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Introductie

Aanleiding 

De gemeente Venlo onderzoekt sinds 1994 via de Stadspeiling hoe Venlonaren 

aankijken tegen actuele lokale vraagstukken. Vanaf 2015 wordt de Stadspeiling 

tweejaarlijks uitgevoerd. De vragenlijst van de Stadspeiling 2021 bestaat uit 16 

thema’s waarin verschillende onderwerpen uit de gemeentelijke programma’s aan 

bod komen. I&O Research voerde het onderzoek uit in opdracht van de gemeente 

Venlo.

Methode

Het veldwerk voor de Stadspeiling Venlo 2021 is uitgevoerd door middel van een 

online en schriftelijke enquête onder Venlonaren (18-90 jaar), getrokken uit de 

Basisregistratie Personen (BRP). Per adres is maximaal één bewoner aangeschreven. 

Niet-zelfstandige woonadressen (zoals instellingen en tehuizen) zijn niet benaderd.

De steekproefomvang is zo gekozen dat er per wijk voldoende deelnemers zijn voor 

het doen van betrouwbare uitspraken op wijkniveau. Van de 21 wijken in Venlo zijn 

enkele wijken samengevoegd vanwege de kleine omvang. In totaal bleven er 18 

wijken over. De geselecteerde inwoners ontvingen op 13 oktober 2021 een brief met 

een persoonlijke uitnodiging door de burgemeester voor deelname aan het 

onderzoek. Een schriftelijke vragenlijst zat bij de brief. Aan inwoners die niet 

reageerden op de uitnodigingsbrief is na twee weken een herinneringsbrief gestuurd. 

De vragenlijst kon worden ingevuld tot en met 28 november 2021. Onder de 

deelnemers werden 30 lokale cadeaubonnen van 15 euro en een iPad verloot.

Respons

In totaal hebben 2.641 van de 8.500 geselecteerde inwoners een geldige vragenlijst 

ingevuld. De respons is hiermee 31 procent. Van de deelnemers in 2021 heeft 

47 procent de vragenlijst online ingevuld en 53 procent schriftelijk. Het percentage 

online deelname is weer iets toegenomen in vergelijking met de vorige editie in 2019, 

toen vulde 51 procent de vragenlijst nog schriftelijk in.

Analyse

Op de uitkomsten van het onderzoek is een weging toegepast, waarbij er wordt 

gecorrigeerd voor verschillen in geslacht, leeftijd en wijk tussen de samenstelling van 

de netto-steekproef en de bevolking van Venlo. Het gewogen bestand is op deze 

kenmerken hierdoor gelijk aan de Venlose bevolking. Voor de vergelijking tussen 

wijken is per wijk een aparte weegfactor berekend.

Leeswijzer

Dit rapport is ingedeeld op basis van de programma’s uit de begroting van de 

gemeente Venlo:

1. Gezond en actief Venlo

2. Leefbaar Venlo

3. Grenzeloos Venlo

Per indicator worden de verschillen over de tijd (trend) besproken en de verschillen 

tussen demografische groepen.

4. Welvarend Venlo

5. Centrumstad Venlo

6. Circulaire en duurzame hoofdstad

I&O Research
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Belangrijkste trends
Gezond en actief Venlo

• De waardering voor de eigen gezondheid in het algemeen (0-100) daalt licht, van 

gemiddeld 80 in 2019 naar 77 in 2021.

• Jongeren tussen 18 en 29 jaar zijn in twee jaar tijd minder gaan bewegen. Dat 

geldt ook voor inwoners tussen 40 en 54 jaar. Deze daling had zich al eerder 

ingezet, maar is vermoedelijk versterkt door de coronapandemie.

• Het aandeel inwoners dat in het afgelopen jaar een cursus heeft gevolgd (38%), is 

ten opzichte van 2019 (43%) gedaald. Dit heeft mogelijk te maken met de 

coronamaatregelen, waardoor de cursusmogelijkheden op locatie werden 

beperkt.

• Het percentage inwoners dat sociaal geïsoleerd is (2%), is sinds 2015 (4%) gedaald. 

De kans om in een sociaal isolement te komen is voor ouderen het grootst.

Leefbaar Venlo

• Inwoners van Venlo beoordelen de dienstverlening van de gemeente met 
gemiddeld een 7,2, net als in 2019. Het rapportcijfer is ten opzichte van 2015 
gestegen, toen gaven inwoners gemiddeld een 6,8.

• Het vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd, is opnieuw 
gestegen. Twee keer zo veel mensen hebben veel vertrouwen (34%) als weinig tot 
geen vertrouwen (17%). De grootste groep (49%) neemt een middenpositie in.

• Het percentage inwoners dat een 8 of hoger geeft aan de verkeersveiligheid in de 
eigen buurt stijgt gestaag: van 26 procent in 2015 naar 31 procent in 2021.

Welvarend Venlo

• Het aandeel inwoners met een betaalde baan of een uitkering is de afgelopen 

jaren nauwelijks veranderd.

Grenzeloos Venlo

• Vergeleken met 2019 zijn de bezoeken aan Duitsland voor uiteenlopende doelen 

achtergebleven. Hier is waarschijnlijk eveneens de invloed van de 

coronamaatregelen merkbaar, waardoor het een aantal maanden moeilijker was 

om naar Duitsland te reizen.

Centrumstad Venlo

• Een ruime meerderheid (80%) vindt dat de binnenstad van Venlo voldoende 

stedelijke voorzieningen biedt. De jongvolwassen inwoners zijn deze voorzieningen 

in de afgelopen twee jaar meer gaan waarderen. 

• Een toenemend deel van de inwoners (dit jaar 56%) is het ermee eens dat de 

binnenstad van Venlo een plek is om op een andere manier te wonen, werken en 

leven dan in de omliggende wijken en dorpen.

• Ook het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de kwaliteit van de 

parken, pleinen en Maasoevers is licht gestegen, van een 6,7 naar een 6,9.

Circulaire en duurzame hoofdstad

• Vier op de vijf inwoners kopen wel eens duurzame producten, zoals fair trade of 

biologische producten.

• Bijna de helft van de Venlonaren neemt altijd groene energie af, en nog eens een 

op de zes doet dit meestal. Het gebruik van groene energie hangt samen met de 

leeftijd. Meer dan de helft van de ouderen (53%) doet dit, tegenover een op de 

drie jongeren (32%).

I&O Research
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Leefstijlscore

Leefstijlscore nagenoeg niet veranderd
De leefstijlscore is een samengestelde indicator gebaseerd op een 
aantal gezondheidsfactoren: BMI, roken, overmatig drinken, 
groentenorm, fruitnorm en ontbijten. De score geeft aan in welke 
mate inwoners op deze zes gezondheidsfactoren ‘gezond’ scoren. 

De leefstijlscore is ten opzichte van voorgaande jaren nagenoeg 
gelijk gebleven.
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Aspecten van leefstijl
Jaar op jaar verandert er weinig in de eet-, drink- en 
rookgewoonten van inwoners. Er is in het algemeen een lichte 
daling in het dagelijks eten van fruit en het minimaal vijf keer per 
week ontbijten.

Er zijn wel verschillen naar leeftijd:
• Jongeren roken het meest: 21 procent van de 18-29 jarigen 

rookt, tegenover 11 procent van de 55-plussers.
• Daarbij eten de jongeren ook het minst vaak dagelijks fruit 

(65% doet dit).
• Wat betreft het drinken van 3 of meer glazen alcohol per dag 

zien we dat juist de 55-plussers dat het vaakst doen (9%).

Ook naar opleidingsniveau zijn er verschillen: hoogopgeleiden 
roken het minst (8%) en eten vaker dan anderen dagelijks fruit 
(81%).

Leefstijl

94% 93% 93% 93%

89% 88% 88%
86%

77% 78% 79%
77%

70%

80%

90%

100%

2015 2017 2019 2021

dagelijks
groente

min. 5x/week
ontbijt

dagelijks fruit

19%

14% 14% 14%

6% 6% 6% 6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2015 2017 2019 2021

rookt

drinkt 3 of meer
glazen alcohol
per dag

Figuur 1.2. Percentage inwoners dat dagelijks groente eet, dagelijks fruit eet en 
minimaal 5 keer per week ontbijt

Figuur 1.3. Percentage inwoners dat rookt en 3 of meer glazen alcohol per dag 
drinkt

I&O Research
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Waardering gezondheid

Waardering gezondheid gelijk gebleven
Op een schaal van 0 tot 100 waarderen de Venlonaren hun 
gezondheid (op de dag dat ze de vragenlijst invulden) gemiddeld 
met 77. In 2019 was het gemiddelde 80.
• Mannen waarderen hun gezondheid hoger dan vrouwen. 
• Daarnaast is in de jongste leeftijdsgroep (18-29 jaar) de 

gezondheidsscore hoger dan in de andere leeftijdsgroepen. 
Vanaf het 75ste levensjaar neemt de waardering voor de 
gezondheid sterk af.

• Mensen met een lagere opleiding geven gemiddeld een lagere 
score voor de gezondheid dan de middelbaar en 
hoogopgeleiden.

Figuur 1.4. Waardering voor de gezondheid vandaag, naar demografie. 
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Bewegen en fitheid

Mate van bewegen op zelfde niveau gebleven
De gemeente Venlo wil graag weten hoe het is gesteld met de 
lichaamsbeweging van haar inwoners.

Ten opzichte van 2019 zijn er in het algemeen beschouwd geen 
veranderingen in het percentage inwoners dat voldoet aan de 
NNGB-norm, de fitnorm en de combinatienorm. 

Figuur 1.5. Het aandeel inwoners dat voldoet aan de NNGB-norm, de fitnorm en de 
combinatienorm

STADSPEILING VENLO 2021

• Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB): ten minste vijf dagen per 
week minimaal 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging, 
bijvoorbeeld in de vorm van wandelen, fietsen, tuinieren, sporten of 
beweging op het werk.

• De fitnorm: om een goede conditie van het hartvaatstelsel te 
bewerkstelligen is driemaal per week ten minste 20 minuten zwaar 
intensieve lichaamsbeweging (bijvoorbeeld in de vorm van sporten) nodig. 
De lichamelijke activiteiten dienen lang genoeg te duren om bezweet te 
raken.

• De combinorm is een combinatie van beide bovenstaande normen. Iemand 
voldoet aan de combinorm wanneer hij/zij aan ten minste één van beide 
normen voldoet.
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Bewegen en fitheid

Afname beweeggedrag bij jongeren
Wanneer we inzoomen op de trend van de beweegnorm binnen de 
verschillende leeftijdsgroepen kunnen we wel een aantal trends 
waarnemen:
• Het percentage 18-29 jarigen dat voldoet aan de beweegnorm 

daalt van 60 procent in 2017 naar 42 procent in 2021. 
• Dat maakt dat de Venlonaren in deze leeftijdsgroep minder 

vaak dan de andere leeftijdsgroepen voldoen aan de NNGB-
beweegnorm.

• Ook onder de 40-54 jarigen zet de dalende trend, die in 2017 is 
ingezet, door.

Figuur 1.6. Het aandeel inwoners dat voldoet aan de NNGB-norm, naar leeftijd, 
per jaar 
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Ontplooiing

Minder Venlonaren namen deel aan cursus
Het aandeel inwoners dat in het afgelopen jaar een cursus heeft 
gevolgd (38%), is ten opzichte van 2019 (43%) gedaald. Dit heeft 
mogelijk te maken met de coronamaatregelen, waardoor de 
cursusmogelijkheden op locatie werden beperkt.
• We zien deze trend in alle demografische groepen, behalve bij 

de 18-29 jarigen. Onder hen bleef het aandeel dat deelnam 
aan een cursus gelijk.

• Met name onder 55-plussers (18%) en laagopgeleiden (16%) is 
de cursusdeelname relatief laag. Deze trend heeft zich in 2021 
voortgezet.

Figuur 1.7. Het aandeel inwoners dat het afgelopen jaar een cursus of opleiding 
heeft gevolgd voor hobby, algemene ontwikkeling of arbeidsmarkt, naar leeftijd, per 
jaar 
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Figuur 1.8. Het aandeel inwoners dat het afgelopen jaar een cursus of opleiding 
heeft gevolgd voor hobby, algemene ontwikkeling of arbeidsmarkt, naar 
opleidingsniveau, per jaar
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Participatieladder

Figuur 1.9. Maatschappelijke participatie volgens de participatieladder 
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Afname sociaal geïsoleerde inwoners
Het begrip ‘maatschappelijke participatie’ is hier gemeten met 
behulp van de zogenoemde participatieladder. Deze ladder bestaat 
uit zeven treden. Hoe hoger de trede, des te groter is de 
maatschappelijke participatie.
• Het percentage inwoners dat sociaal geïsoleerd is (trede 1), is 

sinds 2015 gedaald.
• Het aandeel inwoners met betaald werk (met of zonder 

vrijwilligerswerk) is, na de eerdere stijging in 2019, 
gestabiliseerd.

• Onder 55-plussers is nog wel 4 procent sociaal geïsoleerd, en 
onder 75-plussers is dit zelfs 6 procent.

• Betaald werk hebben (al dan niet gecombineerd met 
vrijwilligerswerk) is ook afhankelijk van opleidingsniveau: 
laagopgeleiden (40%) hebben dat veel minder vaak dan 
middelbaar- (71%) en hoogopgeleiden (74%).

STADSPEILING VENLO 2021
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Sociale cohesie

De schaal is ontwikkeld door onderzoeksbureau Decide van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Deze schaal richt zich op meer aspecten dan andere schalen. Daarbij gaat 
het om: de mate waarin mensen samen dingen ondernemen; zowel op individueel 
niveau als op buurtniveau; de mate van solidariteit tussen bewoners; zowel sociaal-
emotionele steun, als instrumentele en informatieve steun; de mate waarin bewoners 
zich betrokken voelen bij de mensen in de buurt. De score ligt tussen 0 en 10.
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Figuur 1.10. Sociale cohesie per jaar (schaalscore 0-10)*

Sociale cohesie niet verbeterd
De mate van sociale cohesie in de buurt is een belangrijke indicator 
voor verschillende problemen in een wijk. 
Lage sociale cohesie (samenhang) kan bijvoorbeeld een 
verklarende factor zijn voor een hoge verhuisbereidheid in een 
buurt en veel eenzaamheid.
• De sociale cohesie is gedaald van 5,3 in 2015 naar 4,8 in 2019. 

Er heeft tussen 2017 en 2019 een wijziging plaatsgevonden in 
de antwoordschalen van een aantal onderliggende items. Dit 
kon deze daling in enige mate verklaren. 

• In 2021 is de sociale cohesie niet verbeterd. De score kwam uit 
op een 4,7. 

STADSPEILING VENLO 2021

* Tussen 2017 en 2019 heeft een wijziging plaatsgevonden in de antwoordschalen van 
een aantal onderliggende items. Dit kan de daling in deze periode in enige mate verklaren.

I&O Research
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Sociale cohesie

Sociale cohesie het sterkst in dorpen rondom Venlo
De sociale cohesie verschilt per wijk. Hoe verder van het centrum 
af, hoe hoger de sociale cohesie wordt.
• De hoogste cohesie zien we in Arcen en Lomm, Velden en 

Belfeld. Deze wijken scoren alle drie een 5,5. 
• In Venlo Centrum is de cohesie een stuk lager: een 4,3. 

Venlo Zuid en Venlo Noord zitten daar met respectievelijk een 
4,2 en 4,1 nog iets onder.

STADSPEILING VENLO 2021

I&O Research

Figuur 1.11. Sociale cohesie per wijk (schaalscore 0-10)
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Zelfredzaamheid

Negen op de tien inwoners zelfredzaam (met hulp)
Zelfredzaamheid betekent hier het lichamelijke, verstandelijke, 
geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen 
die maatschappelijke participatie mogelijk maken.
Net als in de voorgaande jaren is het overgrote deel van de 
inwoners zelfredzaam (al dan niet met hulp).

10% 80% 11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

niet (geheel) zelfredzaam

zelfredzaam op alle gebieden

zelfredzaam met hulp op 1 of meerdere gebieden

Figuur 1.13. Zelfredzaamheid per thema (al dan niet met hulp) 

STADSPEILING VENLO 2021

Figuur 1.12. Zelfredzaamheid
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Zelfredzaamheid

Figuur 1.14. Percentage inwoners dat geheel zelfredzaam is, naar demografische 
kenmerken

Laagopgeleiden en ouderen minst vaak zelfredzaam
Over de jaren is er geen duidelijke toe- of afname te zien in de 
zelfredzaamheid van inwoners. Dit geldt voor mannen, vrouwen, 
de verschillende leeftijdsgroepen en de opleidingsniveaus. In 2021 
zijn er tussen de verschillende demografische groepen wel 
verschillen:
• Mannen zijn vaker zelfredzaam op alle gebieden dan vrouwen.
• Na het passeren van het 75e levensjaar neemt de 

zelfredzaamheid flink af.
• Ook geldt: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de 

zelfredzaamheid.

STADSPEILING VENLO 2021
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Dienstverlening

Cijfer voor dienstverlening op hetzelfde niveau
Inwoners van Venlo beoordelen de dienstverlening van de 
gemeente met gemiddeld een 7,2, net als in 2019. 
• Het rapportcijfer is ten opzichte van 2015 wel gestegen, toen 

gaven inwoners gemiddeld een 6,8.
• Een op de zeven (15%) inwoners geeft in 2021 een 

onvoldoende, maar ook een op de drie (33%) beoordeelt de 
dienstverlening met een 8 of hoger: een stijging ten opzichte 
van eerdere jaren.

Figuur 2.1. Cijfer voor dienstverlening gemeente Venlo in 2021, naar opleidingsniveau 

De waardering van de gemeentelijke dienstverlening is gemeten op een schaalscore 
tussen 0-10 aan de hand van 4 stellingen: 1) ik vond het aanvragen of voorleggen 
gemakkelijk; 2) de ontvangen en/of beschikbare informatie was juist en volledig; 3) 
de tijd die de afhandeling in beslag nam was acceptabel; 4) ik werd voldoende op de 
hoogte gesteld of gehouden van het verloop van de afhandeling. 
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Figuur 2.2. Cijfer voor dienstverlening gemeente Venlo in 2021, naar leeftijd
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Relatie burger-gemeente

Vertrouwen in gemeentebestuur opnieuw gestegen
Het vertrouwen van inwoners in de manier waarop de gemeente 
wordt bestuurd, is opnieuw gestegen. Een derde van de 
Venlonaren heeft (heel) veel vertrouwen, terwijl een op de zes 
weinig tot geen vertrouwen heeft. 

De grootste groep (49%) neemt een middenpositie in: zij hebben 
niet veel, maar ook niet weinig vertrouwen.
• Het vertrouwen onder jongere inwoners is hoger dan onder 

55-plussers.
• Hoogopgeleiden hebben meer vertrouwen in het 

gemeentebestuur dan laag- en middelbaar opgeleiden.

Figuur 2.3. Vertrouwen in de manier waarop gemeente wordt bestuurd, 2015-2021

In lijn met de rapportage in 2019 is de categorie “weet niet / geen mening” 
buiten beschouwing gelaten. Dit sluit aan op de presentatie van de 
(landelijke) cijfers op waarstaatjegemeente.nl. Gemiddeld geeft 16 tot 19 
procent van de inwoners het antwoord “weet niet / geen mening”. Door de 
categorie “weet niet / geen mening” weg te laten, vallen de resterende 
percentages wat hoger uit. 

I&O Research
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Wonen

Venlo als woonstad

7,1

Ruim voldoende voor Venlo als woonstad
• Het rapportcijfer dat inwoners geven aan Venlo als woonstad is 

over de jaren heen stabiel (tussen 7,0 en 7,1).
• Het gemiddelde cijfer loopt tussen de Venlose wijken ook niet 

ver uiteen. Alleen Belfeld en Op de Heide scoren lager dan 
een 7.

• Wat betreft demografische kenmerken valt het op dat 
arbeidsongeschikten en inwoners in de bijstand een lagere 
beoordeling geven: een 6,4.

I&O Research

Figuur 2.4. Cijfer voor Venlo als woonstad, uitgesplitst naar wijk 
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Verkeersveiligheid
Figuur 2.5. Cijfer voor verkeersveiligheid in de eigen buurt, in categorieën, per jaar 

Groeiende groep geeft rapportcijfer 8 of hoger
• Het rapportcijfer (6,3) voor de verkeersveiligheid is niet 

noemenswaardig veranderd ten opzichte van eerdere jaren.
• Wel is het percentage inwoners dat een 8 of hoger geeft 

gestegen, van 26 procent in 2015 naar 31 procent in 2021.
• De ervaren verkeersveiligheid varieert per wijk. In Arcen en 

Lomm wordt het laagste cijfer gegeven (5,7) en in Venlo-Oost-
Noord het hoogste (6,9).

I&O Research
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Parkeervoorzieningen

26% 27%
36% 36%

41% 42%
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Figuur 2.6. Cijfer voor het aantal parkeervoorzieningen in de eigen buurt, in 
categorieën, per jaar*

Tevredenheid parkeermogelijkheden onveranderd
De waardering van de parkeervoorzieningen in Venlo is in de 
afgelopen twee jaar stabiel gebleven. 
• Het valt wel op dat het rapportcijfer van de 

parkeervoorzieningen in de buurt ‘Op de Heide’ flink afneemt 
vergeleken met de het vorige onderzoek in 2019: van een 6,5 
naar een 5,8. In de andere wijken zijn deze verschillen er niet.

* In 2019 veranderde de vraagstelling over de parkeervoorzieningen. In 2017 
ging het om “De parkeervoorziening in uw buurt”, in 2019 is dit veranderd in 
“Het aantal parkeervoorzieningen” 

I&O Research
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Schone gemeente

Schone gemeente, 2021

54%

Meningen over schone stad verdeeld
Iets meer dan de helft van alle inwoners (54%) vindt dat Venlo een 
schone gemeente is. Ruim vier op de tien inwoners zijn het hier 
niet mee eens.
• Venlonaren tussen 30 en 39 jaar zijn het meest positief: zeven 

op de tien (69%) vinden Venlo schoon. Daarna volgen de 
jongeren (63%).

• In drie wijken, Venlo-Oost-Zuid, Tegelen-Centrum en Belfeld, 
zegt minder dan de helft van de inwoners dat Venlo schoon is.

Ambitie 2023

58%

I&O Research

Figuur 2.7. Venlo is een schone gemeente (% mee eens), uitgesplitst naar wijk
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Groene gemeente

Groene gemeente, 2021

67%

Twee derde tevreden over groenvoorzieningen
Inwoners zien Venlo meer als een groene gemeente (67%) dan als 
een schone gemeente (54%). Dit was ook in 2019 het geval.
• Ook hier zijn de 30-39 jarigen het meest tevreden over het 

groen (77%). 
• Alleen in Venlo-Oost-Noord wordt op dit moment de 

doelstelling voor de groenvoorzieningen gehaald. Andere 
wijken, zoals Boekend en Hout-Blerick, komen wel dicht in de 
buurt, maar er zijn ook wijken waar de tevredenheid 
achterblijft bij de ambitie uit het collegeprogramma (75%).

Ambitie 2023

75%

I&O Research

Figuur 2.8. Venlo is een groene gemeente (% mee eens), uitgesplitst naar wijk
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Duitslandagenda

Minder bezoeken aan Duitsland in 2021
Vergeleken met 2019 zijn de bezoeken aan Duitsland voor 
uiteenlopende doelen achtergebleven. Dit houdt waarschijnlijk 
verband met de coronamaatregelen, waardoor het een aantal 
maanden moeilijker was om naar Duitsland te reizen.

Desondanks heeft het overgrote deel van de inwoners het 
buurland nog wel bezocht, en dat deden ze met name om 
boodschappen te doen of om te tanken (84%).

Figuur 3.1. Het aandeel inwoners dat het afgelopen jaar Duitsland heeft bezocht, 
per activiteit

84%

56%

54%

22%

8%

7%

7%
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70%
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27%

12%

16%

14%
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Boodschappen gedaan of getankt

Horeca bezocht

Gefietst, gewandeld etc.

Familie, vrienden of kennissen
bezocht

Werken in Duitsland of werkbezoek

Cultuurevenement (museum, theater,
etc.)*

Gebruik gemaakt van een
sportvoorziening

Sportevenement**

2021

2019

* In 2019 was deze categorie breder (inclusief sportevenement):  museum, 
theater, sportwedstrijd of evenement bezocht
** Nieuw in 2021I&O Research
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Figuur 4.1. Deelname aan het maatschappelijk leven Het aandeel inwoners met een betaalde baan of een uitkering is de 
afgelopen jaren nauwelijks veranderd.
• Het zijn met name de 55-plussers die een uitkering ontvangen 

(36%), voornamelijk een AOW-uitkering. Onder de jongere 
inwoners is dit percentage maar 8 of 9 procent. 

• Eén wijk springt in het oog wat betreft betaald werk. In Blerick-
Zuid heeft meer dan de helft van de inwoners dit niet (55%). In 
de andere wijken van Venlo ligt het percentage inwoners met 
betaald werk boven 50 procent.

Deelname arbeidsmarkt

62%

18%

63%

21%

62%

18%

Heeft u betaald werk?

Ontvangt u een uitkering?

2021

2019

2017

I&O Research
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Figuur 4.3. Beoordeling functies gemeente Venlo 2015-2021 (gemiddelde rapportcijfers)
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Venlo als gemeente

Venlo heeft mooie gebouwen, daar is de meerderheid het 
(helemaal) mee eens. Bovendien is het een groene gemeente, 
volgens twee derde van de inwoners. Deze cijfers zijn door de jaren 
heen nauwelijks veranderd.

De meningen zijn meer verdeeld over Venlo als schone gemeente; 
de helft is daar positief over. Oudere inwoners (55+) zijn hier 
kritischer over dan jongere inwoners.

Figuur 4.2. Beoordeling gemeente Venlo op aspecten

De gemeente Venlo is vooral een woon- en werkstad en scoort 
daarop ruime voldoendes. Het imago van werkstad stijgt gestaag 
sinds 2015.

Venlo wordt in mindere mate gezien als een winkel- en 
recreatiestad. Venlo als cultuurstad wordt vooral gewaardeerd door 
40-plussers en inwoners met een hogere inkomenspositie.

STADSPEILING VENLO 2021
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Stedelijke voorzieningen

Voor acht op tien inwoners biedt Venlo voldoende stedelijke 
voorzieningen
Een ruime meerderheid van de inwoners (80%) geeft aan dat de 
binnenstad van Venlo de stedelijke voorzieningen biedt die je in 
een echte stad mag verwachten.

Jongeren (18-29 jaar) en hoogopgeleiden zijn het hier het vaakst 
mee eens, en in deze groepen is het percentage ook gestegen in 
vergelijking met 2019. 

Figuur 5.1. De binnenstad van Venlo biedt mij de stedelijke voorzieningen die ik in 
een echte stad tenminste mag verwachten (% (helemaal) mee eens)
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Cultuurparticipatie
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Minder culturele activiteiten ondernomen
Het aandeel inwoners dat afgelopen 12 maanden aan minimaal 
twee culturele activiteiten heeft deelgenomen, is in twee jaar tijd 
flink afgenomen. Opnieuw kan deze daling waarschijnlijk verklaard 
worden door de coronamaatregelen. De afname was zichtbaar in 
vrijwel alle demografische groepen.

Wat betreft het type activiteit bleef een bioscoop/filmhuis 
bezoeken het populairst (47%), en op afstand volgt een museum 
(24%) en een concert (23%).

Figuur 5.2. Percentage inwoners dat minimaal twee culturele activiteiten bezocht 

I&O Research
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Wonen op een andere manier

Meer tevredenheid over mogelijkheden binnenstad
Een toenemend deel van de inwoners (50% in 2019 en 56% in 2021) 
is het ermee eens dat de binnenstad van Venlo een plek is om op een 
andere manier te wonen, werken en leven dan in de omliggende 
wijken en dorpen. Met name hoogopgeleiden en inwoners onder de 
40 zijn hierover te spreken. Hoe dichter men bij de binnenstad 
woont, hoe vaker men deze aantrekkelijk vindt. De opvallende 
uitzondering daarop zijn de inwoners van het centrum zelf (45% is 
het er mee eens). 

61% 64% 57%
51% 47%

55%
66%

1
8

-2
9

3
0

-3
9

4
0

-5
4

5
5

+

La
ag

M
id

d
el

b
aa

r

H
o

o
g

Leeftijd Opleiding

Figuur 5.4. Verschillen naar leeftijd en opleiding

Figuur 5.3. De binnenstad van Venlo is een plek om op een andere manier te 
wonen, werken en leven dan in de omliggende wijken en dorpen (% mee eens)
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Onderscheidend Venlo (centrum)

Een derde wordt positief verrast door de binnenstad
Een derde (34%) van de Venlonaren geeft aan dat de binnenstad 
hen met regelmaat op positieve wijze verrast, voor 45 procent 
geldt dit niet. Ten opzichte van 2019 worden minder inwoners op 
een positieve wijze verrast door de binnenstad. De afname is terug 
te zien in alle leeftijds- en opleidingsgroepen.

In 2021 lopen de percentages tussen de verschillende 
leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus niet ver uiteen. Inwoners 
van middelbare leeftijd (30-54 jaar) en hoogopgeleiden zien net 
iets vaker dan anderen een verrassend element in de binnenstad.

Figuur 5.5. De binnenstad van Venlo verrast mij regelmatig op positieve wijze
% (helemaal) mee eens

I&O Research
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Kwaliteit openbare ruimte

Bijna een 7 voor de kwaliteit van parken, pleinen en Maasoevers
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de kwaliteit 
van de parken, pleinen en Maasoevers is een 6,9. Daarmee is de 
doelstelling voor 2023 (7,0) bijna gehaald.

Voor mensen van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus zijn 
er nauwelijks verschillen in dit rapportcijfer.

Figuur 5.6. Gemiddeld rapportcijfer (1-10) voor de kwaliteit van de parken, pleinen 
en Maasoevers, naar leeftijd en opleidingsniveau
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Gebruik van hernieuwbare en duurzame energie

Helft Venlonaren neemt groene energie af
Bijna de helft van de inwoners neemt altijd groene energie 
af, en nog eens een op de zes doet dat meestal. Het gebruik 
van groene energie hangt samen met de leeftijd. Meer dan 
de helft van de ouderen (53%) doet dit, tegenover een op 
de drie jongeren (32%).

Daarnaast investeert een kwart van de inwoners altijd in 
het zelf opwekken van duurzame energie. Hier zijn het de 
40-54 jarigen (29%) en de hoogopgeleiden (31%) die dit het 
vaakst doen.

13%

33%

9%

6%

16%

7%

48%

26%

14%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik neem groene energie af

Ik investeer in het zelf opwekken van duurzame energie

Nooit Soms Meestal Altijd N.v.t.

De vraagstelling in 2021 verschilt van die van 2019, toen 
kon men alleen ‘ja’ of ‘nee’ kiezen. In 2019 nam 58 procent 
groene energie af, en 28 procent investeerde in het zelf 
opwekken van energie.

Figuur 6.1. Percentage inwoners dat zelf groene energie afneemt, of investeert in 
het zelf opwekken van duurzame energie

I&O Research
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Infiltratie van regenwater

Ouderen zorgen het vaakst voor infiltratie van regenwater
Bijna een op de drie Venlonaren zorgt nooit voor infiltratie van 
regenwater in de bodem, een op de vijf doet dat altijd. Dit 
percentage neemt toe met de leeftijd.
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Figuur 6.2. Het percentage inwoners dat zorgt voor infiltratie van 
regenwater in de bodem in plaats van afvoer via het riool 11%
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Figuur 6.3. Het percentage inwoners dat altijd zorgt voor infiltratie van 
regenwater in de bodem in plaats van afvoer via het riool, naar leeftijd
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Bezig zijn met duurzaamheid

80 procent koop wel eens duurzame producten
Een op de vijf inwoners van Venlo koopt nooit duurzame 
producten, dat betekent dat vier op de vijf dat wel eens doen. De 
meeste mensen doen het soms.

Omdat in de voorgaande meting uit 2019 de antwoordopties 
beperkter waren (ja of nee) is het moeilijk om een trend vast te 
stellen. Een op de drie gaf toen aan duurzame producten te kopen.

*In 2019 bestond de indicator uit twee onderdelen:
1) Ik kies voor producten waarbij de ontwikkeling nagedacht is voor hergebruik 
van grondstoffen; 2) Ik koop duurzame producten zoals fair trade of 
biologische producten. De eerste indicator is in 2021 niet uitgevraagd.

Figuur 6.4. Ik koop duurzame producten zoals fair trade of biologische producten
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