
Onderbouwing keuze Biest / Groenewoud 

 

RIGO-cirkel 

Ter onderbouwing van de keuze voor het gebied Biest / Groenewoud worden de RIGO-cirkels gebruikt, een 

instrument dat door Wonen Limburg wordt ingezet om wijken te monitoren.  De RIGO-cirkel geeft inzicht in de 

sociale kwaliteit en kwetsbaarheid van buurten en wijken op basis van objectieve (registratie) data. De cirkels 

worden door gemeenten en corporaties ingezet bij het opstellen van wijk- en buurtvisies en bij het prioriteren 

en evalueren van beleidsinspanningen. Daarbij wordt de lokale situatie vergeleken met het Limburgs 

gemiddelde. Waarbij we ook een vergelijking kunnen maken op gemeentelijk niveau.  

De cirkels van de wijk Groenewoud en Biest zijn opgebouwd uit datasets uit 2020. De grens tussen 

Groenewoud Noord en Zuid wordt gevormd door de Maaslandlaan. In de zomer van 2022 worden er een 

update m.b.t. de gegevens verwacht. Enkele gegevensbronnen zijn nog niet vrij gegeven. We kunnen ervan 

uitgaan dat er geen grote verschillen zullen zijn die de keuze voor dit gebied zouden doen veranderen.  

 

Uitleg scores 

Groen= beter dan Limburgse gemiddelde  

Licht groen= iets beter dan Limburgse gemiddelde 

Licht geel= iets minder dan Limburgse gemiddelde   

Geel= minder dan Limburgse gemiddelde 

Rood= onderwerp vraagt aandacht / interventie gewenst  

Grijs= geen gegevens beschikbaar 

 

 

 

 





 



 

  



Kwadrant 1: zelfredzaamheid 

 

 

 

  



Kwadrant 2: leefomgeving / informeel ontmoeten 

 

 

 

 

  



Kwadrant 3: participatie; formeel ontmoeten 

 

 

 

  



 

Kwadrant 4: binding 

 

 

  



Uitkomst kwadranten – onderbouwing  

Vergelijking van de vier kwadranten per wijk in Weert 

 

Vergelijken we de verschillende wijken in Weert dan valt op dat in de wijken Groenewoud en Biest t.o.v. de 

andere wijken negatiever wordt gescoord. Met name ‘Participatie/ Ontmoeten’ en ‘Binding’ vragen aandacht. 

Juist deze kwadranten zijn van belang in het kader van te ontwikkelen gemeenschapszorg.  

 

De kwadranten laten zien dat er werk aan de winkel is op alle vlakken. Een nadere analyse zal uitwijzen of en 

hoe het voorliggend veld hierin een rol in kan nemen. ‘Zachtere’ wijkinfo kan de kleurcodering mogelijk 

onderbouwen dan wel weerleggen. Zo is te zien dat het gebied het kopje ‘Voorzieningen’ groen is. Dit kan 

verklaard worden door de aanwezigheid van bv. veel onderwijs (AandeBron, Het Kwadrant én Philips sg). Dit 

kan het beeld vertekenen wanneer blijkt dat er in de wijk meer behoefte is aan ontmoetingsruimte buiten bv. 

het Gemeenschapshuis Groenewoud. Andersom, wat kan en wil het onderwijs meer betekenen voor de wijk 

dan alleen onderwijs?  

 

Gezondheidsmonitor GGD 

Een tweede bron ter onderbouwing is de gezondheidsmonitor van de GGD waarbij op basis van de dimensies 

van Positieve Gezondheid. 

Gezondheidsmonitor VO 2020 - Weert: Groenewoud (databank.nl) 

Gezondheidsmonitor VO 2020 - Weert: Biest (databank.nl) 

 

https://vrln.databank.nl/dashboard/gezondheidsmonitor-vo-2020/
https://vrln.databank.nl/dashboard/gezondheidsmonitor-vo-2020/

