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Leeswijzer 

 
Informatie over het stadsdeel als geheel. 

Informatie op wijkniveau. 

Oog en oor informatie op basis van waarnemingen van 

professionals in het gebied. 

Bron van de gegevens 

De informatie is afkomstig vanuit gemeentelijke registraties, 

landelijke statistieken of gerichte uitvraag bij externe partners.  

 

Thematische clustering 

De informatie wordt zoveel mogelijk weergegeven aan de hand 

van de 3 thematische clusters  die ook in de Haarlemse 

programmabegroting worden gehanteerd: Sociaal, Fysiek en 

Burger en Bestuur.   

 

Statistische wijk- en buurtindeling 2016 

Uitgegaan is van de statistische wijk – en buurtindeling zoals die 

in januari 2016 opnieuw door het college van B&W is vastgesteld. 

Het betreft de indeling die ook het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) hanteert.  
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     Haarlem-Noord in het kort  

■Haarlem-Noord is het grootste stadsdeel van Haarlem, zowel in oppervlak als inwonertal (56.000 inwoners). Onder Noord 

valt het hele gebied ten noorden van het NS-Station Haarlem, uitgezonderd de Waarderpolder. Het stadsdeel oogt zeer 

gevarieerd. Het aanwezige groen is geconcentreerd in de stadsparken, sportvelden en polder. Naast dichtbebouwde 

wijken als de Indischewijk zijn er groenere wijken als het Te Zaanenkwartier. Het pittoreske dorp Spaarndam-West hoort 

ook bij Noord. 

 

 

     Profiel stadsdeel Noord 

 
■De kern van de profieltaart voor Haarlem-Noord kleurt 

geel, wat betekent dat het stadsdeel een gemiddelde 

hoeveelheid attentie vraagt.  

 

■Noord staat er op het gebied van werk en inkomen goed 

voor. De werkloosheid en het percentage huishoudens 

met een laag inkomen zijn kleiner dan stedelijk en er 

wordt minder vaak een beroep gedaan op de bijstand. 

Het aantal arbeidsplaatsen per inwoner is echter 

aanmerkelijk kleiner dan in de overige stadsdelen. 

 

■Haarlem-Noord telt relatief veel kinderen tussen de 0 en 

12 jaar en dat stelt extra eisen aan de voorzieningen 

voor deze doelgroep. Ook zijn er naar verhouding meer 

jongeren tussen de 13 en 17 jaar dan stedelijk. 

 

Stadsdeel  
Noord 
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■ Inwoners in Noord ervaren relatief veel overlast van 

parkeerproblemen in de buurt zoals fout geparkeerde 

voertuigen of drukte. Met uitzondering van Oost hebben 

bewoners hier in de andere Haarlemse stadsdelen minder 

vaak last van. 

 

■Het rapportcijfer voor prettig wonen in Noord bedraagt een 

7,5 en ligt dichtbij het Haarlemse gemiddelde (7,4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Profiel stadsdeel Noord 
 

 

■Het beroep op jeugdhulp is wat groter dan in de andere 

stadsdelen, met uitzondering van Haarlem-Oost. Daarentegen 

is het aandeel aandachtsleerlingen in het basisonderwijs juist 

relatief klein.  

 

■Bewoners ervaren weinig criminaliteit in de buurt en dat ligt in 

lijn met het betrekkelijk lage aantal aangiften bij de politie. Er 

wordt minder vaak melding gemaakt van zowel woninginbraak 

als van diefstal, vernieling en aantasting van de lichamelijke 

integriteit dan stedelijk.  

 

■Haarlem-Noord kenmerkt zich door een groot aandeel 

koopwoningen en eengezinswoningen. De gemiddelde WOZ-

taxatiewaarde ligt circa 5% boven het stedelijke gemiddelde.  

 

 

 

In de wijken die laag scoren op ‘aantal aangiften van criminaliteit ‘ is de totale score voor Burger Bestuur en 
Veiligheid laag. Door de diversiteit van het stadsdeel worden de extremen genivelleerd. Een ander punt is dat het 
percentage ‘aantal aangiften  van criminaliteit’ in  met name de Transvaalbuurt laag is vanwege de beperkte 
aangiftebereidheid. 
Overlast van parkeerproblematiek  wordt vaak genoemd in met name de versteende wijken en vraagt om 
aandacht in de opgave. 
Noord is een kinderrijk stadsdeel met een flinke groei in het aantal inwoners de afgelopen vier jaar. Dit legt een 
flinke druk op met name de capaciteit van de basisonderwijs locaties. 
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Noord is kinderrijk 

 

■Haarlem-Noord maakt qua inwonertal ruim een derde (35%) uit 

van de totale Haarlemse bevolking.  

 

■ In het stadsdeel wonen naar verhouding veel jonge kinderen: 

17% van de inwoners is tussen de 0 en 12 jaar oud, meer dan in 

de andere stadsdelen. Noord herbergt naar verhouding ook veel 

huishoudens bestaande uit een paar met kinderen. 

 

■ In de periode 2012 t/m 2016 groeide het inwonertal van Noord 

met 5,9%. Voor de komende vier jaar (2018 t/m 2021), is de 

verwachte bevolkingstoename met 1,1% een stuk beperkter.  

 

 

 

 

Bevolking               Wat valt op in de wijken: 

Meeste jonge kinderen in het Ter Kleefkwartier  

 

►De Transvaalwijk is het minst vergrijsd: 1 op de 10 inwoners is 

er 65 jaar of ouder. Vooral de wijken Spaarndam en Delftwijk 

kennen juist meer ouderen en evenals in het Te Zaanenkwartier 

is het percentage ‘oude ouderen’ van 75-plus er ook relatief 

groot. Het Ter Kleefkwartier is het thuis van de meeste kinderen: 

ruim 1 op de 5 inwoners valt binnen de leeftijdsklasse 0 tot 12 

jaar. 

 

►In het Vondelkwartier en de Indische wijk bestaat circa één op 

de tien huishoudens uit een 1-oudergezin. Dit aandeel is relatief 

groot, zowel ten opzichte van de rest van Noord als stedelijk. 

 

►De verwachte bevolkingsgroei in de periode 2018-2021 is in het 

Vondelkwartier en de Vogelenwijk zeer beperkt. In Delftwijk is 

deze zelfs negatief.  

Haarlem Haarlem-Noord Transvaalwi jk Indischewi jk Ter Kleefkwartier Te Zaanenkwartier Vogelenwi jk Delftwi jk Vondelkwartier Spaarndam

Totaal  # inwoners 159.000 56.000 9.000 9.000 13.000 9.000 5.000 5.000 5.000 600

% 0-12 jaar (kinderen) 14,9 17,0 13,2 17,8 20,7 16,6 18,0 12,4 17,6 13,1

% 13-17 jaar (jongeren) 5,2 5,5 3,7 5,4 5,9 6,3 6,7 4,0 6,3 4,9

% 65+ (ouderen) 16,9 15,4 10,1 13,0 15,3 19,4 12,1 22,7 17,6 26,6

% één oudergezinnen 7,8 8,5 7,0 9,8 7,3 7,6 7,3 8,3 10,3 8,7

% verw. groei  inwonerta l  2018 t/m 2021 2,1 1,1 3,0 3,2 0,3 0,2 0,0 -0,2 0,0 0,8
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Positieve scores op het gebied van zelfredzaamheid  

 

■De bijstandsafhankelijkheid in Noord is naar verhouding beperkt: 

2,0% ten opzichte van 3,4% stedelijk. Ook het aandeel 

huishoudens met een laag inkomen (7,2%) ligt onder het stedelijke 

niveau (10,4%).   

 

■Noord kent percentueel de minste actieve deelnemers aan BUUV, 

maar bewoners ervaren in minstens gelijke mate als in heel 

Haarlem dat zij in een gezellige buurt wonen waar mensen elkaar 

helpen en samen dingen doen.  

 

■Zowel op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning als op het 

sociaal wijkteam wordt in Noord in gemiddelde mate een beroep 

gedaan.  

 

Zelfredzaamheid en participatie                               Wat valt op in de wijken: 

Gezellig wonen in het Ter Kleefkwartier 

 

►Het Ter Kleefkwartier geeft een positief beeld op het gebied van 

zelfredzaamheid. Betrekkelijk weinig huishoudens hebben een laag 

inkomen en een gering aandeel huishoudens leeft al 3 jaar of langer 

van het sociaal minimum. Het aantal bijstandsontvangers is er 

verreweg het laagst en ook qua sociale verbondenheid tussen de 

bewoners steekt de wijk positief af binnen Noord.  

 

►Delftwijk kent binnen het stadsdeel de meeste bijstandsgerechtigden 

en ook het beroep op de Wmo en het sociaal wijkteam is er het 

grootst.  

 

  

Haarlem Haarlem-Noord Transvaalwi jk Indischewi jk Ter Kleefkwartier Te Zaanenkwartier Vogelenwi jk Delftwi jk Vondelkwartier Spaarndam

# casussen sociaal  wi jkteam /1.000 

huishoudens 8,9 5,7 8,4 4,8 2,9 2,5 5,7 13,0 8,6 0,0

# cl iënten WMO ondersteuning /1.000 

inwoners  (15 jaar of ouder) 21,5 17,9 16,7 15,4 12,7 17,1 13,8 40,7 22,2 5,6
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Relatief weinig aandachtsleerlingen in Noord 

 

■Het percentage inwoners tot 18 jaar met jeugdhulp is in Noord 

wat groter dan in de andere stadsdelen, met uitzondering van 

Haarlem-Oost. 

 

■Noord kent na stadsdeel Centrum het laagste aandeel 

aandachtsleerlingen in het basisonderwijs: 3,3% in Noord 

versus 7,5% stedelijk.  

 

 

Jeugd en onderwijs               Wat valt op in de wijken: 

Beste voorzieningen voor jongeren in het Te Zaanenkwartier 

 

►In het Te Zaanenkwartier zijn inwoners verreweg het meest 

tevreden over de voorzieningen voor jongeren. Het aantal 

inwoners tot 18 jaar met jeugdhulp is er naar verhouding klein, 

vooral in vergelijking met het Vondelkwartier, de Vogelenwijk en 

Delftwijk.   

 

►In Delftwijk is circa 5% van de inwoners onder de 27 jaar 

werkzoekend. In de andere wijken in Noord is dat minder vaak 

het geval.  

 

Haarlem Haarlem-Noord Transvaalwi jk Indischewi jk Ter Kleefkwartier Delftwi jk Vondelkwartier

% jongere niet werkende 

werkzoekenden (% bev. 15 - 27 jr) 2,8 2,1 3,1 2,5 1,4 4,9 3,0

Geen werkloosheidscijfers onder jongeren beschikbaar voor Te Zaanenkwartier,  Vogelenwijk en Spaarndam  

* Percentages  op basis  van inwoners die  een oordeel hebben gegeven over de voorzieningen 
voor jongeren. 

* 

* 
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Veel ruime woningen in Noord 
 

■De woningvoorraad in Noord kenmerkt zich door veel 

eengezinswoningen (62%) en betrekkelijk weinig flats. Ruim 6 

op de 10 huizen is een koopwoning.  

 

■Na stadsdeel Zuid-West kent Noord naar verhouding de 

meeste grote woningen in Haarlem. Bijna de helft van de 

huizen heeft een inhoud van meer dan 300m3.  

 

■De gemiddelde WOZ-taxatiewaarde bedraagt €257.000* en ligt 

ongeveer 5% boven het Haarlemse gemiddelde. 

 

 

Woningvoorraad                 Wat valt op in de wijken: 

Hoge WOZ-woningwaarden in het Ter Kleefkwartier 

 

►Veruit de meeste koopwoningen zijn te vinden in het te 

Zaanenkwartier en de Vogelenwijk. In Delftwijk is het aandeel 

koophuizen daarentegen tamelijk klein. Meer dan de helft van de 

woningen in Delftwijk zijn in het bezit van een wooncorporatie.  

 

►Terwijl in de overige wijken vooral eengezinswoningen staan, 

kenmerkt Delftwijk zich vooral door flats: bijna driekwart van de 

woningen heeft dit bouwtype.  

 

►Ten aanzien van de WOZ-woningwaarde behoort het Ter 

Kleefkwartier tot de koplopers van de Haarlemse wijken met een 

gemiddelde waarde van €347.000. Bijna twee op de drie  

woningen in de wijk omsluit meer dan 300m3.  

* Berekening gemiddelde WOZ-taxatiewaarde gebaseerd op waarden vanaf  € 10.000.  
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Openbare ruimte goed verlicht en onderhouden 

 

■Haarlem-Noord bestaat voor ongeveer een derde van het 

oppervlak uit openbaar groen en behoort samen met 

Schalkwijk tot de groenste stadsdelen van Haarlem. Over het 

onderhoud van de perken, plantsoenen en parken in de buurt 

is 70% van de inwoners van Noord te spreken.  

 

■Het onderhoud van wegen, paden en pleintjes in de buurt 

wordt door ongeveer 6 op de 10 inwoners positief beoordeeld. 

Een gemiddelde score ten opzichte van Haarlem als geheel. 

 

■Over de buitenverlichting in de buurt is men in Noord goed te 

spreken. 

 

Openbare ruimte                Wat valt op in de wijken: 

Meeste tevredenheid in het Ter Kleefkwartier 

 

►In het Ter Kleefkwartier zijn inwoners bovengemiddeld 

tevreden over het onderhoud van zowel het openbaar groen 

als de wegen, paden en pleintjes in de buurt. Ook over de 

buitenverlichting in de buurt zijn relatief veel inwoners te 

spreken.  

 

►In Delftwijk en Spaarndam blijven de scores achter op de 

andere wijken binnen Noord, zowel wat betreft het onderhoud 

van de openbare ruimte als inzake de buitenverlichting in de 

buurt.  

 

 

Het percentage groen in een aantal wijken geeft een vertekend beeld door o.a. de 
Hekslootpolder en sportaccommodaties. Daarnaast is het recreatieve groen met name 
geconcentreerd in het Schoterbos, Zaanenpark, Mandelapark en Kleverlaanzone. 
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Werkloosheid in Noord op een laag niveau 

 

■De werkloosheid in Noord bedraagt 6,2% en ligt daarmee op 

een lager niveau dan gemiddeld in Haarlem. 

 

■Terwijl Noord minstens een derde van de inwoners van 

Haarlem herbergt, zijn de aandelen in arbeidsplaatsen en 

bedrijvigheid verhoudingsgewijs klein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwoners Noord scheiden minder afval 

 

■Per inwoner in Noord wordt ongeveer 14.000 ton gescheiden 

restafval aangeboden in ondergrondse containers. Dit is 

aanmerkelijk minder dan in de andere Haarlemse stadsdelen.  

 

■Het aandeel woningen met een energielabel van de zuinigste 

categorieën (A of B) blijft iets achter op het stedelijke, maar het 

aantal woningen met zonnepanelen (per 1.000 woningen) is 

gemiddeld.  

Economie en duurzaamheid           Wat valt op in de wijken: 

Veel werkzoekenden in Delftwijk 

 

►In Delftwijk is circa 1 op de 10 inwoners niet werkend en 

werkzoekend. Dit aantal ligt ruim boven het gemiddelde in Noord.  

 

►De wijken in Noord vertonen een gemiddeld beeld qua hoeveelheid 

banen en bedrijfsvestigingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeste zonnepanelen in het Ter Kleefkwartier 

 

►Het gebruik van zonnepanelen verschilt sterk in de wijken. Zo telt 

het Ter Kleefkwartier circa 49 per 1.000 woningen met 

zonnepanelen, ten opzichte van 8 per 1.000 woningen in Delftwijk.  

 

►Daartegenover staat dat in Delftwijk veruit de meeste woningen met 

een gunstig energielabel (A of B) geregistreerd zijn: 29% ten 

opzichte van 15% in heel stadsdeel Noord. 

 

Haarlem Haarlem-Noord Transvaalwi jk Indischewi jk Ter Kleefkwartier Te Zaanenkwartier Vogelenwi jk Delftwi jk Vondelkwartier Spaarndam
# banen per 1.000 inwoners                       

(15 t/m 64 jr) 622 316 300 265 351 467 142 334 255 411

# bedri jfsvestigingen per 1.000 

inwoners  (15 t/m 64 jr) 134 107 121 97 127 106 83 86 83 187

# zel fs tandigen zonder personeel  per 

1.000 inwoners  (15 t/m 64 jr) 91 80 87 71 97 81 68 60 66 145

% niet-werkende werkzoekenden               

(15 t/m 64 jr) 7,7 6,2 6,6 6,1 4,8 5,4 5,3 9,9 7,6 8,4
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Betrekkelijk weinig misdrijven in Noord  

 

■ In Noord worden minder misdrijven geregistreerd per 1.000 

inwoners dan in de rest van Haarlem: 42 tegen 61. Diefstal is de 

meest voorkomende reden voor een aangifte, maar is net als 

woninginbraak en vernieling minder vaak aan de orde dan 

stedelijk.   

 

■ Inwoners voelen zich niet vaak onveilig in de eigen buurt en een 

beduidend kleiner aandeel dan in de stad ervaart veel criminaliteit 

in de buurt. In Noord heerst een gemiddelde tevredenheid onder 

bewoners over de aanpak van de gemeente ten aanzien van 

leefbaarheid en veiligheid. 

 

Veiligheid                                                                      Wat valt op in de wijken: 
 

Minste woninginbraken in Vogelenwijk en Transvaalwijk  

 

►In de Vogelenwijk en Transvaalwijk is het aantal meldingen 

van woninginbraak het kleinst. Het Vondelkwartier en te 

Zaanenkwartier kampen daarentegen relatief vaak met dit 

probleem, maar het aantal woninginbraken is er niet veel hoger 

dan stedelijk.  

 

►In de Transvaalwijk wordt betrekkelijk vaak aangegeven dat 

men zich (zeer) onveilig voelt in de buurt. Het aantal aangiften 

van misdrijven, met name diefstal, is hier net als in Delftwijk 

iets hoger dan in de andere wijken in Noord maar ligt nog altijd 

onder het stedelijke.  

 

►De tevredenheid over het functioneren van de gemeente op 

het gebied van leefbaarheid en veiligheid, blijft onder inwoners 

van Delftwijk achter op de rest van Noord.  

 

 

 

 

Percentages zijn gebaseerd op inwoners die een oordeel hebben gegeven over het betreffende onderwerp. 

Haarlem Haarlem-Noord Transvaalwi jk Indischewi jk Ter Kleefkwartier Te Zaanenkwartier Vogelenwi jk Delftwi jk Vondelkwartier Spaarndam

% inwoners  dat zich (zeer) onvei l ig voelt 

in de eigen buurt 4,1 3,0 9,7 0,9 1,1 0,0 1,4 6,9 0,6 0,0

% inwoners  dat vindt dat er er veel  

criminal i tei t i s  in de buurt 11,3 4,4 11,2 4,4 0,0 1,6 0,9 12,3 3,2 6,1

Het veiligheidsgevoel voor het hele stadsdeel ligt boven het Haarlems gemiddelde. Met 
name Transvaalwijk en Delftwijk springen er echter in negatieve zin uit.  
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Prettige omgang tussen inwoners in Noord 

 

■Veruit de meeste inwoners zijn tevreden over het sociale contact 

in de buurt: 71% vindt dat de mensen prettig met elkaar omgaan. 

Het rapportcijfer van bewoners voor ‘prettig wonen’ bedraagt 

gemiddeld 7,5. 

  

■Van degenen die aangeven dat parkeerproblemen in de buurt 

voorkomen, ervaart 4 op de 10 daar zelf veel overlast van. Van 

fysieke verloedering in de buurt wordt in gemiddelde mate 

overlast ervaren: het kerncijfer voor buurtverloedering* bedraagt 

net als in heel Haarlem 4,5.  

Leefbaarheid               Wat valt op in de wijken: 

Veel leefgenot in het Ter Kleefkwartier en Te Zaanenkwartier.  

 

►Vooral in het Ter Kleefkwartier en Te Zaanenkwartier zijn 

bewoners goed te spreken over de leefbaarheid in hun buurt. Er is 

relatief weinig overlast van buurtverloedering en 

parkeerproblemen. Over de sociale omgang in de buurt is men 

zeer tevreden en het rapportcijfer voor prettig wonen is in beide 

wijken hoog.  

 

►Hoewel Delftwijk rondom het thema leefbaarheid achterblijft op de 

rest van de wijken in Noord, zagen bewoners hier het vaakst een 

vooruitgang: 1 op de 5 ervaarde in het afgelopen jaar een 

verbetering van de buurt. In Haarlem als geheel is dat bij een 

minder groot deel van de inwoners het geval (14%). * De berekening van het kencijfer voor buurtverloedering vindt plaats op basis 

van de mate waarin vier vormen van overlast volgens de bewoners in hun 

buurt voorkomen: hondenpoep; rommel op straat; vernieling van 

straatmeubilair en bekladding van muren of gebouwen. Het kencijfer kan 

variëren van 0 tot en met 10. Een lage score betekent dat verloedering volgens 

de bewoners minder vaak voorkomt.  

Een van de speerpunten in de opgave wordt om een oplossing te zoeken voor de 
parkeerproblemen in de dichtbevolkte wijken. 
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Profiel Transvaalwijk 
 

►De Transvaalwijk vereist een gemiddelde mate van attentie. Op veel  

gebieden vertoont de wijk een vergelijkbaar beeld als heel Haarlem. Zo 

ligt onder meer de werkloosheid, de bijstandsafhankelijkheid en het 

beroep op de jeugdhulp rond het stedelijke niveau. 

 

►Qua leeftijdsopbouw wijkt de Transvaalwijk af van het stedelijke beeld. 

De wijk herbergt naar verhouding minder jongeren, maar ook minder 

ouderen.  

 

►Op het gebied van veiligheid en leefbaarheid zijn er enkele 

aandachtspunten. Hoewel het aantal aangiften van misdaden niet 

bovengemiddeld is en de wijk relatief weinig woninginbraken kent, voelen 

betrekkelijk veel bewoners zich onveilig in de buurt. Over de aandacht 

vanuit de gemeente voor de verbetering van de leefbaarheid en 

veiligheid in de buurt zijn bewoners niet in grote mate positief. 

 

►De omgang tussen buurtbewoners wordt matig beoordeeld: 58% ervaart 

een prettige sociale omgang. Met uitzondering van Delfwijk is de sociale 

cohesie in de andere wijken in Noord aanmerkelijk sterker. 

 

►Het rapportcijfer voor prettig wonen bedraagt in de Transvaalwijk 

gemiddeld een 6,9.  

  

 

 

 

 

 

 

Transvaalwijk 

In het profiel van de Transvaalwijk zit ook de Patrimoniumbuurt, waardoor het gemiddelde van het 
rapportcijfer voor leefbaarheid om hoog gaat.   
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Profiel Indischewijk 
 

►De kern van de profieltaart van de Indischewijk kleurt geel, wat 

betekent dat de wijk een gemiddelde hoeveelheid attentie vraagt.  

 

►Op diverse indicatoren scoort de Indischewijk gunstig, waaronder het 

relatief beperkte bijstandspercentage en lage aandeel bewoners in de 

schuldsanering. Ook is het aandeel werkzoekenden lager dan stedelijk. 

 

►De Indischewijk is met 2,8% oppervlakte openbaar groen de minst 

groene wijk in Haarlem. Bewoners zijn er ook minder tevreden dan 

stedelijk over het onderhoud van het groen (perken, plantsoenen en 

parken in de buurt).  

 

►Qua veiligheid staat de wijk er goed voor. Inwoners voelen zich er veilig 

en er wordt niet veel criminaliteit ervaren. Daarbij ligt het aantal 

woninginbraken op een relatief laag niveau. 

 

►De Indischewijk herbergt betrekkelijk veel jonge kinderen en dit vraagt 

om extra aandacht voor de voorzieningen voor deze doelgroep. 

Momenteel zijn bewoners aanmerkelijk minder tevreden dan stedelijk 

over de voorzieningen voor jongeren. 

 

►Het rapportcijfer voor ‘prettig wonen’ in de Indischewijk bedraagt 7,6. 

Indischewijk 
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Profiel Ter Kleefkwartier 
 

►Het Ter Kleefkwartier vraagt als geheel weinig attentie. De wijk scoort 

zeer goed op ‘prettig wonen’ en krijgt van de inwoners gemiddeld een 

8,1. 

 

► Vooral op economisch vlak onderscheidt het Ter Kleefkwartier zich 

positief. Zowel de werkloosheid als het percentage huishoudens met een 

laag inkomen is beperkt en er wordt weinig een beroep gedaan op de 

bijstand en schuldsanering.  

 

► Bewoners ervaren in relatief sterke mate in een gezellige buurt te wonen 

waar mensen elkaar helpen en samen dingen doen. 

 

► In het Ter Kleefkwartier wonen veel jonge kinderen: ruim 1 op de 5 

inwoners is tussen de 0 en 12 jaar oud.  

 

►Het aantal aangiften bij de politie in de wijk is lager dan stedelijk. Zowel 

woninginbraak als vernieling komt minder vaak voor.  Bewoners voelen 

zich niet vaak onveilig en zijn bovendien erg te spreken over het 

functioneren van de gemeente in de aanpak van leefbaarheid en 

veiligheid. 

 

    

Ter Kleefkwartier 



15 

Profiel Te Zaanenkwartier 
 

►Het Te Zaanenkwartier staat er rondom veel thema’s rooskleurig voor. De 

wijk krijgt van de bewoners gemiddeld een 7,8 als rapportcijfer voor prettig 

wonen. 

 

►Ongeveer een kwart van het oppervlak van het Te Zaanenkwartier bestaat 

uit openbaar groen en bewoners zijn relatief tevreden over het onderhoud 

daarvan. Ook over het onderhoud van paden, wegen en pleintjes is men 

beter dan gemiddeld te spreken. 

 

►Net als in de Vogelenwijk en het Vondelkwartier is het percentage jongeren 

tussen de 13 en 17 jaar wat groter dan stedelijk. Over de voorzieningen 

voor jongeren zijn bewoners in het Te Zaanenkwartier veruit het meest 

positief, zowel ten opzichte van de rest van Noord als binnen heel 

Haarlem.  

 

►Het veiligheidsgevoel in de wijk is goed en bewoners zijn in relatief sterke 

mate tevreden over de aanpak van de gemeente op het gebied van 

leefbaarheid en veiligheid. 

 

 

Te Zaanenkwartier 
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Profiel Vogelenwijk 
 

►De Vogelenwijk vraagt overall een gemiddelde mate van attentie. Op 

diverse gebieden staat de wijk er goed voor. Zo zijn er relatief weinig 

huishoudens met een laag inkomen en is het aandeel werkzoekenden en 

bijstandsafhankelijken beperkt. 

 

►De woningvoorraad bestaat voor het grootste deel uit eengezinswoningen 

(73%) en het merendeel van de huizen is een koopwoning (72%). Qua 

energieverbruik is de wijk het minst zuinig van Noord: slechts 1% van de 

woningen met een energielabel valt in categorie A of B. 

 

►De wijk herbergt relatief veel kinderen en jongeren, wat extra druk legt op 

de voorzieningen voor deze doelgroep.  

 

► Er wordt betrekkelijk weinig aangiften gedaan van misdrijven en met name 

het aantal meldingen van woninginbraak is laag. De wijk kent binnen 

Noord de meeste tevredenheid van bewoners over de aandacht van de 

gemeente voor de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid. Een 

aanmerkelijk deel van de inwoners ervaart echter veel overlast van 

parkeerproblemen in de buurt.  

 

►De Vogelenwijk bestaat deels uit polder en daardoor voor 43% van het 

oppervlak uit openbaar groen. Het rapportcijfer voor prettig wonen 

bedraagt een 7,6.   

 

 

 

Vogelenwijk 

Het hoge percentage openbaar groen voor de Vogelenwijk geeft een vertekend beeld van de wijk als 
woongebied omdat ook de Hekslootpolder volgens de statistische wijkindeling onderdeel uitmaakt van de 
wijk. 
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Profiel Delftwijk 
 

►De profieltaart voor Delftwijk als geheel kleurt oranje, wat erop wijst dat het 

gebied veel attentie nodig heeft. De sociale cohesie lijkt beperkt aangezien 

slechts weinig bewoners aangeven dat zij in een prettige buurt wonen waar 

mensen elkaar kennen en samen dingen doen.  

 

►Delftwijk telt relatief weinig kinderen en jongeren en is redelijk vergrijsd. 

Bijna een kwart (23%) van de inwoners is 65-plus. Circa de helft van de 

huishoudens bestaat uit een éénpersoonshuishouden en het aantal 

geregistreerde mantelzorgers is naar verhouding groot. 

 

►Het aantal inwoners met WMO ondersteuning is betrekkelijk groot en ook 

wordt er vaak een beroep gedaan op de hulp van het sociaal wijkteam.  

 

►Het woningaanbod in Delftwijk kenmerkt zich door veel flatwoningen. Ruim 

de helft van de woningen is in het bezit van een wooncorporatie. Het 

energieverbruik van de woningen is relatief gunstig: 29% van de woningen 

met een energielabel is geregistreerd als categorie A of B, oftewel de 

zuinigste categorieën. 

 

►Het rapportcijfer voor prettig wonen in Delftwijk bedraagt 6,9 en is lager  

dan in heel Noord (7,5). 

 

 

 

Delftwijk 

Delftwijk scoort op veel terreinen minder dan de rest van het stadsdeel ondanks de sociale en fysieke 
investeringen  in de herstructurering. Dit vraagt om een nadere analyse om te kunnen achterhalen waar de 
oorzaak ligt van deze onvrede en te bepalen op welke wijze we dit de komende jaren kunnen ombuigen. 
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Profiel Vondelkwartier 
 

►Het Vondelkwartier behoeft een gemiddelde hoeveelheid aandacht: de 

meeste kernindicatoren, waaronder inkomen, werkloosheid en het 

woningaanbod laten een gemiddeld beeld zien. 

 

►De wijk bestaat voor bijna twee derde van het oppervlak uit openbaar 

groen en bewoners zijn tevreden over het onderhoud van de openbare 

ruimte en het groen. 

 

►Het Vondelkwartier herbergt betrekkelijk veel kinderen en jongeren. Er zijn  

naar verhouding veel éénoudergezinnen.  

 

►De werkloosheid onder jongeren is gemiddeld en datzelfde geldt voor het 

aantal aandachtsleerlingen in het basisonderwijs. Het aantal jongeren met 

jeugdhulp is daarentegen relatief hoog. 

 

► Inwoners voelen zich niet vaak onveilig en het totale aantal aangiften bij de 

politie ligt rond het stedelijke gemiddelde. Wel wordt er betrekkelijk vaak 

aangifte gedaan van vernieling. 

 

►Het rapportcijfer voor prettig wonen bedraagt in het Vondelkwartier een 

7,3. 

 

 

 

 

 

Vondelkwartier 

Het hoge percentage openbaar groen in het Vondelkwartier geeft een vertekend beeld van de wijk als 
woongebied omdat ook de Hekslootpolder volgens de statistische wijkindeling onderdeel uitmaakt van de 
wijk. 
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Profiel Spaarndam 
 

► Spaarndam is qua populatie de kleinste wijk van Haarlem. Het gebied 

herbergt slechts circa 600 inwoners, waaronder relatief veel ouderen: 

27% van de bevolking is 65 jaar of ouder.  

 

►Het grootste deel (89%) van de circa 300 woningen bestaat uit 

eengezinswoningen en 6 op de 10 is een koopwoning. De gemiddelde 

WOZ taxatiewaarde is met €309.000 relatief hoog. 

 

►Door de aanwezigheid van de polder bestaat Spaarndam voor bijna de 

helft van het oppervlak uit openbaar groen.  Over het onderhoud van 

perken, parken en plantsoenen lijken bewoners wat minder goed te 

spreken, net als over het onderhoud van paden, pleintjes en wegen en 

de verlichting van de openbare ruimte. 

 

►Het aantal woninginbraken is betrekkelijk laag en bewoners voelen zich 

veilig in de buurt. Daarentegen lijkt er minder tevredenheid over de 

aandacht vanuit de gemeente voor het verbeteren van de leefbaarheid 

en veiligheid in de buurt. 

 

▲ Let op: De analyse voor Spaarndam is slechts indicatief. Vanwege de 

beperkte populatie- en steekproefomvang dienen de resultaten met 

voorzichtigheid te worden behandeld.  

 

 

 

 

Spaarndam 
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Jaar (peildatum) Bron Haarlem Noord Transvaalwijk Indischewijk Ter Kleefkwartier Te Zaanenkwartier Vogelenwijk Delftwijk Vondelkwartier Spaarndam

BEVOLKING

Totaal aantal inwoners 2017 (1/1) Gemeente Haarlem: BRP 159.202 56.188 8.843 9.171 13.191 8.973 5.061 4.962 5.378 609

% inwoners van 0-12 jaar (kinderen) 2017 (1/1) Gemeente Haarlem: BRP 14,9 17,0 13,2 17,8 20,7 16,6 18,0 12,4 17,6 13,1

% inwoners 13-17 jaar (jongeren) 2017 (1/1) Gemeente Haarlem: BRP 5,2 5,5 3,7 5,4 5,9 6,3 6,7 4,0 6,3 4,9

% inwoners van 65 jaar en ouder (ouderen) 2017 (1/1) Gemeente Haarlem: BRP 16,9 15,4 10,1 13,0 15,3 19,4 12,1 22,7 17,6 26,6

% inwoners van 75 jaar en ouder (ouderen) 2017 (1/1) Gemeente Haarlem: BRP 7,3 6,7 3,7 4,8 6,5 9,9 4,8 10,5 7,5 9,2

Totaal aantal huishoudens 2017 (1/1) Gemeente Haarlem: DIA 76.720 25.468 4.772 3.988 5.461 3.929 2.122 2.673 2.235 288

% 1-oudergezinnen 2017 (1/1) Gemeente Haarlem: DIA 7,8 8,1 7,0 9,8 7,3 7,6 7,3 8,3 10,3 8,7

% eenpersoonshuishoudens 2017 (1/1) Gemeente Haarlem: DIA 43,6 44,1 50,8 32,4 32,1 37,1 31,2 49,2 30,4 31,6

% huishoudens dat bestaat uit paar met kinderen 2017 (1/1) Gemeente Haarlem: DIA 23,4 28,6 18,9 32,1 35,4 30,0 36,2 15,8 32,8 22,2

% huishoudens dat bestaat uit paar zonder kinderen 2017 (1/1) Gemeente Haarlem: DIA 24,6 24,8 22,5 25,1 24,8 24,9 24,7 26,2 26,0 36,8

% groei inwonertal in de periode 2012 t/m 2016 2012-2016 Gemeente Haarlem: BRP 4,8 5,9 5,9 7,1 9,7 1,3 1,7 14,9 0,6 0,7

% groei inwoneraantal door migratie in de periode 2012 t/m 2016 2018-2021 Gemeente Haarlem: BRP 3,8 3,1

% verwachte groei inwonertal in de periode 2018 t/m 2021 2018-2021 Bevolkingsprognose DIA 2,1 1,1 3 3,2 0,3 0,2 0 -0,2 0 0,8

LEGENDA

> dan 1 SD meer / beter dan gemiddeld

0,5-1 meer / beter dan gemiddeld

0,5 SD rond gemiddelde

0,5-1 minder / slechter dan gemiddelde

> 1 SD minder/slechter dan gemiddelde

LEGENDA
> dan 1 SD meer / beter dan gemiddeld

0,5-1 meer / beter dan gemiddeld

0,5 SD rond gemiddelde

0,5-1 minder / slechter dan gemiddelde

> 1 SD minder/slechter dan gemiddelde
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Jaar (peildatum) Bron Haarlem Noord Transvaalwijk Indischewijk Ter Kleefkwartier Te Zaanenkwartier Vogelenwijk Delftwijk Vondelkwartier Spaarndam

SOCIAAL: ZELFREDZAAMHEID EN PARTICIPATIE

Aantal geregistreerde mantelzorgers per 100 inwoners 2016 (31/12) Tandem 2,6 2,5 2,0 2,4 2,4 2,6 2,4 3,2 3,2 2,6

Aantal actieve deelnemers BUUV per 1.000 inwoners 2016 Buuv 29,9 19,7 21,8 20,0 17,9 17,3 15,2 29,0 20,6 13,1

% bijstandsuitkeringen inwoners van 15-65 jaar 2016 Gemeente Haarlem 3,4 2,0 2,4 1,6 0,9 1,3 1,6 5,3 3,2 1,7

% huishoudens 3 jaar of langer op sociaal minimum (115%) 2013 CBS (RIO) 7 5 5 5 3 4 5 10 7 2

% huishoudens met een laag inkomen 2013 CBS (RIO) 10,4 7,2 10 8,1 4 5,3 4,8 11,5 9,1 0

Aantal contracten schuldsanering per 1.000 inwoners 2016 Gemeente Haarlem 0,7 0,4 0,7 0,3 0,2 0,1 0,2 0,8 0,7 0,0

Aantal casussen sociaal wijkteam per 1.000 huishoudens 2016 Gemeente Haarlem 8,9 5,7 8,4 4,8 2,9 2,5 5,7 13,0 8,6 0,0

Totaal cliënten met Wmo ondersteuning per 1.000 inwoners van 

15 jaar of ouder 2016 Gemeente Haarlem 21,5 17,9 16,7 15,4 12,7 17,1 13,8 40,7 22,2 5,6

Aantal cliënten met Wmo voorziening huishoudelijke 

ondersteuning per 1.000 inwoners van 15 jaar en ouder 2016 Gemeente Haarlem 7,6 7,0 3,9 6,0 5,3 8,0 6,8 18,2 7,2 0,0

Aantal cliënten met Wmo begeleiding (groeps of /individueleel) 

per 1.000 inwoners van 15 jaar en ouder 2016 Gemeente Haarlem 6,0 4,5 3,5 4,6 2,2 2,7 4,4 12,2 7,5 2,8

% inwoners dat het (helemaal) eens is met stelling: ik woon in 

gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen 

doen 2016 IVM 42,2 43,1 36,9 40,2 52,0 43,0 49,5 28,8 46,5 50,9

SOCIAAL: JEUGD EN ONDERWIJS

% jongere (< 27 jaar) niet werkende werkzoekenden (NWW) als % 

van de bevolking 15 - 27 jaar 2016 UWV 2,8 2,1 3,1 2,5 1,4 4,9 3,0
% aandachtsleerlingen van het totaal aantal basisschool-

leerlingen* 2016 (1/10)

G4net Zuid-

Kennemerland 7,5 3,3 10,7 4,5 0,9 2,7 0,0 9,0 10,1 0,0

% jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp** 2016 (eerste half jaar)Waarstaatjegemeente 7,14 5,87 5,3 6,33 5,06 4,88 7,64 6,77 7,76 0

% inwoners dat het (helemaal) eens is met stelling dat in de buurt 

goede voorzieningen voor jongeren zijn 2016 IVM 30,8 29,5 28,0 20,9 27,5 46,5 32,8 25,3 23,6 26,3

LEGENDA

> dan 1 SD meer / beter dan gemiddeld

0,5-1 meer / beter dan gemiddeld

0,5 SD rond gemiddelde

0,5-1 minder / slechter dan gemiddelde

> 1 SD minder/slechter dan gemiddelde

* Aandachtsleerlingen op basisscholen m.u.v. speciaal onderwijs. Van scholen met locaties in verschillende wijken zijn de aantallen pngewogen verdeeld. 

** Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen

van de ouders. NB: De wijk is bepaald aan de hand van de postcode van de voor de jongere verantwoordelijke ouder. In sommige gevallen is allen de gemeente bekend. Hierdoor telt het aantal jongeren en trajecten van alle wijken niet op tot het totaal van

de gemeente.
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Jaar (peildatum) Bron Haarlem Noord Transvaalwijk Indischewijk Ter Kleefkwartier Te Zaanenkwartier Vogelenwijk Delftwijk Vondelkwartier Spaarndam

FYSIEK: WONINGVOORRAAD

Totaal aantal woningen 74.874 24.824 4.260 3.957 5.303 3.952 2.122 2.717 2.210 303

% woningen in bezit van wooncorporatie 2017 (1/1) Cosensus 30,8 22,0 19,4 21,8 11,8 10,8 13,7 58,1 35,2 23,1

% koopwoningen 2017 (1/1) Cosensus 51,6 61,3 55,0 63,8 68,1 72,1 71,8 35,4 55,5 60,4

% woningen particuliere huur 2017 (1/1) Cosensus 17,6 16,7 25,6 14,4 20,2 17,1 14,6 6,6 9,3 16,5

% woningen met bouwtype eengezinswoningen 2017 (1/1) Cosensus 50,7 61,9 48,0 74,1 73,0 60,4 72,6 26,6 72,7 89,1

% woningen met bouwtype flatwoningen 2017 (1/1) Cosensus 30,4 21,1 14,2 11,6 5,9 32,7 13,3 70,8 16,7 0,0

% woningen naar bouwtype: boven-benedenwoningen 2017 (1/1) Cosensus 11,5 12,0 24,9 10,4 14,8 5,6 10,7 1,8 9,0 5,6

% woningvoorraad naar bouwtype overige woningen (inc. 

wooneenheden) 2017 (1/1) Cosensus 7,4 5,0 12,9 4,0 6,3 1,3 3,4 0,8 1,5 5,3

Gemiddelde WOZ-taxatiewaarde in euro  **** 2017 (1/1) Cosensus 244.513 256.990 199.985 224.255 347.384 284.528 240.721 184.908 255.986 309.305

Gemiddelde WOZ-waarde in euro per m3 2017 (1/1) Cosensus 802 850 769 805 970 892 828 750 863 897

% Grote woningen (meer dan 300 m3) 2017 (1/1) cosensus 42,4 46,6 33,1 36,0 63,6 55,2 52,0 25,3 53,6 65,5

FYSIEK: OPENBARE RUIMTE

% oppervlakte openbaar groen 2017

Gemeente Haarlem: 

BOR 29,4 32,1 6,5 2,8 12,5 26,3 43,4 17,8 63,6 46,7

% inwoners dat het (helemaal) eens is met stelling dat: perken, 

plantsoenen en parken in buurt goed onderhouden zijn 2016 IVM 66,3 70,1 63,6 56,6 86,0 73,9 75,1 57,3 71,2 53,4

% inwoners dat het (helemaal) eens is met stelling dat wegen, 

paden, pleintjes in buurt goed onderhouden zijn 2016 IVM 59,5 61,0 48,9 53,3 75,3 71,0 56,4 50,3 63,2 47,1

% inwoners dat het (helemaal) eens is met stelling dat het in de 

buurt buiten goed verlicht is 2016 IVM 78,9 83,4 75,2 89,1 89,0 86,7 85,4 68,9 86,2 60,0

FYSIEK: DUURZAAMHEID

Omvang restafval gescheiden aageboden in ondergrondse 

containers in ton per inwoner 2016 Spaarnelanden 23.293 14.180

Aantal woningen met zonnepanelen per 1.000 woningen 2016 Energie in beeld 26,3 27,2 14,3 27,0 48,8 31,6 21,2 8,1 22,2 19,8

% woningen met energielabel A+B (zuinigste categorieen) 2017 (1/1) EP Online 18,4 15,0 10,9 20,5 15,3 2,2 1,1 28,6 16,6 2,2

FYSIEK: ECONOMIE

Aantal banen per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 2016 LISA 622 316 300 265 351 467 142 334 255 411

Aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 2016 LISA 134 107 121 97 127 106 83 86 83 187

Aantal zelfstandigen zonder personeel (ondernemingen met 1 

werknemer) per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar 2016 LISA 91 80 87 71 97 81 68 60 66 145

% niet-werkende werkzoekenden van 15-64 jaar 2016 UWV 7,7 6,2 6,6 6,1 4,8 5,4 5,3 9,9 7,6 8,4

LEGENDA

> dan 1 SD meer / beter dan gemiddeld

0,5-1 meer / beter dan gemiddeld

0,5 SD rond gemiddelde

0,5-1 minder / slechter dan gemiddelde

> 1 SD minder/slechter dan gemiddelde

****  Voor de bereking van de gemiddelde WOZ-waarde zijn waarden vanaf € 10.000 meegenomen.
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Jaar (peildatum) Bron Haarlem Noord Transvaalwijk Indischewijk Ter Kleefkwartier Te Zaanenkwartier Vogelenwijk Delftwijk Vondelkwartier Spaarndam

BURGER EN BESTUUR: VEILIGHEID

Totaal aantal aangiften bij politie per 1.000 inwoners 2016 Politie 61,3 41,5 55,4 39,7 29,6 46,1 28,8 55,2 43,0 36,6

Aantal aangiften van diefstal per 1.000 inwoners 2016 Politie 26,3 17,7 25,7 15,8 14,4 22,5 8,1 24,2 12,5 5,0

Aantal aangiten bij politie van woningingbraak per 1.000 

woningen 2016 Politie 8,4 6,1 4,1 5,9 5,3 9,1 3,3 6,7 9,1 6,6

Aantal aangiften bij politie van vernieling per 1.000 inwoners 2016 Politie 7,1 6,1 4,2 7,2 3,4 6,8 5,3 9,2 10,8 8,3

Aantal aangiften bij politie van aantasting lichamelijke integriteit 

per 1.000 inwoners *** 2016 Politie 5,3 2,6 4,9 1,9 0,6 1,6 2,4 5,2 4,1 8,3

% inwoners dat zich (zeer) onveilig voelt in de eigen buurt 2016 IVM 4,1 3,0 9,7 0,9 1,1 0,0 1,4 6,9 0,6 0,0

% inwoners dat vindt dat er er veel criminaliteit is in de buurt is 2016 IVM 11,3 4,4 11,2 4,4 0,0 1,6 0,9 12,3 3,2 6,1

% inwoners (zeer) tevreden over funtioneren gemeente aanpak 

leefbaarheid en veiligheid 2016 IVM 49,3 51,1 43,9 48,4 61,4 60,8 53,9 27,3 46,8 36,5

% inwoners dat (zeer) tevreden is over het functioneren van 

gemeentelijke handhavers in openbare ruimte 2016 IVM 34,8 27,6 26,5 24,0 27,7 37,4 29,6 25,5 23,6 27,5

% inwoners dat het (helemaal) eens is met stelling dat de 

gemeente aandacht heeft voor het verbeteren van leefbaarheid 

en veiligheid in de buurt 2016 IVM 47,4 46,0 35,8 42,2 52,0 51,6 58,0 27,7 52,8 29,0

BURGER EN BESTUUR: LEEFBAARHEID

% inwoners dat denkt dat de buurt het afgelopen jaar vooruit is 

gegaan 2016 IVM 14,1 12,4 16,9 12,6 13,1 6,8 9,8 19,8 8,0 6,5

Inwoners dat vindt dat de buurt prettig is om in te wonen 

(rapportcijfer) 2016 IVM 7,4 7,5 6,9 7,6 8,1 7,8 7,6 6,9 7,3 7,7

Kerncijfer buurtverloedering (rommel op straat, straatmeubilair 

vernield, bekladde muren op gebouwen, hondenpoep) (1= laagst, 

10 is hoogst) 2016 IVM 4,5 4,5 5,6 4,2 3,5 2,9 3,9 6,1 4,5 1,1

% inwoners dat het (helemaal) oneens is met de stelling dat 

mensen in de buurt elkaar nauwelijks kennen 2016 IVM 43,8 42,9 32,3 39,9 55,2 45,8 56,2 27,8 34,9 68,7

% inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling dat mensen 

in de buurt prettig met elkaar omgaan 2016 IVM 66,5 71,3 58,3 75,1 85,0 79,7 69,9 52,1 64,4 66,6

% inwoners dat veel overlast ervaart van parkeerproblemen in de 

buurt (basis: geeft aan dat parkeerproblemen voorkomen) 2016 IVM 38,7 40,7 46,3 46,7 34,5 29,0 47,6 46,7 36,0 40,5

LEGENDA

> dan 1 SD meer / beter dan gemiddeld

0,5-1 meer / beter dan gemiddeld

0,5 SD rond gemiddelde

0,5-1 minder / slechter dan gemiddelde

> 1 SD minder/slechter dan gemiddelde

*** Aantasting lichamelijke integriteit: Dit begrip omvat delicten als  zedenmisdrijven, openlijk geweld (waaronder moord en doodslag), bedreigingen, mishandeling, straatroof en overvallen.
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Toelichting

LEGENDA

> dan 1 SD meer / beter dan gemiddeld

0,5-1 meer / beter dan gemiddeld

0,5 SD rond gemiddelde

0,5-1 minder / slechter dan gemiddelde

> 1 SD minder/slechter dan gemiddelde

Waarden en kleuren
In de tabellen zijn cijfers weergeven op twee schaalniveaus; dat van stadsdelen (gebieden) en wijken. In betreffende cellen staat de waarde van de indicator 
aangegeven.
Door middel van kleuren is aangegeven in hoeverre het stadsdeel/gebied afwijkt van Haarlem, de andere stadsdelen en wijken. Om deze afwijking te bepalen is 
gewerkt volgens een gebruikelijke statistische methode gebaseerd op afwijking van standaarddeviatie t.o.v. het gemiddelde voor Haarlem, of het totaal van de 
stadsdelen of wijken samen. 

Voor de meeste gegevens is gekozen is voor een blauw kleurenpallet, waarbij geldt: hoe donkerder de kleur blauw, hoe hoger de waarde afsteekt ten opzicht van 
Haarlem of andere stadsdelen/gebieden en wijken. Voor een aantal gegevens is gekozen voor een meerkleurig pallet. Hier betreft het cijfers  afkomstig uit 
onderzoek, waarbij duidelijk(er) is dat een waarde positief dan wel negatief geïnterpreteerd kan worden. Hierbij geldt: hoe meer de kleur richting groen, hoe 
beter het stadsdeel/gebied of wijk positief afwijkt ten opzichte van andere stadsdelen en wijken. Andersom geldt: hoe meer de kleur richting rood, hoe slechter 
het stadsdeel/gebied of wijk afwijkt ten opzichte van andere stadsdelen en wijken.

Zie hieronder de gebruikte legenda en kleuren:

Lege cellen
De meest gegevens zijn beschikbaar op wijkniveau. In een aantal gevallen zijn indicatoren alleen op stadsdeel/gebiedsniveau beschikbaar en zijn op wijkniveau 
geen of onvoldoende waarnemingen. In dat geval is betreffende cel leeg gelaten. 

Ordening van gegevens
Bij de ordening van de indicatoren is zoveel mogelijk aangesloten bij de indeling van clusters die ook in de Haarlemse programmabegroting wordt gehanteerd. 
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in drie ‘clusters’: Sociaal, Fysiek en Burger en Bestuur. Daaronder is een meer thematische clustering van gerelateerde 
indicatoren gehanteerd. 

Statistische wijk- en buurtindeling 2016
Uitgegaan is van de statistische wijk- en buurtindeling zoals die januari 2016 opnieuw door het college van B&W is vastgesteld. Het betreft de indeling die ook 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert. Het overgrote deel van de gegevens is immers beschikbaar op het niveau van deze indeling. Het betreft 
een indeling van 21 wijken en 111 buurten. Voor deze analyses wordt uitgegaan van de vijf stadsdelen (ofwel gebieden) en de 21 wijken. 
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