
  Wijkanalyse:   Venne-Oost

Gebruik de knop 'Wijzig wijk' om
een andere wijk te selecteren.

Venne-Oost is de derde uitbreidingswijk van Drunen. Met de aanleg van de wijk
ten zuiden van de Grotestraat kwam een einde aan de tot dan toe typische
lintbebouwing van Drunen. In de wijk bevinden zich veel winkels en culturele
voorzieningen.
De wijk Venne-Oost wordt van de rest van Drunen gescheiden door de
Torenstraat, Hugo de Grootstraat, Van Hogendorpstraat, Vennepad, Grotestraat
en Bosscheweg. In deze W ijkatlas wordt het buitengebied van Drunen (inclusief
Giersbergen) ook tot de wijk Venne-Oost gerekend. Ten westen van de
Torenstraat is het kanaal de grens met Venne-West. 
 



Bevolkingsopbouw

6.144 bewoners

2.543 huishoudens

andere kenmerken

Bevolkingsopbouw

Op 1 januari 2016 woonden er in Venne-
Oost 6144 inwoners: 44 minder dan in
2013. Ongeveer 400 daarvan wonen in het
buitengebied. Venne-Oost is qua inwonertal
de grootste wijk die in deze W ijkatlas
wordt onderscheiden. De leeftijdsverdeling
is vrijwel exact gelijk aan die in de hele
gemeente. Ook de huishoudensverdeling
komt globaal overeen met het
gemeentelijke totaalbeeld, maar het
aandeel alleenstaanden is iets lager.
In de wijk wonen relatief veel inwoners met
een niet-westerse etniciteit: 13% (774
personen). Het aantal bewoners dat werd
geboren in de gemeente is lager dan
gemiddeld: 60%. Deze cijfers zijn sinds
2013 maar weinig veranderd. Van alle
bewoners heeft 15% zich de laatste twee
jaar gevestigd.

2013 2016
0-23 jaar 28% 28%

24-64 jaar 55% 54%

65 jaar e.o. 17% 19%
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2013 2016
alleenstaand 24% 25%

paar zond.kind 34% 34%

paar met kind. 33% 31%

eenoudergezin 8% 9%
0 25 50 75%

2013 2016
geboren in
gemeente 60% 60%

niet-westerse
etniciteit 12% 13%

gevestigd
afgel.2 jaar 12% 15%
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Woninggegevens

2.506 woningen

woningkwaliteit

woningzoekenden

Woningen

In de wijk Venne-Oost staan 2506
woningen, waarvan ongeveer 150 in het
buitengebied Drunen. Het grootste deel van
alle woningen (83%) werd gebouwd in de
jaren 1968 tot en met 1982. De rest is
ouder (6%) of van recentere datum (11%).
De wijk kent vooral rijtjeswoningen (53%)
en in mindere mate twee-onder-een-kap-
en vrijstaande woningen. In totaal 36% van
de woningen wordt verhuurd door
Woonveste.
Het rapportcijfer dat bewoners geven aan
de woningen in de buurt (7,5) is vrijwel
gelijk aan het cijfer in de hele gemeente;
de WOZ-waarde is iets lager dan
gemiddeld. Het aantal bewoners dat wil
verhuizen (37%) of actief reageerde op een
gepubliceerde woning van Woonveste (3%)
ligt op een gemiddeld niveau.

2013 2016
vrijstaand 13% 13%

2-onder-1-kap 25% 26%

rijtjeswoning 53% 53%

etagewoning 4% 4%

overig 5% 5%
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2013 2016
cijfer
bewoners 7,5 7,5
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WOZ-waarde
(x1000 €) 275 244
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2013 2016
Woonveste
(actief zoekend) 3% 3%

overweegt
verhuizing 38% 37%
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Werk en inkomen

inkomensverdeling huishoudens

zonder werk

886 arbeidsplaatsen
in 304 bedrijven

Werk en inkomen

De inkomensverdeling in Venne-Oost is
vrijwel gelijk aan die in de hele gemeente.
Dat geldt ook voor het persoonlijk inkomen
per inwoner. Het aandeel huishoudens met
een bijstandsuitkering is gestegen van 6%
naar 9% en ligt duidelijk hoger dan
gemiddeld. Mensen met een werkloos heids-
of arbeidsongeschiktheidsuitkering en
werkzoekenden zijn er niet of nauwelijks
meer dan in de andere wijken en kernen.
In de wijk zijn 304 bedrijven gevestigd met
in totaal 886 arbeidsplaatsen. Daarbij is de
dien stensector relatief sterk
vertegenwoordigd en zijn er weinig
arbeidsplaatsen in de industrie/bouw.

2010 2013
laag x 29%

midden x 47%

hoog x 24%
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2013 2016
bijstand (tot 65) 6% 9%

werkloosh.uitk. 3% 4%

arb.ong.uitk. 6% 7%

werkzoekend x 7%
0 5 10 15 20%

2013 2016
industrie/bouw 20% 16%

handel/horeca 29% 33%

diensten 51% 51%
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Vrije tijd en betrokkenheid

vrijetijdsbesteding

betrokkenheid

sociale cohesie

Vrije tijd en betrokkenheid

De cijfers op het gebied van vrije tijd en
betrokkenheid liggen in Venne-Oost op een
gemiddeld niveau. Zo doet 63% aan sport,
58% heeft afgelopen twee jaar een
buurthuis bezocht, een kwart doet
vrijwilligerswerk en de helft ging stemmen
bij de raadsverkiezingen. De meeste cijfers
zijn ook niet of nauwelijks veranderd, maar
het aantal bewoners dat bereid is bij te
dragen aan verbetering van de buurt (of dat
al doet) daalde van 56% naar 43%, Het
aantal mensen dat nu al bijdraagt bleef
echter gelijk: 19%.
Ook de schaalscore sociale cohesie en de
rapportcijfers voor samenleven en
solidariteit zijn niet veranderd en zijn net
zo hoog als in de totale gemeente.

2013 2016
doet aan sport 68% 63%

vrijwilligerswerk 29% 24%

verenigingsact. 28% 31%

bez.buurthuis 55% 58%
0 25 50 75%

2013 2016
verbetering buurt:
- bereid bijdrage 56% 43%
- draagt al bij 21% 19%

verkiezings-
opkomst 2014 51%

0 25 50 75%

2013 2016
sociale cohesie 6,4 6,2

samenl.jong&oud 7,2 7,2

samenl.etniciteit. 6,3 6,4

algem.solidariteit 6,6 6,7
1 3 5 7 9
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Leefbaarheid

rapportcijfers leefbaarheid

schaalscores overlast en vervuiling
(volgens bewoners)

incidenten geregistreerd bij de politie

grootste problemen in de buurt

ontwikkeling buurt: afgelopen jaar

ontwikkeling buurt: komende jaren

Leefbaarheid

In Venne-Oost laten de meeste cijfers op
gebied van leefbaarheid net zoals in 2013
een heel gemiddeld beeld zien. De
bewoners geven bijvoorbeeld een 7,5 voor
de buurt in het algemeen. In 2013 waren
de cijfers voor aanwezigheid, inrichting en
onderhoud van speelplekken nog wel veel
lager dan gemiddeld, maar die cijfers zijn
gestegen (gemiddeld van 5,4 naar 6,2) en
liggen nu ook op een gemiddeld niveau.
Ook de mate waarin bewoners vinden dat
overlast en verloedering voorkomen in de
buurt wijkt nauwelijks af van die in de hele
gemeente en is niet of nauwelijks
veranderd.
Bij de politie werden in 2014-2015 wat
meer incidenten op gebied van
jeugdoverlast geregistreerd dan in de jaren
2011-2012. Per 100 woningen ligt dat
aantal nu ook hoger dan gemiddeld. Het
aantal incidenten woonoverlast en
vernielingen is ongeveer net zo hoog als in
de totale gemeente.

Gevraagd naar de grootste problemen in de
buurt worden in Venne-Oost
verkeersproblemen het meest genoemd,
maar minder vaak dan gemiddeld (door
22%). Dat betreft dan onder meer te hard
rijden, onveilige situaties en
verkeersoverlast. Ook voorzieningen worden
aanzienlijk minder vaak genoemd dan in de
hele gemeente (slechts door 1%). Bij alle
andere problemen wijken de percentages
niet significant af van de gemiddelden. Zo
noemt 18% parkeerproblemen, 17%
openbaar groen (vooral het onderhoud) en
13% vervuiling (vooral zwerfvuil maar ook
de afvalinzameling). Overlast van dieren
(vooral hondenpoep) en de bestrating
worden door rond de 10% genoemd. Minder
vaak genoemd worden jongeren (7%),
speelmogelijk heden (6%), geluidsoverlast
(4%) en veiligheid (3%). De restgroep
overig omvat onder meer sociale problemen
(6%) en straatverlichting (4%).
Het aantal mensen dat vindt dat de buurt
vooruit of achteruit gaat is vrijwel gelijk
aan het gemiddelde in de gemeente. Dat
de buurt afgelopen jaar achteruit ging vindt
11% van de bewoners; 17% denkt dat deze
komende jaren achteruit zal gaan. Als
redenen voor de verwachte achteruitgang
wordt het aantal allochtonen regelmatig
genoemd, naast onder meer jeugdoverlast,
vervuiling, criminaliteit, mentaliteit van
bewoners, bezuinigingen en dat er te
weinig aan de problemen wordt gedaan.
Aan de andere kant vindt 11% vindt dat
hun buurt het afgelopen jaar vooruit is

2013 2016
buurt algemeen 7,4 7,5

groenonderhoud 6,4 6,4

bestrat.onderh. 6,2 6,0

bestrat.schoon 6,5 6,7

straatverlichting 7,2 7,0

parkeergelegenh. 5,7 6,0

stallingsm.fietsen 5,5 5,5

speelplekken 5,4 6,2
1 3 5 7 9

2013 hoog is ongunstig2016
overlast 1,7 1,8

verloederig 4,0 3,8
0 2 4 6

2011- 2014-
2012 2015

woonoverlast 6,7 6,5

overlast jeugd 3,0 4,3

vernielingen 4,6 3,8

gel.hind.horeca 0,2 0,0
0 5 10 15 20

2016
verkeer 22%

parkeren 18%

openbaar groen 17%

last van dieren 11%

bestrating 9%

vervuiling 13%

voorzieningen 1%

jongeren 7%

veiligheid 3%

geluidsoverlast 4%

speelmogelijkheden 6%

diversen 13%
0 20 40 60%

2013 2016
ging vooruit 14% 11%

bleef gelijk 67% 70%

ging achteruit 14% 11%

weet niet 4% 9%
0 25 50 75%

2013 2016
gaat vooruit 9% 4%

gelijk 57% 63%

gaat achteruit 20% 17%



gegaan, maar slechts 4% verwacht dat voor
de komende jaren. Als reden voor die
vooruitgang noemen ze onder meer
woningonderhoud en inzet voor de buurt.
Het merendeel van de bewoners (63%)
denkt dat hun buurt gelijk zal blijven; 17%
weet nog niet hoe de buurt zich zal
ontwikkelen.

weet niet 15% 17%

Venne-Oost
Gemeente
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Veiligheid

veiligheidsgevoel

rapportcijfers veiligheid

schaalscores veiligheid
(volgens bewoners)

incidenten geregistreerd bij de politie

Veiligheid

De cijfers uit de bewonersenquête op het
gebied van veiligheid laten in Venne-Oost
over het algemeen een gemiddeld beeld
zien. Van alle bewoners voelt 21% zich wel
eens onveilig in de buurt en 12% vermijdt
wel eens plekken omdat men ze onveilig
vindt. Het cijfer voor criminaliteit is ook
gemiddeld (6,7), maar het cijfer voor
verkeersoverlast is iets gunstiger (5,8) dan
in de totale gemeente.
Het aantal aangiftes en geregistreerde
incidenten bij de politie ligt over vrijwel de
hele linie (diefstal, geweld en verkeer) op
een gemiddeld niveau en de verschillen met
2011/2012 zijn heel beperkt. Deze cijfers
zijn inclusief het zuidoostelijke deel van de
wijk Centrum Drunen.

2013 2016
onveilig voelen 20% 21%

vermijdt plekken 15% 12%
kent onveilige
verkeerssituaties 49% 53%

0 20 40 60 80%

2013 hoog is gunstig2016
criminaliteit 6,5 6,7

verkeersoverlast 5,5 5,8
1 3 5 7 9

2013 hoog is ongunstig2016
diefstal 3,1 3,0

verkeersoverlast 4,3 3,8
0 2 4 6

2011- 2014-
2012 2015

fietsendiefstal 1,6 1,5

diefst.uit/af auto 2,2 2,2

woninginbraak 2,5 1,5

inbr.bedr/sportc. 0,9 0,7

huiselijk geweld 1,8 2,7

geweld/bedreig. 1,5 2,0

verkeersongeval. 5,3 5,0

parkeeroverlast 1,3 1,7
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Voorzieningen en gezondheid

rapportcijfers voorzieningen

leerlingen basisonderwijs

gezondheid

Voorzieningen en gezondheid

De meeste van rapportcijfers die bewoners
van Venne-Oost geven aan de
voorzieningen in hun buurt liggen dichtbij
de gemiddelden in de gemeente. W inkels
voor dagelijkse boodschappen (7,2),
welzijnsvoorzieningen (6,4) en openbaar
vervoer (7,1) worden echter iets hoger
gewaardeerd dan in de totale gemeente.
Voor geen enkele voorziening was het
rapportcijfer lager dan gemiddeld. De cijfers
zijn sinds 2013 niet significant veranderd.
Vrijwel alle leerlingen in het basisonderwijs
bezoeken een katholieke school (94%) in
de kern Drunen (96%).
De cijfers op het gebied van gezondheid
laten een heel gemiddeld beeld zien: 5%
van de huishoudens maakt gebruik van
ondersteuning door het maatschappelijk
werk, 16% van de volwassenen geeft
mantelzorg en 13% van de onderzochte
kinderen heeft overgewicht.

2013 2016
voorzien.algem. 7,0 6,9

voorz./act.jeugd 4,8 5,0

voorz./act.ouderen 5,3 5,6

gezondheidsvrz. 7,0 6,9

welzijnsvrz. 6,3 6,4

wink.dag.bdsch. 7,3 7,2

sportvoorziening. 7,1 7,0

basisscholen 7,3 7,3

openb.vervoer 6,8 7,1

horecavoorzien. 7,0 6,9
1 3 5 7 9

2013 2016
kathol.school 96% 94%

openb.school 4% 6%

overige school 0% 0%

school eigen
kern

96% 96%
0 20 40 60 80%

2013 2016
maatsch.werk 6% 5%

Wmo huish.hulp 2% 2%

Wmo verstrek. 1% 0%

Wmo onderst. x 1%

mantelzorger 21% 16%
overgewicht
jeugd 12% 13%
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