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Beste ……., 

 

Met deze brief informeren wij u over het besluit van het college dat er een nieuwe 

statistische Wijk- en Buurtindeling wordt gemaakt naar aanleiding van aangepaste 

richtlijnen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.  

 

Er is veel belangstelling voor informatie over wijken en buurten. De behoefte van  

gebruikers aan informatie wordt steeds groter. Gemeenten hebben als gevolg van de 

verdere decentralisatie van rijkstaken een steeds belangrijkere positie met als 

gevolg een grotere statistische informatiebehoefte. Naast een aantal functionele 

indelingen, zoals wijkraadsindeling en de gebiedsindeling kent Haarlem een 

‘statistische’ indeling in wijken en buurten. Deze ‘CBS-indeling’ wordt vooral 

gebruikt voor basisregistraties, statistische informatievoorziening en 

buurt/wijkanalyses. 

  

De Haarlems wijk- en buurtindeling is 20 jaar geleden voor de laatste keer 

fundamenteel aangepast. In 2015 bestaat de mogelijkheid om aanpassingen te doen 

aan de bestaande wijk- en buurtindeling. De gemeente Haarlem wil van deze 

mogelijk gebruik maken. 

Drie aspecten voor een wijk- en buurtindeling zijn daarbij leidend: 

1. Wijken en buurten worden ingedeeld op basis van ruimtelijke ordening en 

historische dan wel stedenbouwkundige kenmerken, 

2. Stabiliteit van de indeling door de jaren heen, 

3. Onderlinge vergelijkbaarheid tussen en binnen gemeenten, 

 

 

Door deze aanpassingen nu te doen wordt het gemakkelijker om wijken en buurten 

statistisch met elkaar te vergelijken. Zo wordt invulling gegeven aan de oproep 

vanuit de beroepsverenigingen Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en 

het Gemeentelijk GeoBeraad (GGB) om de nieuwe CBS richtlijnen te gaan 

hanteren. Haarlem gaat deze aanpassingen doorvoeren  in navolging van onder 

andere de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Zaanstad. Op deze manier ontstaat 
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een optimale wijk- en buurtindeling die goed aansluit bij de steeds bredere - en 

grotere statistische informatiebehoefte.  

 

De statistische indeling wordt met name gebruikt als ruimtelijke onderlegger bij 

beleidsanalyse en monitoring.  

 

De nieuwe indeling en de notitie over de statistische wijkindeling treft u als bijlage 

aan. 

 

Aanmelding en informatie 
Heeft u vragen over deze brief of de bijlage? Dan kunt u bellen of mailen met 

ondergetekende. Mijn gegevens staan in het briefhoofd van deze brief.  

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Cees Otto, projectleider van de afdeling Dienstverlening/Data Informatie en 

Analyse 


