantal inwoners Vogelwijk/De Borgen, postcodegebied 9502 en Stadskanaal 
en verdeling man-vrouw in 2012 

Regio Totaal % van 
Skn 

Mannen % Vrouwen % 

Vogelwijk/De Borgen 2540 8% 1255 49% 1285 51% 

PC 9502 5960 18% 2955 49% 3015 51% 

Stadskanaal 33.000 100% 16.290 49% 16.705 51% 

Bron: CBS 

 
 
Hoe is de verdeling van de leeftijdscategorieën in de wijken ten opzichte van het 
postcodegebied en van heel Stadskanaal? 
 
In de figuur 2.1 zien we dat in De Hagen vergeleken met Stadskanaal iets meer 15-
25 jarigen wonen en iets meer 65-plussers. In het hele postcodegebied wonen 
duidelijk meer ouderen 65+ vergeleken met De Hagen. 
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Figuur 2.1 Verdeling De Hagen naar leeftijdscategorieën in percentages, 2012 

 
Bron: CBS in uw buurt 

 
 
Vogelwijk/De Borgen wijkt af van Stadskanaal op het aandeel 45-65 jarigen (meer) 
en het aandeel ouderen 65+ (minder). Ten opzichte van het postcodegebied 
wonen er minder jeugdigen 0-25 en minder 25-45 jarigen (ouders), en juist meer 
45-65 jarigen. 
 
Figuur 2.2 Verdeling Vogelwijk/De Borgen naar leeftijdscategorieën in percentages, 2012 

 
Bron: CBS in uw buurt 

 
 

2 . 2  V e r d e l i n g  h u i s h o u d e n s  
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De Hagen 
De verdeling van de huishoudens in De Hagen wijkt af van die van Stadskanaal. Zie 
tabel 2.3 en figuur 2.3. Er zijn meer eenpersoonshuishoudens. Ook wijkt het 
plaatje van De Hagen af van het postcodegebied waar het deel van uit maakt. Er 
wonen naar verhouding meer gezinnen met kinderen in De Hagen. Dat komt 
overeen met de verdeling van de leeftijden in de wijk. 
 
 
Tabel 2.3 Verdeling huishoudens De Hagen in 2012 

Regio Aantal 
HH 

Eenpersoons 
HH 

Meerpersoon 
HH zonder 
kinderen 

Meerpersoon
HH met 

kinderen 

Gemiddelde 
grootte HH 

De Hagen 605 224   (37%) 187 (31%) 194 (32%) 2,1 

PC 9501 4630 1770 (38%) 1545 (33%) 1315 (28%) 2,0 

Stadskanaal 14.528 4629 (32%) 4984 (34%) 4915 (34%) 2,2 

Bron: CBS 
 
 
Figuur 2.3 Verdeling huishoudens De Hagen in percentages (2012) 

 
Bron: CBS in uw buurt 

 
 
Vogelwijk/De Borgen 
In Vogelwijk/De Borgen valt het op dat er vergeleken met Stadskanaal meer 
meerpersoonshuishoudens wonen. Het aandeel eenpersoonshuishoudens is er 
relatief laag. Dat laatste geldt voor het hele postcodegebied 9502. Vogelwijk/De 
Borgen en het postcodegebied zijn kinderrijke buurten. Zie tabel 2.4 en figuur 2.4 
 
Tabel 2.4 Verdeling huishoudens Vogelwijk/De Borgen in 2011 

Regio Aantal 
HH 

Eenpersoon 
HH 

Meerpersoon 
HH zonder 
kinderen 

Meerpersoon
HH met 

kinderen 

Gemiddelde 
grootte HH 

Vogelwijk/DB 1095 285 (26%) 405 (37%) 405 (37%) 2,3 

PC 9502 2535 690 (27%) 865 (34%) 980 (39%) 2,4 
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Stadskanaal 14.528 4629 (32%) 4984 (34%) 4915 (34%) 2,2 

Bron: CBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.4 Verdeling huishoudens Vogelwijk/De Borgen in percentages (2012) 
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Bron: CBS in uw buurt 

 
 

2 . 3  C o n c l u s i e  d e m o g r a f i e  

De Hagen is een kleine wijk; er woont 4% van de bevolking van Stadskanaal. In De 
Hagen wonen veel gezinnen met kinderen, maar er zijn ook veel 
eenpersoonshuishoudens. Dat komt omdat er naast gezinnen met kinderen ook 
naar verhouding meer jongeren 15-25 en ouderen 65+ wonen. 
 
In Vogelwijk/De Borgen woont 8% van de bevolking van Stadskanaal. Er wonen 
veel gezinnen met kinderen en relatief weinig eenpersoonshuishoudens. In 
Vogelwijk/De Borgen wonen veel mensen in de leeftijd 45-65 jaar. 
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3 Inkomen en uitkeringen 

Dit hoofdstuk beschrijft achtereenvolgens de indicatoren inkomen(sverdeling) uit 
CBS in uw buurt en uitkeringen, voor zover deze door de gemeente beschikbaar 
zijn gesteld op het niveau van de wijken. 
 

3 . 1  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  

Het gemiddeld persoonlijk inkomen in De Hagen lag in 2010 op € 22.400,- en in 
Vogelwijk/De Borgen op € 30.000,-.In de gemeente Stadskanaal was dat  
€24.300,-- en voor Nederland € 29.800,-. Er zijn helaas geen recentere cijfers 
bekend dan die van 2010. De inkomensgegevens van het CBS zijn vanaf 2008 
gebaseerd op het persoonlijk inkomen. Dit omvat de volgende bestanddelen van 
het besteedbaar inkomen van een persoon: 
- Inkomen uit arbeid; 
- Inkomen uit eigen onderneming; 
- Uitkering inkomensverzekeringen; 
- Uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag). 
 
In figuur 3.1 is te zien dat Vogelwijk/De Borgen een betrekkelijk rijke buurt is en 
De Hagen de armere buurt. 
 
Figuur 3.1 Gemiddeld persoonlijk inkomen op jaarbasis in 2010 

 
Bron: CBS in uw buurt 
 
 

Wat de inkomensverdeling betreft hebben de inwoners van De Hagen de laagste 
inkomens. Meer dan de helft van de bevolking van deze wijk heeft een persoonlijk 
inkomen dat lager is dan 19.200 euro. Slechts 8% heeft een inkomen dat hoger is 
dan 41.300 euro. 
De Hagen wijkt nogal af van De Vogelwijk/Borgen; in deze wijk heeft 38% een laag 
inkomen en 19% een hoog inkomen. Zie figuur 3.2. 
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Figuur 3.2 Inkomensverdeling De Hagen en Vogelwijk ten opzichte van Stadskanaal en 
Nederland 

 
Bron: CBS in uw buurt 
 
 

3 . 2  B i j z o n d e r e  u i t k e r i n g e n  

De gemeente geeft onderstaande informatie over de bijzondere financiële 
bijstandsuitkeringen in 2012. Voor een vergelijking met Stadskanaal en andere 
wijken hebben we het aantal uitkeringen per 1000 huishoudens bepaald. Per 1000 
huishoudens zijn er in beide wijken minder bijzondere uitkeringen verstrekt in 
vergelijking met Stadskanaal als geheel, maar meer in De Hagen dan in de 
Vogelwijk. In absolute zin zijn de meeste uitkeringen in De Hagen en de Vogelwijk 
bijdragen uit het Participatiefonds en bijstandsuitkeringen aan mensen ouder van 
27 jaar.  
Het is mogelijk en waarschijnlijk dat een (beperkt) aantal huishoudens meerdere 
uitkeringen krijgt. Dat is in deze cijfers niet zichtbaar. Het gaat om een totaalbeeld 
van de wijk ten opzichte van heel Stadskanaal. 
 
Tabel 3.1 Aantal bijzondere uitkeringen in De Hagen en Vogelwijk/DB t.o.v. Stadskanaal  

Omschrijving De Hagen Vogelwijk/DB Stadskanaal 

Aantal 
uitkeringen 
per 1000 HH 
De Hagen 

Aantal 
uitkeringen 
per 1000 HH 
Vogelwijk 

Aantal 
uitkeringen 
per 1000 HH 
Stadskanaal 

IOAW  3 3 46    

Kinderopvang  0 0 12    

Soc. Part. Fonds  27 30 924    
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Langd. Toeslag 15 29 672    

Witgoed 11 19 474    

Computer 1 2 28    

Cat. bijstand 16 17 428    

WWB < 27 5 1 77    

WWB >= 27 jaar  18 29 809    

Totaal 96 130 3470 159 119 238 

Bron: gemeente Stadskanaal 

 
Kijken we alleen naar het aantal bijstandsuitkeringen in tabel 3.1 (WWB onder en 
boven de 27 jaar in 2012) dan geeft dit het volgende beeld. De aantallen zijn 
omgerekend naar aantallen bijstandsuitkering per 1000 huishoudens in de beide 
wijken en Stadskanaal. Duidelijk is dat er in beide wijken naar verhouding  minder 
bijstandsuitkeringen per 1000 huishoudens zijn verstrekt dan in de gemeente 
Stadskanaal (figuur 3.3). In Vogelwijk/De Borgen weer minder dan in De Hagen. 

 
Figuur 3.3 Aantal bijstandsuitkeringen per 1000 huishoudens (2012) 

 
Bron: Gemeente Stadskanaal. Bewerking: CMO Groningen 
 
 

3 . 3  S c h u l d h u l p v e r l e n i n g  

Mensen met financiële problemen kunnen een beroep doen op 
schuldhulpverlening of krijgen schuldhulpverlening aangeboden. Ter vergelijking is 
bepaald hoeveel schuldhulpregeling er zijn per 1000 huishoudens. Te zien is dat 
Vogelwijk/DB op de helft zit van Stadskanaal, en ook De Hagen heeft naar 
verhouding minder schuldregelingen dan Stadskanaal. 
 
Tabel 3.2 Aantal mensen met een schuldhulpverleningscontact in 2012 
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 De Hagen Vogelwijk/De 
Borgen 

Stadskanaal 

Aantal schuldregelingen 11 14 414 

Aantal per 1000 huishoudens 18 13 28 

Bron: gemeente Stadskanaal 
 
 

3 . 4  C o n c l u s i e  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  

Inwoners van De Hagen hebben een lager gemiddeld persoonlijk inkomen dan 
Stadskanaal, inwoners van Vogelwijk/De Borgen hebben juist meer te besteden. 
Ook wat de inkomensverdeling betreft is er verschil. De Hagen is een armere 
buurt dan Vogelwijk/De Borgen. 
Dit beeld zien we terug bij de bijzondere uitkeringen. Er worden aan inwoners van 
De Hagen meer IOAW en bijstandsuitkeringen verstrekt dan in Vogelwijk/De 
Borgen, maar in beide wijken minder dan in Stadskanaal als geheel. In beide 
wijken is er ook minder schuldhulpverlening vergeleken met Stadskanaal totaal. 
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4 Welzijn en zorg 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de indicatoren Wmo-voorzieningen, 
algemeen maatschappelijk werk (AMW), Jeugdzorg en hulp aan mensen met 
langdurige zorg. Deze gegevens zijn afkomstig van de gemeente, lokale en 
provinciale instellingen. 
 

4 . 1  W m o - v o o r z i e n i n g e n  

Inwoners van De Hagen en Vogelwijk/De Borgen maken minder gebruik van 
Wmo- voorzieningen dan inwoners van Stadskanaal als geheel. Het aantal per 
1000 huishoudens ligt in de Hagen hoger dan in Vogelwijk/De Borgen. Dan kan 
komen omdat er in De Hagen relatief meer 65-plussers wonen. In absolute 
aantallen wordt het meest gebruik gemaakt van een vervoersvoorziening en van 
huishoudelijke hulp.  
Dit aantal per 1000 huishoudens geeft het geheel van de wijk weer, en zegt niets 
over het aantal huishoudens met Wmo-voorzieningen. Het is mogelijk dat een 
beperkt aantal huishoudens van meerdere voorzieningen gebruik maakt. 
 
Tabel 4.1 Aantal verstrekte Wmo-voorzieningen in De Hagen en Vogelwijk/De Borgen 
t.o.v. Stadskanaal (2012), totaal en per 1000 huishoudens 

Omschrijving De Hagen Vogelwijk/ 
De Borgen 

Stadskanaal 

Rolstoel 11 15 498 

Vervoersvoorziening 72 58 2212 

Woonvoorziening 16 16 574 

Huishoudelijke hulp 71 42 1578 

Gehandicaptenparkeer-
kaart 11 20 455 

Totaal aantal 181 151 5317 

Aantal per 1000 
huishoudens 299 138 365 

Bron: gemeente Stadskanaal 
 
 

4 . 2  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  

Bij het AMW van Welstad kwamen in 2012 in totaal 13 aanmeldingen vanuit De 
Hagen binnen en 12 vanuit De Vogelwijk/De Borgen. Uit heel Stadskanaal waren 
dat 481 aanmeldingen. Het is vanwege dit hele kleine aantal niet zo zinvol om dat 
per soort probleem te vergelijken met Stadskanaal. De problemen uit De Hagen 
betroffen vooral schulden (6 van de 13), in Vogelwijk/De Borgen betrof het vooral 
gezondheidsproblematiek (4 van de 12). 
Per 1000 huishoudens waren er 21 aanmeldingen uit De Hagen, 11 uit 
Vogelwijk/De Borgen en 33 uit Stadskanaal als geheel. 
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4 . 3  J e u g d z o r g  

In deze paragraaf geven we jeugdcijfers weer voor zover deze beschikbaar zijn op 
viercijferig postcodeniveau. Op wijkniveau zijn geen jeugdzorgcijfers beschikbaar. 
 
 

4.3.1 Kinderen in Tel 

Het Verwey-Jonker Instituut geeft tweejaarlijks informatie over de situatie van de 
jeugd op een aantal indicatoren, die zijn afgeleid van de Rechten van het Kind: 
Kinderen in Tel. De meest recente cijfers zijn in maart 2014 gepubliceerd en 
betreffen het jaar 2012. De indicator speelruimte is niet meer opgenomen en 
wordt in de toekomst gewijzigd. 
De Hagen valt in postcodegebied 9501 en Vogelwijk/De Borgen in 9502.  
In tabel 4.2 zijn de roze gekleurde vakjes de ongunstige afwijkingen ten opzichte 
van heel Stadskanaal. Te zien is dat postcodegebied 9501 er slechter voor staat op 
de indicatoren jeugdcriminaliteit en armoede, terwijl 9502 ongunstig scoort op 
achterstandsleerlingen. Deze laatste indicator heeft te maken met het 
opleidingsniveau van de ouders. PC 9501 is volgens de definitie van KiT een 
achterstandswijk1. 
. 
Tabel 4.2 Vergelijking indicatoren Kinderen in Tel 2014 op postcodegebieden en 
gemeente Stadskanaal 

Indicatoren KiT 2014  (cijfers 2012) PC 9501 PC 9502 Stadskanaal 

Niet werkende werkzoekenden van 16 t/m 22 
jaar 

2,3% 2,1% 2,5% 

Achterstandsleerlingen 12,3% 15,0% 14,4% 

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

Met delict voor de rechter (jeugdcriminaliteit) 4,4% 2,6% 3,3% 

Tienermoeders 1,2% 0,6% 1,0% 

Kinderen in uitkeringsgezinnen (armoede) 13,9% 6,7% 7,9% 

Kinderen met een handicap (cijfer 2012) 3,5% 3,4%   3,4 % 

Achterstandswijk/% kinderen, dat opgroeit in 
een achterstandswijk 

JA NEE 70,32% 

Bron: Verwey-Jonker Instituut 
 
 
 
 

4.3.2 Bureau Jeugdzorg Groningen 

Bureau Jeugdzorg Groningen biedt behalve de toegang tot de geïndiceerde 
jeugdzorg, ook jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij) en 
jeugdreclassering. In 2012 zijn uit Stadskanaal 341 jeugdigen van 0-24 jaar 
aangemeld bij de Toegang. Dat is 3,8% van alle 0-25 jarigen in Stadskanaal2. Zie 
tabel 4.3. 
 
 
 
 

                                                           
1 Dit wordt bepaald door inkomen, opleidingsniveau en werkloosheid van de bevolking 
van de wijk 
2 CBS geeft op postcodeniveau aantallen in 5-jaar groepen 



 

Wijkanalyse De Hagen en Vogelwijk/De Borgen maart 2014 13 

Tabel 4.3 Aantal en percentage jeugdigen 0-24 jaar bij Bureau Jeugdzorg uit Stadskanaal, 
PC 9501 en 9502 (2012) 

  Toegang Jeugdbescherming* Jeugdreclassering* 

Stadskanaal          341 (3,8%)           83  (0,9%)           33  (0,4%) 

PC 9501           123    (5%) 23  (0,9%) 8  (0,3% 

PC 9502             48 (2,7%)              10  (0,6%)   9  (0,5%) 

 
* Er zijn ook nog twee andere zorgaanbieders die jeugdbescherming en jeugdreclassering 

bieden: Leger des Heils J&R en William Schrikker Groep. Die gegevens zijn echter niet 
beschikbaar op pc niveau. Het werkelijke totaal jeugdbescherming Stadskanaal is 133, 
totaal Jeugdreclassering is 42. 
 
 

4.3.3 Geestelijke gezondheidszorg Lentis/Jonx en Accare 

In deze paragraaf wordt het aantal jeugdigen dat zorg krijgt van de ggz-jeugd 
instellingen Lentis/Jonx en Accare weergegeven. Dit zijn verreweg de grootste 
zorgaanbieders met de meeste jeugdigen. Er zijn nauwelijks dubbelingen tussen 
deze twee organisaties. Dat is wel het geval met de zorgaanbieders Molendrift en 
OCRN, die we dan ook niet opnemen. De aantallen jeugdigen in de genoemde 
jeugd ggz geven geen volledig beeld. Onbekend is hoeveel jeugdigen gebruik 
maken van zorg door particuliers psychologen en andere hulpverleners. 
 
Lentis/Jonx jeugd ggz 
Bij Lentis/Jonx zijn in 2012 in totaal 490 jeugdigen van 0-18 jaar uit de hele 
gemeente Stadskanaal in zorg. Er is geen uitsplitsing gemaakt naar wijken in 
Stadskanaal, omdat Lentis de gegevens niet op postcode heeft verstrekt, maar op 
naam woonplaats en gemeente. De verdeling naar leeftijdscategorie is als volgt:  
 
0 t/m 11 jarigen: 256 (3,5%)             12 t/m 17 jarigen: 234 (3,2%). 
 
 
Accare kinder –en jeugdpsychiatrie 
Bij Accare zijn in 2012 in totaal 236 jeugdigen van 0-24 jaar uit Stadskanaal in 
ambulante zorg (2,6%), waarvan 62 uit postcodegebied 9501 (2,5%) en 39 uit PC 
9502 (2,2%). Ruim de helft is jonger dan 12 jaar. 
 
Tabel 4.4 Jeugdigen in ambulante zorg bij Accare uit Stadskanaal, PC9501 en  9502 en 
aandeel pc's (2012) 

Wijk 0 tm 11 jaar 12 tm 17 jaar 18 tm 23 jaar  Totaal 

Stadskanaal 123 99 14 236 (2,6%) 

PC 9501 33 27 2 62   (2,5%) 

PC 9502 26 9 4 39   (2,2%) 

Bron: Accare 
 

 
  
 

4.3.4 Elker jeugd- en opvoedhulp 

Uit de gemeente Stadskanaal waren in 2012 in totaal 151 unieke jeugdigen in de 
leeftijd van 0-24 jaar in jeugd- en opvoedhulp. Hiervan komen er 30 uit PC 9501 
en 29 uit PC 9502.  
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Tabel 4.5 Aantal jeugdigen 0-24 jaar bij Elker uit 4pc 9501 en 9502 en Stadskanaal,2012 

Wijk Totaal 

Stadskanaal 151  (1,7%) 

PC 9501 56    (2,3%) 

PC 9502          42    (2,4%) 

Bron: Elker 

 
*Er is nog een andere zorgaanbieder die pleegzorg uitvoert: de William Schrikker Groep. 
Hiervan zijn echter geen gegevens op pc niveau beschikbaar. 

 
 

4.3.5 Voortijdige schoolverlaters 

Het aantal voortijdige schoolverlaters in De Hagen en Vogelwijk/De Borgen is heel 
gering, op de vingers van één hand te tellen.  
 
Tabel 4.6 Aantal voortijdige schoolverlaters uit De Hagen, Vogelwijk/De Borgen en 
Stadskanaal (2012) 

  De Hagen Vogelwijk/DB Stadskanaal 

  tot 23 23-27 tot 23 23-27 tot 23 23-27 

leerpl. zonder startkwalificatie  1 0 0 0 26 0 

zonder startkwal., zonder uitk.  2 0 1 3 122 117 

zonder startkwal., zonder uitk., hoogst haalbaar  0 0 0 0 7 4 

zonder startkwal., met bijstandsuitkering  0 1 0 0 25 43 

zonder startkwal., met WW-uitkering  0 1 0 0 3 7 

zonder startkwal., met Wajong-uitkering  0 0 0 0 140 128 

totaal 3 2 1 3 323 299 

Bron: gemeente Stadskanaal 
 
 

4 . 4  H u l p  a a n  m e n s e n  m e t  l a n g d u r i g e  z o r g  A W B Z  

Van Vektis beschikken we over gegevens op viercijferig postcodeniveau over het 
aantal personen (ouder dan 18 jaar) met een Persoons Gebonden Budget (PGB, 
2011) en met Zorg in Natura (ZIN, 2012). Ook kunnen we de PGB grondslag per 
leeftijdscategorie weergeven, en de functies waarvoor de PGB's en ZIN bedoeld 
zijn.  
 
In tabel 4.7 is te zien dat er veel meer Zorg in Natura wordt gebruikt dan PGB's. 
Het gaat om het aantal unieke personen. Slechts 1% van de volwassen inwoners 
van PC 9501 heeft een PGB, en 11% heeft Zorg in Natura. PGB en ZIN kan niet bij 
elkaar worden opgeteld, omdat sommige mensen  zowel een PGB als ZIN hebben. 
Vergeleken met Stadskanaal is er een hoger gebruik van Zorg in Natura in PC 9501: 
11% tegenover 7,8% van de bevolking van 20 jaar en ouder. 
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Tabel 4.7 Aantal unieke personen met PGB en ZIN in PC 9501  

PC 9501 
 
 
Leeftijd 

Aantal personen 
met PGB 

Aantal 
personen met 
ZIN 

PGB % van 
bevolking 
>20 jaar 

ZIN % van 
bevolking 
>20 jaar 

18 - 49 jaar 56 141 
 

  

50 - 64 jaar 16 99 
 

  

65 - 74 jaar 7 122 
 

  

75 - 84 jaar 7 265 
 

  

85+ jaar 3 236 
 

  

Totaal PC9501 89 863 1% 11% 

Stadskanaal 297 2004 1% 7,80% 

Bron: Vektis 
 

Vergeleken met Stadskanaal en met postcodegebied 9501 is er een lager gebruik 
van Zorg in Natura in PC 9502: 3,6% tegenover 7,8% Stadskanaal en 11% in pc 
9501. Het gaat om de bevolking van 20 jaar en ouder. 
 
Tabel 4.8 Aantal unieke personen met PGB en ZIN in PC 9502 

PC 9502 
 
 
Leeftijd Aantal PGB Aantal ZIN 

PGB % van 
bevolking 
>20 jaar 

ZIN % van 
bevolking 
>20 jaar 

18 - 49 jaar 26 49 

 
  

50 - 64 jaar 10 32 

 
  

65 - 74 jaar 2 35 

 
  

75 - 84 jaar 2 36 

 
  

85+ jaar 0 9 

 
  

Totaal PC 9502 40 161 1% 3,60% 

Stadskanaal 297 2004 1% 7,80% 

 
 
Figuur 4.1 toont de verdeling van het aantal personen met een PGB's naar functie, 
uitgesplitst naar de twee postcodegebieden waarin de Hagen en de Vogelwijk 
liggen. De meeste PGB's zijn bedoeld voor begeleiding individueel, begeleiding 
groep en persoonlijke verzorging. Het aantal is in totaal hoger dan het aantal 
mensen dat een PGB heeft, omdat sommige mensen een PGB voor meerdere 
functies hebben. Te zien is dat het aantal personen met een PGB in 9501 veel 
hoger is dan in 9502, maar dat hebben we in bovenstaande tabellen ook al gezien. 
 
 
 
V&V :zzp verzorging en verpleging (zzp=zorgzwaartepakket) 
LG :zzp voor lichamelijk gehandicapten 
VG :zzp voor verstandelijk gehandicapten 
GGZ :zzp voor psychiatrische aandoening/stoornis 
Deze zzp-en zijn intramuraal(binnen een instelling), evenals Huishoudelijke 
verzorging en Verpleging.  
 



Onderzoeksbureau CMO Groningen 16 

Figuur 4.1 Aantal unieke personen per functie PGB in pc gebied 9501 en 9502 (2011) 

 
 
Het aantal personen per functie ZIN wordt weergegeven in figuur 4.2. Te zien is 
dat ZIN vooral bedoeld is voor persoonlijke verzorging en begeleiding individueel 
en groep en V&V. Het totaal is hoger dan het totaal aantal mensen met ZIN, 
omdat sommige mensen zorg voor meerdere functies hebben. ZZP's zijn 
intramuraal. 
 
Figuur 4.2 Aantal unieke personen per functie Zorg in Natura in pc gebied 9501 en 9502 
(2012). 
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4 . 5  A a n t a l  m e n s e n  i n  d e  s o c i a l e  w e r k v o o r z i e n i n g  

Het aantal WSW-ers in 2013, werkzaam bij Wedeka en afkomstig uit De Hagen is 
32 en uit Vogelwijk/De Borgen is dat aantal 27 (bron: Wedeka). Het totale aantal 
WSW-ers uit de gemeente Stadskanaal bedraagt 743.  
 
 

4 . 6  T h u i s b e g e l e i d i n g  Z o r g g r o e p  M e a n d e r    

Vanuit de thuisbegeleiding van zorggroep Meander worden in 2013 in Stadskanaal 
totaal 105 cliënten begeleid. Daarvan woonde er 12 in de wijk De Hagen. Er zijn 
geen gegevens van Vogelwijk/De Borgen, waarschijnlijk wonen hier geen clienten 
van Meander. 
 

4 . 7  C o n c l u s i e  W e l z i j n  e n  Z o r g  

Het gebruik van Wmo-voorzieningen en van het Algemeen Maatschappelijk Werk 
is in de wijken De Hagen en Vogelwijk/De Borgen naar verhouding lager dan in 
Stadskanaal als geheel, maar in de Hagen hoger dan in Vogelwijk/de Borgen. Uit 
beide postcodegebieden zijn er minder kinderen in de jeugdzorg, met 
uitzondering van Elker jeugd- en opvoedhulp. Daar is het percentage hoger dan 
het percentage van Stadskanaal als geheel. 
Het percentage PGB's is in de postcodegebieden 9501 en 9502 gelijk aan dat van 
Stadskanaal. Verschil is er bij de Zorg in Natura: die is in PC 9501 hoger dan in 
Stadskanaal en in PC 9502.  
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5 Wonen en Woonproblematiek 

Dit hoofdstuk behandelt informatie over de woningen in De Hagen en 
Vogelwijk/De Borgen, hun waarde, woningbemiddeling, mutatiegraad en 
acceptatie, woonproblematiek. De informatie is afkomstig van CBS en van 
Wooncorporatie Lefier. Informatie van andere wooncorporaties is niet 
beschikbaar. BCM heeft woningen aan de Eksterhof en Koperwieke. Het aantal is 
niet bekend. 
 

5 . 1  K o o p -  e n  h u u r w o n i n g e n  e n  h u n  w a a r d e  

De verdeling huur- koopwoning is in De Hagen vrijwel gelijk aan die van heel 
Stadskanaal. Vogelwijk/De Borgen wijkt echter af: hier zijn veel meer koop- dan 
huurwoningen.  
 
Figuur 5.1 Verdeling huur- en koopwoningen in De Hagen, Vogelwijk/De Borgen en 
Stadskanaal (2011) 

 
Bron: CBS in uw buurt 

 
De gemiddelde WOZ waarde van een woning in De Hagen ligt lager dan in 
Stadskanaal: € 138.000. De woningen in Vogelwijk/De Borgen zijn beduidend 
meer waard: € 204.000. 
 
Figuur 5.2 Gemiddelde WOZ waarde van woningen in De Hgaen, Vogelwijk/De Borgen 
en Stadskanaal (2011) 
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5 . 2  W o n i n g b e m i d d e l i n g  e n  t o e w i j z i n g  

Welk type woning in de sociale huursector wordt door actieve woningzoekenden 
gezocht? Is er verschil tussen De Hagen, Vogelwijk/De Borgen en Stadskanaal?  
Het gaat in deze paragraaf uitsluitend over sociale huurwoningen van 
wooncorporatie Lefier. 
 
De Hagen 
Er staan 45woningzoekenden voor De Hagen ingeschreven bij Lefier. Er zijn 176 
woningen beschikbaar. De meeste vraag gaat uit naar een hoek- en tussenwoning, 
het grootste aanbod betreft flats met lift. Er is dus sprake van een scheef vraag-
aanbod verhouding. Er is weinig vraag naar de flats met lift in de Olmenhage. 
Gezien het aanbodoverschot bij alle woningtypen zou er geen probleem moeten 
zijn met de verhuur van woningen. 
 
Tabel 5.1 Het aantal actieve woningzoekenden per woningtype en in het percentage 
vraag en aanbod van De Hagen, afgezet tegen totale vraag en aanbod in Stadskanaal 
(2012) 

  

Totaal 
aantal 
woningen 
De Hagen 

Totaal 
aantal 
woningen 
STK 

Totaal 
actieve 
wo/zo 
De 
Hagen 

Totaal 
actieve 
wo/zo STK 

Totale 
Vraag/aanbod 
in % van De 
Hagen 

Totale 
Vraag/aanbod 
in % van STK 

Begane grond flat 21 194 10 57 45% 29% 

Flat met lift 64 762 4 175 6% 23% 

Flat zonder lift 15 342 5 65 35% 19% 

Hoekwoning 29 862 12 25 42% 30% 

Tussenwoning 47 1150 14 215 31% 19% 

Totaal    176 3310 45 771 26% 23% 

Bron: Lefier 
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We zien in tabel 5.1 dat de totale vraag en aanbod van De Hagen hoger ligt dan de 
vraag voor heel Stadskanaal: 26% tegenover 23%. De Hagen is een wijk die zich 
kenmerkt door bezit in het 55+ segment en het jongerensegment. De vraag van 
jongeren en 55+ is groot ten opzichte van de groep 36 tot 55 jaar. 
 
 
Vogelwijk/De Borgen 
Het totaal in vraag en aanbod van de Vogelwijk ligt hoger dan de vraag voor heel 
Stadskanaal: 47% tegenover 23%. De Vogelwijk is een wijk waarvoor een 
woningzoekende bewust kiest en bereid is te wachten. Het valt Lefier op dat de 
vraag van woningzoekenden van 55 jaar en ouder naar een woning in de 
Vogelwijk nagenoeg nihil is. Voor deze doelgroep is Vogelwijk te ver van het 
centrum. 
 
Er zijn 98 woningzoekenden, het aanbod betreft 208 woningen. De vraag gaat 
vooral uit naar een hoekwoning, het grootste aanbod ligt bij de tussenwoningen. 
Zie tabel 5.2 
Tabel 5.2 Het aantal actieve woningzoekenden per woningtype en in het percentage 
vraag en aanbod van Vogelwijk/De Borgen, afgezet tegen totale vraag en aanbod in 
Stadskanaal (2012) 

  

Totaal 
aantal 
woningen 
Vogelwijk 

Totaal 
aantal 
woningen 
STK 

Totaal 
aantal 
actieve 
wo/zo 
Vogelwijk 

Totaal 
aantal 
actieve 
wo/zo 
STK 

Totale 
Vraag/aanbod 
in % van 
Vogelwijk 

Totale 
Vraag/aanbod 
in % van STK 

Begane grond flat 30 194 12   57 42% 29% 

Flat met lift 24 762 9 175 37% 23% 

Flat zonder lift 18 342 12 65 66% 19% 

Hoekwoning 53 862 40 259 75% 30% 

Tussenwoning 83 1150 25 215 31% 19% 

Totaal    208 3310 98 771 47% 23% 

Bron: Lefier 

 
 

5 . 3  M u t a t i e g r a a d  

De totale mutatiegraad in de Vogelwijk ligt volgens Lefier lager dan het 
gemiddelde van Stadskanaal. In 2011 heeft Lefier geen mutaties gehad in het 
segment flat met lift; dit geeft dus een sterke stijging in dit segment voor 2012. 
Binnen alle andere segmenten is er sprake van een dalende mutatiegraad in de 
Vogelwijk. 
 

5 . 4  W a c h t t i j d e n  e n  a c c e p t a t i e g r a a d  

De gemiddelde wachttijd voor een woning in De Hagen is stabiel. Dit gemiddelde 
wordt gekenmerkt door het bezit van jongeren- en 55+ woningen. In De Hagen is 
de acceptatiegraad dalende. 
De gemiddelde wachttijd voor een woning in de Vogelwijk is in 2012 weer 
toegenomen ten opzichte van 2011. Lefier ziet ook dat de acceptatiegraad hoger 
is dan voor het gemiddelde van Stadskanaal. Wonen in de Vogelwijk is populairder 
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dan in de overige wijken en men hier kiest hier bewust voor. (informatie van 
Lefier) 
 

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

Huurincasso is niet uitgesplitst voor De Hagen en Vogelwijk/De Borgen. 
 

5 . 6  W o o n o v e r l a s t  

De Hagen is voor Lefier een zeer rustige wijk. De Olmenhage vraagt de meeste 
aandacht. Die aandacht wordt dan ook gegeven en over het algemeen leidt dit tot 
tevreden bewoners. Voor de rest van de wijk gaat het om incidenten, die 
overigens dan wel weer relatief vaak plaatsvinden in de omgeving van de 
Platanenhage, waar veel jongeren wonen. Echter, relatief gezien valt het wel mee. 
 
De Vogelwijk laat zich eveneens typeren als een rustige wijk. We kennen daar 
eigenlijk slechts twee hardnekkige zaken die ons bezighouden, maar (nog) niet 
echt als overlast betiteld worden. Het zijn OGGZ-gerelateerde zaken, waarbij 
psychische stoornissen veel aandacht vragen. Verder komt er slechts een aantal 
incidenten per jaar voor in De Wulp en De Grutto, welke voornamelijk te maken 
hebben met geluidsoverlast. 
 

5 . 7  C o n c l u s i e  W o n e n  e n  w o o n p r o b l e m a t i e k  

De verdeling huur- koopwoning is in De Hagen vrijwel gelijk aan die van heel 
Stadskanaal. Vogelwijk/De Borgen wijkt echter af: hier zijn veel meer koop- dan 
huurwoningen. De gemiddelde WOZ waarde van een woning in De Hagen ligt 
lager dan in Stadskanaal: € 138.000. De woningen in Vogelwijk/De Borgen zijn 
beduidend meer waard: € 204.000. 
Vraag/aanbod is in beide wijken hoger dan in Stadskanaal, maar vooral 
Vogelwijk/De Borgen is een gewilde wijk waarvoor men bereid is te wachten. Het 
zijn rustige wijken zonder woonoverlast van betekenis. 
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6 Politie 

Het aantal aangiften bij de politie vanuit de wijken De Hagen is 2,8% van het 
totaal Stadskanaal. De percentages zijn gelijk gebleven met een uitschieter in 
2010. Toen was er sprake van overlast door jongeren met name in de weekends. 
De meeste aangiften betreffen diefstal uit personenauto en overige (eenvoudige) 
diefstal.  
 
Tabel 6.1 Aangiften vanuit De Hagen vergeleken met Stadskanaal, 2009-2012 

 Wijk/buurt Skn Wijk/buurt Skn Wijk/buurt Skn Wijk/buurt Skn 

 Delict 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 

Diefstal uit personenauto 10 153 12 236 13 157 10 170 

Eenvoudige mishandeling 0 113 0 107 7 138 1 133 

Gekwal. diefstal in/uit 
woning 2 79 4 100 2 85 2 81 

Overige (eenvoudige) 
diefstal  7 185 3 211 4 180 5 134 

Vernieling overige objecten  4 205 6 179 7 206 5 242 

Winkeldiefstal 0 79 0 80 0 62 0 89 

Totaal 23 814 25 913 33 828 23 849 

% van totaal Stadskanaal 2,8%  2,7%  4,0%  2,7%  

Bron: politie Stadskanaal 
 

Het aantal aangiften bij de politie vanuit de wijken Vogelwijk/De Borgen is in 
2012 2,0% van het totaal Stadskanaal. De percentages zijn gelijk gebleven met een 
uitschieter in 2011, dat vooral kwam door veel diefstal uit woningen. De meeste 
aangiften betreffen in 2012 diefstal uit personenauto en overige (eenvoudige) 
diefstal.  
 
Tabel 6.2 Aangiften vanuit Vogelwijk/De Borgen vergeleken met Stadskanaal,2009-2012 

 Wijk/buurt Skn Wijk/buurt Skn Wijk/buurt Skn Wijk/buurt Skn 

 Delict 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 

Diefstal uit personenauto 6 153 16 236 3 157 2 170 

Eenvoudige mishandeling 0 113 0 107 1 138 6 133 

Gekwal. diefstal in/uit 
woning 1 79 15 100 4 85 3 81 

Overige (eenvoudige) 
diefstal  7 185 3 211 5 180 4 134 

Vernieling overige 
objecten  3 205 5 179 7 206 2 242 

Winkeldiefstal 0 79 0 80 0 62 0 89 

Totaal 17 814 39 913 20 828 17 849 

% van totaal Stadskanaal 2,0%  4,3%  2,4%  2,0%  

Bron: politie Stadskanaal 
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7 Samenvatting en conclusies 

 

De Hagen 
De wijk De Hagen ligt direct aan het centrum van Stadskanaal. Het is een 
kindvriendelijke wijk met veel speelvoorzieningen. Het is een kleine wijk; er woont 
4% van de bevolking van Stadskanaal. In De Hagen wonen veel gezinnen met 
kinderen, maar er zijn ook veel eenpersoonshuishoudens. Dat komt omdat er 
naast gezinnen met kinderen ook naar verhouding meer jongeren 15-25 en 
ouderen 65+ wonen. 
 
De Hagen is een wat armere buurt, de inwoners hebben een lager gemiddeld 
persoonlijk inkomen dan Stadskanaal en er wonen ook meer mensen met een laag 
inkomen.  
 
Inwoners van zowel De Hagen doen maar weinig beroep op Wmo-voorzieningen 
en op het Algemeen Maatschappelijk Werk. Het gebruik van de Toegang van de 
jeugdzorg en de jeugd- en opvoedhulp van Elker is hoger dan gemiddeld in 
Stadskanaal. Postcodegebied 9501, waarin de Hagen ligt, geldt als een 
achterstandswijk (Kinderen in Tel). In dit postcodegebied wordt relatief meer 
gebruik gemaakt van Zorg in Natura dan in Stadskanaal als geheel. 
 
De verdeling huur- koopwoning is in De Hagen vrijwel gelijk aan die van heel 
Stadskanaal. De gemiddelde WOZ waarde van een woning in De Hagen ligt lager 
dan in Stadskanaal: € 138.000. Vraag/aanbod is in beide wijken hoger dan in 
Stadskanaal, maar vooral Vogelwijk/De Borgen is een gewilde wijk waarvoor men 
bereid is te wachten. 
 
Het aantal aangiften bij d e politie vanuit De Hagen is in 2012 2,8%, gelijk aan 
2009 en 2011. 
 

Vogelwijk/De Borgen 
 
De Vogelwijk ligt ten zuidoosten van Stadskanaal, naast Het Pagedal. Het hart van 
de wijk wordt gevormd door een langgerekte waterpartij met veel groen. De 
Borgen is ruim opgezet en ligt aan recreatiegebied Het Pagedal. Beide vormen ze 
de wijk Vogelwijk/de Borgen. 
 
In Vogelwijk/De Borgen woont 8% van de bevolking van Stadskanaal. Er wonen 
veel gezinnen met kinderen en relatief weinig eenpersoonshuishoudens. In 
Vogelwijk/De Borgen wonen veel mensen in de leeftijd 45-65 jaar. 
De inwoners van Vogelwijk/De Borgen hebben wat meer te besteden en er wonen 
relatief meer mensen met een hoog inkomen. 
 
De inwoners van Vogelwijk/De Hagen doen maar weinig beroep op voorzieningen 
voor zorg en welzijn. Het is wel opvallend dat het postcodegebied 9502, waarin de 
Vogelwijk ligt, relatief veel achterstandsleerlingen heeft wat wijst op ouders met 
een lage opleiding. Mogelijk geldt dit voor het gebied dat buiten Vogelwijk /De 
Borgen ligt. 
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In Vogelwijk/De Borgen zijn veel meer koop- dan huurwoningen. De woningen in 
Vogelwijk/De Borgen hebben een relatief hoge gemiddelde WOZ waarde: € 
204.000. Het is een zeer gewilde wijk om te wonen. 
 
Het aantal aangiften bij d e politie vanuit Vogelwijk/De Borgen is in 2012 2%. 
Hetzelfde percentage als in 2009 en een sterke vermindering t.o.v. 2011. 
 
 
Conclusie 
De Hagen en Vogelwijk/De Borgen zijn twee kleine wijken in Stadskanaal. De 
Hagen is een armere wijk dan Vogelwijk/De Borgen en de huizen zijn er minder 
waard. In De Hagen (postcodegebied 9501) wordt meer gebruik gemaakt van 
zorg- en welzijnsvoorzieningen dan in Vogelwijk/De Borgen (postcodegebied 
9502). De wijken zijn gewilde woonwijken, met een sterkere voorkeur voor 
Vogelwijk/De Borgen voor wie dat kan betalen en bereid is te wachten. Het aantal 
politie aangiften uit beide wijken is gering. 
 
 
 
 
 
 
 


