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VOORWOORD 

Voor U ligt een deelrapport van het interdepartementele onderzoeksproject 
"Woonruimteverdeling en de concentratie van allochtonen in naoorlogse comple
xen". Het onderzoeksproject is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 
Het hoofdrapport, getiteld 'Op hun plaats?', is gebaseerd op een vergelijking 
van de huisvestingssituatie in een zestal gemeenten. Naast dit hoofdrapport zijn 
er deelrapporten verschenen waarin verslag wordt gedaan van de afzonderlijke 
casestudies. In deelrapport 4 wordt ingegaan op de huisvesting van allochtonen 
in de gemeente Nijmegen. 

Het onderzoeksproject is uitgevoerd door de Sectie Stadsvernieuwing en Beheer, 
Bouwkunde Technische Universiteit Eindhoven en het Researchinstituut voor de 
Woningbouw, Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing (RIW), Bouwkunde Technische 
Universiteit Delft. 
Het onderzoek is begeleid door een commissie bestaande uit de volgende 
personen: 

G. van Asseldonk - Landelijke Samenwerking voor Organisaties van Buiten
landse Arbeiders (LSOBA), Utrecht 

- drs. P. Beelen - Ministerie van VROM, DGVH, afdeling Directie Onderzoek en 
Kwaliteitszorg, Zoetermeer 

- drs V. Smit - Adviescommissie Onderzoek Minderheden (ACOM), Leiden 
- dr. R. Vos - Ministerie van VROM, DGVH, afdeling Woonconsumentenbeleid, 

Zoetermeer 

Wij danken hen voor hun inspirerende en zorgvuldige begeleiding van dit 
onderzoeksproject. Ook zijn we alle gesprekspartners - medewerkers van 
corporaties, personen belast met de woonruimteverdeling - erkentelijk voor hun 
medewerking. De veelal openhartige interviews hebben een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de analyse van de huisvestingssituatie van de onderzochte groep 
allochtonen. 
Tevens een woord van dank aan de ambtenaren voor het beschikbaar stellen van 
diverse soorten gegevens, waarbij, vanuit het oogpunt van de onderzoeksvragen, 
in een aantal gevallen speciale bewerkingen nodig gebleken zijn. 

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de rapportage ligt volledig bij de 
uitvoerders van dit onderzoek. Onder bronvermelding mogen delen van dit 
rapport worden overgenomen. 

De onderzoeker Eindhoven, december 1990. 
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1 PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSOPZET 

1.1 Inleiding 

Sinds het verschijnen van de Minderhedennota in 1983 voert de overheid een 
minderhedenbeleid met een expliciete doelstelling: "het streven naar een 
totstandkoming van een samenleving, waarin de in Nederland verblijvende leden 
van minderheidsgroepen ieder afzonderlijk en als groep een gelijkwaardige plaats 
en volwaardige ontplooiingskansen hebben". 
De implementatie van dit beleid veronderstelt inzicht in de achterstand van 
minderheidsgroepen en kennis van het aandeel dat minderheidsgroeperingen 
verkrijgen bij de verdeling van maatschappelijke goederen. Het rapportage
systeem "Toegankelijkheid en Evenredigheid" (T &E)1 beoogt een beeld te geven 
van de positie van etnische minderheden in de diverse sectoren en de toegan
kelijkheid van "maatschappelijke goederen". Deze maatschappelijke goederen 
worden omschreven als zaken waaraan in een samenleving een zo groot gewicht 
wordt gehecht, dat de verdeling c.q. beïnvloeding ervan in meer of mindere 
mate door de overheid wordt nagestreefd en wel door middel van voorzieningen. 
Dit sluit aan bij de "merit good" gedachte zoals die in de volkshuisvesting leeft. 
Het merit good motief gaat uit van het idee dat een bepaalde consumptie, i.c. 
de woonconsumptie, door de overheid gestimuleerd dient te worden omdat de 
consument het belang van het gebruik blijkt te onderschatten. Dit motief leidt 
tot maatregelen als prijsreductie, distributie, voorlichting. 

1.2 Probleemstelling 

Ten aanzien van de verdeling van het maatschappelijke goed "huisvesting" 
worden diverse indicatoren gehanteerd. Eén van de T&E-indicatoren in dit 
verband is "% allochtonen in na-oorlogse woningen". Aan deze indicator ligt het 
algemene uitgangspunt ten grondslag dat huisvesting in het naoorlogse deel van 
de woningvoorraad tot een verbetering van de huisvestingssituatie leidt. Het is 
echter niet ondenkbaar dat de allochtonen juist in de moeilijk verhuurbare delen 
van de naoorlogse complexen zijn terechtgekomen, vaak complexen met bouw
en woontechnische gebreken. De kans is immers groot dat de zwakke woning
zoekenden, starters en doorstromers met een zwakke positie op de woningmarkt 
in dit soort complexen terechtkomen. 

In het onderzoeksproject zal dan ook een antwoord gezocht worden op de 
volgende vragen: 
1. Welke veranderingen hebben zich gedurende de jaren tachtig voorgedaan in 

de huisvestingssituatie van allochtone huishoudens? 
1 a. In hoeverre zijn deze huishoudens in naoorlogse woonwijken terecht 

gekomen? 
lb. In welke mate zijn ze daarbij gehuisvest in moeilijke verhuurbare 

complexen? 
2. Welke oorzaken zijn hiervoor op lokaal niveau aan te geven? Welke invloed 

hebben hierbij de processen op de woningmarkt in het algemeen en welke 
invloed heeft het gevoerde woonruimteverdelingsbeleid in het bijzonder? 

3. Welke implicaties hebben beheerstrategieën voor moeilijke verhuurbare 
complexen voor de huisvestingssituatie van minderheden? 
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Om een antwoord te vinden op deze vragen is uitgebreid onderzoek verricht in 
een zestal gemeenten, namelijk Breda, Dordrecht, Helmond, Nijmegen, Rotterdam 
en Spijkenisse. Deze gemeenten zijn geselecteerd op grond van de criteria: 
- aantal allochtonen; 
- situatie op de woningmarkt; 
- wijze van beleidsinvloed op de woonruimteverdeling; 
- de beschikbare informatie. 

1.3 Enkele begrippen 

De vraag naar de veranderingen in de ruimtelijke spreiding van allochtonen 
roept, samen met de vraag in welke mate zij bewoners zijn van moeilijk 
verhuurbare naoorlogse complexen, een aantal operationalisatieproblemen op: 
- Welke allochtone huishoudens worden onderzocht? 
- Wanneer spreken we van spreiding dan wel concentratie van allochtone 

huishoudens? 
- Wat verstaan we onder moeilijk verhuurbare complexen? 

Allochtone huishoudens 

Veel gebruikte begrippen in dit kader zijn allochtonen en etnische minderhe
den2. Het neutrale begrippenpaar allochtonen/autochtonen verwijst naar de 
herkomst van de groepen, waarbij de allochtonen diegenen zijn die van buiten 
de Nederlandse samenleving afkomstig zijn. 
Onder etnische minderheden wordt verstaan: groeperingen waarvan de etnische 
orgine haar wortels vindt buiten Nederland en waarvan de leden in een betrek
kelijk recent verleden naar Nederland zijn gemigreerd. Deze groep is een 
minderheid indien: haar leden in overgrote meerderheid een lage sociale positie 
innemen, deze groep door een zwakke juridische status niet effectief kan 
deelnemen aan de politieke besluitvorming en indien ze een eigen cultuur bezit. 
In het onderzoek is er voor gekozen om twee groepen centraal te stellen: 
Turken en Marokkanen enerzijds en Surinamers en Antillianen anderzijds. Dit 
zijn de grootste groepen allochtonen in de Nederlandse stedelijke gebieden. 

Concentratie 

Het begrip concentratie van allochtonen is in het kader van dit onderzoek in 
relatieve termen omschreven. Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde 
locatiequotiënt. Het aandeel allochtonen in een bepaalde wijk wordt daarbij 
gerelateerd aan het stedelijk gemiddelde. Bij de mate van concentratie wordt 
een onderscheid gemaakt in wijken die wat betreft hun aandeel allochtonen de 
volgende kenmerken hebben3: 

- geen concentratie: 
- boven gemiddeld: 
- lage concentratie: 
- midden-concentratie: 
- hoge concentratie: 

0-2 maal het stedelijk gemiddelde; 
1-2 maal het stedelijk gemiddelde; 
2-3 maal het stedelijk gemiddelde; 
3-4 maal het stedelijk gemiddelde; 
4 of meer maal het stedelijk gemiddelde; 

De concentratie wordt gerelateerd aan het aandeel allochtonen in hetzelfde jaar. 
In de loop der jaren is het aandeel allochtonen in de meeste gemeenten 
gestegen. Daardoor impliceert deze wijze van definiëren dat, wanneer de 
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ontwikkeling van de concentratie onderzocbt wordt, in een bepaald boog 
concentratiegebied op de eerste peildatum evenveel allocbtonen woonacbtig 
kunnen zijn als in een midden of laag concentratiegebied op latere peildatum. In 
dit onderzoek wordt concentratie gezien als een statistiscb gegeven. 

Moeilijk Yerbuurbare complexen 

Ook bet begrip "moeilijk verbuurbare complexen" beboeft definiering. Het blijkt 
dat bet moeilijk is om tot een eenduidige definiering van de term moeilijk 
verbuurbare complexen te komen. Bij bet opstellen van criteria kunnen verscbil
lende invalsboeken gebanteerd worden: 
- bet rendement (exploitatiesaldo); 
- de verhuurbaarbeid (woningmarktpositie); 
- de waardering (prijsjkwaliteit); 
- bet perspectief (sloop). 

Foto I: In de naoorlogse wijk Neerboscb-Oost is bet aandeel Turken en 
Marokkanen de laatste jaren sterk gestegen. 

In bet kader van dit onderzoek is gekozen voor een benadering vanuit de 
woningmarktpositie. Gekeken is naar de verbuurbaarbeid van bet complex 
(leegstand, doorstroming, weigeringsgraad), aangevuld met de (subjectieve) 
opvattingen van de betrokken bebeerder (door middel van interviews). 
Uit de literatuur blijkt · dat de problemen op complexniveau niet zo zeer bet 
gevolg zijn van de complexkenmerken, maar veeleer uitdrukking zijn van 
ontwikkelingen op de woningmarkt. Ze worden veroorzaakt door een samenspel 
tussen de complexkenmerken (te karakteriseren als een ongewenste verhouding 
tussen prijs en kwaliteit) en de ruimte op de woningmarkt. Daardoor ontstaan er 
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gebrek aan keuze, concentraties van bijvoorbeeld allochtonen in de minder 
aantrekkelijke delen van de woningmarkt tot gevolg kan hebben (Kroes, 1987). 
De studie van moeilijk verhuurbare complexen is dan ook ingebed in een breder 
woningmarktonderzoek. 
Bij de verdere uitwerking zijn de "moeilijk verhuurbare complexen" langs twee 
wegen gedifferentieerd: 
- naar het type woning: HAT -eenheid, eengezins-, etagewoningen en hoogbouw. 
- naar de aard van de problemen: technisch, sociaal of financieel. 

De vraagstelling in welke mate allochtonen c.q. Turken, Marokkanen en Caraï
biërs vertegenwoordigd zijn in de zogenaamde moeilijk verhuurbare complexen 
roept tevens twee andere vragen op: 
- In welke mate bestaan er moeilijk verhuurbare complexen waarin allochtonen 

nauwelijks voorkomen? 
- In hoeverre komen er grote concentraties allochtonen voor in niet moeilijk 

verhuurbare complexen? 

De eerste subvraag is in dit onderzoek uitvoerig beantwoord. De tweede 
subvraag slechts indicatief, aangezien de verhuurbaarheid van complexen als 
invalshoek genomen is. 

1.4 lnvloedsfactoren 

Belangrijk is de vraag welke invloedsfactoren relevant zijn bij de verklaring van 
de huisvestingssituatie. In het hoofdrapport 'Op hun plaats?' zijn de verschil
lende invloedsfactoren nader uitgewerkt. Hier wordt volstaan met een korte 
samenvatting. 

1.4.1 Wijkniveau 

In het kader van dit onderzoek ligt het accent op de ruimtelijke component van 
de woonsituatie van allochtonen op zowel wijk- als complexniveau. We spreken 
daarom bij voorkeur van "huisvestingssituatie". 
Voor de verklaring van de huisvestingssituatie is een aantal invloedsfactoren 
relevant. Deze factoren spelen op wijk- en complexniveau (zie figuur I. I). 
- de factor tijd; 

Een aantal oorzaken van concentratie van minderheden in minder aantrekke
lijke buurten is in principe van tijdelijke aard. In die zin wordt de concen
tratie als een tijdelijk verschijnsel gezien (verg. Wiardi Beckman, 1986). 

- de processen op de woningmarkt; 
Het gaat bij woningmarktprocessen om een voortdurende wisselwerking tussen 
vraag, aanbod, doorstroming en distributie. Bij de verklaring van de effecten 
van dit proces krijgen deze diverse factoren een verschillend accent. 

- het overheidsbeleid; 
Bij de volkshuisvesting gaat het in hoge mate om een geïnstitutionaliseerd 
systeem. Volgens deze visie komt de woonvoorziening tot stand binnen een 
structuur van activiteiten van actoren en instituties, inclusief de overheid, die 
o.a. betrokken zijn bij het proces van beheer en allocatie van woningen ten 
behoeve van gebruikers. Binnen deze structuur vinden voortdurend wijzigingen 
plaats in de relaties tussen de betrokkenen, mede als gevolg van het over
heidsbeleid. 
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- beheer en beheerstrategieën; 
De feitelijke huisvestingssituatie kan echter niet los gezien worden van het 
woningbeheer. Onder woningbeheer wordt verstaan "het geheel van beslis
singen en activiteiten dat samenhangt met het aanbieden van diensten, het 
kopen en verkopen van woonruimte, het doen en verrichten van onderhouds-, 
verbeterings- en aanpassingswerkzaamheden en het starten en beëindigen van 
de exploitatie" (Van der Schaar, 1981 ). In dit kader worden door beheerders 
beheerstrategieën ontwikkeld. Hierbij worden doeleinden vastgesteld en de 
wegen aangegeven waarlangs men de gestelde doelen wil realiseren. Men 
spreekt ook wel van de aanpak. Tijdens het proces wordt de situatie geëva
lueerd, vaak aan de hand van normen, en worden de doelstellingen eventueel 
herzien. 

Figuur 1.1: De invloedsfactoren op de huisvestingssituatie op wijk- en complex
niveau. 

In dit onderzoek worden de invloedsfactoren als volgt geoperationaliseerd. De 
ruimtelijke concentratie van allochtonen in Nijmegen wordt in eerste instantie 
verklaard vanuit woningmarktprocessen en de rol van de woningdistributie 
daarin. De "tijdsdimensie" is hierbij slechts globaal bekeken. Geanalyseerd wordt 
de verandering in de ruimtelijke spreiding van allochtonen op wijkniveau. 
Centraal staan de ontwikkelingen in de jaren tachtig. Bij de "vraag" gaan we uit 
van de geregistreerde vraag in Nijmegen. Bij het "aanbod" bepalen we ons tot 
de non-profit sector. Hierbij ligt het accent op het naoorlogse deel van deze 
sector. Bekeken wordt de structuur van het aanbod naar ligging, ouderdom en 
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prijs, en de dynamiek daarin als gevolg van toevoeging en vernieuwing. 
De rol van het "lokale woonruimteverdelingsbeleid" komt in het kader van dit 
onderzoek uitgebreid aan de orde. Hierbij hebben we niet alleen aandacht voor 
het toewijzingsbeleid, maar ook voor het inplaatsingsbeleid. 
Onder inplaatsingsbeleid wordt verstaan: een beleid waarbij vanuit het woon
ruimteverdelingssysteem op grond van gegeven inplaatsingsoverwegingen4 beoor
deeld wordt of bij een concrete koppeling tussen een vrij komende woning en 
een potentiële kandidaat al dan niet afgeweken kan worden van de geldende 
voordrachtsregels. Het inplaatsingsbeleid komt (in de visie van de verhuurder) 
niet in de plaats van het woonruimteverdelingsbeleid, maar is er een onderdeel 
van. 
De ruimtelijke situatie is niet te begrijpen zonder de beheerstrategieën van de 
verantwoordelijke eigenaren/beheerders mee in beschouwing te nemen. Deze 
beheerstrategieën zijn onderzocht tegen de achtergrond van verhuurbaar
heictsproblemen in de naoorlogse non-profit voorraad. 

In dit onderzoek is verder nagegaan in welke mate allochtonen gehuisvest ZIJn 
in naoorlogse complexen met verhuurbaarheidsproblemen. Hiertoe zijn de moeilijk 
verhuurbare complexen in Nijmegen geïnventariseerd. Van alle complexen is het 
aandeel allochtonen, het woningtype en de aard van de problemen onderzocht. 
De woningtypen zijn onderverdeeld naar eengezinswoningen, HAT -woningen, 
maisonnettes, etagewoningen en woningen in hoogbouwcomplexen. 
Bij het formuleren van beheerstrategieën worden doeleinden vastgesteld en 
wordt aangegeven langs welke weg, respectievelijk met welke middelen men de 
gestelde doelen wil realiseren (de "aanpak"). Doelstellingen vormen de voor
naamste basis voor de keuze van strategieën; met name de keuze van de 
gewenste doelgroep(en) is relevant. Vervolgens wordt de aanpak geformuleerd, 
waarbij de volgende typen zijn te onderscheiden: 
- een technische aanpak; 

gericht op materiële aspecten van het object. Verbeteringen die door het 
uitvoeren van technische ingrepen in omvang en intensiteit kunnen variëren. 
Naast het uitvoeren ervan worden ook de voorbereiding en het beheer nadien 
onder deze aanpak gerekend. Maatregelen als regulier onderhoud, groot-onder
houd of verbetering al dan niet in combinatie met herdifferentiatie of verder
gaande maatregelen als aftopping of sloop. 

- een sociale aanpak; 
gericht op functioneren van het complex of de buurt in sociaal-demografisch 
of sociaal-cultureel opzicht. Maatregelen als selectieve inplaatsing of uitplaat
sing, bestrijding van vandalisme, het bevorderen van samenwerking tussen de 
betrokkenen horen hierbij. 

- een financiële aanpak; 
gericht op de financiële aspecten van het technisch en sociale beheer. Zaken 
als financieel management (begroting, budgettering, bewaking), het inves
terings- en subsidiëringsbeleid, de exploitatie en het beheer vallen hieronder. 

Deze aanpakken kunnen, al dan niet gecombineerd, plaatsvinden op complex- of 
buurtniveau. Bij een combinatie van verschillende aanpakken kan worden 
gesproken van intensief beheer c.q. integraal beheer. 
Al naar gelang het tijdstip waarop de aanpak plaatsvindt, in relatie met de (te 
verwachten) problemen, kan gesproken worden van een preventieve dan wel 
curatieve aanpak. 
Ten behoeve van het hoofdonderzoek is bij de selectie van beheerstrategieën 
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gestreefd naar een differentiatie in aanpakken ten aanzien van: 
- het tijdstip van ingrijpen (preventief dan wel curatief); 
- de aard van de aanpak (technisch, sociaal, financieel dan wel een combinatie 

hiervan). 

1.5 Opzet rapportage 

In het hoofdrapport wordt een totaalbeeld gegeven op grond van een vergelij
king van de zes onderzochte gemeenten. Hierbij staan de algemene ontwikkeling 
van de huisvestingssituatie, de hoofdoorzaken en de perspectieven centraal. Er 
zal slechts ten dele recht gedaan kunnen worden aan de "couleur locale" van de 
gemeenten. De rapportages per gemeente hebben dan ook in afzonderlijke 
deelrapporten plaatsgevonden. Er wordt verder niet verwezen naar de resultaten 
van het onderzoek in de andere gemeenten. 

De indeling van dit deelrapport over Nijmegen volgt globaal de onderzoeks
vragen. Er is gekozen voor een uitsplitsing naar wijkniveau (hoofdstuk 3 en 4) 
en complexniveau (hoofdstuk 5). 
Alvorens in te gaan op de onderzoeksvragen, wordt in hoofdstuk 2 een typering 
van Nijmegen gegeven aan de hand van de vier criteria waarmee de zes case
gemeenten geselecteerd zijn (beschikbare informatie, situatie op de woningmarkt, 
beleidsinvloed en aandeel allochtonen). 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een antwoord gegeven op onderzoeksvraag Ia: 
de ontwikkeling van de ruimtelijke concentratie van allochtonen op wijkniveau. 
Aan bod komen de veranderingen in de huisvestingssituatie op wijkniveau 
gedurende de laatste tien jaar. Hiermee wordt een beeld verkregen van de mate 
waarin allochtone huishoudens in de naoorlogse voorraad gehuisvest zijn. Verder 
wordt ingegaan op de mate van concentratie en dynamiek binnen de wijken met 
een meer dan gemiddelde concentratie allochtonen. 
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de achtergronden die een rol hebben gespeeld 
bij de veranderingen in de huisvestingssituatie van de allochtonen. Daarmee 
wordt een antwoord gegeven op de tweede onderzoeksvraag in relatie tot 
onderzoeksvraag la (wijkniveau): welke oorzaken zijn op lokaalniveau aan te 
geven? Welke invloeden hebben hierbij de processen op de woningmarkt in het 
algemeen en welke invloed heeft het gevoerde woonruimteverdelingsbeleid in het 
bijzonder? 
Hoofdstuk 5 heeft betrekking op het complexniveau. Na een beschrijving van de 
leegstand wordt ingegaan op het aandeel allochtonen in complexen met verhuur
baarheidsproblemen (onderzoeksvraag I b). Daarna komen de achtergronden aan 
bod die van invloed zijn op het aandeel allochtonen in de moeilijk verhuurbare 
complexen. 
Het tweede deel van hoofdstuk 5 (par 5.4) geeft een antwoord op de laatste 
onderzoeksvraag: implicaties van beheerstrategieën ten aanzien van moeilijk 
verhuurbare complexen voor de huisvestingssituatie van allochtonen. 
In het afsluitende hoofdstuk 6 worden de belangrijkste bevindingen samengevat. 
De "snelle lezer" kan volstaan met dit hoofdstuk. 
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noten bij hoofdstuk 1 

1. 
Sinds de Minderhedennota rapporteert de regering jaarlijks over de ontwikkelingen in de 
positie van leden van etnische minderheden en woonwagenbewoners in de verschillende sec· 
toren alsmede over de toegankelijkheid van voorzieningen in de sectoren. In dit kader 
speelt het interdepartementale project Toegankelijkheid en Evenredigheid een belangrijke 
rol. Het T&E is dan ook een rapportagesysteem ten behoeve van de beleidsvorming door de 
regering. Het biedt informatie over de positie en toegankelijkheid. 
Het is echter niet alleen een rapportage die cijfers en statistieken moet opleveren. In 
de rapportage wordt grote waarde gehecht aan interpretatie van cijfers c.q. aan de kwali
tatieve aspecten. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan het opsporen van knelpunten ten 
aanzien van de toegankelijkheid en evenredigheid en de effectiviteit van ingezette midde
len. 

2. 
zie ook ACOM/BiZa/WVC, Overzicht onderzoek minderheden 1980-1985, Den Haag, juni 1985 

3. 
Enkele belangrijke verschillen tussen de migratie vanuit Suriname en de Nederlandse 
Antillen en die vanuit de landen rond de Middellandse Zee ( Steenbr i nk, e.a., 1983, 
p.165): 

4. 

de migratie vanuit mediterrane gebieden heeft primair het karakter van 
arbeidsmigratie. De migratie vanuit Suriname en de Nederlandse Antillen moet primair 
gezien worden in het kader van de ontwikkelingen in de historische koloniale band met 
Nederland. 
De mediterrane migranten zijn voor het overgrote deel ongeschoolde arbeiders (die 
hier meestal de slechts betaalde en minst gewaardeerde arbeid verrichten). 
De migranten uit de Middellandse Zee landen nemen een zwakke juridische positie in. 
De Surinaamse migranten die middels een Toescheidingsovereenkomst de Nederlandse 
nationaliteit toegescheiden hebben gekregen, zijn Nederlandse staatsburgers met alle 
rechten daaraan verbonden. 
Vergeleken met de mediterrane migranten zijn de Surinaamse en Antilliaanse migranten 
doorgaans beter bekend met de Nederlandse cultuur en leefwijze. Bovendien beheersen 
zij over het algemeen de Nederlandse taal. 

De redenen dienen betrekking te hebben op: 
- woonverleden kandidaat met betrekking tot zaken als geluidsoverlast, vervuiling of an 

dere overlast in relatie tot reeds gehuisveste bewoners; 
- woonverleden kandidaat in relatie tot woningtype, woonlaag of ligging van de woning; 
- kenmerken van de kandidaat met betrekking tot leeftijd of type huishouding in relatie 

tot reeds gehuisveste bewoners dan wel woningtype, woonlaag of ligging van de woning; 
- kenmerken van de kandidaat met betrekking tot de woonwens. 
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2 TYPERING VAN NIJMEGEN 

Inleiding 

Nijmegen is een van de zes onderzochte gemeenten. De selectie van de onder
zoeksgemeenten heeft plaatsgevonden aan de hand van de selectiecriteria: 
beschikbare informatie (par.2.1 ), situatie op de woningmarkt (par.2.2), mate van 
beleidsinvloed (par.2.3) en aandeel allochtonen (par.2.4 ). 
In dit hoofdstuk wordt een typering van de gemeente Nijmegen gegeven met 
behulp deze criteria. 

2.1 Beschikbare informatie 

Met betrekking tot de huisvestingssituatie van allochtonen is door de gemeente 
Nijmegen weinig onderzoek gedaan. In de statistische rapportages Woonruimte
verdeling komen de allochtonen niet als aparte groep voor. Wel konden uit het 
woningzoekendenbestand relevante gegevens uitgedraaid worden over wensen van 
en de toewijzing aan Turkse en Marokkaanse woningzoekenden. Het bleek niet 
mogelijk gegevens over Surinamers en Antillianen uit te draaien. Koppeling van 
allochtone groepen uit het bevolkingsregister met woningbestand bleek niet 
eenvoudig te maken (heeft derhalve niet plaatsgevonden). 
Verder is gebruik gemaakt van een tweetal rapporten van andere onderzoeks
instellingen. Prinssen (lTS, 1983) gaat in zijn onderzoek in op de huisvestings
situatie en de woonruimteverdeling van buitenlandse werknemers in Nijmegen. 
Ekkers (Universiteit Nijmegen, 1984; 1986) heeft een analyse gemaakt van 
Nijmeegse woonruimteverde1ing. 
Over de verhuurbaarheid, in termen van leegstand en mutatie op wijkniveau, is 
door de gemeente Nijmegen het nodige onderzoek gedaan. Voor de ruimtelijke 
analyse en voor het opsporen van de moeilijk verhuurbare complexen is gebruik
gemaakt bovengenoemd secondair datamateriaaL Daarnaast is met betrekking tot 
het beheer van de non-profit voorraad een aantal interviews met de sociale 
verhuurders afgenomen. 

2.2 Situatie op de woningmarkt 

2.2.1 Dynamiek van de woningvoorraad 

Sinds jaar en dag behoort Nijmegen tot de grotere steden van Nederland. De 
gunstige ligging aan de Waal zorgt ervoor dat de handelsstad Nijmegen eind l9e 
begin 20e eeuw een sterke bevolkingsgroei kent. In de periode 1880 tot 1930 
groeit de bevolking van 25.856 tot 81.716 inwoners. Tijdens een bombardement 
in het oorlogsjaar 1944 gaat een aanzienlijk deel van de woningvoorraad 
verloren. Zodoende valt het percentage vooroorlogse woningen lager uit dan men 
op grond van de historische ontwikkeling van Nijmegen zou mogen verwachten. 
Vanaf de oorlog volgt Nijmegen de ontwikkeling die in veel gemeenten terug te 
vinden is: wederopbouw, snelle realisatie van grote uitbreidingswijken, verzake
lijking van het centrum en het in de jaren tachtig zowel richten op de stads
vernieuwing als op de uitbreidingswijken. 
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Foto 2: Samen met het stadsdeel Lindenholt is Dukenburg minder populair. 

Over de Nijmeegse woningvoorraad kan verder het volgende gezegd worden: 
- Kwantitatieve gegevens over de voorraad; 

De woningvoorraad in Nijmegen bedraagt per 1-1 - 1989 ruim 60.000 woningen. 
Het merendeel (55.232 woningen) daarvan zijn zelfstandige woningen, de 
overige zijn zogenaamde wooneenheden in eigendom van de Stichting Studen
tenhuisvesting Nijmegen (SSHN) of ouderenwoningen. 
Van de zelfstandige woningen is 29% (I 6.206) vooroorlogs. 61% van de zelf
standige woningen behoort tot de laagbouw (waarvan 26% koop; 35% huur), de 
resterende 39% bestaat uit vormen van etagebouw, varierend van boven- en 
benedenwoningen tot hoogbouwcomplexen (merendeel huurwoning). 
Een groot dee! (66%) van de Nijmeegse voorraad bestaat uit huurwoningen. 
Het percentage goedkope huurwoningen (kale huur onder de f .500,-) in de 
Nijmeegse voorraad bedraagt 38%. 
Uitbreidingswijken; 
De bevolkingsprognoses die halverwege de jaren zestig gemaakt werden, stelde 
dat Nijmegen in het jaar 1980 183.000 inwoners zou moeten herbergen. Tegen 
deze achtergrond zijn de plannen voor Dukenburg en Lindenholt ontwikkeld. 
Hoewel vanaf 1970 de verwachte toename van de bevolking geheel uit bleef, 
zorgde een aantal andere maatschappelijke ontwikkelingen, zoals gezinsver
dunning, ervoor dat de vraag naar woningen niet verminderde. In de periode 
1966-1976 zijn in Dukenburg ongeveer 10.000 woningen gebouwd. Vanaf het 
einde van de jaren zeventig wordt Lindenholt het centrum van de nieuwbouw
productie. Ook in de komende periode zal de afbouw van Lindenholt het 
grootste aandeel nieuw te bouwen woningen opeisen. Naast nieuwbouw in de 
uitbreidingswijken is ook op grote schaal nieuwbouw gepleegd in de Nijmeegse 
binnenstad. 

18 



- Stadsvernieuwing; 
De stadsvernieuwing in het vooroorlogse deel van de sociale woningvoorraad is 
bijna voltooid. Slechts op beperkte schaal heeft sloop/vervangende nieuwbouw 
plaatsgevonden (Wolfskuil, Nije Veld). Oude fabrieksterreinen werden vol 
gebouwd met veelal premiewoningen. De aandacht binnen de stadsvernieuwing 
verandert op tweeërlei wijze. Enerzijds is het stadvernieuwingsgebied uit
gebreid met een aantal naoorlogse wijken waarbij het accent op groot
onderhoudprojecten ligt. Anderzijds treedt er ook een sectorale verbreding op 
richting de particuliere woningverbetering (vooral in Bottendaal en Altrade). 

2.2.2 Mutatiegraad op wijkniveau 

Om de mutatiegraad van de woningen in Nijmegen vast te stellen is gebruik 
gemaakt van de statistische gegevens van de CR W, waar wordt bijgehouden 
welke woonvergunningen afgegeven worden (Eggels, 1989). Nadeel is dat een 
gedeelte van de woningvoorraad buiten het werkterrein van de Centrale 
Registratie Woningzoekenden (CRW) valt: de dure huur- en koopwoningen 
(respectievelijk 5% van de huurwoningen en 35% van de koop woningen). Toch 
geven de CRW -cijfers een redelijke indruk van de mobiliteit. 
In de onderstaande tabel is de gemiddelde mutatiegraad voor etage- en laag
bouwwoningen (bestaande bouw) in Nijmegen weergegeven. Wijken met een 
opvallend hoge of juist een lage mutatiegraad zijn daartegen afgezet. Voor 
Nijmegen liggen de mutatiegraden ongeveer op het landelijk gemiddelde. 

Tabel 2.1: Mutatiegraad in enkele wijken naar woningtype, l-l-1989. 

Mutatie laagbouwwoningen Etagewoningen 

Hoog 42 't Broek 16.7 40 't Aclcer 28.6 
40 't Acker 10.9 42 ' Broek 23.7 
21 Yol fskuil 10.7 37 Yeezenhof 22.7 
41 de Kamp 10.1 43 tankforst 22.0 
32 Zwanenveld 9.6 41 de Kamp 21.7 
33 Meijhorst 9.0 35 Al denhof 21.2 
31 Tolhuis 8.7 31 Tolhuis 21.0 
34 tankforst 8.0 22 Hees 18.3 

Gemiddeld Nijmegen 6.1 Nijmegen 13.4 

13 St. Anna 3.4 13 St. Anna 10.4 
14 Hatertse Hei 3.3 08 Groenewoud 9.5 
03 Galgenveld 3.2 20 Biezen 9.2 
22 Hees 3.2 12 Goffert 8.8 
16 Hatert 3.2 04 Altrade 8.3 
15 Grootstal 2.5 06 Hengstdal 7.6 
18 Brakkenstein 2.2 05 Hunnerberg 6.0 

Laag 08 Goenewoud 2. 1 18 Brakkenstein 3.5 

Bron: Eggels, 1989 
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Duidelijk, maar niet onverwacht, is te zien dat de etagewoningen een veel 
hogere mutatiegraad kennen dan de laagbouwwoningen. Zowel voor etagewonin
gen als voor laagbouwwoningen valt te constateren dat het vooral de wijken 
Dukenburg en Lindenholt zijn, die de hoogste mutatiegraden kennen. 
Mutatiegraad kan ook op complexniveau bekeken worden. Dan valt op dat een 
aantal complexen die bij de leegstandsanalyse van 1984 als problematisch naar 
voren kwamen, maar waar inmiddels geen sprake meer is van leegstand, nog wel 
een hoge mutatiegraad kennen. Dit geldt voor de hoogbouw in Lankforst, 
Weezenhof en Zwanenveld en voor de maisonnettes in Meijhorst (mutatiegraad 
30%). 

De gegevens over leegstand en mutatie op wijkniveau kunnen ook met elkaar 
gekoppeld worden (Eggels, 1989). In figuur 4.2 worden de wijken verdeeld over 
negen combinaties van hoge, gemiddelde, lage leegstand en hoge, gemiddelde en 
lage mutatiegraad. Links bovenin staan de wijken met een hoge mutatiegraad en 
ook een hoge leegstand. Dit zijn de minst evenwichtige wijken, waarvoor een 
waakzaam oog geboden is. Rechts onderin staan de wijken waar de bevolking 
"vastzit". 
Behalve Wolfskuil, liggen wijken met zowel een hoge mutatiegraad als leegstand 
in Lindenholt en Dukenburg. Slechts Meijhorst en Wolfskuil hebben een hoog 
percentage Turken en Marokkanen. 

Figuur 2.2: Wijken naar combinatie leegstand en mutatiegraad, april 1988 
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2.2.3 Knelpunten op de Nijmeegse woningmarkt 

Kwantitatief kan Nijmegen de woningbehoefte onvoldoende onderbrengen. De 
aantallen verhuisgeneigden nemen jaarlijks toe. De gevolgen van een tekort 
schietend aanbod zijn nu al merkbaar en zullen zich in de nabije toekomst 
uitbreiden. Indien de oorzaken niet aangepakt worden (Nijmegen, 1988): 
- zullen woningzoekenden later verhuizen, meer en langer een beroep doen op 

de onzelfstandige (kamer)markt of in een andere gemeente hun heil zoeken; 
- zal het aantal (urgent) woningzoekenden bij de CRW voorlopig hoog blijven; 
- mag er geen grotere instroom van pendelaars dan tot nu toe worden verwacht; 
- loopt Nijmegen, in samenhang met de voorgaande punten, het risico van een 

(nog) eenzijdiger samengestelde sociaal-economische bevolkingsopbouw; 
zal over het geheel de leegstand in Nijmegen eerder af- dan toenemen. 
Woningen met een ongunstige prijs-kwaliteitverhouding en/of op ongewilde 
lokaties zullen op de woningmarkt een zwakke positie houden, maar bij de 
overige woningsectoren zal de leegstand kunnen dalen tot onder het niveau 
dat nodig is om het verhuisproces op de woningmarkt soepel te laten ver
lopen. Met name op de koopmarkt en de goedkope huurmarkt wreekt zich dit 
nu al. 

Kwalitatief gezien spreekt Nijmegen over de gespletenheid van de woningmarkt 
(Nijmegen 1988). Door de huidige bevolkingssamenstelling (veel alleenstaanden, 
jongeren, starters, lagere inkomens en uitkeringsgerechtigden) is de druk op de 
(goedkope) huurmarkt groot. Zowel de laagbouw- als de etagesector vertoont een 
groot tekort. Aan de aanbodzijde geldt dat goedkope huurwoningen veel te 
weinig vrijgemaakt worden door verhuizing naar de duurdere huursector of naar 
de koopsektor. Veel verhuizingen houden op bij de goedkope laagbouwhuur. Vaak 
wordt er verhuisd van de ene goedkope huurwoning naar de andere. 
Tenslotte kan men de woningmarkt ruimtelijk globaal verdelen in acht stads
delen (zie bijlage). Uit een mondelinge enquete onder 3.000 Nijmegenaren blijkt 
dat de wijken Oud-Oost, Stadscentrum en Midden-Zuid de grootste voorkeur 
genieten en Duken burg, Lindenholt en Oud- West de minste voorkeur hebben. 

2.3 Wijze van beleidsinvloed 

2.3.1 Het woningtoewijzingsbeleid 

De Woonruimtewet in Nijmegen is, sinds de invoering ervan in 1947, van kracht 
gebleven. De situatie op de woningmarkt is steeds van dien aard geweest dat 
zelfs toen de minister voorstelde de Gelderse gemeenten te liberaliseren, de 
gemeenteraad besloot dit instrument te handhaven. 

De woonruimteverordening zoals die momenteel geldt in de gemeente Nijmegen is 
het resultaat van een groot aantal wijzigingen sinds de invoering ervan in 1947. 
De laatste vaststelling van een nieuwe woonruimteverordening stamt uit juni 
1984, per april 1989 is hierop de laatste aanpassing gemaakt. 
Van de 14 wijzigingen sinds 1947 kan 6 keer een interne motivatie worden 
aangegeven als reden tot verandering, dat wil zeggen dat de veranderingen 
plaatsvinden op grond van ervaringen met het effect van de verdelingsregels. De 
regels zijn daarom in belangrijke mate een codificatie geworden van gewoonten, 
praktijken, ervaringen en ideeën over de efficiëntie en de doelmatigheid van de 
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regelgeving (Ekkers, 1984 ). 
Uit de woonruimteverordening zijn voor dit onderzoek van belang de voor
waarden voor de verlening van een woonvergunning en de urgentievaststelling. 
De verlening van een woonvergunning is aan regels verbonden1: 

• het verlenen van de woonvergunning is in overeenstemming met de mate van 
urgentie toegekend door de Stichting Centrale Registratie Woningzoekenden 
(CRW). De afwegingscriteria bij de urgentiebepaling zijn: 
- duur van de inschrijving; 

het beschikken over woonruimte; 
- medische en/of sociale indicatie; 
- geconstateerde ongegronde weigering; 
- slaapkamertekort (alleen voor woningzoekenden met een zelfstandige 
woonruimte); 
- beroepsvestiging (nieuw sinds 1984; alleen voor woningzoekenden zonder 
zelfstandige woonruimte). 

• congruentie tussen de grootte en de indeling van de woongelegenheid en de 
samenstelling van het huishouden. Daaraan is toegevoegd dat het aantal 
slaapkamers niet groter mag zijn dan het aantal personen; 

• congruentie tussen huurprijs en inkomen met een toegestane afwijking van 3%. 

De formulering in de verordening spreekt wel van de 'mate van urgentie', maar 
niet over de feitelijke volgorde waarin de woningzoekenden geholpen dienen te 
worden. 
Ook voor de particuliere huurwoningen gelden in principe dezelfde regels als 
voor de woningbouwverenigingen. Dus ook toewijzing op basis van urgentie. 
Echter de CRW ervaart de controle hierop als moeizaam. De particuliere 
verhuurders voeren nog teveel een eigen toewijzingsbeleid. 

Een apart punt van aandacht is de vaststelling van de urgentiescore van de 
ingeschreven woningzoekende. Urgentie is voorrang voor een snellere toewijzing. 
Een woningzoekende, die in een bepaalde noodsituatie verkeert, krijgt zo de 
kans om snel een (andere) woning te krijgen.: 
- Vaststelling van de urgentiescore tot 1984: 

De berekening geschiedde in eerste instantie automatisch. Aan de hand van de 
criteria duur van inschrijving, woonsituatie en slaapkamerterkort in verhou
ding tot het aantal leden van het huishouden werd door de computer een 
basisscore berekend. In praktijk bleek dat de verhouding tussen de criteria 
zodanig was dat de inschrijvingsduur pas na 4 jaar wachten behoorlijk wat 
punten opleverde en gaf alleen bij een ernstig slaapkamertekort van 3 of meer 
een aanzienlijke puntenverhoging. Deze onderwaardering van de overbezetting 
trof vooral buitenlandse woningzoekenden omdat zij relatief vaak krap behuisd 
zijn. Relatief hoge scores werden verkregen op grond van een sociale of 
medische indicatie die door de toetsingscommissie bij elk geval afzonderlijk 
werd vastgesteld op basis van sociale en/of medische rapportages. 

- Vaststelling van de urgentiescore na 1984: 
Belangrijkste verandering is dat er een maximaal bepaald is dat een woning
zoekende kan scoren, namelijk 108 punten. Het criterium 'inschrijf duur', dat 
op iedere woningzoekende van toepassing is, zorgt voor de zogenaamde 
'basisscore'. Na een wachttijd van 36 maanden bereikt elke woningzoekende 
automatisch de maximale score van 108 punten. Degene die in aanmerking 
komt voor een van de overige urgentiecriteria kan het aantal urgentiepunten, 
en daarmee mogelijk de wachttijd, aanzienlijk verkorten. Sociale of medische 
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indicatie levert een extra urgentie op van 0-108 punten, slaapkamertekort of 
beroepsvestiging 0-72 punten. 
Hoewel na 3 jaar wachttijd het aantal urgentiepunten maximaal is (namelijk 
108) hoeft dit niet te betekenen dat hierdoor automatisch de door de woning
zoekende gewenste woning kan worden betrokken. De werkelijke wachttijd is 
afhankelijk van de grootte van de vraag naar de betreffende categorie 
woningen onder de geregistreerde woningzoekenden. De minst populaire 
woningen met bovendien een hoge mutatiegraad zijn het snelst te betrekken. 

Sinds 1988 is in de verordening een koppeling gemaakt tussen de toekenning van 
extra urgentie en de wijkkeuze die een woningzoekende mag opgeven. Bij het 
aanvragen van extra urgentie moet een woningzoekende nu ook bereid zijn een 
woning in de stadsdelen Dukenburg of Lindenholt te accepteren. Slechts in 
bijzondere situaties kan er een "wijkgebonden" indicatie verstrekt worden 
(bijvoorbeeld, kinderen in directe omgeving van hulpbehoevende ouders). 

2.3.2 De organisatie van de woonruimteverdeling 

De Stichting Centrale Registratie Woningzoekenden (CR W) bestaat uit vertegen
woordigers van een aantal gemeenten (Nijmegen, Beuningen, Heumen, Wychen en 
Ubbergen) en de woningbeheerders uit deze gemeenten. Sinds november 1984 
zorgt de CR W niet alleen voor de centrale registratie, maar ook voor de 
centrale inschrijving en de informatieverschaffing. Verder toetst de Stichting 
CWR een verhuurvoordracht op doelmatigheid en rechtvaardigheid conform de 
woonruimteverordening, en geeft de woonvergunning af. De stichting bemiddelt 
ook ten behoeve van urgent of zeer urgent woningzoekenden. Er worden door 
de stichting geen woningen toegewezen. 
Indien er ten opzichte van de normen uit de verordening twee of meer afwij
kingen worden geconstateerd, of bij een gefundeerde twijfel, wordt de zaak 
doorverwezen naar de in 1982 opgerichte Commissie Gemeenschappelijke 
Woningtoewijzing. Hierin hebben woningcorporaties en makelaars-beheerders 
zitting en wordt geleid door een vertegenwoordiger van de afdeling Huisvesting. 
De specifieke afwijzing wordt daar nader onderzocht. Voorts worden de 
bewoningsvoorstellen voor woningen die moeilijker verhuurbaar zijn door ligging, 
prijs en staat van onderhoud, en die daarom al enige malen tevergeefs werden 
aangeboden, in deze commissie besproken. Ook toewijzingsgevallen waarin de 
sociale wijkopbouw een rol speelt, en daardoor hebben geleid tot een van de 
normen afwijzende verhuurvoordracht, komen op tafel. Kan de Commissie 
Gemeenschappelijke Woningtoewijzing niet tot een gezamelijk standpunt komen, 
dan neemt de verantwoordelijke wethouder in overleg met het hoofd afdeling 
Huisvesting de uiteindelijke beslissing. 
Ogenschijnlijk worden de belangen van de woningzoekenden en de doelstellingen 
van de gemeente met betrekking tot een doelmatige en rechtvaardige woonruim
teverdeling voldoende bewaakt door de diverse instanties en stichtingen. Ekkers 
(1984) stelt echter terecht de vraag of de toetsing van de toewijzing aan de 
regels van de woonruimteverordening voldoende onafhankelijk is. In belangrijke 
mate controleren de verdelers zichzelf. Zij hebben gemeenschappelijke belangen 
en verkeren in een riante positie deze te behartigen. Eerder is reeds vastgesteld 
dat de regels de nodige handelingsruimte bieden, daarnaast kan ook geconsta
teerd worden dat nog eens een vergroting van deze ruimte plaatsvindt via de 
organisatorische inrichting. 
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Ook binnen de eigen kringen waren in het verleden kritische geluiden te horen 
betreffende de organisatie van de woonruimteverdeling. In een discussienota 
( 1981 ), samengesteld door de woning beheerders, komen de volgende tekort
komingen naar voren: gebrek aan informatie, onvoldoende communicatie, 
onzekerheid over de procedures, kwalitatieve en kwantitatieve bezettingspro
blemen, veel onduidelijkheden bij woningzoekenden en tenslotte een niet
optimale woningverdeling. Op grond hiervan kan de discussienota worden 
beschouwd als een kritische reflectie op eigen werkwijze en functioneren. Een 
reflectie die duidelijk aangeeft dat achter de formele voorgevel de woningtoe
wijzing niet volgens de officiële regels en procedures verloopt (Ekkers, 1984 ). 

2.4 Allochtonen 

2.4.1 Nijmegen: bevolkiugskenmerken (zie tabel Bijlage 11.2.1) 

Op 1-1-1989 had Nijmegen 145.583 inwoners. Dit betekent dat er sinds 1970, 
ondanks een vermeerdering van bijna 20.000 woningen, zelfs een lichte daling 
van het inwoneraantal heeft plaatsgevonden. Op een enkel jaar na, is gedurende 
deze periode het positieve geboortesaldo lager dan het negatieve migratiesaldo. 
Het fenomeen 'suburbanisatie' is ook aan Nijmegen niet voorbij gegaan. De 
teruggang is overigens niet spectaculair; over een periode gerekend van circa 18 
jaar daalde het inwoneraantal met een kleine 3.000 mensen. Zeker in ver
gelijking met andere steden boven de 100.000 inwoners is dit een relatief 
geringe terugloop. 

De bijna 146.000 inwoners vormen samen ongeveer 70.000 huishoudens, zelf
standig wonend of op kamers. Mede door het grote aantal studenten wonen er 
in Nijmegen veel jonge alleenstaanden. Maar ook 25+'ers vormen in sterke mate 
één-persoonshuishoudens. Bijna de helft van de Nijmeegse huishoudens bestaat 
uit alleenstaanden2. Nog slechts 25% van de Nijmeegse huishoudens bestaat uit 
het traditionele gezin (man, vrouw en kind(eren)). 

Het inkomen bepaalt, naast de huishoudenssituatie, voor een belangrijk deel de 
mogelijkheden dat een huishouden heeft op de woningmarkt. Economisch gezien 
is de Nijmeegse bevolking niet erg "sterk" (Nijmegen, !989). Wanneer de 
werksituatie van de Nijmeegse bevolking van 18 jaar en ouder wordt bekeken 
dan blijkt dat van de Nijmeegse huishoudens minder dan de helft een inkomen 
uit arbeid heeft. De rest moet leven van een uitkering, beurs of pensioen. 
Daarbij bestaat wel een groot verschil tussen zelfstandig en onzelfstandig 
wonende huishoudens: van de onzelfstandig wonenden (totaal 15.700 huishoudens) 
heeft 74% geen inkomen uit arbeid, van de zelfstandig wonende huishoudens 
(totaal 54.300 huishoudens) 47%. 
Tot de zorggroepen, zoals die in de nota 'Volkshuisvesting in de jaren negentig' 
zijn afgegrensd3 , behoort in Nijmegen minstens 57% van de huishoudens: dat 
zijn ongeveer 40.000 huishoudens. Van de huishoudens in de zorggroep woont op 
dit moment ongeveer 72% zelfstandig, de rest woont op kamers of bij de SSHN 
(Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen). Zelfstandige huishoudens die tot de 
zorggroep behoren komen veel voor in Nieuw- West, de Zuidrand en vooral in 
Oud- West (Nijmegen, 1989). 

Wel kan er een koppeling gemaakt worden met de spreiding van deze groepen 
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over de Nijmeegse buurten. In de ver van het centrum gelegen Zuidrand 
(Grootstal, Hatert en Brakkenstein) is het aandeel allochtonen minder dan het 
stedelijk gemiddelde, in Nieuw- West (Hees, Heseveld en Neerbosch-Oost) net 
boven het gemiddelde en in Oud-West (Nije Veld, Biezen en Wolfskuil) ruim 
boven het gemiddelde. Alleen in Oud- West komen zowel veel huishoudens die tot 
de zorggroep behoren voor, als Turken en Marokkanen. 

2.4.2 Allochtonen 

Het aantal niet-Nedertanders in Nijmegen bedraagt 7615 (1989). De groep 
mediterranen 4 omvat bijna 5000 personen, ofwel 3,5% van alle Nijmegenaren. Het 
merendeel hiervan (3961; 2,9% van totaal) behoort tot de groep Turken en 
Marokkanen. Tussen 1974 en 1977 steeg het aantal mediterranen in Nijmegen 
met gemiddeld 213 per jaar. Tussen 1977 en 1980 was de groei gemiddeld 173, en 
na 1982 gemiddeld 74 per jaar. Van de verschillende mediterrane groepen zijn 
het vooral Turken en Marokkanen die de toename veroorzaken. Het totale aantal 
Italianen, Grieken en Spanjaarden nam in de periode 1977-1980 af met 78, en in 
1982-1988 met 200. 
De groep Surinamers en Antillianen, gedefinieerd naar nationaliteit enjof land 
van herkomst, bestaat uit 1936 personen (I ,4%). 

Tabel 2.3: Ontwikkeling van de grootste mediterrane groepen in Nijmegen 

1977 1982 1988 
Nat i ona l itei t abs. % abs. % abs. % 

Turken 1298 0.9 2100 1.5 2508 1.8 
Marokkanen 527 0.4 930 0.6 1306 0.9 
Italianen 251 0.2 282 0.2 211 0.2 
Grieken 146 0.1 133 0.1 104 0.1 
Spanjaarden 374 0.3 373 0.3 274 0.2 
Joegoslaven 425 0.3 488 0.4 434 0.3 

Bron: afdeling statistiek 1977, 1982, 1988 

Wanneer de leeftijdsopbouw van Turken en Marokkanen enerzijds, en die van de 
totale bevolking anderzijds met elkaar worden vergeleken, vallen de volgende 
zaken op (zie tabel Bijlage 11.2.2). 
Het aandeel jongeren onder de 20 jaar is zowel bij de Turken ( 41, I%) als bij de 
Marokkanen (48.9%) veel groter dan bij de totale bevolking (22,1 %). De tradi
tionele gezinssituatie komt bij de Turkse en Marokkaanse huishoudens dan ook 
veel vaker voor. Tevens valt op dat de groep boven de 65 jaar (de pensioen
gerechtigden) nagenoeg niet voorkomt onder de Turken en Marokkanen. 
Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat het aantal Turkse en Marokkaanse 
mannen tussen de 40 en 65 jaar ruim in de meerderheid is bij hun vrouwelijke 
leeftijdsgenoten (574 mannen ;239 vrouwen). Mogelijk is een aantal mannen in 
afwachting op gezinshereniging. Ook geldt dat alleenstaande Turken en Marok
kanen eerder tot gastarbeid zullen overgaan. 
Gegevens over de economische situatie van allochtonen ontbreken. 
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2.5 Samenvatting 

In vergelijking tot andere middelgrote steden (100.000-200.000 inwoners) heeft 
Nijmegen, ondanks de verliezen in de oorlog, een gemiddeld aandeel vooroor
logse woningen (28% ). Hoewel er sinds 1970 fors gebouwd is, is het inwoners 
aantal niet gestegen. Desondanks kent Nijmegen al vele jaren een zeer krappe 
woningmarkt. Alle segmenten hebben een vraagoverschot Het aantal woningzoe
kenden is, gerelateerd aan het aantal inwoners, bijzonder hoog. Langdurige 
leegstand (>6 maanden) komt dan ook nauwelijks voor. Wijken met een hoge 
mutatiegraad en veel leegstand liggen in de stadsdelen Lindenholt en Dukenburg. 
Vergeleken met de eengezinswoningen is de mutatiegraad in de etagewoningen 
duidelijk hoger (respectievelijk gemiddeld 6,1% en 13,4%). 

De krappe situatie op de woningmarkt is voor de gemeente Nijmegen reden 
geweest om de Woonruimtewet 1947 niet af te schaffen. Via de Woonruimtewet 
heeft de gemeente een instrument in handen, in de vorm van de woonruimte
verordening, om de verdeling van de woningen gedeeltelijk te beïnvloeden. Voor 
het in gebruik nemen van een zelfstandige woonruimte beneden een bepaalde 
huur- of koopprijs is een vergunning vereist. De gemeente kan in de veror
dening eisen stellen aan degene die een woning wenst te betrekken. 
Woningzoekenden moeten zich centraal inschrijven. De toewijzing van de 
woning, op basis van urgentie, wordt overgelaten aan de verschillende verhuur
ders. De gemeente toetst de voordracht van de beheerders en geeft de woonver
gunningen af. De laatste jaren is een toename te zien van het aantal toewij
zingsregels, c.q. uitzonderingen op de algemene regels, die voortkomen uit de 
situatie van de woningmarkt. 
Wat verder van belang kan zijn voor dit onderzoek is: 
- het maximum van I 08 urgentiepunten, zodat een groot aantal woningzoekenden 

wat mate van urgentie betreft gelijk zijn. 
- dat de woningverdelers in belangrijke mate zichzelf controleren; 
- woningzoekenden met persoonlijke urgentie ook woningen in de minder 

populaire uitbreidingswijken Dukenburg en Lindenholt moeten accepteren. 

Naar inwoneraantal is Nijmegen de negende stad van Nederland. Begin 1989 
huisvest Nijmegen in ruim 60.000 woningen ongeveer 145.000 personen. Van de 
totale bevolking behoren ongeveer 5000 personen tot de groep mediterranen 
(3,5% van totale bevolking). Een aanzienlijk deel hiervan behoort tot de groep 
Turken en Marokkanen (3961; 2,9% van totale bevolking). 
De groep Surinamers en Antillianen, naar nationaliteit en land van herkomst, 
bestaat uit 1936 personen (I ,4%). Het merendeel heeft de Nederlandse nationali
teit. 

noten bij hoofdstuk 2 

1. 
• aanvrager dient ouder dan 18 jaar te ZIJn; 
• hij dient juiste en volledige informatie te hebben verstrekt; 
• de aanvrager is economisch gebonden aan de regio Nijmegen. 
• voor koopwoningen die laatstelijk zijn verhuurd en zijn gebouwd voor 1965 geldt 

bovendien nog de regel, dat de aanvrager een huurwoning verlaat die door de gemeente 
kan worden toegewezen. 
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2. 
45% (15.000) van de één-persoonshuishoudens woont op kamers. De overige 55% {18.500) 
heeft een zelfstandige woonruimte. 

3. 
Zorggroepen: alleenstaanden met een besteedbaar inkomen tot f.22.000,· per jaar en 
overige huishoudens met een besteedbaar inkomen tot f.30.000,· per jaar. 

4. 
In de Nijmeegse statistieken wordt de volgende definitie voor mediterranen gebruikt: 
personen afkomstig uit landen rond de Middellandse Zee, Frankrijk niet meegerekend. 
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3 DE HUISVESTINGSSITUATIE VAN ALLOCHTONEN 

Inleiding 

De eerste onderzoeksvraag luidt; welke veranderingen hebben zich gedurende de 
jaren tachtig voorgedaan in de ruimtelijke concentratie van allochtone huishou
dens? Hierbij is een uitsplitsing gemaakt in wijk- en complexniveau (zie 
hoofdstuk I). In dit hoofdstuk staat de huisvestingssituatie op wijkniveau 
centraal. 
De huisvestingssituatie van de allochtonen eind jaren tachtig in Nijmgen kan 
gezien worden als het resultaat van verschillende ontwikkelingen die zich de 
afgelopen jaren hebben voorgedaan. Te denken valt aan de veranderingen binnen 
het woonruimteverdelingsbeleid, de oplevering van grote aantallen nieuwbouw
woningen, de relatief sterke groei van het aantal Turken en Marokkanen, het 
toewijzingsbeleid zoals dat door de verschillende woningbouwverenigingen 
gepraktiseerd wordt en stadsvernieuwingsingrepen. 

In paragraaf 3.1 wordt op stedelijk niveau de huisvestingssituatie van de 
Nijmegenaren en de allochtonen in beeld gebracht. Vervolgens wordt ingegaan 
op de ruimtelijke spreiding van allochtonen op wijkniveau. Achtereenvolgens 
komt aan bod de spreiding over de verschillende typen wijken naar bouwperiode 
(par 3.2.1 ), de mate van spreiding (par 3.2.2) en de dynamiek binnen de wijken 
met een meer dan gemiddelde concentratie Turken en Marokkanen (par 3.2.3 ). 

3.1 De huisvestingssituatie van allochtonen op stedelijk niveau 

De huisvestingssituatie van alle inwoners 

Alvorens in te gaan op de huisvestingssituatie van de buitenlanders eerst enkele 
opmerkingen over de huis~estingssituatie van de Nijmeegse bevolking: 
- naar woonvorm; (zie figuur Bijlage 11.3.1) 

De woonvorm verschilt per huishoudenscategorie. Een groot gedeelte van de 
alleenstaanden heeft woonruimte gevonden op de onzelfstandige markt. Van de 
twee-persoonshuishoudens woont het grootste gedeelte in een laagbouwwoning. 
Dit geldt in nog sterkere mate voor de huishoudens met kinderen. 
naar woonlasten; 
In de nota 'Volkshuisvesting in de jaren negentig' wordt de norm gesteld dat 
ieder die tot de zorggroep behoort eigenlijk niet meer dan f.450,- zou moeten 
verhuren. Is de huur hoger dan woont men te duur. In de omgekeerde situatie, 
inkomen boven de zorggrens en huur onder de f.450,-, woont men te goed
koop. 
Minimaal 8.500 Nijmeegse huishoudens wonen volgens Heerma's normen te 
duur, bijna 3.000 huishoudens wonen te goedkoop. In Nijmegen wordt dan ook 
in behoorlijke mate aanspraak op huursubsidie gemaakt: 12.000 à 14.000 
huishoudens krijgen huursubsidie (gemiddeld f.l50,- per maand). Te duur 
wonenden zijn vooral te vinden in de stadsdelen met de hoogste huren: 
Dukenburg, Lindenholt en Centrum (Woningmarktonderzoek Nijmegen, 1989). 
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De huisvestingssituatie van Turken en Marokkanen 

In 1989 is ten behoeve van het woningmarktonderzoek een enquete gehouden 
onder 5% van de Nijmeegse bevolking. Ook 5% van de Turken en Marokkanen 
heeft aan de enquete deelgenomen. De huisvestingssituatie van deze groep wijkt 
enigszins af van het Nijmeegs gemiddelde1: 

Turken en Marokkanen vormen meer dan de andere Nijmegenaren een 
traditioneel huishouden (ruim 40°i<J, ten opzichte van 25% van alle Nijmege
naren); 
de inkomenspositie van het "gemiddelde" Turkse of Marokkaanse huishouden is 
ongunstiger dan die van de Nijmeegse huishoudens met een Nederlandse 
nationaliteit: 51% van de zelfstandig wonende Turkse of Marokkaanse huis
houdens heeft een inkomen onder de f.2.000,- per maand tegenover 43% van 
de zelfstandige Nederlandse huishoudens. Bovendien is de gemiddelde gezins
grootte van Turken en Marokkanen, c.q. het aantal personen dat moet leven 
van dat inkomen, groter; 
Turken en Marokkanen wonen, zeker wanneer hun huishoudensvorm in 
aanmerking wordt genomen, relatief vaker meer in etagewoningen dan Neder
landse Nijmegenaren. 
gedeeltelijk samenhangend met het vorige punt (bijna alle etagewoningen 
behoren tot de huursector), wonen Turken en Marokkanen vooral in (goed
kope) huurwoningen. 
Turken en vooral Marokkanen zijn veel vaker 'zeer ontevreden' of 'ontevre
den' met hun huidige woonsituatie. Daarmee samenhangend is de verhuis
geneigdheid ook veel groter; 
Het aandeel Turken dat volgens Heerma's normen te duur, respectievelijk te 
goedkoop woont is vergelijkbaar met de situatie van de Nijmegenaren. 
Marokkanen wonen wel vaker 'te duur'. 

3.2 Huisvestingssituatie van allochtonen op wijkniveau 

In Nijmegen doen zich complexe processen van leegloop, groei en toeloop voor. 
Om zicht hierop te krijgen wordt de ruimtelijke situatie op drieërlei wijze 
bezien. 
Allereerst is onderzocht in hoeverre er sprake is van een verschuiving van 
Turken en Marokkanen enerzijds en Surinamers en Antillianen anderzijds van 
vooroorlogse naar naoorlogse wijken (par 3.2.1). De wijken zijn ingedeeld in een 
vijftal typen wijken. Door middel van verschillende peildata is de verschuiving 
in beeld gebracht. 
Vervolgens is bekeken de mate van concentratie van de onderzochte groepen 
(par. 3.2.2). Hiervoor zijn de begrippen lage, midden en hoge concentratie 
geïntroduceerd. Tabel 3.4 geeft aan welk deel van de allochtonen in wijken 
woont met meer dan het stedelijk gemiddelde aandeel allochtonen. 
Tenslotte is de dynamiek binnen de wijken met een meer dan gemiddeld aandeel 
Turken en Marokkanen onderzocht (par. 3.2.3 ). Bekeken is in hoeverre deze 
verschuiving heeft geleid tot nieuwe concentratiegebieden, respectievelijk het 
verdwijnen van de oude. 

Als basismateriaal dient de spreidingstabel van de onderzochte groepen over de 
verschillende wijken (zie bijlage II.3.2). Nijmegen wordt statistisch ingedeeld in 
5 stadsdelen, samen bestaande uit 39 wijken. Door middel van drie peildata 
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( 1978; 1982; 1989) is aan te geven in welke wijken concentraties van Turken en 
Marokkanen bestaan en waar sprake is van een groei of afname van de concen
tratie. Voor de groep Surinamers en Antillianen zijn alleen gegevens uit 1989 
voorhanden. 

3.2.1 Spreiding naar type wijk 

De typering van de wijken is gemaakt op basis van de samenstelling naar 
ouderdom van de woningvoorraad in een buurt op de eerste peildatum (1978). 
Door nieuwbouw en sloop kan de samenstelling van de woningvoorraad op de 
latere peildata veranderd zijn. De betreffende wijk verandert dan niet qua type. 
Dit speelt met name in de vooroorlogse stadsvernieuwingsgebieden. 

Turken en Marokkanen 

Hoewel het grootste deel van de Turken en Marokkanen nog steeds in de oudere 
wijken woont, vindt toch een toename plaats van de groep dat woonachtig is de 
naoorlogse wijken. Tabel 3.1 geeft aan welk aandeel van de allochtonen in de 
typisch naoorlogse wijken woont2. 

Tabel 3.1: Spreiding van Turken en Marokkanen naar type wijk 

1977 
Type wijk abs % 

vooroorlogs 902 49.7 
gemengd 529 29., 
'45· 159 159 8.8 
'60· 1 75 220 12., 
175·'89 5 0.3 

Totaal 1815 100.0 

% 
60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
<'45 gemengd 

1982 
abs % 

1436 47.4 
699 23.1 
285 9.4 
512 16.9 
98 3.2 

3030 100.0 

'45-'59 

' Wljkty 

1989 
abs % 

1427 36.0 
842 21.3 
463 11.7 

1002 25.3 
227 5.7 

3961 100.0 

'60-'75 

alle 
% 

19., 
30.9 
10.8 
29.7 
9.5 

100.0 

j'75 

- T /M: 1977 - T !M 1982 - T /M 1989 -Alle inw 1989 
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In Nijmegen vindt een verschuiving plaats van het aandeel Turken en Marok
kanen van de vooroorlogse en gemengde wijken naar de naoorlogse wijken. 
Opvallend is dat de sterkste groei in de wijken na 1960 plaatsvindt (respectie
velijk 12,4%; 20,1%; 31,0%). De wijken Neerbosch-Oost, Haterten de zes wijken 
in Dukenburg vallen onder dit type. Het zijn vooral de eerste twee wijken die 
de groei voor hun rekening nemen. 

De verdeling van alle Nijmegenaren over de verschillende typen wijken is, in 
tegenstelling tot de Turken en Marokkanen, gedurende de periode 1977 tot 1989 
slechts marginaal verschoven. 
Ten opzichte van alle Nijmegenaren zijn Turken en Marokkanen sterk overver
tegenwoordigd in de vooroorlogse wijken (verschil neemt af) en ondervertegen
woordigd in de gemengde wijken (verschil neemt toe). In de naoorlogse wijken, 
waar hun aandeel gestaag toeneemt, benadert de verdeling die van alle Nijmege
naren. 

Surinamers en Antillianen 

Tabel 3.2: Spreiding van Surinamers en Antillianen naar type wijk 

Sur i ./Anti l . Alle inw. 
1989 1989 

Type wijk abs % abs % 

vooroorlogs 222 11.5 26392 19.1 
gemengd 293 15.1 42611 30.9 
'45- '59 166 8.6 14960 10.8 
'60- '75 904 46J 40861 29J 

'75- '89 351 18.1 12977 9.5 

Totaal 1936 100.0 137801 100.0 

Bijna de helft van alle Surinamers en Antillianen woont in wijken gebouwd in 
de periode '60-'75. De woningen in deze wijken hebben een gemiddeld hogere 
huurprijs. Ten opzichte van alle Nijmegenaren zijn de Surinamers en Antillianen 
sterk oververtegenwoordigd in de naoorlogse wijken gebouwd na 1960. In de 
overige drie typen is deze groep ondervertegenwoordigd. 

Zowel in Nijmeegse woningmarktonderzoeken als bij de registratie van woning
zoekenden is de groep Surinamers en Antillianen niet apart gecategoriseerd. 
Daardoor is het moeilijk het geconstateerde verschil met de autochtonen c.q. 
Turken en Marokkanen te verklaren. In hoofdstuk 4 wordt niet verder ingegaan 
op de achtergronden van de huisvestingssituatie van Surinamers en Antillianen. 
Informanten noemen dat Surinamers en Antillianen veel minder dan de mediter
ranen gericht zijn op het goedkoopste segment van de woningmarkt. Andere 
onderzoeken bevestigen deze stelling. Vijgen e.a. (Amsterdam, 1986, p.l73) 
concluderen dat Surinamers hogere eisen stellen ten aanzien van grootte en 
kwaliteit van hun woningen en zijn bereid daarvoor de nodige lasten te dragen. 
Bovendien kennen zij beter de weg binnen de woningmarkt en maken zij, ten 
opzichte van Turken, meer gebruik van IHS. 
In de literatuur wordt verder de 5%-regeling genoemd als achtergrond voor de 
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aanwezigheid van Surinamers en Antillianen in de laat-naoorlogse wijken. De in 
'74 door het ministerie van CRM in het leven geroepen commissie voor Beleids
coördinatie ten behoeve van Rijksgenoten zorgde voor de opvang en huisvesting 
van de groeiende stroom migranten uit Suriname. De commissie voerde een 
gespreid vestigingsbeleid, zowel tussen als binnen de steden. Voor de definitieve 
huisvesting deed het ministerie van VRO een beroep op gemeenten en corpo
raties om op basis van vrijwilligheid woonruimte ter beschikking te stellen. Toen 
bleek dat dit beroep onvoldoende aanbod van woonruimte opleverde, werd in '75 
doelgroep van de 5%- Rijksvoorkeurregeling geherdefinieerd: 5% van alle met 
rijkssubsidie gebouwde woningwetwoningen moet gereserveerd worden voor 
rijksgenoten. De regeling werd soepel gehanteerd. In plaats van nieuwe wonin
gen konden eventueel ook bestaande woningen beschikbaar gesteld worden. Toch 
kan de 5%-regeling gezien worden als een van de achtergronden van het hoge 
aandeel in de laat na-oorlogse wijken. 

3.2.2 De mate van spreiding 

Bekeken is de mate van concentratie van de onderzochte groepen. Hiervoor zijn 
de begrippen lage, midden en hoge concentratie geïntroduceerd op basis van 
lokatiequotiënten (zie hoofdstuk I). Het lokatiequotiënt van een wijk geeft de 
verhouding weer tussen de onderzochte groep in een wijk en het stedelijk 
gemiddelde. Wanneer in een wijk het aandeel van de onderzochte groep lager is 
dan het stedelijk gemiddelde betekent dit dat het lokatiequotiënt lager is dan I. 

Bij het lezen van de tabel is het belangrijk te vermelden dat een wijk trend
matig (gelijk met het stedelijk gemiddelde) moet stijgen om op latere data het
zelfde lokatiequotiënt te behouden. Een wijk waar het procentuele aandeel van 
een allochtone groep gelijk blijft zal een lager lokatiequotiënt krijgen, als het 
stedelijk percentage allochtonen stijgt. Bijvoorbeeld, een wijk met een aandeel 
Turken en Marokkanen van 5, I% in 1977 heeft een lokatiequotiënt tussen 3-4 (3 
tot 4 keer het stedelijk gemiddelde: 3,9%-5,2%). Waneer het aandeel in 1982 en 
1989 nog steeds 5,1% is, zakt de wijk naar lokatiequotiënt 2-3 (4,2%-6,3%), 
respectievelijk naar lokatiequotiënt 1-2 (2,9%-5,8<).-b). 

Turken en Marokkanen 

Tabel 3.3: wijken met meer dan gemiddeld aandeel Turken en Marokkanen 

1977 1982 1989 

wijk abs % wijk abs % wijk abs % 

> 4 keer 3 527 29.0 3 798 26.3 2 182 4.6 

3-4 keer 360 19.8 1 453 15.0 2 1015 25.6 

2-3 keer 0 0 0.0 2 492 16.2 440 11.1 

1-2 keer 5 531 29.3 4 514 17.0 6 1344 33.9 

<1.3 23 397 21.9 24 773 25.5 23 980 24.8 

Totaal 32 1815 100.0 34 3030 100.0 34 3961 100_0 

Sted.gemid_ 1.3% 2.1% 2.9% 
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Tabel 3.3 geeft aan welk deel van de Turken en Marokkanen in wijken woont 
met meer dan het stedelijk gemiddelde aandeel Turken en Marokkanen. 
De tabel laat een sterke groei zien van het aandeel Turken en Marokkanen in 
Nijmegen (het stedelijk gemiddelde). 
In zijn algemeenheid kan men zeggen dat er een lichte toename is van de 
spreiding van Turken en Marokkanen over de wijken. Dit blijkt enerzijds uit 
een stabilisering van het aandeel Turken en Marokkanen dat woont in wijken 
met een concentratie onder het stedelijk gemiddelde (respectievelijk 22%; 26%; 
25%). In 1989 woont 59% van de Turken en Marokkanen in wijken met een loka
tiequotiënt lager dan 2 (minder dan 2 keer gemiddelde). Anderzijds blijkt de 
toenemende spreiding uit een sterke afname van het aandeel dat in wijken 
woont met een hoge concentratie (>4 keer gemiddelde). 
De tussen liggende categorieën 2-3 en 3-4 keer gemiddeld vertonen een grillig 
verloop. Toenamen en afnamen wisselen elkaar af. Zo spreekt de toename in 
wijken met een midden-concentratie (3-4 keer gemiddelde) de hierboven 
geconstateerde spreiding deels tegen. 

Het aantal wijken met een hoger percentage Turken en Marokkanen dan I 0% 
blijft gedurende de onderzochte periode ongeveer gelijk (1977: 2 wijken; 1982: 3; 
1989: 2). Bovendien is bij de twee wijken uit 1989, met een aandeel Turken en 
Marokkanen boven de 10%, het aandeel ten opzichte van 1982 gedaald. Slechts 
de wijk Ooyse Schependom komt boven de 15% uit. Het absoluut aantal Turken 
en Marokkanen in deze wijk is erg laag (34 personen). 

Surinamers en Antillianen 

Tabel 3.4: Wijken met een meer dan gemiddeld aandeel Surinamers/ Antillianen 

Aandeel Sur./Antill. 

> 4 keer gemiddelde 

3-4 keer gemiddelde 
2·3 keer gemiddelde 
1·2 keer gemiddelde 
< 1 keer gemiddelde 

Totaal 
Stedelijk gemiddelde 

llijken 
abs 

5 

7 

21 

34 

Surin./Anti l. 
abs % van tot. 

170 8.8 

522 26.9 
513 26.5 
731 37.8 

1936 100.0 
1,4% 

Er zijn geen gegevens over de spreiding van Surinamers en Antillianen op 
eerdere data. Geen trend maar een momentopname ( 1989). 
De tabel laat zien dat Surinamers en Antillianen minder geconcentreerd wonen 
dan de Turken en Marokkanen. 9°ÁJ woont in de hoge concentratiewijk Lankforst 
uit de jaren zestig. In de wijk staan, vergeleken met wijken van hetzelfde type, 
veel woningen met een huurprijs onder de f.500,-. De mutatiegraad is hoog. 
27% van de Surinamers en Antillianen woont in vijf lage concentratie gebieden 
(lokatiequotiënt 2-3). Hiervan heeft Groenewoud (type '45-60) een sterk 
afwijkende opbouw van de woningvoorraad. 64% wordt beheerd door de Stichting 
Studentenhuisvesting Nijmegen. Beyendaal huisvest absoluut gezien slechts 17 
Surinamers en Antillianen. De andere drie wijken zijn gebouwd na 1960. 
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3.2.3 Concentraties op wijk- en buurtniveau 

Nijmegen wordt statistisch ingedeeld in 5 stadsdelen, samen bestaande uit 39 
wijken. De spreiding van Turken en Marokkanen is bekeken op drie peildata: 
1978, 1982 en 1989 (tabel Bijlage 11.3.2). De ontwikkeling in de wijken is nader 
onderzocht aan de hand van het lokatiequotiënt het aandeel Turken en Marok
kanen in een bepaalde wijk wordt daarbij gerelateerd aan het stedelijk gemid
delde. In figuur 3.5 is voor wijken met een bovengemiddeld aandeel Turken en 
Marokkanen de ontwikkeling in de onderzochte periode aangegeven. 

De wijken in 1989 met de hoogste concentratie Turken en Marokkanen liggen in 
of rond het centrum, en zijn van het type voor- of vroeg naoorlogs: Bottendaal 
(absoluut 436: 9,8%), Ooyse Schependom (34: 16,3%), Goffert (148: 11,7%), Nije 
Veld (440: 8,6%) en de Wolfskuil (579: 8,9%). De eerste drie genoemde wijken 
hebben in de periode 1977-1989 eerst een toename, en vervolgens een afname 
van het aantal Turken en Marokkanen gekend. De laatste twee genoemde wijken 
kennen over de hele periode een groei. 
In de naoorlogse uitbreidingswijken Dukenburg en Lindenholt heeft slechts 
Meijhorst een hoger percentage Turken en Marokkanen (I 72: 4, 7%) dan het 
gemiddelde van heel Nijmegen (2,9%). Opvallend is dat, in tegenstelling tot de 
tendens in vele naoorlogse wijken, in Meijhorst het aandeel Turken en Marok
kanen in 1989 niet verder gegroeid is ten opzichte van 1982 ('82: 4,9%; '89: 
4,7%). 

Figuur 3.5: Lokatiequotiënt van wijken met een concentratie Turken/Marokkanen 
lok.q 
7,-~~----,---------, 

90 

QL---------L-------~ 

1977 1983 1988 

- Vooroorlogs 

-- Vooroorlogs 

Beneden& tad 

lok q 
7,---------~-----------, 

- Gemengd 

'45-'59 

- '60-'75 

Wolfskuil 

Meijhorst 
Heseveld 
Hatertee Hei 

1 Neerbosch 

Centrum 
QL-________ _L ________ ~ 

1977 1983 1988 

De wijken met een lage, midden en hoge concentratie kunnen als volgt gety
peerd worden: 
• Bottendaal (wijkcode 02; type: vooroorlogs): 

Zeer oud woningbestand, veel boven- en benedenwoningen, technische 
kwaliteit matig, relatief veel particuliere verhuur, aanwezigheid van kamerver
huurbedrij ven. Recentelijk is ook veel nieuwbouw opgeleverd. 
De wijk heeft een heterogene bevolkingssamenstelling. Al vanaf 1974 schom
melt het aandeel Turken en Marokkanen rond de 10%. Er zijn weinig sociale 
spanningen in de wijk. De wijk heeft voorzieningen gericht op buitenlanders: 
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Turkse winkels, activiteiten vanuit het buurthuis. 
• Oud- West (vooroorlogs en gemengd): 

Oud-West is een stadsdeel opgebouwd uit drie "echte" Nijmeegse volkswijken3: 

Biezen. Wolfskuil en Nije Veld (respectievelijk buurten 20, 21, 10). De woning
voorraad is hier heel specifiek van samenstelling (hoofdzakelijk oude laagbouw 
in beheer bij een van de woningbouwverenigingen). De gemiddelde huurprijs 
ligt onder het stadsgemiddelde. 
De bevolkingssamenstelling is navenant specifiek, veel "echte" Nijmegenaren, 
maar (vanwege het grote aantal goedkope huurwoningen) ook veel buitenlandse 
huishoudens (respectievelijk 3,8°/b, 10,5%, 11,0%). Hun aandeel is de afelopen 10 
jaar sterk gegroeid. Verder is in de wijken sprake van een lager dan gemid
deld inkomensniveau en een verhoogde werkeloosheid. In samenhang hiermee is 
er nogal wat sociale problematiek. De verhouding tussen allochtonen en 
autochtonen, met name in Nije Veld, is slecht. Nije Veld heeft een aantal op 
Turken en Marokkanen gerichte voorzieningen (koffiehuis, winkels, wijkcen
trum). 
Al deze factoren, het specifieke woningaanbod, de bevolkingssamenstelling en 
de (geïsoleerde) ligging, lijken de verklaringsgronden te vormen voor de 
beperkte populariteit van Oud- West. Anderzijds is de tevredenheid van de 
huidige bewoners in deze wijken gemiddeld niet lager dan elders in Nijmegen 
en blijven verhuizers vaak binnen de wijk wonen. 
Verder geldt dat in alle drie de wijken de mutatiegraad hoger is dan het 
stadsgemiddelde (uitgezonderd meergezinswoningen in Wolfskuil). De structu
rele leegstand is alleen in Wolfskuil duidelijk hoger dan het gemiddelde. 

• Goffert (wijkcode 12; type: vooroorlogs): 
In deze wijk woont in 1989, op de Ooyse Schependom na, het hoogste aandeel 
Turken en Marokkanen. Al in de jaren zeventig is begonnen met de woning
verbetering. Zowel voor als na de stadsvernieuwingsingreep is het aandeel 
Turken en Marokkanen hoog gebleven. Toch heeft de wijk Goffert niet de 
laagste huren van de stad. De mutatiegraad in de eengezins- en etagewoningen 
ligt onder het stedelijk gemiddelde. 

• Heseveld (wijkcode 23; type: vroeg-naoorlogs): 
De kwaliteit van de woningen is redelijk. Het gaat om kleine na-oorlogse 
woningen met veel kamers, gebouwd voor 1960. Er wordt een aanvang 
gemaakt met de verbetering van de woningen. De mutatiegraad van de 
eengezinswoningen is laag, die van de meergezinswoningen hoog, ten opzichte 
van het stedelijk gemiddelde. De vraagdruk is laag en de ontevredenheid met 
de woonomgeving groot. De wijkvoorkeur door Turkse en Marokkaanse 
woningzoekenden is aanzienlijk. 
Het aandeel Turken en Marokkanen is de laatste jaren zeer sterk gestegen. 

• Neerboseh-Oost (wijkcode 24; type: 1960-1975): 
Neerboseh-Oost ligt op een behoorlijke afstand van het stadscentrum. In de 
wijk staan relatief veel etage-huurwoningen. Het aandeel woningen onder de 
maandhuur van f.500,- is laag. De mutatiegraad is laag tot gemiddeld. De 
wijkvoorkeur voor Neerboseh-Oost door Turkse en Marokkaanse woningzoe
kenden is aanzienlijk. 

• Meijhorst (wijkcode 33; type: 1960-1975): 
De wijk Meijhorst ligt in de uitbreidingsgebied Dukenburg. Samen met de 
stadsdeel Lindenholt is Dukenburg is duidelijk minder populair, zeker bij de 
Turken en Marokkanen. Beide stadsdelen hebben ook de hoogste mutatiegraden 
(zie hoofdstuk 2). Het is opvallend dat, binnen de stadsdelen, alleen de wijk 
Meijhorst een hoog aandeel Turken en Marokkanen (naast ook Surinamers en 
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Antillianen) heeft . Op grond van woningkenmerken is hier geen reden voor 
aan te geven. De huurprijs is hoog, merendeel is etagebouw en de wijkvoor
keur van Turkse en Marokkaanse woningzoekenden voor de wijk Meijhorst is 
Ia a g. 

Ondanks verschillen in kenmerken tussen de wijken kunnen enkele algemene 
opmerkingen gemaakt worden. Het blijkt dat in de gebieden met een hoge 
concentratie, dat zijn vooral de oudere wijken, het aandeel Turken en Marok
kanen niet verder toeneemt. In 1989 komen de concentraties niet meer boven de 
12% uit, uitgezonderd de wijk Ooyse Schependom. De oudere wijken kenmerken 
zich door goedkopere woningen met relatief vee! kamers. De kwaliteit van de 
voorraad is wisselend evenals de mutatiegraad. 
De wijken met een stijgende concentratie Turken en Marokkanen zijn van 
verschillende typen: vooroorlogs (Nije Veld), gemengd (Wolfskuil) en naoorlogs 
(Heseveld en Neerbosch-Oost) . Deze wijken verschillen in aandeel goedkope 
woningen en mutatiegraad. 
In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de achtergronden van de huisves
tingssituatie van Turken en Marokkanen. 

Foto 3: In de vroeg naoorlogse wijk Heseveld is het aandeel Turken en Marok
kanen de laatste jaren sterk gestegen . 

3 .3 Samenvatting 

In hoofdstuk 3 is ingegaan op de huisvestingssitustie van allochtonen op 
stedelijk en wijkniveau . Turken en Marokkanen vormen meer dan de andere 
Nijmegenaren een traditioneel huishouden (ruim 40%), hun inkomenspositie is 
gemiddeld lager, ze wonen relatief veel meer in etagewoningen, zijn vaker 
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ontevreden met hun huidige woonsituatie en zijn vooral woonachtig in de (goed
kope) huurwoningen. 
Hoewel het grootste deel van de Turken en Marokkanen nog steeds in de oudere 
wijken woont, vindt toch een toename plaats van het aandeel van deze groep 
dat woonachtig is in de naoorlogse wijken, met name in de wijken gebouwd na 
1960. Ten opzichte van alle inwoners zijn de Turken en Marokkanen sterk 
oververtegenwoordigd in de vooroorlogse wijken (verschil neemt af) en onder
vertegenwoordigd in de gemengde wijken (verschil neemt toe). In de naoorlogse 
wijken, waar hun aandeel gestaag toeneemt, benadert de verdeling die van alle 
Nijmegenaren. 
In zijn algemeenheid kan men zeggen dat er een toename is van de spreiding 
van Turken en Marokkanen over de wijken. 

Bijna de helft van alle Surinamers en Antillianen woont in wijken gebouwd in 
de periode '60-'75. Ten opzichte van alle Nijmegenaren is deze groep sterk 
oververtegenwoordigd in de naoorlogse wijken gebouwd na 1960. In de overige 
drie typen is deze groep ondervertegenwoordigd. De Surinamers en Antillianen 
wonen minder geconcentreerd dan de Turken en Marokkanen. 
Geconcludeerd kan worden dat er verschillen bestaan tussen Turken en Marok
kanen en Surinamers en Antillianen wat betreft de mate van concentratie en het 
type wijk waar de groep woont. 

Wanneer de concentratiegebieden nader bekeken worden blijkt dat in de 
gebieden met een hoge concentratie, dat zijn vooral de oudere wijken, het 
aandeel Turken en Marokkanen niet verder toeneemt. In 1989 komen de 
concentraties niet meer boven de 12(Yo uit. De oudere wijken kenmerken zich 
door goedkopere woningen met relatief veel kamers. De kwaliteit van de 
voorraad is wisselend, evenals de mutatiegraad. 
De wijken met een stijgende concentratie Turken en Marokkanen zijn van 
verschillende typen: vooroorlogs (Nije Veld), gemengd (Wolfskuil) en naoorlogs 
(Heseveld en Neerbosch-Oost). Deze wijken verschillen in aandeel goedkope 
woningen en mutatiegraad. De wijkvoorkeur van Turkse en Marokkaanse 
woningzoekenden is relatief hoog. 

noten bij hoofdstuk 3 

1. 
Het aantal geënqueteerde Turken en Marokkanen is te gering om absolute uitspraken te 
kunnen doen. 

2. 
Overzicht van de type wijken: 
• Vooroorlogse wijken (<1945): 
· Altrade; Ooyse Schependom; Benedenstad; Centrum; Bottendaal; Nije Veld; Goffert; 

Biezen. 
• Gemengde wijken: 
· Galgenwaard; Hunnerberg; Hengstdal; Kwakkenberg; Hazenkamp; St. Anna; Heyendaal; 

Brakkenstein; ~olfskuil; Hees. 
• Vroeg·naoorlogs (1949-1959): 
- Gr~~newoud; Hatertse Hei; Grootstal; Heseveld. 
• naoorlogs (1960-1974): 
- Hatert; Neerbosch-Oost; Tolhuis; Zwanenveld; Mei jhorst; Lankforst; Aldenhof; Malvert; 
~eezenhof; Vogelzang; Staddijk. 

• Laat na-oorlogs (>1975): 
- 't Acker; De Kamp; Overig Lindenholt. 
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3. 
Yoningmarktonderzoek Nijmegen 1989, p.41. 
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4 ACHTERGRONDEN BIJ DE HUISVESTINGSSITUATIE 

Inleiding 

Nu de veranderingen in de huisvestingssituatie van allochtone huishoudens op 
wijkniveau in beeld gebracht zijn, kan ingegaan worden op de achtergronden die 
hierbij een rol gespeeld hebben. Daarmee wordt een antwoord gegeven op de 
tweede onderzoeksvraag in relatie tot onderzoeksvraag la (wijkniveau): 
Welke oorzaken zijn op lokaal niveau aan te geven? Welke invloed hebben 
hierbij de processen op de woningmarkt in het algemeen en welke invloed heeft 
het gevoerde woonruimteverdelingsbeleid in het bijzonder? 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre processen op de woningmarkt van 
invloed zijn op de ruimtelijke spreiding van allochtonen in Nijmegen. Naast 
ontwikkelingen in de woningvoorraad, via stadsvernieuwing en nieuwbouw (par. 
4.1 ), speelt de distributie van woningen in dit verband een belangrijke rol (par 
4.2). Zaken als woonruimteverdelingsbeleid, handelingsruimte van toewijzers bij 
het zoeken van geschikte kandidaten, urgentiesystemen en woonwensen van 
allochtone woningzoekenden kunnen direct danwel indirect van invloed zijn op 
de ruimtelijke spreiding van allochtonen. 

4.1 De dynamiek van de woningvoorraad 

4.1.1 Sectoren 

Eerder is opgemerkt dat Turken en Marokkanen sterk gericht zijn op de sociale 
huursector. Verder is in paragraaf 3.2.3 een korte beschrijving gegeven van de 
wijken met een bovengemiddeld aandeel Turken en Marokkanen. Twee kenmerken 
komen herhaaldelijk terug bij de wijkbesprekingen, namelijk aandeel woningen 
met een lage huurprijs en aandeel eengezinswoningen. Bij de bespreking van de 
woonwensen van Turken en Marokkanen (par. 4.2.2) wordt geconstateerd dat zij 
een grote voorkeur hebben voor goedkopere enjof eengezinswoningen in de 
sociale huursector. Aldus ligt het in de verwachting dat concentraties Turken en 
Marokkanen vooral aangetroffen worden in de wijken waar deze woningen 
voorhanden zijn1. Dit blijkt slechts ten dele het geval te zijn. De vijf wijken 
met het hoogste aandeel goedkope ( <f.500,-) huurwoningen zijn niet dezelfde als 
de vijf wijken met het hoogste aandeel Turken en Marokkanen. Hetzelfde geldt 
voor de relatie tussen aandeel eengezinswoningen en aandeel Turken en Marok
kanen. 
Opvallend is dat de wijken met de sterkste groei van Turken en Marokkanen, 
namelijk Neerboseh-Oost en Heseveld, juist rond het Nijmeegse gemiddelde 
zitten wat betreft omvang goedkope huurwoningen. Ook het aandeel laagbouw
woningen in deze wijken ligt laag. In Neerboseh-Oost staan wel relatief veel 
etagewoningen (maisonnettes en portiekwoningen). Gezien de lage mutatiegraad 
in de laagbouw en de hoge mutatiegraad in de etagebouw, is het aannemelijk dat 
de Turken en Marokkanen in Neerboseh-Oost en Heseveld vooral in de etage
bouw terechtgekomen zijn. 
De wijken met een hoog aandeel Turken en Marokkanen kenmerken zich door 
een hoog mutatiecijfer in de etagewoningen. Van een verband is echter geen 
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sprake, omdat er ook een substantieel aantal wijken is met wem1g Turken en 
Marokkanen en toch een hoge mutatiegraad in de etagewoningen (o.a. Dukenburg 
en Lindenholt). 
Tenslotte kunnen de wijken vergeleken worden op hun mate van sociale 
achterstand 2. In de Sociale Atlas (Nijmegen 1989) worden de wijken gerang
ordend, lopend van relatief gunstig naar ongunstig via een vijfpuntsschaal ( ++, 
+, 0, -, -- ). Alle wijken met een hoog aandeel Turken en Marokkanen scoren 
negatief of dubbel negatief wat betreft de sociale achterstand. Het omgekeerde 
geldt ook, wijken met een hoge sociale achterstand huisvesten veel Turken en 
Marokkanen. Nadrukkelijk dient vermeld te worden dat geen van de gebruikte 
indicatoren betrekking heeft op de nationaliteit3. 

Tabel 4.1: Kenmerken van wij ken met een hoog aandeel Turken en Marokkanen 

Turken/Marok. S/A <500 laag etage Mutatie (1988) achter 
1977 1982 1989 1989 1989 1989 1989 laag· etage· stand 
% % % % % % % bouw bouw 

Goffert 10.2 15.6 11.7 2.7 55 48 33 4.0 8.8 
Bottendaal 8.1 12.4 9.8 1.2 56 27 45 7.5 11.7 
llol fskui l 4.8 6.8 8.9 0.6 70 69 11 10.7 19.8 
llillemskw. 2.2 5.1 8.6 0.8 89 86 14 7.5 17.8 
Neerb.·Oost 0.4 1.6 5.1 1.3 32 27 50 4.9 13.3 0 
Heseveld 1.0 1.6 4.4 1.1 44 29 21 3.8 18.1 
Biezen 1.6 2.5 3.0 0.5 48 51 12 8.4 9.2 

Nijmegen 1.4 2.1 2.9 1.4 38 36 28 6.1 8.6 

S/A: percentage Surinamers en Antillianen in de wijk. 
<500: aandeel huurwoningen t.o.v. de totale voorraad onder de f.500,· per maand. 
laag: aandeel laagbouw-huurwoningen t.o.v. de totale voorraad. 
etage: idem voor etage-huurwoningen (flats, maisonnettes, boven· en benedenwoningen). 
Achterstand: indicatie voor de sociale achterstand, Sociale atlas Nijmegen, 1989, p.90 
(··:ongunstig; O:gemiddeld; ++:gunstig). 

4.1.2 Nieuwbouw 

Het aandeel Turken en Marokkanen in de uitbreidingswijken is, met uitzondering 
van de wijk Meijhorst, laag. Wel valt over de onderzochte periode een toename 
van het aandeel in elke wijk te constateren. De wijken kenmerken zich door 
een relatief hoge huurprijs, een bovengemiddeld aandeel laagbouwwoningen in de 
huursector en een zeer hoge mutatiegraad (vooral in de hoogbouwwoningen). Met 
name de hoge mutatiegraad zorgt er voor dat het aandeel Turken en Marok
kanen in de uitbreidingswijken in toenemende mate een afspiegeling wordt van 
het aandeel Turken en Marokkanen in het woningzoekendenbestand, gelet op de 
wijkvoorkeuren. Hier tegenover staat dat in de enige wijk waar sprake is van 
een concentratie van Turken en Marokkanen (Meijhorst) het aandeel sinds 1982 
is gedaald. 
In tegenstelling tot het aandeel Turken en Marokkanen, is het aandeel Surina
mers en Antillianen in de uitbreidingswijken hoog. 
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Tabel 4.2: Kenmerken van enkele wijken in Dukenburg en Lindenholt 

Turken/Marok. S/A <500 laag etage Mutatie ( 1988) achter 

1977 1982 1989 1989 1989 1989 1989 laag- etage- stand 

% % % % % % % bouw bouw 

Dukenburg 
- Tolhuis 0.3 0.4 1.0 2.2 29 41 31 8.7 21.0 0 
- Mei jhorst 2.0 4.9 4.7 3.5 27 31 57 9.0 15.1 
- Aldenhof 0.7 1.8 3.0 2.2 38 51 35 5.4 21.2 0 
- Malvert 0.8 1.4 2.1 1.1 24 53 47 3.8 13.5 + 

Lindenholt 
't Acker 2.0 2.9 18 55 16 10.9 28.6 

· De Kamp 1.1 1.9 2.8 13 32 18 10.1 21.7 0 

Nijmegen 1.4 2.1 2.9 2.7 38 36 28 6.1 8.6 

<500: aandeel huurwoningen t.o.v. de totale voorraad onder de f.500,- per maand 
laag: aandeel laagbouw-huurwoningen t.o.v. de totale voorraad 
etage: idem voor etage-huurwoningen (flats, maisonnettes, boven- en benedenwoningen). 
Achterstand: indicatie voor de sociale achterstand, Sociale atlas Nijmegen, 1989, p.90 
(·-:ongunstig; O:gemiddeld; ++:gunstig) 

4.1.3 Stadsvernieuwing4 

In 1979 beschrijft de nota 'Toewijzingsbeleid stadsvernieuwing' hoe de woon
ruimteverordening in stadsvernieuwingsgebieden nader wordt geregeld. Hierin is 
onder andere bepaald dat huidige legale hoofdbewoners voorrang krijgen bij de 
toewijzing na renovatie en dat er met bewoners en wijkvertegenwoordigers 
overleg moet zijn over de gewenste bevolkingsopbouw. Verder wordt, na de 
huidige legale bewoners, voorrang gegeven aan exbewoners die vanwege verkrot
ting, sloop e.d. eerder verhuisd zijn uit de wijk, en aan andere die een direkte 
binding met de wijk hebben. 
Ondanks dat in de oude wijken hoge concentraties Turken en Marokkanen voor 
kwamen, zijn zij in de periode voor 1983 nauwelijks betrokken geweest bij het 
stadsvernieuwingsproces. Zij woonden veelal in de particuliere woningen, als 
huurder of als eigenaar, waar de stadsvernieuwing op dat moment nog voorbij 
ging. 

Situatie voor 1983 
De stadsvernieuwing werd uitgevoerd in de buurten Bottendaal, Goffert, Wolfs
kuil en Nije Veld. Alleen in Wolfskuil is door sloop het aantal vooroorlogse 
woningen teruggelopen (met 360 woningen). In de overige drie wijken is zeer 
beperkt gesloopt. Wel zijn er in alle vier de wijken veel (premie- )woningen 
bijgebouwd op vrijkomende bedrijfsterreinen en plekken waar scholen stonden. 
In alle vier de wijken is in 1982 het aandeel Turken en Marokkanen hoog en 
bovendien ten opzichte van 1977 gestegen. In de periode na 1982 treedt een 
daling op van het aandeel Turken en Marokkanen in de wijken Bottendaal en 
Goffert. Buiten deze stadsvernieuwingsgebieden kwamen voor 1982 geen concen
traties van Turken en Marokkanen voor. Dat ze niet méér over de stad ver-
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spreid woonden had vooral te maken met de hoge huren in de nieuwe uitbrei
dingsgebieden. 
Vooral ten behoeve van de etnische minderheden (relatief grote gezinnen) 
werden in de Kolpingbuurt (Goffert) woningen samengevoegd. Daartoe werd 
gebruik gemaakt van een gemeentelijk fonds. De woningbouwcorporaties waren 
niet zo gelukkig met de concentratie van etnische minderheden in delen van hun 
bezit en probeerden een spreidingsbeleid te voeren (SVEM- I, 1984 ). 
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Figuur 4.3: Woningvoorraad naar bouwperiode in enkele stadsvernieuwingswijken, 
1976 en 1989 

Situatie na 1983 
Inmiddels is een groot gedeelte van het gemeentelijk grondgebied aangewezen 
als stadsvernieuwingsgebied. Het omvat de gehele vooroorlogse stad en verschil
lende naoorlogse wijken. 
Na 1983 neemt de aanpak van de particuliere woningvoorraad toe. Daarnaast 
wordt steeds meer gedaan aan groot-onderhoud van het naoorlogse woning
bestand van de corporaties (Wolfskuil, Biezen, Heseveld en Hatertse Hei). 
De spreiding van Turken en Marokkanen in 1989 is ten opzichte van voorgaande 
jaren enigszins veranderd. Opvallend is dat in de oudere, vooroorlogse stadsver
nieuwingsbuurten (Bottendaal en Goffert) het percentage Turken en Marokkanen 
in de periode 1983-1989 is afgenomen. In Bottendaal is slechts 19% van de 
woningvoorraad in het bezit van de woningbouwverenigingen, terwijl de helft 
van de woningen door particulieren verhuurd wordt. Het is aannemelijk dat de 
daling van het aandeel Turken en Marokkanen met name in de particuliere 
huursector plaats heeft gevonden. 
In Nije Veld (veel goedkope huurwoningen) is het aandeel Turken en Marok
kanen wel verder gestegen. Ook Wolfskuil (naast vooroorlogse ook naoorlogse 
woningen) kent een stijging van het aandeel Turken en Marokkanen. In beide 
wijken wordt ongeveer 60% van de voorraad beheerd door sociale verhuurders. 
In wijken waar nu stadsvernieuwingsprocessen geïnitieerd worden (Biezen, 
Heseveld en Hatertse Hei) neemt het aandeel Turken en Marokkanen trendmatig 
(volgens het stadsgemiddelde) of boventrendmatig toe. Ondanks de verbeteringen 
blijven de woningen in deze wijken tot de lagere huurcategorieën behoren. 
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Het stadsvernieuwingsbeleid wordt niet categoraal uitgevoerd wat betreft de 
etnische minderheden. Wei zijn de beleidsmakers zich bewust van de aanwezig
heid van minderheden in de stadsvernieuwingsbuurten. Bij het verbeteringsproces 
wordt geprobeerd belemmeringen voor participatie door Turken en Marokkanen 
op te heffen. 

Foto 4: Ook in de naoorlogse wijken wordt nieuwbouw gerealiseerd. 

4.2 De woningdistributie 

De woningdistributie speelt bij de ruimtelijke spreiding van Turken en Marok
kanen over de stad een belangrij ke rol. Enerzijds, zoals reeds eerder geconsta
teerd is, omdat Turken en Marokkanen meer dan autochtonen aangewezen zijn 
op woningen in de non-profitsector. Anderzijds omdat de kaders van de 
woningdistributie en de al dan niet actieve opstelling van de gemeente, de 
handelingsruimte van de verhuurders bij het toewijzen van woningen bepaalt. 
Het woningbezit van de corporaties ligt verspreid over de verschillende wijken. 
Er zijn zowel wijken waar slechts een sociale verhuurder opereert, als meerdere 
sociale verhuurders. Het individueel plaatsingsbeleid per verhuurder kan aldus 
invloed uitoefenen op de ruimtelijke spreiding van Turken en Marokkanen over 
de verschillende wijken. 

De beleidsontwikkelingen rond de woonruimteverdeling wordt in de nuvolgende 
paragraaf beschreven (par 4.2.1 ). Vervolgens wordt ingegaan op de praktijk van 
de woningtoewijzing van enkele sociale verhuurders (par 4.2.2). Afgesloten wordt 
met een kwantitatieve analyse van de woonwensen van en de toewijzing aan 
Turken en Marokkanen (par 4.2.3) . 
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4.2.1 De toewijzingsprocedure bij de woningbouwverenigingen 

De formele toewijzingsprocedure valt uiteen in een aantal stappen, begin
nend bij de centrale inschrijving bij Centrale Registratie Woningzoekenden 
(CR W) en eindigend bij de uiteindelijke toewijzing. De invulling van de 
tussenliggende stappen kunnen verschillen per woningbouwvereniging 
waarvan de woningzoekenden uiteindelijk een woning gaat huren. 
In het nuvolgende worden de stappen behandeld en worden opmerkingen 
gemaakt over de handelswijze van de verschillende woningbouwverenigin
gen. 

Stap 1: centrale registratie en inschri i ving bi i de CR W 
Inschrijving als woningzoekende in de regio Nijmegen dient te geschieden 
het Centraal Inschrijf- en Informatiepunt (CliP). Op het inschrijfformulier 
wordt gevraagd naar relevante persoonlijke gegevens (waaronder nationali
teit), de huidige woonsituatie, reden van inschrijving, woonwensen, inko
men en gegevens van medeverhuizenden. 
De woningzoekende krijgt ook informatie over de mogelijkheden en on
mogelijkheden ten aanzien van de realiseringskansen van de individuele 
woonwensen. De CliP heeft een signaal- of verwijsfunctie richting woning
zoekenden met sociale of medische problemen. 
Vanaf het moment van inschrijving worden, op grond van de persoonlijke 
kenmerken van de woningzoekende, urgentiepunten toegekend. Het maxi
mum van 108 urgentiepunten is gebasseerd op de veronderstelling dat elke 
woningzoekende na 3 jaar wachten een woning heeft (per maand 3 punten; 
na 36 maanden 108 punten). Omdat de vraag in een aantal segmenten groter 
is dan het aanbod is de wachttijd in die segmenten veel langer. 
De inschrijving wordt opgeslagen in een centrale computer. De verschillen
de woningbouwverenigingen hebben een on-line-verbinding of kunnen lijs
ten opvragen. 

Stap 2: uitnodiging voor gesprek 
Na de inschrijving begint de wachttijd. Weliswaar wordt de woningzoeken
de een globale indicatie gegeven over de lengte van de wachttijd, maar de 
ongewisheid is toch kenmerkend. Zo geldt als wachttijd voor startende huis
houdens die nog niet over een zelfstandige woonruimte beschikken, twee à 
drie jaar. Hebben zij speciale wensen (bijvoorbeeld populaire buurt), dan 
kan deze wachttijd nog verder oplopen. 
In het begin van de wachttijd vindt er vaak nog een gesprek plaats tussen de 
verhuurder en de woningzoekende. Sommige woningbouwverenigingen stel
len dit zelfs als voorwaarde om voor een van hun woningen in aanmerking 
te komen. 

De Kolping wijst slechts een woning toe aan iemand met wie zij een gesprek 
(meestal een thuisbezoek) heeft gehad. Om voor een gesprek in aanmerking te 
komen dient men contact op te nemen met De Kolping (schrijven). Degene die 
niet toewijsbaar is (bekend woonverleden, ontbreken wachttijd, huur-inkomens
relatie, woningtype, enz.) wordt schriftelijk, indien mogelijk, op alternatie
ven gewezen, of op de hoogte gebracht van de wachttijd in de wijk van voor
keur, of doorverwezen. 
Bij woningbouwvereniging Nijmegen bestaan er wat betreft de intake-gesprekken 
twee situaties: 
* lloningen in of dicht bij het centrum (lange wachttijden): passieve benade

ring, de woningzoekende neemt het initiatief tot een gesprek_ Alleen die 
woningzoekenden die binnen afzienbare tijd aan een woning in het centrum 
geholpen kunnen worden, krijgen een gesprek. De lijst wachtende is te 
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groot om met i edereen een gesprek te voeren, bovend i en worden dan verwach
tingen gewekt die de verhuurder niet kan realiseren_ 

* lloningen in de buitenwijken (korte wachttijden): actieve benadering, wbv 
Nijmegen neemt het initiatief tot een gesprek. Woningzoekenden die, zoals 
uit hun voorkeuren blijkt, kandidaat huurders zijn van een woning van de 
wbv Nijmegen worden allen uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 3: het intake-gesprek/thuis bezoek 
In zijn algemeenheid dient een gesprek ter aanvulling op de informatie van 
het inschrijfformulier. Enerzijds wordt de woningzoekenden geconfron
teerd met de bij zijn woonwensen behorende wachttijd, anderzijds krijgt de 
verhuurder een beeld van de woningzoekende. 

De Kolping prefereert een thuisbezoek boven een kantoorgesprek, als intake-ge
sprek. Het zien van mensen in hun eigen (huidige) woonsituatie geeft een 
objectiever beeld. Bijvoorbeeld een slecht onderhouden tuin kan consequenties 
hebben voor de buurt waar De Kolping de betreffende woningzoekende gaat 
plaatsen. Degene die buiten Nijmegen woont, wordt uitgenodigd voor een kan
toorgesprek. 
Het doel van de thuisbezoeken is de leefstijl van de woningzoekende in te 
schatten. Daarnaast worden de verschillende wijken gekarakteriseerd (men 
spreekt bijvoorbeeld van een "extroverte arbeiderswijk"). Vervolgens streeft 
men er bij de toewijzing naar, om een bepaalde leefstijl in een passende 
wijk te plaatsen. Men spreekt van een karakteristiek van een buurt en de 
doelgroep voor zo'n buurt. 
Van alle personen die bezocht worden beschikt men over de registratie
gegevens. Tijdens een thuisbezoek kan blijken dat de woningzoekende woonwensen 
heeft die of moeilijk realiseerbaar zijn (De Kolping beschikt niet over de 
gevraagde woning), of die niet passen binnen de 'leefstijl-buurtkarakter-ge
dachte'. In die situaties wordt samen met de betreffende woningzoekende beke
ken of er een verandering van de woonwens mogelijk is. Het niet aanpassen 
van de woonwens betekent voor de woningzoekende een langere wachttijd of geen 
toewijzing. Opgemerkt kan worden dat zo'n correctie lang niet altijd noodza
kelijk is omdat de woningzoekende zichzelf stuurt. Men uit vaak de wens te 
wonen in die wijk waar men ook past. 
De introductie van thuisbezoeken moet gezien worden tegen de volgende achter
grond. 
Allereerst kwamen er steeds meer (negatieve) signalen van de kant van bewo
ners, met name uit de hoogbouw. De Kolping begon zich te realiseren dat er 
binnen haar voorraad sociale situaties (spanningen) groeiden waarvan men abso
luut geen notie had. Schijnbaar heeft men lange tijd te gemakkelijk gedacht 
over het plaatsen van zeer verschillende huishoudens (leefstijlen) binnen een 
complex. Hierdoor ontstond de noodzaak tot een gerichte inplaatsing. 
Daarnaast is men bij de Kolping rayongewijs gaan werken. Een functionaris is 
verantwoordelijk en aanspreekbaar over een bepaalde wijk. Door middel van 
thuisbezoeken leert hij/zij de wijk beter kennen (wijkkarakteristiek). Ook 
onderhoud de functionaris contacten met diverse diensten en instellingen in 
de wijk. 
Inmiddels heeft men zo'n drie jaar ervaring opgedaan men het doen van thuis
bezoeken. Naar de mening van De Kolping heeft deze handelswijze bijgedragen 
aan de oplossing van sociale problemen en deze doen voorkomen. Niet alleen 
de woningzoekenden ("de werkwij ze trekt mensen aan"), ook de zittende bewo
ners ervaren de thuisbezoeken als positief. 

Stap 4: het zoeken van een kandidaat: de voordracht 
Zodra een woning vrijkomt wordt een kandidaat gezocht. Selectie van wo
ningzoekenden gebeurt niet door de CR W, maar door de woningbouwvereni
gingen. Elke kandidaat die voorgedragen wordt, dient te voldoen aan de toe
WIJZingscriteria uit de woonruimteverordening. Het aantal woningzoeken
den in elke categorie is meestal zo groot dat de verhuurder uit meerdere 
kandidaten kan kiezen. 
Daarnaast is de situatie op de Nijmeegse woningmarkt zo dat in bepaalde 
delen van de stad de vraag naar woningen beduidend minder is. Om die re
den heeft men de wijken Dukenburg en Lindenholt sinds april 1989 weer 
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gedeeltelijk geliberaliseerd (om praktische redenen heeft men gekozen voor 
liberalisatie op wijkniveau boven buurtniveau). Toewijzing gebeurt wel in 
de geest van de woonruimteverordening. Er vindt alleen nog maar een 
gedeeltelijke toetsing achteraf plaats (betekent meer vrijheid voor de ver
huurder). Bijvoorbeeld geen toetsing van relatie slaapkamer-huishoudens
grootte en inkomen-huur. 

Een geschikte kandidaat voor De Kolping is een woningzoekende waarmee men in 
de voorgaande stap een gesprek heeft gehad en die volgens de toewi jzingscri
teria uit de woonruimteverordening in aanmerking komt voor de betreffende 
woning. In de voorgaande stap is beschreven hoe gestreefd wordt een bepaalde 
leefstijl (woningzoekende) in een passende wijk te plaatsen_ 
llbv Nijmegen heeft momenteel drie (binnenkort vier) verhuurfunctionarissen die 
gebiedsgewijs werken. Op het moment dat er een woning vrij komt wordt er, 
via de computeraansluiting met de CRII, een uitdraai gemaakt van alle kandida
ten die in aanmerking komen voor die woning. In de regel wordt er toegewezen 
op basis van de urgentiescore. Vervolgens wordt er gekeken of men iedereen 
van de lijst kent en/of er een gesprek geweest is. 
De verhuurfunctionaris selecteert een of meerdere kandidaten. Een maal per 
week komen de verhuurfunctionarissen bij elkaar voor een verhuursessie. Het 
team beslist over de uiteindelijke kandidaat die voorgedragen wordt_ 

Stap 5: de acceptatie/weigering 
Een woningzoekende krijgt een uitnodiging om een bepaalde woning te be
kijken. Hij/zij kan de woning accepteren of weigeren. Elke ongegronde wei
gering levert een aftrek van 36 punten op (zie verordening). 
Bij een ongegronde weigering stelt de afdeling Huisvesting de betreffende woningzoekende 
hiervan op de hoogte. Deze kan zijn/haar weigeringsgrond nader toelichten_ Vindt de wo
ningvereniging de weigering dan nog ongegrond, dan wordt een en ander voorgelegd aan de 
Toetsingscommissie, waarna deze een besluit neemt. 

Stap 6: toetsing en woonvergunning 
Indien men een geschikte kandidaat heeft gevonden wordt door de gemeen
te getoetst of de specifieke combinatie woningzoekende-woningtype voldoet 
aan de eisen die de verordening stelt. Na een positieve beoordeling volgt een 
woonvergunning. Ook kan de beheerder, indien daar gegronde redenen voor 
zijn, afwijken van de urgentievolgorde, en zo de woning toewijzen aan ie
mand die minder urgentiepunten heeft. De aanvraag komt dan op de tafel te 
liggen van de Commissie Gemeenschappelijke Woningtoewijzing. De feitelij
ke verantwoordelijkheid ligt bij de corporaties. Worden kandidaten met een 
duidelijk hogere urgentie overgeslagen, trekt de Toetsingscommissie aan de 
bel. Woningzoekenden die naar eigen inzicht al heel lang op een woning 
moeten wachten, kunnen de hulp van een bemiddelingsfunctionaris inroe
pen. De functionaris kan ook zelf woningzoekenden actief benaderen. 

Stap 7: huurovereenkomst 
Na het doorlopen van de hiervoor beschreven stappen volgt de huurovereen
komst tussen de woningzoekende en verhuurder. 

Uit de bovenstaande beschrijving van de toewiJzmgsstappen blijkt dat de 
regels, met name toewijzing in overeenstemming met de urgentiescore, niet 
altijd als harde maatstaven gebruikt worden maar eerder als richtwijzers 
die waar mogelijk worden gevolgd. De gemeente heeft het standpunt dat de 
verhuurders de uiteindelijke verantwoordelijkheid dragen bij de toewijzing. 
Volgens Ekkers kan de verklaring voor het gedrag van de toewijzers niet 
alleen gevonden worden bij de discrepantie tussen vraag en aanbod. Hij 
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stelt duidelijk dat de toewijzers in meer of mindere mate afwijzen van het 
criterium van de urgentie. Waarom? 
De urgentiescore is, zoals uit bovenstaande blijkt, niet de enige leidraad voor 
de toewijzing. Er zijn blijkbaar andere, nog niet in punten omgezette of 
wellicht helemaal niet in punten om te zetten (informele) criteria die de 
doorslag geven bij de toewijzingsbeslissing. Een formele urgentietoekenning wil 
nog lang niet altijd zeggen dat een huishouden door de beheerder beschouwd 
wordt als urgent en daardoor snel geholpen zal worden. De beheerder kan op 
het moment van toewijzing over 'nadere informatie' of 'betere inschatting van 
de bekende informatie' beschikken, om toch naar eigen inzicht te beslissen. In 
feite vindt er een verkleining plaats tussen wel- en niet-urgentwoningzoekenden. 
Dit hoeft niet te stroken met het rechtvaardigheidsbeginsel, maar geeft wel de 
handelingsvrijheid van de verdelers aan. 
Argumenten die door de geïnterviewden gebruikt worden, kunnen gecategoriseerd 
worden in beslissingsvrijheid ook Ringeling, 1978): 
- nodig om het beleid te kunnen concretiseren en individualiseren. Het is uiterst 

moeilijk regels zo op te stellen, dat zij toepasbaar zijn op elke concrete 
situatie en de concrete behoeftes van individuele woningzoekenden. 
nodig om het algemene beleid aan te passen aan de snel veranderende 
omstandigheden. 
nodig bij het formuleren van nieuw beleid, waarvan nog niet geheel duidelijk 
is wat de effecten zijn. Het uiteindelijk beleid zal deels een formalisatie zijn 
van de ervaringen opgedaan in de praktijk. 

Voorbeelden uit de praktijk hebben uitgewezen dat de handelingsruimte die 
verhuurders bij de toewijzing hebben/nemen niet zonder meer met ieders belang 
rekening houdt. Er bestaat een spanning tussen enerzijds de gelijke behandeling 
van de woningzoekenden, anderzijds de beslissingsruimte die nodig is voor een 
toegesneden oplossing van een concreet probleem in een specifieke situatie. 
Deze twee kanten vormen een dilemma. 
De gemeente Nijmegen komt enerzijds met aanvullende regels, afspraken met de 
woningbouwverenigingen en werkgroepen tegemoet aan de wensen van de 
verhuurders, maar blijft anderzijds in gebreke bij haar controlerende taak. Zo 
ontbreekt het aan kwantitatieve evaluaties met betrekking tot de toewijzing aan 
allochtonen. Rijeken (1988) merkt daarbij terecht op dat zowel in het bestuur 
als in de Toetsingscommissie van de Stichting CR W regio Nijmegen en in de 
Commissie Gemeenschappelijke Woningtoewijzing de woningbeheerders sterk 
vertegenwoordigd zijn en de mogelijkheid de regels naar hun eigen hand te 
zetten. 

4.2.2 Cijfers met betrekking tot de woningtoewijzing 

De Stichting Centrale Registratie Woningzoekenden publiceert elk kwartaal een 
'Statistisch pakket' met betrekking tot de woonruimteverdeling. Met uitzondering 
van één tabel (woningzoekenden naar nationaliteit) komt de groep allochtonen 
niet apart voor in de evaluatie. 
Voor dit onderzoek heeft de CRW gegevens uitgedraaid. Woningzoekenden 
worden niet naar land van herkomst, maar naar nationaliteit geregistreerd. 
Daardoor is de groep Surinamers/ Antillianen niet apart te onderscheiden. Er is 
gekozen voor een vergelijking van de groep 'Turken en Marokkanen' met de 
'Overige woningzoekenden'. Van de woningzoekenden behoren er 567 tot de 
groep Turken en Marokkanen, en 20144 tot de 'overigen' (waarvan 97.8% 

49 



Nederlanders). De cijfers dateren van 30-9-1989 ( vraagzijde) en 4e 1988 tot en 
met 3e kwartaal 1989 (feitelijke toewijzing). Het was niet mogelijk een ontwik
keling in de tijd te geven. 

De vraagzijde: kenmerken van woningzoekenden 

Een indicatie van de druk op de woningmarkt kan gegeven worden door de 
verhouding aan te geven tussen het aantal woningzoekenden en het totaal aantal 
inwoners. Ongeveer 15% van de Nijmeegse bevolking staat ingeschreven als 
woningzoekende. Ten opzichte van vergelijkbare steden heeft Nijmegen een zeer 
krappe woningmarkts. 
Per 30-9-1989 behoren 567 woningzoekenden (2, 7% van alle woningzoekenden) 
tot de groep Turken en Marokkanen. Het aandeel Turkse en Marokkaanse 
woningzoekenden is daarmee gelijk aan het aandeel dat in Nijmegen woonachtig 
is. In feite gaat het om huishoudens die wensen te verhuizen. Omdat de 
betreffende groep gemiddeld uit meer personen bestaat, blijkt dat maar liefst 
45% van de Turkse/Marokkaanse huishoudens ingeschreven staat als woningzoe
kende in de sociale sector. 
Het Woningmarktonderzoek 1988 noemt dat 35% van alle huishoudens en 
thuiswonenden, hetzij misschien, waarschijnlijk of zeker, willen verhuizen. Het 
aandeel dat zich daadwerkelijk ingeschreven heeft bij de CRW is ongeveer 25%. 

naar inkomen 

Tabel 4.4: Woningzoekenden naar inkomen, 30-9-1989 

Jaarinkomen (* f.1000,·) Totaal 
<12 12·18 18·24 24·30 30·36 36·48 48> gn inkm 

absoluut 
Turken/Marok 51 100 165 101 83 49 7 11 567 
Overig wonz. 2635 3942 3582 2750 2426 2956 1652 201 20144 
relatief 
Turk/Ma rok 9.0 17.6 29.1 17.8 14.6 8.6 1.3 1.9 100.0 
Overig wonz. 13.1 19.6 17.8 13.7 12.0 14.7 8.2 1.0 100.0 

gn inkm: geregistreerd als hebbende geen inkomen 

Ruim de helft van alle woningzoekenden heeft een bruto- jaarinkomen beneden 
de f.24.000,- (< f.2.000.- per maand). Opvallend is dat de groep Turkse en 
Marokkaanse woningzoekendenen in de laagste twee inkomenscategorieën 
ondervertegenwoordigd is en relatief veel vertegenwoordigd is in de midden
categorieën (f.l8.000,- tot f.36.000,-). 

Naar reden van inschrijving 
Iemand die staat ingeschreven als woningzoekende is in een bepaalde mate 
ontevreden over de huidige woonsituatie. De 'eerste reden tot inschrijving' kan 
men dan interpreteren als het belangrijkste aspect van onvrede met de huidige 
woonsituatie. In de kwartaal statistieken staat een uitgebreide lijst met zoge
naamde 'eerste reden tot inschrijving', totaal 22 redenen. Hoewel 'sociale 
samenstelling van de buurt' wel een aspect is dat, meestal informeel, meege
nomen wordt bij de toewijzing, komt het niet voor op de lijst. Het enige min of 
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meer sociale aspect dat men als reden tot inschrijven kan kiezen is 'buurt/om
geving'. 

Tabel 4.5: Woningzoekenden naar eerste reden van inschrijving 

Overige ~oningz. Turken en Marok 
Eerste reden van inschrijving abs. % abs. % 

~oonruimte te klein 2953 14.7 125 22.0 
~il zelfstandig ~onen 3603 17.9 82 14.5 
~il samen~onen/trou~en 1538 7.6 74 13.1 
gezinshereniging 65 0.3 33 5.8 
afstand ~oonadres tot ~erk/studie 1114 5.5 33 5.8 
gezondheidsredenen 1287 6.4 33 5.8 
buurt/woonomgeving 978 4.9 25 4.4 
verandering van woningtype 1114 5.5 25 4.4 
woonruimte te groot 1078 5.4 12 2.1 
inschrijving als voorzorg 1396 6.9 10 1.8 
Overig *) 5018 24.9 115 20.3 

Totaal 20144 100.0 567 100.0 

*: categorie •overig• per reden <5% 

Opvallend is dat: 
• bij Turkse en Marokkaanse woningzoekenden de reden 'woonruimte te klein' 

het meest voorkomend is (22%), terwijl slechts 2, I% de huidige woning als te 
groot ervaart. Dit maakt het aannemelijk dat aan de grootte van de woning 
door Turken en Marokkanen veel waarde wordt gehecht. 

• 98 keer (0.5% van totaal) gezinshereniging als eerste reden wordt opgegeven. 
Slechts bij 33 gevallen gaat het om Turkse en Marokkaanse woningzoekenden. 
Het is onduidelijk tot welke groepen de overige 65 gevallen behoren. 

• slechts 2.1% van de Turkse en Marokkaanse woningzoekenden 'te hoge 
huurprijs/woonlasten' als reden opgeeft (behoort tot de 'overige redenen'). 

Een groot aantal Turken en Marokkanen had ten tijde van hun komst voor 
Nederlandse begrippen al een groot gezin achter zich staan. Dat neemt niet weg 
dat in veel gevallen verdere gezinsgroei volgde (door natuurlijke aanwas of 
gezinshereniging). De toch al vaak te krappe woningen raakten zo snel over
bezet. 

Naar eerste voorkeur voor woningtvpe 
Turkse en Marokkaanse woningzoekenden hebben een zeer grote voorkeur voor 
eengezinswoningen: 60% tegenover 30% bij de 'overigen'. Dit is niet zo opmer
kelijk omdat 49% van de Turkse en Marokkaanse woningzoekenden uit een gezin 
met kind(eren) bestaat, tegenover slechts 15% bij de overigen. Vanuit de 
huishoudenssituatie redenerend is zelfs sprake van een relatieve ondervertegen
woordiging ten opzichte van de groep overigen. 
Daarnaast valt ook de lage score bij 'flat met lift' op. Een aantal moeilijk 
verhuurbare complexen behoort namelijk tot deze categorie (in stadsdeel 
Duken burg). Ook de vraag naar HA T -woningen is relatief laag, gezien het 
aandeel alleenstaande woningzoekenden (geldt ook voor de groep 'overigen'). 

5 I 



Achtergrond hiervan is dat de meeste Turkse en Marokkaanse jongeren tot aan 
het trouwen bij de ouders blijven wonen. De fase van ongehuwd zelfstandig 
wonen wordt vaak overgeslagen. 

Tabel 4.6: Woningzoekenden naar eerste voorkeur voor woningtype 

Overige ~o~oningz. Turk. en Mar. 

Woningtype abs. % abs. % 

eengezins~o~oning 5880 29.2 341 60.1 

beneden~o~oning 1844 9.2 31 5.5 
boven~o~oning 1985 9.9 52 9.2 
flat zonder lift 4141 20.6 96 16.9 

ft at met lift 1758 8.7 8 1.4 

HAT·eenheid 2195 10.9 17 3.0 
overig *) 2341 11.5 22 3.9 

Totaal 20144 100.0 567 100.0 

*: overige redenen zijn per reden <5% 

Naar huishoudenscategorie en woningbehoevend/woningwensend 

Tabel 4.7: Woningzoekenden naar huishoudenscategorie ingedeeld in woning
behoevend en woningwensend *) 

Overige ~o~oningz. Turken en Marokkanen 

Huishoudenscategorie Behoevend Wensend Totaal Behoevend Wensend Totaal 

alleenstaanden 36.3 20.4 56.7 19.4 5.1 24.5 

2-persoonshuish. 16.6 10.6 27.2 21.0 4.4 25.4 

hui sh. met kind. 11.1 4.1 15.2 46.2 2.5 48.7 

groep 0.7 0.2 0.9 1.4 0.0 1.4 

Totaal % 64.7 35.3 100.0 88.0 12.0 100.0 
abs 13036 7108 499 68 

*:~o~oningbehoevend: ~o~ensen binnen 1 jaar aan een ~o~oonruimte te 11orden geholpen 

~o~oning~o~ensend: ~o~ensen na 1 jaar aan een ~o~oonruimte te 11orden geholpen 

De groep Turken en Marokkanen is relatief vaker woningbehoevend. Het 
merendeel wil dus binnen 1 jaar geholpen worden. Zeker op een krappe woning
markt, zoals in Nijmegen, is het moeilijk alle woonwensen op korte termijn te 
realiseren. In hoeverre de verschillende groepen consessies moeten doen aan de 
woonaspiraties is moeilijk cijfermatig te achterhalen. Het doen van concessies 
wordt ook bepaald door zaken als het aantal urgentiepunten, de onvrede met de 
huidige woonsituatie, populariteit van de huidige woning, wel of geen doorstro
mer, relatie met de verhuurder. 
Verder behoort ongeveer de helft van de Turken en Marokkanen tot de catego
rie huishoudens met kinderen. Bij de 'overige woningzoekenden' zijn juist de 
alleenstaanden sterk vertegen woord igd. 
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Aantal verhuizende personen en gewenst aantal slaapkamers (Bijlage II.4.1) 
De 567 ingeschreven Turkse en Marokkaanse woningzoekenden (c.q. huishoudens) 
vertegenwoordigen totaal ongeveer 1790 personen, ofwel gemiddeld 3,2 personen 
per inschrijving. Bij de groep overigen, met zeer veel 1- en 2-persoonshuis
houdens, gaat het om I ,6 personen per inschrijving. 
Vanzelfsprekend wensen de Turken en Marokkanen vaak een grotere woning. 
Wanneer het aantal slaapkamers gerelateerd wordt aan de huishoudensgrootte 
blijken Turken en Marokkanen minder eisend te zijn. 

Ten opzichte van alle woningzoekenden bestaande uit 5 of meer personen 
behoort een derde tot de groep Turken en Marokkanen. Ook binnen de groep 
Turkse en Marokkaanse woningzoekenden zijn de grote huishoudens sterk 
vertegenwoordigd (23%). Bij geen van de andere tabellen is, in absolute zin, de 
groep Turkse en Marokkaanse woningzoekenden zo duidelijk vertegenwoordigd. 
Het aantal grote woningen binnen de Nijmeegse voorraad is beperkt, zeker als 
de groep 'overigen' overconsumeren. 

Naar huurprijs en woningtype (zie tabel Bijlage 11.4.2) 
Ondanks het feit dat Turken en Marokkanen ondervertegenwoordigd zijn in de 
laagste inkomenscategorieën ( <f.l8.000,-) uiten zij duidelijk een voorkeur voor 
de goedkope woningen. Wel hebben de Turken en Marokkanen een gemiddeld 
lager inkomen. Maar liefst 84% van deze groep wenst een woning onder de 
f.500,- (37% < f.350,-) tegenover 58<lh (20(rh < f.350,-) van de 'overigen'. 
Wijken met relatief veel huurwoningen < f.500,- hebben een wisselende concen
tratie Turken en Marokkanen: Bottendaal (9,8% Turken en Marokkanen), 
Wolfskuil (8,9%), Nije Veld (8,6%), Hatert (3,0%), Hengstdal (2,3<i''o), Grootstal 
(1 ,9°;b). De verschillen zijn vooral te verklaren door de wijkvoorkeuren van 
Turken en Marokkanen. In alle wijken wordt relatief veel toegewezen aan 
Turken en Marokkanen. Dit zegt niets over de toewijzing op complexniveau. 

De feitelijke toewijzing 

Er wordt relatief veel toegewezen aan Turken en Marokkanen. In het woning
zoekendenbestand heeft 2,7% de Turkse of Marokkaanse nationaliteit, terwijl 
5, I% van de vrijkomende woningen wordt toegewezen aan Turkse of Marok
kaanse woningzoekenden. Op grond hiervan zou men kunnen verwachten dat het 
aandeel woningzoekende Turken en Marokkanen daalt. Dit is echter nauwelijks 
het geval, mede omdat het aandeel Turken en Marokkanen in Nijmegen de 
afgelopen jaren sterk is toegenomen. Ook de tweede generatie begeeft zich op 
de woningmarkt. Verder is het onbekend of Turken en Marokkanen een hogere 
verhuisfrequentie hebben. 

Naar huurprijs en inkomen Bijlage 11.4.3) 
In vergelijking met de groep overigen komen Turken en Marokkanen relatief 
vaker in de goedkopere woningen terecht. Bovendien blijkt uit de totaal cijfers 
dat de Turken en Marokkanen, wat de huurprijs betreft, de woningen krijgen 
toegewezen die zij wensen. Dit geldt overigens ook voor de groep 'overigen', 
die wel een gemiddeld een hogere huur accepteert. 
De voorkeur van Turken en Marokkanen voor een lage huurprijs wordt beves
tigd. Schijnbaar vormt deze wens geen belemmering voor de beheerders bij de 
toewijzing: relatief komen voldoende goedkope woningen vrij. Echter in absolute 
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zin is er een tekort aan vrijkomende woningen in bijna alle segmenten. Ook het 
feit dat Turken en Marokkanen minder aan het wonen willen uitgeven wordt 
door de cijfers bevestigd. In de literatuur worden meerdere argumenten genoemd 
voor de wens tot lagere woonlasten. gemiddeld lagere inkomens (daardoor toch 
een hoge huurquote), grotere gezinnen, sparen voor familie of voor remigratie, 
minder hoge eisen ten aanzien van de huisvesting, afkopen van de dienstplicht6 . 

Naar inschrijvingsduur en persoonlijke urgentie (zie Bijlage 11.4.4 en II.4.5) 
Turkse en Marokkaanse woningzoekenden hebben vaker een persoonlijke urgentie 
(verkregen door o.a. kamertekort, gezinshereniging, sociale en medische indica
tie) naast de wachttijdurgentie. De gemiddelde inschrijvingsduur van de huidige 
woningzoekenden is bij de Turken en Marokkanen korter dan bij de groep 
overigen. De persoonlijke urgentie is bij de Turkse en Marokkaanse woningzoe
kenden gemiddeld enigszins hoger. Deze groep heeft als meest opgegeven reden 
tot inschrijving 'woning te klein'. Relatief veel Turkse en Marokkaanse woning
zoekenden zullen een persoonlijke urgentie hebben op basis van een tekort aan 
slaapkamers. 
De wachttijd is de inschrijvingsduur tot aan de feitelijke toewijzing. Bij de 
Turken en Marokkanen is de wachttijd enigszins langer. Verder wordt bij de 
Turken en Marokkanen meer toegewezen aan woningzoekenden met een persoon
lijke urgentie (75%) dan bij de 'overige woningzoekenden' (47%). De mate van 
persoonlijke urgentie is wel gelijk bij beide groepen. 

Naar beheerder 

Tabel 4.8: Nationaliteit naar beheerder van geaccepteerde woning, 30-9-1989 

Beheerder Turken/Ma rok. Alle woningz. (1) (2) (3) 

Nijmegen 100 62.1 1150 33.7 8.7 44.7 38.9 
Kolping 27 16.8 1007 29.5 2.7 32.2 32.2 
Gezonde lloning 8 5.0 226 6.6 3.5 6.9 7.2 
Eigenhaard 11 6.8 277 8.1 4.0 6.3 9.0 
Gemeenschap 12 7.5 146 4.3 8.2 6.0 4.9 
Mr Ten Haage 0 250 7.3 3.8 7.7 
Part. eigenaar 3 1.8 355 10.4 0.8 

Totaal 161 100.0 3411 100.0 4.7 100%= 100%= 
25468 3214 

1): percentage toegewezen aan T/M per beheerder 
2): verhouding van het non-profitbezit per beheerder 
3): verhouding van de vrijkomende non-profitwoningen per beheerder 

Woningbouwvereniging Nijmegen wijst verreweg de meeste woningen toe (62%) 
aan Turkse en Marokkaanse woningzoekenden. Tevens springt Nijmegen, samen 
met De Gemeenschap, er ook relatief gezien gunstig uit: van hun vrijkomende 
woningen wordt relatief veel toegewezen (8%) aan Turken en Marokkanen. 
In negatieve zin valt De Kolping op. Slechts 2,6% van de vrijkomende woningen 
bij De Kolping wordt toegewezen aan Turken en Marokkanen. Omdat De Kolping 
veel woningen beheert, beïnvloedt dit lage percentage sterk het totaal aantal 
toewijzingen aan Turken en Marokkanen. Het is echter niet duidelijk of de 
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woonvoorkeuren van Turken en Marokkanen corresponderen met het aanbod van 
De Kolping. Zo blijkt bijvoorbeeld in wijken waar De Kolping de enige sociale 
beheerder is (Bottendaal, Goffert, Haterse Hei), dat men evenredig toewijst 
volgens de verhouding wijkvoorkeur Turken/Marokkanen en overigen. Het aantal 
vrijkomende woningen in de genoemde wijken is echter laag. 
Een andere corporatie die in negatieve zin opvalt is Mr ten Hagen. Van de 250 
vrijgekomen woningen in de onderzochte periode is er niet één aan een Turkse 
of Marokkaanse woningzoekende toegewezen. Mr ten Hagen kon hier voor geen 
reden noemen; men noemt het "een toevalligheid, het komt zo uit". Inderdaad 
ligt een groot deel van hun voorraad in de bij Turken en Marokkanen niet 
populaire uitbreidingswijk Lindenholt Toch verhuurt Mr ten Hagen ook wonin
gen in Hatert en Heseveld. Wijken die wel in de belangstelling staan bij Turken 
en Marokkanen en waar door andere corporaties gewoon wordt toegewezen aan 
Turken en Marokkanen. 

Naar wijk (Bijlage 11.4.6) 
Bij de inschrijving wordt de woningzoekende gevraagd maximaal drie wijkvoor
keuren op te geven. Er kan een keuze gemaakt worden uit 59 wijken. Daarnaast 
kan men ook een voorkeur uiten voor de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt 
Iedereen geeft minimaal één wijkvoorkeur op. Ongeveer 15% heeft geen tweede 
en ongeveer 50% geen derde voorkeur opgegeven. Voor Turkse en Marokkaanse 
woningzoekenden respectievelijk 12% en 30%. Het hebben van een wijkvoorkeur 
geeft de woningzoekende de mogelijkheid om een woning die niet in de wijk van 
voorkeur gelegen is te weigeren. 

Tabel 4.9: Wijkvoorkeuren en toewijzingen overigen en Turken en Marokkanen 

llijkvoorkeuren Toewijzingen Aandeel T/M 
nr. llijk T/M Overig % 1) T/M Overig % 1) wijk, 1989 

102 Bottendaal 99 2664 3.6 2 49 3.9 9.8 
110 Nije Veld 82 876 8.6 27 173 13.S 8.6 
112 Goffert 16 242 6.2 3 21 12.S 11.7 
116 Hatert 120 20S2 s.s 16 224 6.7 3.0 
120 Biezen 60 74S 7.S 6 106 S.4 3.0 
121 Iloltskuil 7S 723 9.4 28 101 21.7 8.9 
123 Heseveld ss 907 S.7 8 13S S.4 4.4 
124 Neerb.·Oost 111 1606 6.S 16 72 18.2 S.1 
133 Mei jhorst 11 SS1 2.0 s 20S 2.4 4.7 

Nijmegen 1701 60432 2.7 1S8 2897 S.1 2.9 

1): percentage Allochtonen van totaal aantal wijkvoorkeuren/wijktoewijzingen 

In bovenstaande tabel zijn alleen die wijken genoemd die bovengemiddeld scoren. 
De drie wijkvoorkeuren zijn samengevoegd. Zo onstaan er wijken die grote 
voorkeur hebben binnen de groep Turken en Marokkanen en wijken waar Turken 
en Marokkanen ten opzichte van overige woningzoekenden relatief veel voorkeur 
voor hebben. 
Binnen de groep Turken en Marokkanen blijkt duidelijk een voorkeur voor de 
wijken waar reeds een bovengemiddelde concentratie van deze groep woont. Ook 
ten opzichte van alle woningzoekenden hebben Turken en Marokkanen een 
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relatief grotere voorkeur voor deze wijken. Opgemerkt moet worden dat slechts 
drie van de 59 wijken als voorkeur opgegeven kunnen worden. 
De wijken met de hoogste concentraties Turken en Marokkanen (Bottendaal, 
Nije Veld, Gofferten Wolfskuil) staan in wisselende belangstelling: Nije Veld en 
Wolfskuil hebben zowel een relatief grote voorkeur (respectievelijk 8,6% en 
9,4%) als een hoog aandeel Turken en Marokkanen, bij Bottendaal en Goffert is 
de voorkeur lager (respectievelijk 3,6% en 6,2%). 

Met uitzondering van Bottendaal en Meijhorst is het aandeel woningen dat 
wordt toegewezen aan Turken en Marokkanen steeds hoger dan het aandeel dat 
reeds in de wijk woonachtig is. Zoals reeds eerder besproken is dit vooral te 
danken aan het grote aantal toewijzingen door Nijmegen en De Gemeenschap. 
Ook is het aandeel dat wordt toegewezen aan Turken en Marokkanen groter dan 
het aandeel dat een voorkeur heeft geuit voor die wijk (behalve in Biezen). 
Gesteld kan worden dat de wijkvoorkeuren van Turken en Marokkanen concen
tratiebevorderend werken, hetgeen nog eens versterkt wordt door de toewij
zing7. Of werkelijk sprake is van een toename van de concentratie Turken en 
Marokkanen in een bepaalde wijk is ook afhankelijk van de uitstroom van deze 
groep in die wijk. 

De toewijzers zijn van mening dat het bij veel woningzoekenden niet uit maakt 
in welke van de opgegeven voorkeurswijk zij uiteindelijk terecht komen. Ook 
blijken woningzoekenden regelmatig bereid te zijn een woning buiten de 
voorkeurwijk te accepteren. Immers men kan slechts voor 3 van de 59 wijken 
een voorkeur uiten. Toewijzers kunnen wel, zij het in overleg met de woning
zoekenden, afwijken van de opgegeven voorkeuren terwijl bij de woningzoe
kenden urgentiepunten in mindering worden gebracht indien zij een woning 
weigeren die binnen hun voorkeuren valt. 

4.3 Samenvatting 

In hoofdstuk 2 zijn de veranderingen van het ruimtelijk spreidingspatroon van 
Turken en Marokkanen gedurende de jaren tachtig in beeld gebracht. Geconsta
teerd werd een relatieve afname van de Turken en Marokkanen in de vooroor
logse en gemengde wijken, tegenover een sterke toename in de wijken gebouwd 
na 1960. Absoluut gezien is het aantal Turken en Marokkanen in de vooroor
logse wijken niet gedaald, in de gemengde wijken is het aantal zelfs gegroeid. 
Daarnaast blijkt het aandeel Turken en Marokkanen in de wijken met een hoge 
concentratie niet verder toe te nemen. 
Verklaringen voor deze verschuivingen zijn gezocht binnen nieuwbouwproductie, 
de stadsvernieuwing, de mutatiegraad op wijkniveau, verhouding tussen vraag en 
aanbod op de woningmarkt en het proces van woningdistributie. 
Veel van de wijken gebouwd na 1960 liggen in de uitbreidingswijken Dukenburg 
en Lindenholt Gemiddeld liggen de huurprijzen hier boven die van de oudere 
wijken. Verder bestaat er relatief lage positieve voorkeur van woningzoekenden 
(in het bijzonder bij Turken en Marokkanen) voor Dukenburg en Lindenholt 
Desondanks neemt het aandeel Turken en Marokkanen in genoemde stadsdelen 
gestaag toe. Belangrijk is dat de mutatiegraad van zowel de laag- als etage
woningen in deze wijken ruim boven het stadsgemiddelde liggen. De kans om 
een woning toegewezen te krijgen in Dukenburg of Lindenholt neemt daarmee 
sterk toe. Hier komt bij dat sinds 1988 de woonruimteverordening de regeling 
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bevat waarbij woningzoekenden met een persoonlijke urgentie bereid moeten zijn 
om ook in Dukenburg en Lindenholt een woning te accepteren. Turkse en 
Marokkaanse woningzoekenden hebben vaak een persoonlijke urgentie (o.a. door 
slaapkamertekort en gezinshereniging). De geringe positieve voorkeur voor de 
uitbreidingswijken Dukenburg en Lindenholt door deze regeling gedeeltelijk 
teniet gedaan. 

In de oudere stadsvernieuwingsbuurten met relatief veel vervangende nieuwbouw, 
zoals Bottendaal en Goffert, is het aandeel Turken en Marokkanen afgenomen. 
Absoluut gezien is de afname minder sterk waarneembaar. In wijken waar nu 
stadsvernieuwingsprocessen geïnitieerd worden (Biezen, Heseveld en Hatertse 
Hei; met veel woningen uit de jaren vijftig) neemt het aandeel Turken en 
Marokkanen trendmatig (volgens het stadsgemiddelde) of boventrendmatig toe. 
Ondanks de verbeteringsingrepen blijven de woningen in deze wijken tot de 
lagere huurcategorieën behoren. 

Behoudens twee sumiere rapportjes ( 1984, 1986) en aantal enquetes (woning
marktonderzoek 1988) heeft de gemeente Nijmegen geen specifiek onderzoek 
verricht naar de huisvestingssituatie van of toewijzing aan allochtonen. Juist nu 
bij woningbeheerders geluiden te horen zijn over 'maatwerk bij toewijzing', 
'buurtkarakteristieken' en 'beïnvloeding van sociaal klimaat' wordt de vraag naar 
controle op de toewijzing, aan onder andere Turken en Marokkanen, steeds 
groter. 

De druk op de Nijmeegse woningmarkt is zeer groot. Momenteel staan zo'n 
21.000 woningzoekenden ingeschreven voor een zelfstandige woonruimte. Er is 
een vraagoverschot in alle segmenten. Het tekort aan aanbod resulteert is 
langere wachttijden voor hen die selectieve woonwensen uiten. 
Van alle Turkse en Marokkaanse huishoudens heeft, naar schatting, 45% zich 
ingeschreven als woningzoekende (Nijmegen 25%). Hieruit blijkt de grote 
gerichtheid op de sociale huursector. Tevens bestaat het vermoeden dat Turken 
en Marokkanen vaker en in grotere mate ontevreden zijn met de huidige 
woonsituatie. Relatief vaak (88%) staan zij vaak ingeschreven als woningbehoe
vend (Nijmegen 63%). Ook het Nijmeegse woningmarktonderzoek 1988 komt op 
basis van een enquete tot deze conclusie. 33'l·h van de Turken en Marokkanen is 
ontevreden of zeer ontevreden met de huidige woonsituatie (Nijmegen 12%). 
Rekening houdend met hun gezinsgrootte zijn de wensen ten aanzien van het 
aantal slaapkamers bescheiden te noemen. Onvrede met de huidige woonsituatie 
gecombineerd met bescheiden woonwensen maken het aannemelijk dat Turken en 
Marokkanen sneller een woning zullen accepteren. Ook als de kwaliteit van de 
woning en de woonomgeving te wensen over laat. Het blijkt dat veel wijken met 
een hoog aandeel Turken en Marokkanen negatief scoren de sociale ladder. 

De woonlasten vormen voor Turken en Marokkanen een belangrijk thema (voor 
wie niet?). De gewenste huurprijs ligt gemiddeld lager ten opzichte van de 
overige woningzoekenden. Concentraties van Turken en Marokkanen komen 
vooral voor, maar niet in alle, wijken met veel goedkope woningen (huurprijs 
<f.500,- ). 
Vergeleken met de overige woningzoekenden hebben Turken en Marokkanen als 
groep een homogenere woonwens. Toch kan men moeilijk spreken over (cultu
reel) specifieke woonwensen. In praktijk moeten Turken en Marokkanen steeds 
concurreren tegen grote, soms minder grote, groepen andere woningzoekenden. 
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Absoluut gezien zijn er vele andere woningzoekenden die dezelfde wensen uiten 
als de Turkse en Marokkanse woningzoekenden. 
Uitzondering hierop vormt het aantal grote huishoudens bij Turken en Marok
kanen. Maar liefst 32% van alle woningzoekenden met 5 of meer personen 
behoort tot de groep Turken en Marokkanen. Zeker nu de regeling 'huisvesting 
grote gezinnen' afgeschaft is, zullen beheerders problemen ondervinden bij het 
vinden van geschikte woonruimte. Bovendien is de huidige woningvoorraad 
ongelijk verdeeld en is de doorstroming gering. Kleine huishoudens wonen in 
(te) grote woningen, hogere inkomens wonen in (te) goedkope woningen. Wel is 
het zo dat de grotere Turkse en Marokkaanse gezinnen met minder slaapkamers 
genoegen nemen, mede om de wachttijd te verkorten. Daarmee worden de 
problemen bij het vinden van een geschikte woonruimte deels tenietgedaan. 

Woningzoekenden die geen of weinig specifieke woonvoorkeuren opgeven nemen 
bij de woningdistributie een zwakke positie in. De beheerder bepaalt in hoge 
mate de lokatie en de kenmerken van de woning. De woningzoekende kan niet 
ongestraft de woning weigeren. Een ongegronde weigering levert aftrek van 
urgentiepunten op. De aangebode woning voldoet immers aan de (niet gestelde) 
woonvoorkeuren van de woningzoekende. 
In het verleden (Prinssen, 1983) bleken Turken en Marokkanen, vergeleken met 
autochtone woningzoekenden, relatief minder selectief te zijn met hun woon
voorkeuren: ongeveer 40% gaf geen voorkeur op voor woningtype en 60% voor 
wijkvoorkeur. Nu, 10 jaar later, is de situatie veranderd omdat de regelgeving 
aangepast is. Zowel wat woningtype als wijk betreft, moeten alle woningzoe
kenden (dus ook Turken en Marokkanen) een eerste voorkeur opgeven. De kans 
dat men een woning krijgt die voldoet aan de woonwensen wordt daarmee 
duidelijk vergroot. 
Bij de toewijzing valt op dat relatief veel wordt toegewezen aan Turken en 
Marokkanen. 2, 7°/b van de woningzoekenden behoort tot de groep Turken en 
Marokkanen, bij de feitelijke toewijzing bedraagt dit percentage 5,1%. Voor de 
wijken geldt hetzelfde. In bijna alle wijken is het aandeel dat wordt toegewezen 
aan Turken en Marokkanen groter dan het aandeel dat een voorkeur uit voor 
die bepaalde wijk. Op grond van deze cijfers (tabel Bijlage II.3.7) kan men 
concluderen dat de toegankelijkheid van de wijken waar Turken en Marokkanen 
een voorkeur voor uiten relatief groot is. Echter, de toewijzing door de 
corporaties laat opvallende verschillen zien. De Kolping en Mr. ten Hagen 
springen er in negatieve zin uit. Het is de vraag in hoeverre deze twee 
verhuuders onbenutte mogelijkheden hebben laten liggen om toe te wijzen aan 
Turken en Marokkanen. De handelingsruimte die verhuurders hebben bij het 
zoeken van kandidaten is aanzienlijk. Door de handelingsruimte worden de 
woonwensen van de woningzoekenden deels tenietgedaan. De volgende aspecten 
spelen daarbij een rol: 
- Maximum urgentiescore van 108 punten; 

De maximum urgentiescore verhoogt de kans dat meerdere woningzoekenden 
boven aan de kandidatenlijst staan voor een bepaalde woning. In die gevallen 
kan de beheerder uit meerdere kandidaten kiezen. Van zowel de Turkse en 
Marokkaanse als de overige woningzoekenden heeft ongeveer 35% de maximale 
urgentie. 

- Koppeling persoonlijke urgentie aan Dukenburg en Lindenholt; 
75% van de toewijzingen aan Turken en Marokkanen betreft woningzoekenden 
met een persoonlijke urgentie. 

- Het vervallen van de toetsingscirteria in Dukenburg en Lindenholt; 
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Om tegemoet te komen aan de verhuurbaarheidsproblemen in delen van 
Lindenholt en Dukenburg is besloten om voordrachten alleen te toetsen op de 
leeftijd van de kandidaat (ouder dan 18 jaar). 

- De krapte op de woningmarkt verhoogt de acceptatie; 
Doordat slechts drie van de 59 wijken als voorkeur opgegeven kunnen worden, 
blijken woningzoekenden die snel een woning willen hebben bereid te zijn om 
hun opgegeven voorkeuren aan te passen. 

- De verstrengeling van de toewijzing en de controle; 
Doordat de verhuurders zitting hebben in de Comissie Gemeenschappelijke 
Woningtoewijzing controleren de verdelers ten dele hun eigen handelen. 

Turken en Marokkanen hebben vaak een persoonlijke urgentie en zijn vaak 
ontevreden over hun huidige woonsituatie. Dit resulteert in een zwakke onder
handelingspositie. Zij zullen steeds een afweging moeten maken tussen specifieke 
voorkeuren en vermoedelijke wachttijd. 

noten bij hoofdstuk 4 

1. 
Uit de analyse van de woningzoekenden blijkt dat 84% van de Turkse en Marokkaanse woning
zoekenden een woning wensen met een huurprijs lager dan f.500,-. 

2. 
In de Sociale Atlas 1989 wordt een sociaal profiel gegeven van alle Nijmeegse wijken. 
Nadrukkelijk wordt gesteld dat de Sociale Atlas nog niet af is; het gaat om een eerste 
ontwerp. Zo ontbreekt nog een aantal indicatoren, is de samenhang nog niet eenduidig en 
moet nog een herijking plaatsvinden. Toch kan met behulp van de atlas een vergelijking 
gemaakt worden tussen de wijken. 

3. 
Het sociaal profiel bestaat uit uiteenlopende kwaliteitskenmerken van het woon- en 
leefklimaat in de wijken. De kenmerken zijn gegroepeerd naar een zestal invalshoeken of 
dimensies: 
Sociaal economische positie: 

gebruik Rllll; 
gebruik ABII; 
aandeel lage inkomens. 

Maatschappelijke betrokkenheid: 
lidmaatschap bibliotheek; 
deelname muziekschool; 
doorstroming naar HAVO/VIIO; 
opkomst verkiezingen. 

lloningen: 
mate van vertrek uit de wijk; 
technische staat van woningen; 
populariteit huurwoningen; 
leegstand; 
mutatiegraad; 
ontevredenheid woonsituatie. 

Voorzieningen in de woonomgeving: 
winkel voorzieningen; 
aanbod openbaar stadsvervoer; 
aantal huisartsen. 

Fysiek woonmilieu: 
milieuhinderlijke bedrijven; 
geluidsbelasting; 
handelingen reinigingspolitie. 

Kriminat iteit: 
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4. 

woninginbraken; 
auto-inbraken; 
mishandelingen en openlijk geweld; 
vandalisme. 

Voor deze paragraaf zijn gegevens gebruikt uit Prinssen, 1983 en CEBEON, 1984 en 1988. 

5. 
Het LOBH heeft in 1988 een groot aantal steden vergeleken op basis van de verhouding 
aantal woningzoekenden en aantal inwoners. l n feite zouden de woningzoekenden met het 
totaal aantal huishoudens vergeleken moeten worden. 

6. 
zie Penninx, 1988, p.139. 

7. 
De wijkvoorkeur werkt concentratiebevorderend in de wijken: Nije Veld, Goffert, Hatert, 
Biezen, IJolfskuil, Heseveld, Neerbosch-Oost. Met uitzondering van Hatert gaat het om 
wijken met reeds een hoge concentratie van Turken en Marokkanen. 
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5 VERHUURBAARHEIDSONTWIKKELINGEN 

Inleiding 

Nu de ruimtelijke spreiding van Turken en Marokkanen over de wijken en 
buurten in beeld gebracht is, wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op het 
complexniveau. In het eerste gedeelte staat de vraag centraal in welke mate 
allochtonen gehuisvest zijn in naoorlogse complexen met verhuurbaarheidspro
blemen. Na een beschrijving van de leegstand (par. 5.1) wordt ingegaan op het 
aandeel allochtonen in complexen met verhuurbaarheidsproblemen, het type 
complex en de aard van de problemen (par. 5.2). In paragraaf 5.3 wordt gekeken 
in hoeverre de concentraties in moeilijk verhuurbare complexen samenhangen 
met die op wijkniveau. Vervolgens wordt gezocht naar verklaringen voor het al 
dan niet aanwezig zijn van allochtonen in moeilijk verhuurbare complexen (par. 
5.4). 
In het tweede gedeelte wordt een antwoord gezocht op de derde onderzoeks
vraag. Het betreft de implicaties van beheerstrategieën bij het oplossen van 
beheerproblemen, voor de huisvestingssituatie van allochtonen. 
In het kader van het hoofdonderzoek (studie in zes gemeenten) is een dertiental 
complexen aan een nader licht onderworpen. Bij de selectie van de complexen 
heeft het type aanpak als criterium gegolden, zodanig dat verschillende aanpak
varianten zijn vertegenwoordigd. Voor een totaal overzicht en de vergelijking 
van de varianten wordt naar het hoofdrapport verwezen. De selectie heeft ertoe 
geleid dat voor Nijmegen de volgende aanpak is uitgewerkt: intensiefbeheer 
(complex Meijhorst). Met name de doelstellingen en de gekozen aanpak m 
relatie tot de gevolgen voor allochtonen zijn in beeld gebracht (par. 5.5). 

5.1 Leegstand op de Nijmeegse woningmarkt 

In 1985 is de Nota 'Leegstand van woningen in Nijmegen, inventarisatie en 
analyse van de situatie '84-'85' verschenen. De conclusie hieruit was dat, hoewel 
er in Nijmegen als geheel geen sprake is van problematische leegstand, er wel 
een aantal complexen is waar de leegstand zorgen baart. Het betreft hier 
etagecomplexen in Dukenburg en Lindenholt, in het bezit van woningbouw
verenigingen, waarin grote (4-kamer- )flats tegen hoge prijzen te huur aange
boden worden. 
Wanneer gesproken wordt over leegstand is het noodzakelijk een onderscheid te 
maken tussen 'frictieleegstand', nodig om vraag en aanbod op elkaar aan te 
laten aansluiten, en 'ongewenste leegstand', die woningen die langer dan 6 
maanden leegstaan en daardoor niet bijdragen aan de mobiliteit op de woning
markt. Eind 1984 kan de reële leegstand van 1210 woningen (2,2% van de 
voorraad) gesplitst worden in een frictieleegstand van 735 (1,4%) en een 
ongewenste leegstand van 475 (0,9°/tJ) woningen 1. Concentraties van ongewenste 
leegstand komen vooral voor in de wijken Lindenholt, Centrum, Dukenburg2. 

Ten opzichte van 1984 heeft zich, als gevolg van de toenemende druk op de 
woningmarkt, een daling van de leegstand voorgedaan. De reële leegstand is per 
1-1-88 nog maar 961 woningen: 641 woningen staan korter dan 6 maanden leeg, 
320 langer dan 6 maanden. Vergeleken met de rijksnorm is er zelfs sprake van 
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een tekort aan leegstand, noodzakelijk voor een goed functionerende markt. De 
sterkste daling heeft in Dukenburg en Lindenholt plaatsgevonden. De leegstand 
is hier echter nog steeds hoger dan in andere stadsdelen. Geconcentreerde 
leegstand komt alleen nog voor in het complex 'Me ij horst' en in de HAT
eenheden in Lindenholt. Mede door veranderingen van het verhuurbeleid van de 
beherende corporaties is de geconcentreerde ongewenste leegstand ten opzichte 
van 1984 afgenomen. 
Mogelijk is de daling van leegstand slechts van tijdelijke aard. De woningmarkt 
wordt steeds meer een vragersmarkt. Verhuisgeneigden stellen steeds meer eisen 
aan de te betrekken woning. Ondanks de krappe woningmarkt worden verzadi
gingsverschijnselen (zich uitend in leegstand) verwacht in specifieke delen van 
de woningmarkt (Eggels, 1989). 

5.2 Complexen met ''erhuurllaarheidsproblemen 

5.2.1 Definities en wijze Yan imentarisatie 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op naoorlogse complexen met verhuur
baarheidsproblemen. Door middel van interviews met de verhuurders3, leegstand
analyses en bestaande onderzoeken4 zijn deze complexen nader in beeld 
gebracht. Centraal staat de vraag in welke mate allochtonen gehuisvest zijn in 
complexen met verhuurbaarheidsproblemen. Om de vraag te beantwoorden wordt 
ingegaan op het aandeel allochtonen in het complex, het type complex en de 
aard van de problemen. Een enkele beheerder bleek niet in staat te zijn het 
exacte percentage allochtonen te noemen (wordt niet op complexniveau geregi
streerd). Er is daarom volstaan met indicaties. Een scheiding tussen c.q. analyse 
van de verschillende allochtone groepen (Turken/Marokkanen, Antillianen/Suri
namers) is dan ook niet mogelijk. 

Bij het typeren van de problemen die ten grondslag liggen aan de verhuurbaar
heictsproblemen is om pragmatische redenen een indeling gekozen die uit gaat 
van de probleemervaring van de beheerder (zie ook hoofdstuk I). 
De verhuurbaarheidsproblemen, zoals die door de beheerders ervaren worden, 
worden ingedeeld in drie categorieën. 

Technische problemen: 
Technische problemen richten zich op het complex. Ze zijn verder te onder
scheiden in bouw-technische, woontechnische (een geringe woontechnische 
kwaliteit als gevolg van laag uitrustingsniveau) en bouwfysische problemen. 

- Sociale problemen: 
Sociale problemen spelen zich af in het complex of in de directe omgeving 
van het complex. Te denken valt aan: een slecht leefklimaat als gevolg van de 
heterogeniteit van bewoners in het complex; aanwezigheid van drugsgebruikers; 
vandalisme; vervuiling. 

- Financiële problemen: 
Centraal staat de prijs-kwaliteitverhouding van het complex. Markttechnisch 
zijn de woningen moeilijk verhuurbaar omdat binnen een gegeven marktseg
ment voor de zelfde prijs elders een betere kwaliteit beschikbaar is. 

Kortom, de kenmerken van de woning, de woonvorm, de fysieke en sociale 
omgeving zijn van invloed op de verhuurbaarheid. Binnen bepaalde marges kan 
een min op het ene punt gecompenseerd worden door een plus op een ander 
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punt. De resultante hiervan wordt aangeduid met de term 'beeldvorming', waarop 
naast objectieve ook subjectieve factoren van invloed zijn. Een slechte beeld
vorming, al dan niet gebaseerd op objectieve gegevens, zal tot verhuurbaar
heidsproblemen leiden. 

Het meetmoment is van invloed op de probleembeschrijving van de complexen. 
Elk complex bevindt zich in een bepaalde fase van verval of verbetering. In de 
analyse van tabel 5.1 wordt daarmee geen rekening gehouden. Verondersteld 
wordt dat verbetering en verval, mits geen gerichte ingrepen gedaan worden, 
een gestaag verlopend proces is. Bij de complexen waar in het recente verleden 
met succes een beheeringreep uitgevoerd is, wordt de probleemsituatie bekeken 
voor de ingreep. 
Bij de analyse wordt ook voorbij gegaan aan het feit dat binnen de drie 
probleemgroepen, technisch, sociaal en financieel, grote verschillen bestaan in 
aard en mate van de problemen. 

5.2.2 Kenmerken van complexen met verhuurllaarheidsprolllemen 

In totaal zijn in Nijmegen 10 naoorlogse complexen met verhuurbaarheidspro
blemen geanalyseerd. Voor een uitvoerige beschrijving van de complexen wordt 
verwezen naar bijlage 111. In de onderstaande tabel worden enkele relevante 
kenmerken van de complexen naast elkaar gezet. 

Tabel 5. I: Kenmerken van complexen met verhuurbaarheidsproblemen 

Aantal Bouw- Huur- Type probleem aand.all.cplx 
Naam complex won. jaar prijs techsoc fin + +j-

Eengezinswon. 
Tolhuis 101 1972 850 x x 
Gildenkamp 109 1981 730 x x 

HAl-eenheden 
Horstacker/Hill 96 1979 240/320 x x 
Acker/Kamp 97 1983 257 x x 

Maisonnettes 
Mei jhorst 192 1969 426 x x 
Voorstenkamp 115 1977 400/800 x x x 

Hoogbouw 
Mei jhorst Vi jv. 108 1973 750 x x x 
Zwanenveld 453 1974 506 x x x 
Mei jhorst, Kol. 273 1973 515 x x x x 
lleezenhof 270 1973 515 x x x x 

Kenmerken van com[21exen met verhuurbaarheids[2roblemen 
Uit de tabel blijkt dat: 
- het gaat om verschillende woningtypen (eengezins-, meergezins- en HAT-

complexen en maisonnettes); 
- alle complexen gebouwd zijn binnen de periode 1969-1983; 
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- alle complexen in de uitbreidingswijken Lindenholt en Dukenburg liggen; 
- sociale problemen veelvuldig voorkomen; 
- de problemen cumuleren in de etagewoningen; 
- het aandeel allochtonen in de complexen fluctueert. Allochtonen komen weinig 

voor in eengezinswoningen (zeer hoge huurprijs) en HAT -woningen (dit type 
wordt nauwelijks gewenst door allochtonen); 

- de huurprijs gemiddeld tot hoog is. 

5.3 Aandeel allochtonen op complex- en wijkniveau 

Nu de naoorlogse complexen met verhuurbaarheidsproblemen in beeld gebracht 
zijn, kan een vergelijking gemaakt worden tussen het aandeel allochtonen op 
complexniveau en dat op wijkniveau. 
Alle genoemde complexen liggen in de uitbreidingswijken Lindenholt en Duken
burg. In onderstaande tabel is het aandeel Turken en Marokkanen en Surinamers 
en Antillianen aangegeven. 

Tabel 5.2: Allochtone groepen in wijken waar de complexen staan 

nr lli jk 

31 Tolhuis 

32 Zwanenveld 
33 Mei jhorst 

37 lleezenhof 

•Dukenburg 

40 't Acker 
41 De Kamp 

•Li ndenho l t 

Nijmegen 

1977 

abs. 

11 

22 
93 

4 
134 

5 

1825 

1982 

abs. 

18 

34 

227 

3 
309 

34 

61 
98 

3030 

Turken en Marokkanen 
1989 1977 1982 
abs. % % 

38 0.3 0.4 

20 0.5 0.6 

172 2.0 4.9 

2 0.0 0.1 
410 0.5 1.1 

108 

117 1.1 

227 1.4 

3961 1.3 2.1 

Bron: jaarstatistieken gemeente Nijmegen 

Sur./Anti l. 

1989 1989 

% abs. % 

1.0 86 2.2 

0.4 126 2.4 

4.7 128 3.5 

0.0 49 1.2 

1.6 660 2.6 

2.0 154 2.9 

1.9 171 2.8 

1.7 351 2.7 

2.9 1936 1.4 

Op stedelijk niveau is het aandeel Turken en Marokkanen hoger dan het aandeel 
Surinamers en Antillianen (respectieve( ijk 2,9°i<l en 1 ,4%). In de uitbreidings
wijken Dukenburg en Lindenholt is juist het tegenovergestelde het geval. Ook 
op wijkniveau is, met uitzondering van Meijhorst, het aandeel Surinamers en 
Antillianen steeds hoger dan het aandeel Turken en Marokkanen. 
Wat betreft de groep Turken en Marokkanen komt alleen in de wijk Meijhorst 
het aandeel boven het stadsgemiddelde uit. 

Slechts in twee complexen waar verhuurbaarheidsproblemen optreden, Meijhorst
/Kolping (voor de verhuurstop) en Meijhorst/maisonnettes, is het aandeel 
allochtonen hoog. De wijk Meijhorst, waar deze complexen gelegen zijn, 
kenmerkt zich eveneens met een hoog aandeel Turken en Marokkanen als wel 
Surinamers en Antillianen. 
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De overige complexen hebben een gemiddeld of laag aandeel allochtonen. De 
wijken waar de complexen liggen hebben een gemiddeld of bovengemiddeld 
aandeel Surinamers en Antillianen en een laag aandeel Turken en Marokkanen. 
Ook bij deze complexen komt het aandeel allochtonen overeen met het aandeel 
allochtonen op wijkniveau. 

Er blijkt een redelijke overeenkomst te bestaan tussen de aanwezigheid van 
allochtonen op complexniveau en wijkniveau. Het lijkt of de ligging van het 
complex een van de verklarende factoren is voor de aanwezigheid van alloch
tonen in een complex. Met andere woorden, dat verklaringen op wijkniveau 
gevonden kunnen worden. Er bestaan mogelijk meer factoren die invloed 
uitoefenen op de aanwezigheid van allochtonen op complexniveau. Zo bleek uit 
het voorgaande hoofdstuk al dat het hoge percentage Turken en Marokkanen in 
de wijk Meijhorst niet te verklaren is op grond van de wijkvoorkeuren van deze 
groep. 

5.4 Achtergronden bij allochtonen in moeilijk verhuurbare complexen 

In deze paragraaf wordt bekeken welke mechanismen op de woningmarkt een 
verklaring kunnen geven voor de aanwezigheid van allochtonen in de complexen 
met verhuurbaarheidsproblemen. 

5.4.1 Vraag-aanbodverhoudingen 

De druk op de Nijmeegse woningmarkt is hoog. Alle segmenten hebben te 
kampen met vraagoverschotten. Op stedelijk niveau is er weinig leegstand. Toch 
blijken niet alle wijken in de stad even populair te zijn. Lindenholt en Duken
burg worden in het woningmarktonderzoek van 1989 geschaard onder de minder 
populaire delen van de stad. De leegstand en de mutatiegraad zijn bovengemid
deld. Ook de moeilijk verhuurbare complexen in Lindenholt en Dukenburg hebben 
hogere leegstandscijfers en vooral hoge mutatiegraden. De moeilijke toeganke
lijkheid van de populaire delen van de woningvoorraad, gekoppeld aan de 
grotere toegankelijkheid van Lindenholt en Dukenburg leidt er toe dat een 
woningzoekende die hoge eisen stelt aan het snel betrekken van een woning 
eerder in Lindenholt of Dukenburg terechtkomt. Turkse en Marokkaanse 
woningzoekenden willen relatief vaker snel (binnen één jaar) een woning 
toegewezen krijgen. Op een krappe woningmarkt betekent dat er concessies 
gedaan moeten worden aan de woonwensen: accepteren van een hogere huurprijs 
of een niet gewenste wijk. 

Het aanbod van veel woningen in Lindenholt en Dukenburg komt slechts ten 
dele overeen met de geregistreerde woonwensen van Turken en Marokkanen: de 
wijken zijn matig populair (weinig wijkvoorkeuren) en de gemiddelde huurprijs is 
hoog. Het zelfde geldt voor de moeilijk verhuurbare complexen. De zeer dure 
eengezinswoningen, de dure complexen 'V ij ver horst' (etage) en 'Voorstenkamp' 
(maisonnettes) en de HAT -woningen (slechts 3% van de Turken en Marokkanen 
wenst dit type) huisvesten dan ook weinig allochtonen. 
De huurprijzen van de moeilijk verhuurbare complexen Meijhorst/Kolping en 
Meijhorst/maisonnettes liggen enigszins lager dan de hiervoor genoemde 
complexen. Het aandeel allochtonen in deze complexen is hoog. Gezien de lagere 
huurprijs en het aantal kamers van de woningen is het aannemelijk dat deze 
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twee complexen redelijk overeenkomen met de woonwensen van een aantal 
Turkse en Marokkaanse woningzoekenden. Bovendien hebben Turken en Marok
kanen een gemiddeld hogere urgentie, hetgeen vooral in het verleden de kans op 
toewijzing heeft vergroot. Inderdaad is in het verleden in deze twee complexen 
veelvuldig toegewezen aan allochtonen. Verondersteld mag worden dat in 
principe nog steeds vee! toegewezen kan worden aan allochtonen. Zeker nu ook 
de vele Turkse enMarokkaanse woningzoekenden met een persoonlijke urgentie 
een woning in Lindenholt en Dukenburg moeten accepteren. Echter, de beheer
ders blijken in dat opzicht een meer terughoudende opstelling te hebben. 
Bovendien hoeft er sinds 1988 in Lindenholt en Dukenburg niet meer naar 
urgentie toegewezen te worden. Met name in het etagecomplex Meijhorst is het 
aandeel allochtonen sterk gedaald (zie par 5.4). Reeds eerder is gesteld dat de 
Nijmeegse woningbouwverenigingen voldoende handelingsruimte hebben om een 
eigen plaatsingsbeleid te voeren. Negatieve ervaringen met conflicterende 
leefstijlen en hoge concentraties allochtonen binnen een complex hebben 
ongetwijfeld bijgedragen tot hanteren van een eigen beleid, c.q. visie op 
bevolkingssamenstellingen. 

Foto 6: De ruimte van de huismeester bij de maisonnettes in de wijk Meijhorst. 

5.4.2 Woningdistributie: inplaatsingsbeleid 

Zonder een discussie te voeren over het discriminatoire karakter, telt voor een 
deel van de zittende bewoners de nationaliteit (als verwachting voor een 
bepaalde leefstijl) van de medecomplexbewoners. Zij ondervinden of zijn bang 
voor vervreemding en overlast van hun allochtone medebewoners. Signalen uit de 
buurt vormen voor woningbouwvereniging De Kolping een belangrijke informatie
bron ten aanzien van het acceptatievermogen tussen verschillende huishoudens 
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c.q. leefstijlen5. Toch zijn de signalen niet doorslaggevend vanwege ongenuan
ceerdheid of vooroordelen. Zo verzoeken bewoners regelmatig niet nog een 
buitenlands gezin in hun complex te plaatsen. Indien De Kolping van mening is 
dat in betreffende complex wel ruimte is om een buitenlander te plaatsen zal 
men de verzoeker overtuigen dat er ook buitenlanders bestaan die best in "hun" 
wijk passen. Van de andere kant kan men de signalen niet negeren omdat het 
toch plaatsen van een bui ten !ander ten koste kan gaan van het sociale klimaat 
(spanningen kunnen hoog oplopen). Per complex probeert men het draagvlak vast 
te stellen. Men kijkt vooral naar de individuele kenmerken van de buitenlanders 
(zoals intergratie bereidheid) bij de afweging of in een bepaalde buurt/complex 
de ruimte aanwezig is voor toewijzing. De Kolping stelt duidelijk dat er, ook 
wat betreft de allochtonen, selectief wordt toegewezen. Het toewijzingsbeleid 
van De Kolping, gebruikmakend van thuisbezoeken en buurtkarakteristieken, is 
reeds in paragraaf 4.2.1 beschreven. 
Ook woningbouwvereniging Nijmegen is zeer goed op de hoogte van de sociale 
samenstelling van de verschillende buurten/complexen. Aan het kennen van de 
sociale samenstelling wordt grote waarde gehecht, echter men stelt dat het 
begrip daarmee niet operationeel is. "Een 'evenwichtige' bevolkingssamenstelling 
is een niet te vatten begrip, laat staan dat daar bij de toewijzing vanuit gegaan 
wordt". Wel probeert men de vinger te leggen op datgene dat niet evenwichtig
is/lijkt. Men gaat bij de toewijzing uit van de spankracht (draagkracht) van de 
buurt. 

De gemeente als verlener van de woonvergunning stelt dat de verhuurder 
uiteindelijk verantwoordelijk is voor de toewijzing. Alleen de kaders waarbinnen 
dit dient te gebeuren worden door de gemeente opgesteld via de woonruimtever
ordening. De kaders geven de verhuurders een bepaalde mate van handelings
vrijheid, die zij naar eigen inzicht kunnen invullen. De volgende aspecten zijn 
van belang: 
- Maximum scoren voor de urgentie (108 punten) zorgen ervoor dat vaak uit 

meerdere kandidaten gekozen kan worden. Bovendien is een beperkte afwijking 
van de urgentievolgorde bespreekbaar (zo wordt iemand met 87 punten niet 
gezien als urgenter dan iemand met 82 punten; soms wordt de meest urgente 
niet gezien als de meest geschikte kandidaat). 

- Om aan de verhuurbaarheidsproblemen in de wijken Lindenholt en Dukenburg 
tegemoet te komen gelden minder toewijzingsregels. 

- Woningzoekenden met een persoonlijke urgentie moeten ook een aanbieding in 
Dukenburg en Lindenholt accepteren. Er ontstaat zo een kunstmatige vergro
ting van de vraag waardoor de verhuurder meer keuze uit kandidaten heeft. 

Juist nu bij beheerders meer geluiden zijn te horen over doelgroepen, inplaat
sing, passende leefstijlen en buurtkarakteristieken wordt een controle op te 
toewijzing steeds belangrijker. Momenteel is er geen doelgroepengerichte 
evaluatie van de woningtoewijzing per beheerder. 

5.5 Beheer 

In het kader van het hoofdonderzoek (studie in zes gemeenten) is een dertiental 
complexen nader geanalyseerd. Bij de selectie van de complexen heeft het type 
aanpak als criterium gegolden, zodanig dat verschillende aanpakvarianten zijn 
vertegenwoordigd. Voor een totaal overzicht van de varianten wordt naar het 
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hoofdrapport verwezen. De selectie heeft ertoe geleid dat voor Nijmegen een 
aanpak van het type 'intensiefbeheer' is uitgewerkt: complex Meijhorst. Met 
name de doelstellingen en de gekozen aanpak in relatie tot de gevolgen voor 
allochtonen is in beeld gebracht. 

5.5.1 Beschrijving van de problemen en de aanpak 

Aanpak van geselecteerde complexen 

De voor Nijmegen geselecteerde aanpak wordt als volgt getypeerd. Intensief 
beheer staat voor een meer integrale benadering van de problemen op complex
niveau. Er wordt gestreefd naar een samenhang van oplossingen. De aanpak 
bestaat uit een combinatie van verschillende beheermaatregelen. Deze aanpak 
wordt vaak toegepast als blijkt dat 'eenduidige' maatregelen, zoals alleen 
technische beheermaatregelen, niet afdoende zijn. 

Tabel 5.3: Enkele kenmerken van het complex Meijhorst 

Ligging: ~o~ijk 

Aantal blokken 
Aantal ~o~oningen 

Aantal ~o~oonlagen 

Type 
Aantal kamers/Huur (1988) 

Meijhorst (stadsdeel Dukenburg) 

2 

270 

6 tot 12 
galerij 

113 2·kamer~o~oningen; brutohuur: f.600,· 

157 4·kamer~o~oningen; brutohuur: f.715,·/f.800,· 

1972/1973 Bou~o~jaar 

Beheerder : ~o~bv. Kolping 

Probleem beschrijving 

Al in 1978 is duidelijk dat bij veel bewoners van de hoogbouwcomplexen in 
Dukenburg de verhouding belastbaar inkomen/te betalen huur sterk afwijkt van 
de doorvoor gestelde normen. ln de complexen wonen op dat moment relatief 
veel huishoudens met een laag inkomen, terwijl huren zijn relatief hoog. 
Het wordt voor de beheerder steeds moeilijker geschikte kandidaten te vinden. 
Gestaag daalt het sociale klimaat. Door de bewoners van de Kolpingcomplexen 
worden in het woonsatisfactie-onderzoek (1985) als negatieve elementen 
genoemd: 
- toenemende verpaupering; 

De woonomgeving verpaupert (o.a. ingegooide ruiten, zwerfvuil, brandstichting 
in leegstaande woningen en kelder boxen), bewoners voelen zich niet meer op 
hun gemak in de openbare ruimtes. Gelijktijdig met een toenemende leegstand 
ervaart men een afnemende sociale controle. 

- daling van het niveau van bewoners/veranderende samenstelling; 
Een deel van de bewoners is de mening toegedaan dat het niveau van de 
medebewoners te laag is, dat de groep muren bekrassende, grote honden 
bezittende, drugsspuitende en krakende buren de overhand krijgt over de 
"goedwillende" bewoners. Vaak wordt de verhuurder verweten dat hij maar 
"van alles" in de woningen stopt. 

- onveiligheidsgevoelens; 
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- woontechnische gebreken; 
Er is sprake van visuele tekorten, geringe identificatiemogelijkheden met als 
gevolg een versterking van de anonimiteit, onduidelijke scheiding tussen prive 
en openbaar. 

Daarnaast wordt door de beheerder genoemd de overlast radiopiraten en krakers 
zich uitend in vervuiling, geluidsoverlast, aanwezigheid van drugsverslaafden en 
irritatie bij bewoners ("zij betalen niets"). 
Hoewel de flats in een goede bouwtechnische staat verkeren, kan gesteld worden 
dat woontechnisch verschillende verbeteringen denkbaar zijn, het sociale klimaat 
ernstig verstoord is en dat het complex een ongunstige plaats in de woning
markt inneemt (prijs/kwaliteit en ligging). 

5.5.2 Maatregelen en aanpak 

Verschillende voorstellen hebben de afgelopen periode de revue gepasseerd: 
- (Hoogbouw Dukenburg, 1987) Om de vraag op peil te houden en zelfs te 

verhogen (om de bestaande leegstand te bestrijden) zullen de vraaggroepen 
verbreed moeten worden en wel op een andere wijze dan door natuurlijke 
groei: mensen moeten overgehaald worden voor de Dukenburgse Hoogbouw te 
kiezen. 
In hetzelfde onderzoek wordt een aantal mogelijke oplossingen geëvalueerd. 
Onderscheiden worden woningmarkttechnische en sociale oplossingen. Flat
splitsing biedt alleen een korte termijnoplossing (vraag zal teruglopen). Bij 
een gericht toewijzingsbeleid is het probleem dat er eigenlijk geen voldoende 
grote doelgroep voor flats met de huidige kenmerken te vinden is om dat 
beleid op te richten. Het meeste heil verwacht men van woonlastenverlaging, 
doordat de verhouding prijs/kwaliteit in beter evenwicht gebracht wordt. 
Tevens verwacht men van de woonlastenverlaging ook een positieve invloed op 
het sociale klimaat. Meer bewoners met een positieve voorkeur, minder 
leegstand, meer sociale controle. Toch zullen naast technische maatregelen ook 
vormen van sociaal beheer noodzakelijk zijn. 
In een recenter rapport (BAM, 1988) wordt voorgesteld om bij de toewijzing 
geen onderscheid te maken in leeftijdscategorieën. De overeenkomst tussen 
alle nieuwe huurders is dat zij geen starters zijn en ook geen problemen 
hebben gehad met hun vorige verhuurder. 

Er zijn slechts zeer weinig woningzoekenden die (uit wens, niet uit nood) in dit 
complex willen gaan wonen. Na een aantal vruchteloze pogingen tot verbetering, 
onder andere buiten-schilderwerk, het aanstellen van een huismeester en een 
hoogbouwwerker als klankbord voor bewoners heeft De Kolping in 1986 dan ook 
besloten de verhuur van de Meijhorst te stoppen om over enige tijd met een 
schone lei te kunnen beginnen6 . Er is zelfs sprake geweest van sloop en 
vervangende nieuwbouw, maar deze uiterste stap is voorlopig weer van de baan. 
De problemen met krakers, criminaliteit en vandalisme zijn naar een "normaal" 
niveau teruggebracht via het aanspannen van kortgedingen. Door een gerichte 
campagne, folders, aanpak van lege woningen (nieuwe indeling van de berging, 
nieuwe keukenblokken, e.d.), oprichting van een bewonersgroep en vrijgemaakte 
verhuurfunctionaris is de leegstand van I 00 woningen binnen één jaar nagenoeg 
ingelopen. De gemeente draagt daarnaast zorg voor een aantrekkelijker woon
omgeving. In 1991 wordt dan opnieuw bekeken of het complex toekomst heeft. 
Zo niet, dan lijkt sloop onafwendbaar. 
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Foto 7: Complex de Meijhorst: een nieuwe naam, een nieuw jasje en nieuwe 
bewoners. 

5.5.3 Allochtonen en de aanpak 

De gekozen oplossingen komen voort uit een aantal uitgangspunten geformuleerd 
door de kerngroep Brede Aanpak Meijhorst (BAM , 1988): o.a . verhoging betrok
kenheid bewoners bij woning, woonomgeving en elkaar, de woonruimteverdeling 
in samenhang brengen met de te kiezen doelgroep en het verbeteren van het 
sociale klimaat. 
De aanpak richt zich niet specifiek op de allochtonen, wei op de overlast
veroorzakende bewoners. Toch heeft men, onder andere door signalen van 
complexbewoners, ervaren dat het hoge percentage allochtonen tot spanningen 
kan Ieiden. Naast signalen van bewoners en bewonersorganisaties houdt de 
Kolping bij waar concentraties van buitenlanders voorkomen. Men hanteert 
echter geen normen voor het aantal buitenlanders per buurt/complex. Het 
draagvlak wisselt per buurt/complex en in de tijd . Soms is 30% allochtonen pas 
teveel, en soms al 5%. Veel meer spelen individuele kenmerken van de buiten
landers (zoals intergratie bereidheid) een rot bij de afweging of in een bepaalde 
buurt/complex de ruimte aanwezig is voor toewijzing. De Kolping stelt duidelijk 
dat er, ook wat betreft de allochtonen, selectief geplaatst wordt. Dit beleid 
heeft ertoe geleid dat het aandeel allochtonen in het complex Meijhorst gedaald 
is. Gezien het geringe aantal wijkvoorkeuren van Turken en Marokkanen voor 
Meijhorst lijkt dit een logische ontwikkeling. 
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5.6 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de vraag in welke mate allochtonen gehuisvest 
zijn in naoorlogse complexen met verhuurbaarheidsproblemen. 
Nijmegen heeft een zeer krappe woningmarkt. Gerelateerd aan het inwoneraantal 
staan veel woningzoekenden ingeschreven. De krappe woningmarkt wordt 
onderstreept door een lage frictieleegstand. Per I april 1989 bestaat er alleen 
geconcentreerde structurele leegstand in het etagecomplex Meijhorst. 
In totaal zijn in Nijmegen tien naoorlogse complexen met verhuurbaarheidspro
blemen geanalyseerd. Uit de tabel 5.1 is gebleken dat: 
- het gaat om verschillende woningtypen (eengezins-, meergezins- en HAT-

complexen en maisonnettes); 
- alle complexen gebouwd zijn binnen de periode 1969-1983; 
- alle complexen in de uitbreidingswijken Lindenholt en Dukenburg liggen; 
- sociale problemen veelvuldig voorkomen; 
- de problemen cumuleren in de etagewoningen; 
- het aandeel allochtonen in de complexen fluctueert; 
- de huurprijs hoog tot zeer hoog is. 

Er blijkt een redelijke overeenkomst te bestaan tussen de aanwezigheid van 
allochtonen op complexniveau en wijkniveau. Het lijkt of de ligging van het 
complex in een bepaalde wijk één van de verklarende factoren is voor de 
aanwezigheid van allochtonen in een complex. Met andere woorden, dat verkla
ringen op wijkniveau gevonden kunnen worden. Het bleek al dat het hoge 
percentage Turken en Marokkanen in de wijk Meijhorst niet te verklaren is 
door de wijkvoorkeuren van deze groep. Er bestaan mogelijk meer factoren die 
invloed uitoefenen op de aanwezigheid van allochtonen op complexniveau. 
Het inplaatsingsbeleid (visie op bewonerssamenstellingen) van beheerders blijkt 
een belangrijke invloed te hebben. 

Voor de derde onderzoeksvraag, implicaties voor allochtonen bij beheerstrate
gieën, is het complex Meijhorst nader geanalyseerd. Problemen zijn ontstaan 
door overlastveroorzakende bewoners, vandalisme, prijs-kwaliteitverhouding en 
de ongunstige ligging. Via een intensieve aanpak heeft Kolping de verhuurbaar
heid weten te verbeteren. Onderdeel van de aanpak was een selectieve inplaat
sing. Dit beleid heeft er toe geleid dat het aandeel allochtonen in het complex 
gedaald is. Gezien het geringe aantal wijkvoorkeuren van Turken en Marokkanen 
voor Meijhorst lijkt dit een logische ontwikkeling. 

noten bij hoofdstuk 5 

1. 
Typering ongewenst teegstaande woningen (1984): 

126 flat· en 136 eengezinswoningen; 
234 woningen worden verhuurd door een van de non-profitbeheerders; 
330 woningen zijn gebouwd na 1945; 
245 woningen hebben 5 of meer kamers; 
23 van de 192 huurwoningen hebben een maandhuur onder de f.300,
de nieuwbouwwoningen kennen geen ongewenste leegstand; 
de wijken Dukenburg, Lindenholt en Centrum kennen de meeste ongewenste teestand. 
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2. 
Complexen met leegstandsproblemen (1984): 

wijk Zwanenveld: eengezinswoningen aan de 15e, 25e en 27e straat (kwaliteitsproblemen, 
22 ongewenst, 23,7% leegstand); 
wijk Lankhorst 'hippe' woningen van de woningbouwvereniging de Gezonde Woning (22 
ongewenst, totale leegstand 18%J; 
wijk Centrum: duurdere flats aan de Burgemeester Hustinxstraat uit de periode 1976-1980 
beheerd door makelaars (12 ongewenst, 12% leegstand); 
hoge flats in de wijk Meijhorst (13 ongewenst, 9,0% leegstand, woningbouwvereniging de 
Kolping); 
wijk 't Kamp: duurdere etagewoningen met een huurprijs van meer dan f.500,- (8 
ongewenst, 11,7% leegstand, de Kolping en Nijmegen); 
HAl-eenheden in de wijken 't Kamp en 't Acker (87 ongewenst, leegstand 29,8%). 

3. 
De twee grootste woningbouwverenigingen, Kolping en Nijmegen, zijn geïnterviewd. Samen 
beheren zij ongeveer 75% van de Nijmeegse sociale huurwoningen. 

4. 
Gebruikt zijn de onderzoeken: 
'Leegstand van woningen in Nijmegen, inventarisatie en analyse van de situatie '84-'85", 
Nijmegen, mei 1985 
'Wijkonderzoek Lindenholt', Nijmegen, oktober 1987 
'Leegstand en mutatiegraad van woningen in Nijmegen', Eggels, H.M.J., Nijmegen, 1989. 

5. 
Bij voorkeur hoort de Kolping de signalen uit de mond van een bewonersorganisatie. Men 
probeert, hetgeen helaas niet overal lukt, in alle buurten zo'n bewonersorganisatie van 
de grond te krijgen, liefst met vertegenwoordigers uit de groep buitenlanders. Zo heeft 
in de Meyhorst wel en in de wijk Kolping wisselend een buitenlander zitting in de 
bewonersorganisatie. 

6. 
Leegstandscijfers 

Jaar <6 mnd >6 mnd Totaal Leegstands-
abs abs abs percentage 

--------------····---
1-10-84 21 13 34 12.6 
1-3-86 26 25 51 18.8 
1-10-86 23 41 64 23.7 
1-4-88 20 78 98 36.3 
1-1-89 136 50.4 
eind 89 95 35.2 

In 1986 is men overgegaan op een stop van de verhuur. 
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6 SAMENVATTING 

Inleiding 

In dit onderzoek is nagegaan welke veranderingen zich hebben voorgedaan in de 
ruimtelijke concentratie van allochtonen gedurende de jaren tachtig in de 
gemeente Nijmegen. De analyse heeft op zowel wijk- als complexniveau plaats
gevonden. Voor het ontstaan van concentraties in naoorlogse wijken en (moeilijk 
verhuurbare) complexen zijn verklaringen gezocht in woningmarktprocessen, 
woonruimteverdeling en de beheerstrategieën van sociale verhuurders. 
Na een korte introductie van de gemeente Nijmegen en de verschillende groepen 
allochtonen worden aan de hand van de onderzoeksvragen de belangrijkste 
bevindingen samengevat. 

6.1 Typering Nijmegen 

Naar inwoneraantal ( 145.583 personen; 1989) is Nijmegen de negende stad van 
Nederland. In vergelijking tot andere middelgrote steden (100.000-200.000 
inwoners) heeft Nijmegen, ondanks de verliezen in de oorlog, een gemiddeld 
aandeel vooroorlogse woningen (28%). Hoewel er sinds 1970 fors gebouwd is, is 
het inwoneraantal niet gestegen. Desondanks kent Nijmegen al vele jaren een 
zeer krappe woningmarkt. Alle segmenten hebben een vraagoverschot Het aantal 
woningzoekenden is, gerelateerd aan het aantal inwoners, bijzonder hoog. 
Langdurige leegstand (>6 maanden) komt dan ook nauwelijks voor. 
De krappe situatie op de woningmarkt is voor de gemeente Nijmegen reden 
geweest om de Woonruimtewet 1947 niet af te schaffen. De gemeente kan in de 
woonruimteverordening eisen stellen aan degene die een woning wenst te 
betrekken. 
Woningzoekenden moeten zich centraal inschrijven. De toewijzing van de 
woning, op basis van urgentie, wordt overgelaten aan de verschillende verhuur
ders. De gemeente toetst de voordracht van de beheerders en geeft de woonver
gunningen af. De laatste jaren is er een toename te zien van het aantal 
toewijzingsregels, c.q. uitzonderingen op de algemene regels, die voortkomen uit 
de situatie van de woningmarkt. 

Het aantal niet- Nederlanders in Nijmegen bedraagt 7615 (1989). De groep 
Mediterranen omvat bijna 5000 personen, ofwel 3,5% van alle Nijmegenaren. Het 
merendeel hiervan (3961; 2,9% van totaal) behoort tot de groep Turken en 
Marokkanen. De groep Surinamers en Antillianen, naar nationaliteit en land van 
herkomst, bestaat uit 1936 personen (I ,4%). 
Van de verschillende mediterrane groepen zijn het vooral Turken en Marokkanen 
die de toename sinds 1977 veroorzaken. 
Het aandeel jongeren onder de 20 jaar is bij de Turken en Marokkanen (45,3%) 
veel groter dan bij de totale bevolking (22, I%). De traditionele gezinssituatie 
komt bij de Turkse en Marokkaanse huishoudens dan ook veel vaker voor. De 
groep boven de 65 jaar (de pensioengerechtigden) komt nagenoeg niet voor bij 
de Turken en Marokkanen. 
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6.2 Samenvatting aan de hand van de onderzoeksvragen 

1 Welke veranderingen hebben zich gedurende de jaren tachtig voorgedaan in 
de ruimtelijke concentratie van allochtone huishoudens? 

la In hoeverre zijn ze in de naoorlogse wijken woonachtig? 

Voor de beantwoording van deze vraag is onderzocht in hoeverre er sprake is 
van een verschuiving van Turken en Marokkanen enerzijds en Surinamers en 
Antillianen anderzijds van vooroorlogse naar naoorlogse wijken (par 2.3.1 ). De 
wijken zijn ingedeeld in een vijftal typen wijken. Door middel van verschillende 
peildata is de verschuiving in beeld gebracht. 
Vervolgens is bekeken de mate van concentratie van de onderzochte groepen 
(par. 2.3.2). Hiervoor zijn, gerelateerd aan het stedelijk gemiddelde aandeel 
allochtonen, de begrippen lage, midden en hoge concentratie geïntroduceerd. 
Tenslotte is de dynamiek binnen de wijken met een meer dan gemiddeld aandeel 
Turken en Marokkanen onderzocht (par. 2.3.3 ). Bekeken is in hoeverre deze 
verschuiving heeft geleid tot nieuwe concentratiegebieden, respectievelijk het 
verdwijnen van de oude. 

Binnen de groep Turken en Marokkanen vindt een verandering plaats van het 
aandeel woonachtig in de vooroorlogse en gemengde wijken naar de naoorlogse 
wijken. Opvallend is dat de sterkste groei in de wijken na 1960 plaatsvindt 
(resp. 1977: 12,4%; 1983: 20, I%; 1989: 31 ,ocYo). 
Het absoluut aantal Turken en Marokkanen in de vooroorlogse en gemengde 
wijken groeit. De groei blijft echter achter bij de stedelijke groei. Men kan 
daarom beter spreken van een verandering dan een verschuiving. 
Ten opzichte van alle Nijmegenaren zijn Turken en Marokkanen sterk overver
tegenwoordigd in de vooroorlogse wijken (verschil neemt af) en ondervertegen
woordigd in de gemengde wijken (verschil neemt toe). In de naoorlogse wijken, 
waar hun aandeel gestaag toeneemt, benadert de verdeling die van alle Nijmege
naren. 

Bijna de helft van alle Surinamers en Antillianen woont in wijken gebouwd in 
de periode '60- '7 5. Ten opzichte van alle Nijmegenaren zijn de Surinamers en 
Antillianen sterk oververtegenwoordigd in de naoorlogse wijken gebouwd na 
1960. In de overige drie typen is deze groep ondervertegenwoordigd. 
Wat de spreiding over de typen wijken betreft bestaan er dus duidelijke 
verschillen tussen de Turken en Marokkanen enerzijds en de Surinamers en 
Antillianen anderzijds. 

De mate van spreiding is bekeken aan de hand van het zogenaamde lokatiequo
tiënt In zijn algemeenheid kan men zeggen dat er een lichte toename is van de 
spreiding van Turken en Marokkanen over de wijken. Dit blijkt enerzijds uit 
een stabiliserend aandeel van de Turken en Marokkanen dat woont in wijken 
met een concentratie onder het stedelijk gemiddelde (respectievelijk 1977: 22%; 
1983: 26%; 1989: 25%). In 1989 woont 59% van de Turken en Marokkanen in 
wijken met een lokatiequotiënt lager dan 2 (minder dan 2 keer het stedelijk 
gemiddelde). Anderzijds blijkt de toenemende spreiding uit een sterke afname 
van het aandeel dat in wijken woont met een hoge concentratie (>4 keer 
gemiddelde). 
Van de vier wijken met een midden of hoge concentratie zijn er drie van het 
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type vooroorlogs (Bottendaal, Ni je Veld en Goffert) en een van het type 
gemengd (Wolfskuil). In de wijken Nije Veld en Wolfskuil is het aandeel Turken 
en Marokkanen sinds 1977 toegenomen. De mate toename is ongeveer gelijk aan 
de stedelijke groei van het aandeel Turken en Marokkanen. In de twee andere 
wijken daalt het aandeel Turken en Marokkanen, na eerst een lichte groei in 
1983. De vier wijken kenmerken zich door veel goedkope nonprofitwoningen. 

Surinamers en Antillianen minder geconcentreerd wonen dan de Turken en 
Marokkanen. 9% woont in een hoog concentratiegebied (>4 keer het stedelijk 
gemiddelde): de wijk Lankforst, type jaren zestig wijk. 27% woont in vijf lage 
concentratiegebieden. De overige 64ll'b woont buiten de concentatiewijken (minder 
dan 2 keer het stedelijk gemiddelde). 

lb In welke mate zijn allochtonen gehuis,est in moeilijk verhuurbare complexen'? 

In Nijmgen zijn, op basis van interviews met sociale beheerders en rapporten 
over leegstand, 10 moeilijk verhuurbare naoorlogse complexen geïnventariseerd. 
Het gaat om complexen van verschillende typen (eengezinswoningen, maison
nettes, HAT -woningen en etagewoningen). Verder blijkt dat: 
- alle complexen gebouwd zijn binnen de periode 1969-1983; 
- alle complexen in de uitbreidingswijken Lindenholt en Dukenburg liggen; 
- sociale problemen veelvuldig voorkomen; 
- de problemen cumuleren in de etagewoningen; 
- het aandeel allochtonen in de complexen fluctueert. Allochtonen komen weinig 

voor in eengezinswoningen (zeer hoge huurprijs) en HAT -woningen (dit type 
wordt nauwelijks gewenst door allochtonen); 

- de huurprijs gemiddeld tot hoog is. 

In slechts twee complexen, beide gelegen in de wijk Meijhorst, is het aandeel 
allochtonen hoog. Ook in de wijk Meijhorst is het aandeel van zowel Turken en 
Marokkanen als Surinamers en Antillianen hoog. 
Het lage aandeel in de overige complexen kan verklaard worden door de hoge 
huurprijs, het type (HA T -woningen) en/of de ligging in een bij Turken en 
Marokkanen weinig populaire wijk. 

2. Welke oorzaken zijn hiervoor op lokaal niveau aan te geven'? 

2a Welke invloeden hebben processen op de woningmarkt in het algemeen? 

Nagegaan is in hoeverre processen op de woningmarkt van invloed zijn op de 
ruimtelijke spreiding van allochtonen in Nijmegen. Naast ontwikkelingen in de 
woningvoorraad, via stadsvernieuwing en nieuwbouw, speelt de distributie in dit 
verband een belangrijke rol. Zaken als woonruimteverdelingsbeleid, handelings
ruimte van toewijzers bij het zoeken van geschikte kandidaten, urgentiesystemen 
en woonwensen van allochtonen kunnen direct danwel indirect van invloed zijn 
op de ruimtelijke spreiding van allochtonen. 

Turken en Marokkanen zijn sterk op de sociale huursector gericht. Daarnaast 
blijkt uit de geregistreerde vraag dat zij een grote voorkeur hebben voor 
goedkopere en/of eengezinswoningen 1 in de sociale huursector. Aldus ligt het in 
de verwachting dat concentraties Turken en Marokkanen vooral aangetroffen 
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worden in de wijken waar deze woningen voorhanden zijn. Dit blijkt slechts ten 
dele het geval te zijn. 
Opvallend is dat de wijken met de sterkste groei van Turken en Marokkanen 
(Neerbosch-Oost en Hesevelci) juist rond het Nijmeegse gemiddelde zitten wat 
omvang goedkope huurwoningen betreft. Ook het aandeel laagbouwwoningen in 
deze wijken ligt laag en de mutatiegraad is gemiddeld. Wel kenmerken de wijken 
met een hoog aandeel Turken en Marokkanen zich door een hoog mutatiecijfer 
in de etagewoningen. Van een verb::md is echter geen sprake, omdat er ook een 
substantieel aantal wijken is met weinig Turken en Marokkanen en toch een 
hoge mutatiegraad in de etagewoningen (o.a. Dukenburg en Lindenholt). 
Alle wijken met een hoog aandeel Turken en Marokkanen scoren negatief of 
dubbel negatief wat de sociale achterstand betreft. Het omgekeerde geldt ook, 
wijken met een hoge sociale achterstand huisvesten veel Turken en Marokkanen. 

Daarnaast hebben de veranderingen in de voorraad een rol gespeeld: 
Uitbreidingswijken Dukenburg en Lindenholt; 
Het aandeel Turken en Marokkanen in de uitbreidingswijken is, met uitzon
dering van de wijk Meijhorst, laag. Wel vnlt over de onderzochte periode een 
toename van het aandeel in elke wijk te constateren. De wijken kenmerken 
zich door een relatief hoge huurprijs, een bovengemiddeld aandeel laagbouw
woningen in de huursector en een zeer hoge mutatiegraad (vooral in de 
hoogbouwwoningen). Met m1me de hoge mutatiegraad zorgt er voor dat het 
aandeel Turken en Marokkanen in de uitbreidingswijken in toenemende mate 
een afspiegeling wordt van het aandeel Turken en Marokkanen in het 
woningzoekendenbestand, gelet op de wijkvoorkeuren. 
Stadsvernieuwing; 
Het stadsvernieuwingsbeleid wordt niet categoraal uitgevoerd wat de etnische 
minderheden betreft. Wel zijn de beleidsmakers zich bewust van de aanwezig
heid van minderheden in de stadsvern ieuwingsbuurten. Bij het verbeterings
proces wordt geprobeerd belemmeringen voor participatie door Turken en 
Marokkanen op te heffen. Het aandeel Turken en Marokkanen in de stads
vernieuwingswijken is over de hele periode relatief hoog gebleven. De 
volgende achtergronden kunnen genoemd worden bij het ontstaan van concen
traties allochtonen in de oudere wijken. Turken en Marokkanen richten zich 
op de goedkopere delen van de woningvoorraad. Veel woningen in en rond het 
centrum hebben een lage huurprijs. In de jaren zeventig woonden de buiten
landers vooral in de pensions, gelegen in de oudere delen van de stad. 
Daardoor ontstonden in die buurten ook de voorzieningen gericht op deze 
groep buitenlanders (b.v. moskee, winkels met levensmiddelen) en sociale 
netwerken. De aanwezigheid van voorzieningen gericht op de buitenlanders 
gecombineerd met aanwezigheid van goedkope huisvestingsmogelijkheden heeft 
geleid tot buurten met een relatief hoog aandeel buitenlanders. 

Tenslotte behoort de woningdistributie tot de verklarende factoren. Nijmegen is 
een stad met zeer veel woningzoekenden waarvan een groot deel met een laag 
inkomen moet rondkomen. Dit resulteert in een druk op bepaalde (met name de 
goedkopere) segmenten van de woningmarkt. Om die reden is gedurende de 
gehele naoorlogse periode de woonruimtewet 1947 van kracht gebleven. Met 
andere woorden, de gemeentelijke overheid heeft zich voortdurend beziggehou
den met de verdeling van de schaarse woonruimte. 
Echter, de begrippen rechtvaardigheid en doelmatigheid zijn steeds punt van 
discussie gebleven tussen de overheid, als belangenbehartiger van bewoners, en 
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de beheerders, als de feitelijke verdelers. In rapporten 2 worden als kritieken 
genoemd: gebrek aan informatie en onvoldoende communicatie met de woning
zoekenden, onzekerheid over de procedures en kwalitatieve en kwantitatieve 
bezettingsproblemen, leidend tot een niet optimale woningverdeling. Meerdere 
malen heeft de gemeente gepoogd het toewijzingsgedrag van de verdelers te 
sturen c.q. te corrigeren door de woonruimteverordening aan te passen. Zo is 
het urgentiesysteem grondig herzien. Voortaan is er niet alleen een centrale 
registratie, maar ook een centrale inschrijving. Anderzijds is de woonruimte
verordening aangepast aan de actuele marktsituatie, bijvoorbeeld een soepeler 
toewijzingsbeleid in de minder populaire stadsdelen Dukenburg en Lindenholt, 
waardoor de handelingsruimte van de verdelers vergroot wordt. 
De afgelopen jaren is de aandacht vooral uitgegaan naar de problemen rond de 
steeds maar groeiende lijst van woningzoekenden: verbetering urgentiesysteem, 
doorstroming vergroten, nieuwbouw, enz. De positie van allochtonen op de 
woningmarkt en hun huisvestingssituatie komen nauwelijks in politiek en beleid 
aan bod. 

Opvallende zaken bij de woon wensen van Turkse en Marokkaanse woningzoe
kenden ten opzichte van de groep overige woningzoekenden zijn: 

meest genoemde reden tot verhuizen is dat de woning te klein is; 
- de groep is relatief vaker woningbehoevend; 

veel huishoudens vormen een traditioneel (vaak groot) gezin; 
grote vraag naar eengezinswoningen, echter niet gezien hun huishoudens
situatie; 
gemiddeld hogere urgentie ; 

- wensen een lagere huurprijs. 

Uit de kwantitativieve analyse kunnen twee conclusies getrokken worden. 
Allereerst kan de vraag van Turkse en Marokkaanse woningzoekenden gekoppeld 
worden aan de vrijkomende woningen. De wijkvoorkeur, die veelal correspon
deert met de ontwikkeling van de concentratie van Turken en Marokkanen op 
wijkniveau, wordt relatief vaak gehonoreerd. 
Ten tweede onderstrepen de cijfers dat de noodsituatie, c.q. de onvrede met de 
huidige woonsituatie, bij Turken en Marokkanen groter is dan bij de overige 
woningzoekenden. De noodsituatie verzwakt de positie van de woningzoekende. 
Zeker op een krappe woningmarkt moeten concessies gedaan worden aan de 
woonwensen wil men snel aan een woning geholpen worden. Het onduidelijk in 
hoeverre Turken en Marokkanen hun woonwesen aanpassen of eerder geneigd 
zijn een woning die niet geheel naar hun keuze is, te accepteren. Tegelijkertijd 
hanteren de beheerders, meer dan in het verleden, een bepaalde vorm van 
plaatsingsbeleid. Opgemerkt moet worden dat de twee geïnterviewden corporaties 
duidelijk verschillen in de taak die zij zichzelf hierbij toedenken. Onder het 
motto 'toewijzen is maatwerk' probeert de woningbouwvereniging Kolping, via 
thuisbezoeken en buurtkarakteristieken, de sociale samenstelling van buurten te 
beïnvloeden. Zij stelt dat ook allochtonen selectief geplaatst worden. Onge
twijfeld heeft dit op termijn zijn weerslag op de ruimtelijke spreiding van 
Turken en Marokkanen. Zeker \Vanneer men in ogenschouw neemt dat de Turken 
en Marokkanen zeer sterk gericht zijn op de sociale huursector. Uit de toewij 
zingscijfers blijkt dat Kolping, gerelateerd aan het aantal vrijkomende woningen, 
inderdaad minder aan Turken en Marokkanen heeft toegewezen dan bijvoorbeeld 
de woningbouwvereniging Nijmegen. De vraag is of zij, gezien de kenmerken van 
de vrijkomende woningen, meer had kunnen toewijzen. 
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De gemeente als verlener van de woonvergunning stelt dat de verhuurder 
uiteindelijk verantwoordelijk is voor de toewijzing. Alleen de kaders waarbinnen 
dit dient te gebeuren, worden door de gemeente opgesteld via de woonruimte
verordening. De kaders geven de verhuurders een bepaalde mate van handelings
vrijheid, die zij naar eigen inzicht kunnen invullen. Van belang hierbij zijn: 
- de maximum scoren voor de urgentie (I 08 punten), zodat vaak uit meerdere 

kandidaten gekozen kan worden. 
- Om aan de verhuurbaarheidsproblemen in de wijken Lindenholt en Dukenburg 

tegemoet te komen gelden minder toewijzingsregels. 
- Woningzoekenden met een persoonlijke urgentie moeten ook een aanbieding in 

Dukenburg en Lindenholt accepteren. Er ontstaat zo een kunstmatige vergro
ting van de vraag waardoor de verhuurder meer keuze uit kandidaten heeft. 

- Met het toenemen van de huurprijs verminderen trapsgewijs de toetsings
criteria. 

Juist nu bij beheerders meer geluiden zijn te horen over doelgroepen, inplaat
sing, passende leefstijlen en buurtkarakteristieken wordt een controle op te 
toewijzing steeds belangrijker. Momenteel is er geen doelgroepengerichte 
evaluatie van de woningtoewijzing per beheerder. 

3. Welke implicaties heiJIJen beheerstrategieën t.a.v. moeilijk verhuurbare 
naoorlogse complexen voor de huisvestingssituatie voor allochtonen? 

In het kader van het hoofdonderzoek3 is voor de gemeente Nijmegen nader 
ingegaan op de intensieve aanpak van het hoogbouwcomplex 'Meijhorst' in de 
wijk Meijhorst. Het complex, beheerd door de woningbouwvereniging Kolping, 
kenmerkt zich door hoge huurprijzen, relatief laag uitrustingsniveau en een 
ligging in het minder populaire stadsdeel Dukenburg. Het aandeel allochtonen 
was in het verleden erg hoog. Problemen waren er vooral met krakers, prosti
tutie, drugshandel, drugsgebruik, vandalisme en zendpiraten. Voor De Kolping 
werd het steeds moeilijker om passende kandidaten te vinden. De leegstand nam 
toe, versterkt door een verhuurstop. Na uitplaasting van overlastveroorzakende 
bewoners wilde men met een schone lei herstarten. Het uitrustingsniveau van de 
woningen werd verbeterd, de gemeente heeft de woonomgeving aangepakt en er 
is een huismeester aangesteld: de intensieve aanpak. 

De aanpak richt zich niet specifiek op de allochtonen, wel op de overlast
veroorzakende bewoners. Toch heeft men, onder andere door signalen van 
complexbewoners, ervaren dat het hoge percentage allochtonen tot spanningen 
kan leiden. Naast signalen van bewoners en bewonersorganisaties houdt De 
Kolping waar concentraties van buitenlanders voorkomen. Men hanteert echter 
geen normen voor het aantal buitenlanders per buurt/complex. Het draagvlak 
wisselt per buurt/complex en in de tijd. Soms is 30% allochtonen pas teveel en 
soms al 5%. Veel meer spelen individuele kenmerken van de buitenlanders (zoals 
intergratie bereidheid) een rol bij de afweging of in een bepaalde buurt/complex 
de ruimte aanwezig is voor toewijzing. De Kolping stelt duidelijk dat er, ook 
wat de allochtonen betreft, selectief geplaatst wordt. Dit beleid heeft ertoe 
geleid dat het aandeel allochtonen in het complex Meijhorst gedaald is. Gezien 
het geringe aantal wijkvoorkeuren van Turken en Marokkanen voor Meijhorst 
lijkt dit een logische ontwikkeling. 
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noten bij hoofdstuk 6 

1. 
60% van de Turkse en Marokkaanse woningzoekenden wenst een eengezinswoning (overige 
woningzoekenden: 29%). 
37%, rescpectievelijk 84%, wenst een huurprijs onder de f.350,·, en onder de f.SOO,
(overige woningzoekenden: 20%, 59%). 

2. 
Kritieken komen uit een rapport van het Samenwerkingsorgaan Nijmeegse lloni ngcorporat i es 
(1980) en het gemeentelijk 'Evaluatierapport van het woonruimteverdelingsbeleid' (1982). 

3. 
Op hun plaats?, allochtonen en moeilijk verhuurbare woningcomplexen, Aelbers, 0., H. van 
der Ven en J. Smeets, 1990. In zes case-gemeenten zijn totaal 13 complexen, geselecteerd 
op type aanpak, nader onderzocht. 
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BIJLAGE 1: Wijkindeling Nijmegen 
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BIJLAGE 11: Tabellen bij de hoofdstukken 

Tabel II.2.1: Ontwikkeling van het aantal inwoners, geboorte en migratiesaldo 

Jaar Bevolking Geboorte saldo Migratie saldo Bevolk. toename 
in dat jaar in dat jaar 

1950 110.659 1700 440 

1960 129.576 1696 465 

1970 148.790 1695 . 309 

1980 147.632 416 . 624 

1987 146.770 450 . 1268 

Tabel I 1.2 .2: leeftijdsopbouw van Turken en Marokkanen, 

Marokkanen Turken 
m V % m V % 

0·4 97 110 15.8 142 140 11.2 
5·19 229 203 33.1 396 355 29.9 
20·39 173 192 28.1 522 430 38.0 
40·65 232 65 22.6 342 176 20.7 
64> 3 0.4 4 0.2 

Totaal 732 570 100.0 1403 1105 100.0 

Bron: jaarstatistieken gemeente Nijmegen 

Tabel I 1.2.3: Woningtypen naar huishoudensvorm 

Alleenst hh .. k1nd 

~ Anders 

D Laagbouw 

~ Etagebouw 

- Kamers 
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in periode 

18.917 
19.214 

1.158 
. 862 

1·1·1988 

Alle inwoners 
m V % 

3785 3611 5.1 
12484 12370 17.0 
28545 29389 39.7 
18275 19272 25.7 
6777 11467 12.5 

69866 76109 100.0 



Tabel 11.3.1: Allochtonen per wijk, 1977, 1982 en 1989 

nr lli jk 

00 B enedens t ad 

01 Centrum 

02 Bottendaal 

03 Galgenwaard 

04 Altrade 

05 Hunnerberg 

06 Hengstdal 

07Kwakkenberg 

08 Groenewoud 

09 Ooys e Schepen. 

Oost Nijmegen 

10Nije Veld 

11 Hazenkamp 

12 Goffert 

13St. Anna 

14 Hatertse Hei 

15 Grootstal 

16 Hatert 

17 Heyendaa l 

18 Brakkenstein 

Zuid Nijmegen 

20 Biezen 

21 llol fskui l 

22 Hees 

23 Heseveld 

24 Neerboseh-Oost 

llest Nijmegen 

31 Tolhuis 

32 Zwanenveld 

33 Mei jhorst 

34 Lankforst 

35 Al denhof 

36 Mal vert 

3 7 Weezenhof 

38 Vage l zang 

39 Staddijk 

Dukenburg 

40 • t Acker 

41 Oe Kamp 
42 overig 

Lindenholt 

Nijmegen 

Turken en Marokkanen 

1977 1982 1989 1977 1982 1989 

abs. abs. abs. 

8 32 44 

41 

436 

67 60 

359 537 

10 20 17 

131 

16 

162 

1 

3 
34 

153 189 

21 38 

62 111 

2 

45 51 

737 1041 885 

114 

4 

123 

71 

12 

55 

380 

100 

360 

3 
75 

31 

569 

11 

22 

93 

1 

2 

1 

4 

134 

265 

8 
210 

440 

12 

148 

4 
141 124 

37 74 

99 274 

3 

762 1078 

152 194 

453 579 

5 7 
106 262 

104 318 

820 1360 

18 38 

34 20 

227 172 

4 21 

19 91 

2 66 

3 2 
2 

309 410 

34 

61 

3 

98 

108 

117 

2 

227 

1825 3030 3961 

% % % 

1.0 3.2 1.5 

1.4 1.2 0.8 

8.1 12.4 9.8 

0.2 0.3 0.3 

2.3 3.1 2.2 

0. 7 1.3 0.6 

0.7 1. 5 2.3 

0.1 0.3 0.1 

0.1 0.1 0.2 

18.5 20.6 16.3 

2.0 3.0 2.5 

2.2 5.1 8.6 

0.1 0.2 0.2 

10.2 15.6 11.7 

0.0 0.0 0.1 

1.4 3.0 3.1 

0.2 0.8 2.0 

0.5 0.9 3.0 

0.0 0.0 0.7 

0.0 0.0 0.0 

0.9 1.9 3.0 

1.6 2.5 3.0 

4.8 6.8 8.9 

0.1 0.2 0.3 

1.0 1.6 4.4 

0.4 1.6 5.1 

1.9 2.8 5.0 

0.3 0.4 1.0 

0.5 0.6 0.4 

2.0 4.9 4.7 

0.0 0.1 0.8 

0.1 0.6 3.1 

0.0 0.1 2.2 

0.0 0.1 0.0 

0.5 1.1 1.6 

1.1 

1.3 

1.4 

1.3 2.1 

2.0 

1.9 

0.1 
1.7 

2.9 

Bron: jaarstatistieken gemeente Nijmegen 
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Sur./Antil. 

1989 

abs. 

19 

57 

52 

72 

44 

19 

16 

15 

54 

0 

348 

39 

19 

34 

17 

% 

0.7 
1.1 

1.2 

1.3 

0.7 

0.7 

0.2 

1.7 

4.1 

0.0 

1.0 

0.8 

0.4 

2.6 
0.5 

37 0.9 

10 0.3 

160 1.8 

15 3.6 

14 0.4 

345 1.0 

34 0.5 

39 0.6 

10 0,4 

65 1.1 

80 1.3 

232 0.8 

86 2.2 

126 2.4 

128 3.5 

170 6.8 

66 2.2 

35 1.1 

49 1.2 

660 2.6 

154 

171 

26 
351 

2.9 

2.8 

1.6 

2.7 

1936 1 .4 



Tabel 1!.4.1: Naar aantal verhuizende personen en ge~enst minimum aantal slaapkamers 

Turken en Marokkanen 
Aantal ge~enste kamers Totaal 

Pers. 0 2 3 4 abs. % 

1 pers. 2 58 66 12 140 24.7 
2 pers. 7 107 35 149 26.3 
3 pers. 24 58 82 14.5 
4 pers. 9 50 4 63 11.1 
5 pers. 6 32 10 49 8.6 
6 pers. 23 8 33 5.8 
>7 pers. 21 28 51 9.0 

Totaal abs. 3 66 214 231 51 2 567 
% 0.5 11.6 37.7 40.7 9.0 0.4 100.0 

Overige ~on inszoekenden 
Aantal ge~enste kamers Totaal 

Pers. 0 2 3 4 abs. % 

1 pers. 740 6631 3744 269 12 2 11398 56.6 
2 pers. 57 1099 3607 1425 52 2 6242 31.0 
3 pers. 6 35 365 903 89 4 1402 7.0 
4 pers. 3 7 62 608 139 6 825 4.1 
5 pers. 1 4 6 112 76 10 209 1.0 
6 pers. 16 30 49 0.2 
>7 pers. 5 9 19 0.1 

Totaal abs. 807 7778 7785 3338 407 29 20144 
% 4.0 38.6 38.6 16.6 2.0 0.1 100.0 

Tabel [ [ .4.2: ge~enste huurklasse naar ~oningtype 

Turken en Marokkanen 
Absoluut Relatief Totaal 

Huurprijs eengz. etage HAT Overig eengz. etage HAT Overig 

tot 250 9 10 1.6 1.8 0.2 0.2 3.7 
250·349 95 85 9 16.8 15.0 1.6 0.2 33.5 
350·499 162 98 5 28.6 17.3 0.9 0.4 47.1 
500·699 71 10 2 0 12.5 1.8 0.4 0.0 14.6 
>700 2 1 0 0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.6 

Totaal abs. 341 205 17 4 60.1 36.2 3.0 0.8 100.0 
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Overige woningzoekenden 
Absoluut Relatief Totaal 

eengz. etage HAT Overig eengz. etage HAT Over i 9 

tot 250 125 281 64 105 0.6 1.4 0.3 0.5 2.9 
250·349 539 1807 764 349 2.7 8.9 3.8 1.7 17.2 
350·499 1756 4185 1097 681 8.7 20.8 5.4 3.4 38.3 
500·699 2751 3217 246 687 13.7 16.0 1.2 3.4 34.3 
>700 578 551 21 136 2.9 2.7 0.1 0.7 6.4 

Totaal abs. 5880 10105 2195 1964 29.2 50.2 10.9 9.7 100.0 

TOEWIJZING: 

Tabel 11.4.3: Huurprijs geaccepteerde woning naar inkomen 

Turken en Marokkanen 
Inkomen Totaal 

Huurprijs <12 12·18 18·24 24·30 30·36 36·48 48> abs. % 

tot 250 0 3 4 4 2 0 14 8.9 
250·349 3 11 14 13 5 0 48 30.4 
350·499 0 10 26 19 10 7 2 74 46.8 
>500 0 1 5 4 9 3 0 22 13.9 

Totaal abs. 3 25 49 40 26 12 2 158 
% 1.9 15.8 31.0 25.3 16.4 7.6 1.3 100.0 

Overige woningzoekenden 
I nkornen Totaal 

Huurprijs <12 12·18 18-24 24·30 30·36 36·48 48> abs. % 

tot 250 18 50 38 20 8 5 140 4.8 
250·349 76 248 190 102 73 33 10 732 25.3 
350·499 48 213 251 205 170 117 16 1020 35.2 
>500 23 102 213 178 145 215 127 1005 34.7 

Totaal abs. 165 614 693 505 396 371 154 2898 
% 5.7 21.2 23.9 17.4 13.7 12.8 5.3 100.0 
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Tabel 11.4.4: ~oningzoekenden: ~achttijd naar persoonlijke urgentie (Turken en Marokkanen) 

Turken en Marokkanen 
Persoonlijke urgentie Totaal 

~achttijd 0·36 37·72 73·107 108 abs. % 

< 1 jaar 164 20 7 196 34.6 
1·2 jaar 114 3S 11 11 171 30.2 
2·3 jaar S7 23 7 7 94 16.6 
3·S jaar 42 11 3 7 63 11.1 
>S jaar 27 9 2 43 7.6 

Totaal abs. 404 98 30 3S S67 
% 71.3 17.3 S.3 6.2 100.0 

Overise ~oninszoekenden 
Persoonlijke urgentie Totaal 

~achttijd 0·36 37·72 73·107 108 abs. % 

< 1 jaar SS84 33S 119 234 6272 31.1 
1·2 jaar 3S97 308 101 111 4117 20.4 
2·3 jaar 2811 24S 78 43 3177 1S.8 
3·S jaar 3688 300 99 60 4147 20.6 
>S jaar 22S3 9S 43 40 2431 12.1 

Totaal abs. 17933 1283 440 488 20144 
% 89.0 6.4 2.2 2.4 100.0 

Tabel 11.4.S: Toe~ijzing: naar ~achttijd en persoonlijke urgentie 

Turken en Marokkanen 
Persoonlijke urgentie Totaal 

~acht tijd 0 1·36 37·72 73·107 108 abs. % 

< 1 jaar 8 7 1S 36 22.8 
1·2 jaar 7 1 17 10 7 42 26.6 
2·3 jaar 2 0 11 23 14.S 
3·S jaar 1S 14 2 37 23.4 
>S jaar 10 0 2 3 20 12.7 

Totaal abs. 39 3 ss 29 32 1S8 100.0 
% 24.7 1.9 34.8 18.4 20.2 100.0 
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Overige woningzoekenden 
Persoonlijke urgentie Totaal 

llachtt î jd 0 1·36 37·72 73·107 108 abs. % 

< 1 jaar 458 22 187 99 260 1026 35.4 

1·2 jaar 225 9 223 87 66 610 21.0 

2-3 jaar 189 5 148 27 30 399 13.8 

3-5 jaar 416 8 102 31 14 571 19.7 

>5 jaar 249 0 22 14 7 292 10.1 

Totaal abs. 1537 44 682 258 380 2898 

% 53.0 1.5 23.5 8.9 13.1 100.0 

Tabel 11.4.6: llijkvoorkeuren en toewijzing per wijk 

llijkvoorkeuren Toewijzingen 

nr. \lijk T/M Ov. % 1) T/M Ov. % 1) 

100 Benedenstad 36 4696 0.8 104 1.0 
101 Centrum 26 3055 0.9 19 
102 Bottendaal 99 2664 3.6 2 49 3.9 
103 Galgenwaard 28 3391 0.8 24 
104 Altrade 45 5730 0.8 30 
105 Hunnerberg 537 4 
106 Hengstdal 46 3415 1.3 7 138 4.8 
107 Kwakkenberg 406 
108 Groenewoud 86 
109 Ooyse Schependom 34 

Totaal Oost-Nijmegen 

110 Nije Veld 82 876 8.6 27 173 13.5 
111 Hazenkamp 2 487 0.4 4 
112 Goffert 16 242 6.2 3 21 12.5 
113 St. Anna 349 21 
114 Hatertse Hei 32 , 185 2.6 1 31 3.1 
115 Grootstal 47 1765 2.6 3 59 4.8 
116 Hatert 120 2052 5.5 16 224 6.7 
117 Heyendaal 42 
118 Brakkenstein 21 1127 1.8 19 5.0 

Totaal Zuid-Nijmegen 

120 Biezen 60 745 7.5 6 106 5.4 
121 \lol fskuil 75 723 9.4 28 101 21.7 
122 Hees 37 890 4.0 2 55 3.5 
123 Heseveld 55 907 5.7 8 135 5.4 
124 Neerboseh-Oost 111 1606 6.5 16 72 18.2 

Totaal llest·Ni jmegen 
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llijkvoorkeuren loeilijzingen 

nr. lli jk T/M Ov. % 1) T/M Ov. % 1) 

131 Tolhuis 11 577 1.9 107 

132 Z11anenveld 10 751 1.3 168 0.6 

133 Meijhorst 11 551 2.0 205 2.4 

134 Lankforst 2 401 0.5 4 83 4.6 

135 Al denhof 17 409 4.0 6 85 6.6 

136 Malvert 15 471 3.1 3 70 4.1 

137 lleezenhof 517 29 3.3 

194 Dukenburg 130 2269 5.7 

Totaal Dukenburg 

140 De Geerkamp 8 2 
141 De Gi ldekanmp 231 2.1 2 77 2.5 

142 De Hoefkamp 1 
143 De Kluijskamp 3 
144 De Voorstenkamp 6 275 2.1 99 1.0 

145 De liettenkamp 46 2.1 8 

150 Drieskensacker 
151 Heeskesacker 98 1.0 35 2.8 

152 Hillekensacker 134 3.6 69 

153 Horstacker 2 139 1.4 39 2.5 

154 De Meeu11se Acker 
155 De Steekse Acker 13 
156 Zellersacker 63 1.6 47 4.1 

160 Hegdambroek 187 0.5 71 

161 Holtgesbroek 27 
162 Leuvensbroek 184 0.5 
163 lledesteinbroek 104 19 

195 Lindenholt 130 2196 5.9 

Totaal Lindenholt 

170 Landbou11buurt 23 457 4.8 3 104 2.8 
171 Knollenpad 191 6 
172 Bruïne11eg 522 0.2 22 4.3 
173 Hofjesbuurt 18 362 4.7 22 4.3 
174 Jadestraat 59 10 

175 G.·Tielensterrein 13 573 2.2 18 
176 Vogelvlucht 13 256 4.8 
177 Rozenbuurt 14 51 21.5 4 
178 Jerusalem 13 265 4.7 44 4.3 
179 Heidepark 185 26 
180 Koninginnelaan 67 353 16.0 3 21 12.5 

Nijmegen 1701 60432 2.7 158 2897 5.1 

1): percentage Allochtonen van totaal aantal 11ijkvoorkeuren/11ijktoe11ijzingen 
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BIJLAGE lil: complexen met rerhuurbaarheidsproblemen 

Eengezinswoningen 
• Tolhuis 

De huurprijzen van I 0 I eengezinswoningen liggen zo hoog dat koopwoningen 
van gelijke kwaliteit concurrerend zijn. De wbv Nijmegen heeft gekozen voor 
verkoop van de woningen. 

• Gildenkamp 
De woningen hebben een zeer hoge huurprijs (kale huurprijs bedraagt: f.730,-) 
en ligt boven de huurprijsgrens, zodat minder toewijzingsregels gelden. 
Momenteel wordt nog geen bijzondere aanpak uitgevoerd. 

HA T -eenheden 
• 't Acker en 't Kamp 

De complexen kennen nauwelijks technische problemen. De sociale problemen 
worden veroorzaakt door geluidsoverlast, doorverhuur en drugshandel. Voor 2 
complexen is in overleg met de gemeente vrijstelling van de urgentiecriteria 
verkregen. Er is een huismeester aangesteld die alle HAT -complexen (ook van 
de andere wbv's) in deze wijken onder zijn beheer heeft gekregen. De 
problemen zijn moeilijk te beheersen. Door de excentrische ligging ten 
opzichte van het stadscentrum zijn de complexen alleen interk bij de nood
vragers: jongeren uit zwakkere sociale milieu's, die aan de rand van de 
samenleving staan. 

• Horstacker/Hillekensacker 
Sociale problemen door eenzijdige bevolkingssamenstelling (veel werkloze 
jongeren), nachtelijke overlast, fietsendiefstal en onaangepast woongedrag. Er 
is een huismeester aangesteld (zie ook vorig complex) en er is een aantal 
technische ingrpen uitgevoerd gericht op verbetering van het sociale klimaat; 
verlichting, compartimentering van bergingen, afsluiten van entree. De 
leegstand is sinds 1984 sterk teruggelopen. De mutatiegraad blijft hoog. 

Maisonnettewoningen 
• Maisonnettewoningen in Voorstenkamp 

De maisonnettewoningen (meerdere typen/ aantal slaapkamers) hebben een 
relatief zeer hoge huurprijs. Het complex is moeilijk verhuurbaar aan de 
geschikte doelgroep. De verhuurder kiest voor een preventieve aanpak: 
klachten voorkomen, bij twijfel woongedrag van kandidaat de woning leeg 
laten staan. Hier wonen alleen buitenlanders met een hoger inkomen (werk
nemers van Philips en een aantal koks van een nabij gelegen oosters restau
rant). 

• Maisonnettewoningen in Mei i horst 
Technische staat van het complex is redelijk. De sociale problemen zijn zeer 
groot: vandalisme aan openbare ruimten, vervuiling van de woonomgeving. Er 
is inmiddels een huismeester aangesteld, de openbare ruimten zijn opgeknapt 
en de woonomgeving wordt in samenwerking met de gemeente aangepakt. De 
verhuurder is overgegaan tot het inplaatsen van studenten van de nabij 
gelegen hogeschool om zo het woonmilieu te beïnvloeden. Het complex heeft 
een zeer actieve bewonersorganisatie die met betroken instanties samenwerkt 
in projectverband (integrale aanpak). 
Vooralsnog streeft men naar een handhaving van het aandeel allochtonen op 
30% van de woningen. Naast de allochtonen wonen er ook nog ongeveer 20% 
Surinamers en Antillianen. 
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Etagewoningen 
• De Kolping-flats (wijk: Meijhorst) 

Volgens een in '87 uitgevoerd onderzoek door de corporatie was sloop van de 
twee flats eigenlijk het beste alternatief, maar de woningbouwvereniging en 
B&W wilden nog één poging ondernemen om het complex te redden. 
De flats waren een toonbeeld van verloedering: kraken, zendpiraterij, vervui
ling, thuisprostitutie, geweldpleging, drugsgebruik. In een poging een einde 
aan de situatie te maken creërde de woningbouwvereiging een leegstand van 
40%. Enkele probleemgevallen werden uitgeplaatst, een huismeester werd 
aangesteld en er kwam extra bewaking. Resultaat was geen verbetering maar 
stabilisatie van de problemen. 
Twee miljoen gulden is uitgetrokken voor technische ingrepen: samenvoegen 
van 2- en 4-kamerwoningen, dubbele beglazing, nieuw sanitair, compartimen
tering van de bergingen. De huren zijn ondanks de investeringen verlaagd met 
enkele tientallen guldens per maand. Voorts is de woonomgeving aangepakt, 
waarvoor de gemeente 350.000 gulden heeft uitgetrokken. 
De ingreep, voltooid 1989, moet binnen twee jaar zijn vruchten afwerpen. 

• Weezenhof 
De sociale problemen bestonden uit de aanwezigheid van zendpiraten en 
bordelen. Via kortgeding zijn deze praktijken uitgeplaatst. De technische 
uitrusting van de woningen was middelmatig. Verbetering heeft plaatsgevonden 
via o.a. vernieuwing van aanrecht, betegeling van keukenblok/douche. Verder 
zijn de stookkosten erg hoog. Individuele bemetering, dubbelglas en verhoging 
rendament van e.v.ketel hebben de stookkosten voor de bewoners enigszins 
verlaagd. Er is een huismeester aangesteld. De doelgroep is huishoudens van 
40 jaar en ouder zonder kinderen met een onbesproken woongedrag. De 
leegstand is sinds 1984 sterk teruggelopen. 

• Zwanenveld 
Het complex kent we1n1g technische problemen. Sociale problemen bestonden 
uit overlast van zendpiraten en bordelen. Probleemgevallen zijn via kortgeding 
uitgeplaatst. Aanvullende bepalingen in het huurcontract vergemakkelijken de 
uitplaatsingsprocedure. Er is een huismeester aangesteld. Verder is de selectie 
aangescherpt, o.a. geen huishoudens met kinderen. De leegstand is aanzienlijk 
teruggelopen. 

• Meyhorst (wbv Nijmegen) 
De verhuurder ervaart als grootste probleem dat het complex moeilijk 
verhuurbaar is aan de geschikte doelgroep. De verhuurbaarheid is verbeterd 
door het aanbod te vervolmaken: d.w.z. niets aan het lot overlaten, zorgen dat 
er geen klachten komen (preventie) en bij twijfel over het woongedrag van 
kandidaten de woning leeg laten staan. Dit complex is wel concurrerend met 
de dure hoogbouw van andere sociale verhuurders. 
De buitenlanders in dit complex werken merendeels in de Nijmeegse "Sillicon 
Valley'' (de chip-fabriek van Philips). 

De pogingen van de beheerders van de vier etagecomplexen in Dukenburg om de 
verhuurbaarheid te verbeteren hebben geresulteerd in een daling van de 
leegstand. 
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Tabel: ontwikkeling van aantal en aandeel leegstaande woningen per complex, 
1984 en 1988. 

1 9 8 4 1 9 8 8 verschil 

Wij kJ beheerder leeg >6m. % leeg >6m. % % 

etagecQ!!JQlexen 
Weezenhof, Kolping 30 11 11.1 8 4 3.0 ·8.1 

Meijhorst, Kolping 34 n 9.0 98 78 36.3 +27.3 *) 

Meijhorst, Nijmegen 13 2 12.0 4 0 3.7 ·8.3 
Zwanenveld, Kolping 31 15 6.8 7 1.5 ·5.3 

• leegstand in Meijhorst/Kotping is sinds 1988 sterk gedaald. 
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BIJLAGE VI: Lijst geïuteniewden 

Stichting Centrale registratie Woningzoekenden 
mevr. Sips: Hoofd CRW 
Burg. Hustinxstraat 42, Nijmegen 

Woningbouwvereniging 'De Kolping' 
hr. R. van Swelm: Hoofd afdeling Verhuur 
hr. F. Fit: Hoofd afdeling Bewonerszaken 
Wezenlaan 71, Nijmegen 

Woningbouwvereniging 'Nijmegen' 
hr. W. Cousijn: Hoofd afdeling bewonerszaken 
Nijhoffstraat 2, Nijmegen 
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Allochtonen en moeii,.•Jk ve •• n ......... w .... .......... :~--···.-·-··---

De huisvesting van allochtonen geniet al geruime tijd de belang

stelling van beleidsmedewerkers, belangengroepen en politici. 

Achterstand en achterstelling dient bestreden te worden, zo luidt het 

d~vies. 

Deze studie naar de huisvestingssituatie van Turken, Marokkanen, 

Surinamers en Antillianen gedurende de jaren tachtig, werpt een 

nieuw ligt op dit onderwerp. In een zestal gemeenten, te weten Breda, 

Dordrecht, Helmond, Nijmegen, Rotterdam en Spijkenisse, is onder

zocht in hoeverre de huisvestingssituatie van deze groep allochtonen 

gewijzigd is. Wonen ze nu op de plaats van hun keuze, of zijn ze 

geplaatst? 

Verklaringen op wijkniveau zijn onderzocht in de verhouding 

tussen vraag en aanbod op de woningmarkt en in het proces van de 

woningdistributie. Op complexniveau spelen de beheerstrategieën en 

het inplaatsingsbeleid van de verschillende sociale verhuurders een 

belangrijke rol, zeker wanneer het gaat om moeilijk verhuurbare 

complexen. 

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat vele allochtonen 

nog lang niet op hun plaats wonen en dat hun huisvestingssituatie 

nog onvermindert aandacl)t behoeft. Het rapport is dan ook vooral 

bedoelt voor diegenen die beleidsmatig betrokken zijn bij de 

huisvestingssituatie van allochtonen. 


