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Eindoordeel Wijkanalyse De Loo 
Score op vitaliteit  Inzet Domesta 

 Ver beneden gemiddeld  Mogelijk andere inzet gewenst 

Toelichting eindoordeel 
Op nabijheid van voorzieningen na, scoort De Loo ver onder gemiddeld. Er wordt veel 
overlast ervaren van een aantal dominante gezinnen. Bewoners lijken zich veelal niet 
verantwoordelijk te voelen voor de openbare ruimte. De wijk bestaat uit relatief veel 
huurwoningen, vooral gezinswoningen. In Witte Tuindorp is het woningbezit vernieuwd 
en zijn er seniorenwoningen toegevoegd. In de Bloemenbuurt zijn verschillende 
complexen aan een opknapbeurt toe. Op kracht van bewoners scoort de wijk ook onder 
gemiddeld. Het aandeel WWB/Participatiewet uitkeringen is ver boven gemiddeld en is 
de afgelopen jaren toegenomen. Ook het wantrouwen van organisaties in relatie met 
zorgbehoefte is iets om aandacht voor te hebben. Samen met de gemeente en andere 
organisaties wordt er gewerkt aan een gebiedsagenda voor Tuindorp. Afhankelijk van 
de uitkomsten hiervan kan de inzet van Domesta eventueel worden aangepast. 

Omschrijving De Loo 
De Loo is een buurt in Coevorden met 1230 inwoners en 559 woningen. Van deze 
woningen zijn er 273 in bezit van Domesta, wat neerkomt op 49 procent. Domesta is de 
enige woningcorporatie die actief is in deze buurt.  

Typisch De Loo 
De Loo wordt in de volksmond Tuindorp genoemd. Tuindorp bestaat uit twee delen: de 
buurt met de bloemennamen en het “Witte” Tuindorp aan de andere kant van de Looweg. 
Witte Tuindorp heeft haar naam te danken aan de witte huizen die er na de oorlog zijn 
gebouwd. Inmiddels zijn alle witte huizen gesloopt en is er nieuwbouw voor in de plaats 
gekomen. In de bloemenbuurt staan verschillende types gezinswoningen. De bewoners van 
de twee verschillende buurten hebben geen binding met elkaar, het zijn twee verschillende 
buurten.  

Leefbaarheid 
Op basis van de fysieke kenmerken van de leefomgeving scoort De Loo redelijk. De Loo is 
een echte woonbuurt. Door de ligging nabij het centrum van Coevorden zijn er veel 
voorzieningen in de nabije omgeving. Er is een supermarkt in de buurt zelf en basisscholen 
in de nabijgelegen buurten. De buurt is goed ontsloten. Het is een groene buurt met een 
aantal prachtige tuinen. Er wordt aangegeven dat stukjes van de buurt achteruit gaan, zoals 
bijvoorbeeld in de Irisstraat. Tijdens de werksessies wordt gezegd dat bewoners van de 
bloemenbuurt vinden dat de wijk aandacht nodig heeft. De buurt is kwetsbaar. Domesta 
zou hier meer aandacht moeten hebben voor bewoning en bewoners onderling. De buurt is 
ruim opgezet en ligt tussen het spoor en (de begraafplaats van) Ballast. Er is veel groen in 
de wijk, maar hier wordt beperkt wat mee gedaan. Veel tuinen zijn betegeld. Achter de 
Papaverstraat ligt een vergeten speelplaatsje. Hier wordt niet veel gespeeld. De speeltuin 
van de BSV wordt gedomineerd door kinderen uit Witte Tuindorp. De inwoners van De Loo 
staan niet bekend als actieve verenigingsmensen. In Witte Tuindorp zijn de contacten 
binnen de oorspronkelijke groep sterk. Ze horen bij elkaar en er zijn ook veel families. De 
bewoners hier durven heel veel. Ze vragen niet, maar doen gewoon. Zo ontstaan er 
bijvoorbeeld snel aanbouwen die niet aangevraagd zijn. In Witte Tuindorp wordt niet 
gemeld, omdat mensen elkaar niet verlinken. Er is ook angst om te melden. De rest van De 



 

Loo is dynamischer qua afkomst van bewoners. In de werksessie wordt aangegeven dat 
schuttingen en achterpaden vaak slecht zijn en dat veel mensen zich hier over het algemeen 
niet snel verantwoordelijk voelen. Er zijn een paar gezinnen die voor heel veel overlast en 
gevoelens van onveiligheid zorgen. Bewoners plaatsen steeds vaker een camera. Er wordt 
gezegd dat er weinig parkeerplaatsen zijn. In de Clematisstraat zou hiervoor eventueel iets 
gerealiseerd kunnen worden. Ook de plek voor afvalcontainers aan de straat is een 
probleem. 

Kracht woningbestand  
Het aandeel huurwoningen in bezit van woningbouwcorporaties in De Loo is 49 procent. 
Huur en koop komen door elkaar heen voor. De gemiddelde woningwaarde is €146.000, 
wat beneden gemiddeld is. Rond de eeuwwisseling heeft er een herstructurering 
plaatsgevonden in het Witte Tuindorp waarbij 96 woningen zijn gesloopt en waar 
nieuwbouw heeft plaatsgevonden. In 2016 is begonnen met het slopen van de 
overgebleven 58 woningen uit 1950 en nieuwbouwen van 24 eengezins- en 14 
seniorenwoningen. Medio 2019 is deze sloop/nieuwbouw afgerond. De woningen in de 
Bloemenbuurt dateren uit de jaren ’60 en ’70. Door het toevoegen van 14 
seniorenwoningen is er een mogelijkheid gekomen om door te stromen in de buurt. Tijdens 
de werksessie wordt aangegeven dat de Irisstraat een armoedig stukje is, zowel qua tuinen 
als qua woningen. Ook Domesta heeft hier nog wat te doen zoals het isoleren van de 
woningen en het aanpakken van de badkamers. Wel lijkt het mogelijk de woningen aan te 
passen voor mensen met een zorgvraag. Er is nog ruimte voor eventuele aanbouwen. Het 
aanbod van woningbouwcorporaties lijkt iets lager te zijn dan het aantal huishoudens met 
een laag inkomen in de buurt.  
 
Kracht bewoners 
In De Loo wonen relatief veel huishoudens met kinderen (36 procent), maar dit aandeel is 
wel afgenomen ten opzichte van de Quick Scan van 2015 (42 procent). Het aandeel 
eenpersoonshuishoudens is met 29 procent relatief laag. Het percentage dat gescheiden is, 
is met 9 procent relatief hoog. Dit percentage is wel al jaren stabiel terwijl het percentage 
gemiddeld is toegenomen.  
In de buurt wonen met 16 procent relatief weinig ouderen (65 jaar en ouder) en veel 
jongeren tot 15 jaar (18 procent).  
Zowel het percentage Westerse (10 procent) als niet-Westers (6 procent) allochtonen ligt 
boven het gemiddelde, maar is in vergelijking met de andere naoorlogse wijken lager. 
Tijdens de werksessie wordt aangegeven dat er niet een bepaalde allochtone 
bevolkingsgroep opvallend aanwezig is. Het lijkt erop dat allochtonen in deze wijk op 
zichzelf wonen, niet echt opgenomen worden in de buurt, maar wel contacten hebben in de 
stad. Er zijn geen signalen van eenzaamheid en/of andere problemen. 
Het aandeel mensen met een WWB/Participatiewet uitkering is ver boven gemiddeld en is 
de afgelopen jaren nog verder toegenomen. Het aandeel mensen met een 
werkeloosheidsuitkering en een arbeidsongeschiktheidsuitkering is de afgelopen jaren 
afgenomen, maar ligt nog wel boven het gemiddelde van de gemeente Coevorden. Het 
inkomensniveau van de bewoners van De Loo is ver beneden gemiddeld, de koopkracht ver 
beneden gemiddeld. Tijdens de werksessie is besproken dat veel bewoners een uitkering 
hebben, omdat hun ouders ook een uitkering ontvangen. Dit is vooral het geval in Witte 
Tuindorp. Toch lijkt er niet perse sprake van armoede. Veel bewoners van Witte Tuindorp 
zullen niet snel een zorgvraag bij een instantie neerleggen. Bewoners lossen het onderling 
wel op. Er is veel wantrouwen richting organisaties. In de Bloemenbuurt wonen wel 



 

bewoners die begeleiding krijgen van bijvoorbeeld Cosis of die aanvragen doen voor 
Langer Thuis Wonen. 
 
Huidige inzet Domesta 
Vanaf 2014 tot medio 2019 is er extra inzet van Domesta geweest gericht op de sloop en 
nieuwbouw van Witte Tuindorp. Met het opleveren van de laatste nieuwbouwwoningen is 
de inzet weer normaal. De wijkconsulent schuift aan bij het wijkteam in Tuindorp.  
 
Bijzonderheden 
In 2020 wil de gemeente Coevorden samen met partijen een gebiedsagenda gaan 
ontwikkelen. Dat is een instrument waarmee inzicht wordt verkregen in de belangrijke 
thema’s in de wijk Tuindorp. Aan de hand hiervan kan een gezamenlijke agenda, met daarin 
een heldere vertaling van taken en verantwoordelijkheden, worden gemaakt. Domesta kan, 
met behulp van deze agenda, haar opgave in de wijk bepalen. 
 
N.B. 
Naast dit rapport zijn ook een totaaloverzicht, een algemene toelichting op alle wijkanalyses 
en bestanden met alle (aanvullende) data en tabellen beschikbaar. 
  



 

Score De Loo voor vitaliteit vergeleken met gemiddelde 
38 buurten en dorpen  
⓿  Ver beneden gemiddeld 
⓿  Beneden gemiddeld 
⓿  Op of boven gemiddeld  

Leefbaarheid  

 
  

Afstand tot huisarts (2016) 1,1 km ⓿
Afstand tot ziekenhuis (2018) 16,2 km ⓿
Afstand tot kinderdagverblijf (2017) 1 km ⓿
Afstand tot basisonderwijs (2017) 1 km ⓿
Afstand tot VMBO (2017) 2,3 km ⓿
Afstand tot HAVO/VWO (2017) 2,3 km ⓿
Afstand tot restaurant (2018) 1,3 km ⓿
Afstand tot grote supermarkt (2018) 0,6 km ⓿
Afstand tot bibliotheek (2017) 1,8 km ⓿
Afstand tot bioscoop (2018) 15,6 km ⓿
Afstand tot zwembad (2018) 2,4 km ⓿
Afstand tot treinstation (2018) 1,3 km ⓿
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg (2017) 0,8 km ⓿
Aantal buslijnen grenzend aan buurt/dorp 
(2018)

0 ⓿

Aantal postkantoren in buurt/dorp (2018) NVT
Aantal postpakketpunten in buurt/dorp 
(2018)

0 ⓿

Aantal bankkantoren in buurt/dorp (2018) 0 ⓿
Aantal pinautomaat in buurt/ dorp (2018) 0 ⓿

Verhouding verenigingen/ inwoners *100 
(2018) T.o.v. Stedelijk niveau

Coevorden ⓿

Verhouding kerkelijke verenigingen/ 
inwoners *100 (2018) T.o.v. Stedelijk niveau

Coevorden ⓿

Koopkracht 
huishoudens

Aandeel huishoudens met lage koopkracht 
(2017)

15,6 % ⓿

Aandeel leegstaande woningen (2018) 5 % ⓿

Overlast
Overlast, klachten, werksessies Domesta 
(2018)

Angst om te 
melden, veel 

overlast
⓿

Openbare ruimte
Oordeel openbare ruimten, werksessies 
Domesta (2018)

Gemengd ⓿

Veilig Gevoel t.a.v. veiligheid, werksessies 
Domesta (2018)

Verschilt ⓿

Sociale cohesie

Contact tussen bewoners, werksessies 
Domesta (2018)

Verschilt ⓿

⓿

Voorzieningen

Binding Autonoom of dynamisch, werksessies 
Domesta (2018)

Autonoom/ 
Dynamisch



 

Kracht woningbestand 

 

Kracht bewoners 

  

Aantal woningen (2018) 559 NVT
Aantal woningen Domesta (2018) 273 NVT
Aandeel huurwoningen (2018) 50 % ⓿
Aandeel huurwoningen in bezit van 
woningcorporaties (2018)

47 % ⓿

Aandeel woningen Domesta van totaal 
(2018)

49 % NVT

Meergezinswoning
Aandeel meergezinswoningen 0 % ⓿

Woningwaarde Gemiddelde woningwaarde (2018) 146.000 € ⓿
Ouderdom 
woningen

Aandeel woningen met bouwjaar < 2000 
(2018) 

77 % ⓿

Gemiddeld aardgasverbruik m³ (2017) 1520 m3 ⓿

Gemiddeld elektriciteitsverbruik kWh (2017) 2880 kWh ⓿

Verhouding aantal woningcorporatie 
woningen/ 40% huishoudens laagste 
inkomen (2017) 

0,98 ⓿

Ontwikkeling verhouding aantal 
woningcorporatie woningen/40% 
huishoudens met laagste inkomen (2009 en 
2017)

-0,10 ⓿

Beperkt ⓿
Mogelijkheid tot wooncarrière, werksessies 
Domesta (2018)

Woningvoorraad

Aandeel 
huurwoningen

Energieverbruik

Betaalbaarheid

Wooncarrière

Aantal inwoners (2018) 1230 NVT

Ontwikkeling aantal inwoners (2009 en 2018) -11,5 % ⓿

Aantal mannen (2018) 610 NVT
Aantal vrouwen (2018) 620 NVT
Aandeel bevolking 65 jaar en ouder (2018) 16 % ⓿

Aandeel bevolking jonger dan 15 jaar (2018) 18 % ⓿

Ontwikkeling aandeel bevolking jonger dan 
15 jaar (2009 en 2018) 

-1,1 % ⓿

Gemiddelde huishoudensgrootte (2018) 2,3 ⓿
Verschil huishoudensgrootte (2009 en 2018) -0,2 ⓿
Aandeel eenpersoonshuishoudens (2018) 29 % ⓿
Ontwikkeling aandeel 
eenpersoonshuishoudens (2009 en 2018)

6 % ⓿

Gemêleerdheid 
bevolking

Ontwikkeling aandeel bevolking 65 en ouder 
(2009 en 2018)

4 % ⓿



 

 

Aandeel Westerse allochtonen (2018) 10 % ⓿

Aandeel Niet-Westerse allochtonen (2018) 6 % ⓿
Ontwikkeling aandeel Niet-Westerse 
allochtonen (2009 en 2018)

2 % ⓿

Aandeel gescheiden inwoners (2018) 9 % ⓿
Ontwikkeling aandeel gescheiden inwoners 
(2009 en 2018)

1 % ⓿

Aantal WW-uitkeringen per 1000 inwoner 
(2017)

24 ⓿

Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen per 
1000 inwoners (2009 en 2017) 

-11 % ⓿

Aantal AO-uitkeringen per 1000 inw (2017) 64 ⓿
Ontwikkeling aantal AO-uitkeringen per 
1000 inwoners (2009 en 2017) 

-18 % ⓿

Aantal PW-uitkeringen per 1000 inw (2017) 104 ⓿
Ontwikkeling aantal PW-uitkeringen per 
1000 inwoners (2009 en 2017)

-24 % ⓿

Aandeel mensen met AOW-uitkeringen 
(2017) 

15 % ⓿

Ontwikkeling aantal AOW-uitkeringen per 
1000 inwoners (2013 en 2017)

12 % ⓿

Aandeel actieven (2018) 49 % ⓿
Ontwikkeling aandeel actieven (2015 en 
2018)

1 % ⓿

Inkomen per inkomstenontvanger (2018) 23.900 € ⓿
Ontwikkeling inkomen per 
inkomstenontvanger absoluut (2009 en 2017) 

2.400 € NVT

Inkomen per inwoner (2017) 18.500 € ⓿

Ontwikkeling inkomen per inwoner 
percentueel (2009 en 2017)

15,0 % ⓿

Aandeel huishoudens met laag inkomen 
(2017)

47 % ⓿

Ontwikkeling aandeel huishoudens laag 
inkomen (2009 en 2017)

2 % ⓿

Aandeel huishoudens met hoog inkomen 
(2017)

10 % ⓿

Ontwikkeling aandeel huishoudens hoog 
inkomen (2009 en 2017)

3 % ⓿

Zorgvraag, werksessies Domesta (2018)
Wantrouwen 
organisaties

⓿

Behulpzaamheid, werksessies Domesta 
(2018)

Gedeeltelijk ⓿

Autobezit Aantal auto's per huishouden (2018) 1,1 ⓿

Zorg

Participatie 
arbeidsmarkt

Inkomenspositie

Ontwikkeling inkomen per 
inkomstenontvanger percentueel (2009 en 
2017)

11,0 % ⓿

Ontwikkeling inkomen per inwoner absoluut 
(2009 en 2017)

2.400 € NVT

Gescheiden

Etniciteit

Ontwikkeling aandeel Westerse allochtonen 
(2009 en 2018)

2 % ⓿
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