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Noti ti e dialoogsessie

Vitaal Altena
Het doel van dit traject is samen werken aan het versterken van de vitaliteit in het land 
van Heusden en Altena. Als eerste stap heeft  Rabobank Altena als initi ati efnemer met 
een vitaliteitsscan de huidige stand van zaken in kaart gebracht binnen vier sociaal 
maatschappelijke gebieden: ‘Werk, innovati e en onderwijs’, ‘Zorg en welzijn’, ‘Wonen 
en leefb aarheid’ en ‘Duurzaamheid’.

De scan is tot stand gekomen door deskresearch, literatuuronderzoek en interviews. 
We constateren een groeiend aantal uitdagingen voor de vitaliteit in en van de regio. 
Veel van deze uitdagingen kunnen noch door de overheid, noch door de markt alleen 
opgelost worden. Door samenwerking tussen verschillende stakeholders in de regio 
wil Rabobank Altena projecten en initi ati even initi ëren, die de vitaliteit van de regio 
versterken. Betrokken parti jen zijn de inwoners, ondernemers, maatschappelijke 
parti jen en overheden.

Met stakeholders verkennen we in twee dialoogsessies welke kansen en uitdagingen 
prioriteit moeten krijgen en welke projecten en initi ati even waardevol kunnen zijn 
voor de regio. Als vervolg zullen we ti jdens een grotere communitybijeenkomst samen 
zorgen dat de waardevolle projecten gerealiseerd gaan worden. In dit document vindt 
u achtergrondinformati e over de drie gemeenten en het land van Heusden en Altena. 
Dit kunt u gebruiken ter voorbereiding op de dialoogsessie van 7 september 2016.
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Vitaliteitsscan
Regio Altena

Regio Altena

Nederland

Demografie

Werk, innovatie & onderwijs

Wonen en leefbaarheid

In de regio Altena wonen percentueel 
gezien meer jongeren (0-19 jaar) dan 

het landelijk gemiddelde. In 2040 is dit 
aandeel gedaald naar onder het 

landelijk gemiddelde

De middengroep (volwassenen 
in leeft ijd van 20-65 jaar) is 

kleiner dan het landelijk 
gemiddelde en krimpt nog 

verder richti ng 2040

Het aantal 65-plussers is in de regio 
Altena ongeveer gelijk aan het 
landelijk gemiddelde, echter 

vergrijst de regio sneller richti ng 
2040

Regio Altena heeft  een lager 
percentage werklozen dan 
het landelijk gemiddelde

De gemiddelde WOZ-
waarde is hoger dan het 
landelijk gemiddelde

De woningmarkt in de 
regio Altena bestaat uit 
relati ef veel koop- en weinig 
huurwoningen

Het percentage inwoners 
dat overmati g alcohol 
drinkt ligt duidelijk lager 
dan het landelijk 
gemiddelde

Zorg en Welzijn

Duurzaamheid

KOOP

HUUR

€236.000 €206.000

€ 33.800€ 38.500
Inwoners van de regio 
Altena hebben vaker last 
van overgewicht 

52,4% 48,3%

5,7%

55,5%

43,8%

64,1%

34,1%

Roken marginaal minder 
dan landelijk gemiddeld

IK 
ZOEK 
WERK

8,3%

IK 
ZOEK 
WERK
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24,8%
in 2040
21,1%

17,8%
in 2040
25,9%

22,7%
in 2040
21,5%

Regio Altena kent minder hoog én minder laag opgeleiden 
in de beroepsbevolking dan het landelijk gemiddelde

43,1%

34,0%
22,9%

SCHOOL

Hoog opgeleid

Midden opgeleid
Laag opgeleid

SCHOOL

50,0%

21,3%
28,7%

Midden opgeleid

Laag opgeleid

Hoog opgeleid

Het gemiddeld besteedbaar 
inkomen per huishouden 
per jaar is in de regio Altena 
hoger dan het landelijk 
gemiddelde

17,7%
in 2040
28,7%

56,9%
in 2040
50,2%

59,6%
in 2040
52,6%

In de regio Altena ligt het 
percentage inwoners met 
een chronische aandoening 
lager dan het landelijk 
gemiddelde

57,4% 60,4%

76,5%

De ervaren gezondheid 
(goed / zeer goed) is in de 
regio Altena hoger dan het 
landelijk gemiddelde

80,1%

Inwoners uit de regio 
Altena voldoen minder 
vaak aan de norm gezond 
bewegen

435 kg 470 kg
Het aantal kilo’s huishoudelijk afval per inwoner 

ligt lager in de regio Altena

De hoeveelheid opgewekte zonne-energie KV (kWh) per
vastgoedobject ligt iets onder het landelijk gemiddelde 

108,5 kWh 117,1 kWh

Vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde is 
zo’n 11% van de woningen in de regio Altena 

na 2000 gebouwd

20,8% 21,9%

31,9% 25,4%

22,0% 22,6%

18,6% 16,6%

38,6% 28,6%

14,4% 15,3%

Regio Altena heeft  minder 
voorti jdige schoolverlaters, 
er zijn echter wel meer 
achterstandsleerlingen 
dan landelijk gemiddeld

Zakelijke dienstverlening biedt de grootste 
werkgelegenheid in de regio. Gevolgd door industrie 

en handel

De werkgelegenheidsfuncti e van
de regio Altena is aanzienlijk lager

dan het landelijk gemiddelde

64,4%

WERK

89,6%

WERK

11,9%

Na 2000

11,1%

63,9% 68,2%

8,4%

De afstand tot het ziekenhuis, een treinstati on of het voortgezet 
onderwijs is relati ef groot ten opzichte van het landelijk gemiddelde

Afstand tot:

Treinstati on

Huisarts

Basisschool

Ziekenhuis

Voortgezet
Onderwijs

12,4 km 

0,9 km 

11,6 km

0,7 km 
1+1=2

3,8 km 

4,8 km 

4,5 km 

0,9 km

0,9 km 
1+1=2

0,7 km 

1+1=2

Vestigingen Handel Banen Handel 

Vestigingen 
Zakelijke dienstverlening

Voorti jdige 
schoolverlaters

Achterstands-
leerlingen

Banen 
Zakelijke dienstverlening

Vestigingen Industrie Banen Industrie

Regio Altena heeft  relati ef weinig eenpersoons- 
en veel meerpersoonshuishoudens. Van de meer-
persoonshuishoudens woont 56% met kinderen

24,7%
37,4%

Eenpersoonshuishoudens

75,3%
62,6%

Meerpersoonshuishoudens

44,2%
46,4%

Zonder kinderen

55,8%
53,6%

Met kinderen

1,8%

1,3% 12,9%

11,6% 21,3% 22,8%

| CONCEPT |
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Wat zeggen de cijfers?
Demografi e
Altena is een relati ef jonge regio. Er wonen meer jongeren onder de 20 jaar 
dan het Nederlands gemiddelde (24,8 tegenover 22,7%) en het aandeel 
ouderen (65 jaar of ouder) is nagenoeg gelijk. Dit gaat echter veranderen. De 
landelijke trend van vergrijzing en ontgroening treedt in versterkte mate op in 
Altena. In de periode tot 2040 zal nog maar 1 op de 5 mensen jonger zijn dan 
20 en meer dan 1 op de 4 ouder dan 65.

Momenteel zijn er relati ef veel gezinnen met kinderen en dit is zichtbaar 
in het aanzienlijk lage aantal eenpersoonshuishoudens. Mede door de 
vergrijzing zal dit richti ng de toekomst veranderen. Ouderen, met steeds vaker 
wisselende leefsti jlen en woonvoorkeuren, vragen om een gevarieerd aanbod 
in een- en tweepersoonswoningen. 

Van alle inwoners in Altena is het overgrote deel geboren en getogen in 
Nederland. Er wonen aanzienlijk minder allochtonen in de regio dan in de 
rest van Nederland (5,5% ten opzichte van 21,6%). Van hen komt ook een 
overgroot deel uit Westerse landen. 

Werk, innovati e & onderwijs
De inwoners van Altena zijn mensen met een hoge 

arbeidsethos, een hoge betalingsmoraal, spaarzaamheid, 
gebondenheid aan de eigen gemeenschap en waardering 

voor traditi e en vakmanschap. In alle gemeenten van de 
regio ligt de arbeidsparti cipati e hoger dan het landelijk 

gemiddelde (nett o 67,2% tegenover 64,9% in Nederland). 
De arbeidsmarkt is voornamelijk gericht op mannen. De verhouding tussen 
mannen en vrouwen ligt in de regio met 61:39 anders dan in Nederland 
(55:45). 

Het besteedbare inkomen van huishoudens ligt met € 38.600 bijna € 5.000 
boven het gemiddelde van Nederlandse huishoudens. Daarnaast leven minder 
huishoudens van een inkomen tot 105% van het sociaal minimum (5,2% 
tegenover 9,6%).

Mensen in Altena werken ook hard op school. Vergeleken met Nederlandse 
scholieren verlaat de jeugd in Altena minder vaak vroegti jdig de opleiding. 
Ook het schoolverzuim en verwijzingen HALT liggen lager dan het landelijk 
gemiddelde. Leerlingen uit de regio hebben wel vaker een leerachterstand. 
Opvallend is dat minder inwoners van Altena in vergelijking met Nederland 
hoog óf laag opgeleid zijn. Dit betekent dat de middengroep (afgeronde 
opleiding op havo, vwo, mbo 2 t/m 4) sterk vertegenwoordigd is. 
De meeste bedrijven in Altena zijn acti ef in de zakelijke dienstverlening, 
industrie en handel. Zij bieden dan ook de meeste banen voor de 
beroepsbevolking. Toch werken veel Altenaren buiten de regio. Met een 
werkgelegenheidsfuncti e van 64,4% is Altena voornamelijk een woonregio 
in plaats van een werkregio. De afgelopen twee jaar is de werkgelegenheid 
in de regio toegenomen en de verwachti ng is dat deze groei doorzet, 
alleen niet zo sterk als het landelijk gemiddelde. Dit komt overeen met 
de licht groeiende beroepsbevolking, die iets achterblijft  bij de rest van 
Nederland. Voor de toekomst is het van belang om nieuwe bedrijvigheid 
aan te blijven trekken. Kansen liggen bijvoorbeeld in nieuwe maakindustrie 
en groen ondernemerschap. Voorwaarden hiervoor zijn dat er goede 
huisvesti ngsmogelijkheden zijn en dat er overal snelle internetverbindingen 
beschikbaar zijn, bijvoorbeeld in de vorm van glasvezel.

De werkloosheid ligt lager in Altena dan het landelijk gemiddelde. Dit is 
vergelijkbaar met veel ‘landelijke’ gebieden. De beroepsbevolking boven de 50 
jaar wordt het hardst getroff en. Ruim 43% van de werklozen is ouder dan 50. 
Dit eff ect is in Altena sterker dan in de rest van Nederland. Beroepsgroepen 
die het meest op de bank zitt en zijn de bouwarbeiders en administrati ef 
personeel. 

Als we kijken naar de koopstromen zien we in Altena tussen 2008 en 2013, 
net als in de rest van Nederland, een daling in omzet en werkgelegenheid in 
de detailhandel. Voor landelijke regio’s is een versterkt eff ect zichtbaar, gezien 
winkels voor niet-dagelijkse bestedingen zich concentreren in de grote steden 
en er veel concurrenti e is met webwinkels. Gelukkig zien we de laatste twee 
jaar weer een herstel. Dit is het sterkst te zien in Aalburg. 

Een opvallende sector in de regio Altena is scheepsvaart. De havens 
in Werkendam bieden veel werkgelegenheid en kansen voor de regio. 
De binnenvaart kan een zeer goede toekomst tegemoet gaan met een 
toenemende vraag naar transport en toenemende congesti e op de 
Nederlandse wegen. Adviezen aan de regio geven aan dat samenwerking 
tussen de verschillende parti jen en gezamenlijk inspelen op de langere termijn 
perspecti even van belang zijn om de sector succesvol te laten zijn voor de 
regio. 

Zorg & welzijn
In vergelijking met Nederland hebben de inwoners van 
Altena een goede gezondheid. Gemiddeld worden ze 
ouder, ze voelen zich vaker gezond, minder mensen 

hebben een chronische aandoening en ze roken en drinken 
minder vaak. Hiermee vormen ze in Noord-Brabant een 

uitzondering. Toch blijft  gezondheid een aandachtspunt. Meer 
dan de helft  van de mensen is te zwaar (52,4%, waarvan 14,5% ernsti g), 
en minder dan twee derde van de inwoners haalt maar de dagelijkse 
bewegingsnorm. Ook het ongezonde gedrag onder jongeren baart zorgen bij 
de gemeenten. Toch zien we dat in vergelijking met West Brabant de jongeren 
meer bewegen. 55,4% van hen beweegt 5-6 dagen per week minimaal 1 
uur per dag (tegenover 44% in de GGD regio). De GGD geeft  wel aan dat de 
leefsti jl een aandachtspunt is. Er is meer overgewicht en minder beweging dan 
verwacht mag worden. Daarbij komen opvoedproblemen ook vaak voor. Dit 
heeft  een negati eve invloed op de toekomsti ge gezondheid van de bevolking.

Het zorggebruik ligt door de goede ervaren gezondheid dan ook iets lager. 
Dit geldt ook voor het tandartsbezoek. 75,8% van de inwoners gaat jaarlijks 
naar de tandarts, in Nederland is dat 80,3%. Tandartsbezoeken hebben 
een preventi eve functi e en een regelmati g bezoek is dan ook aangeraden. 
De lagere zorgvraag wordt voor een deel mogelijk gemaakt door de 
mantelzorgers in de regio. De inwoners zorgen vaker voor hun familie, 
kennissen en vrienden dan landelijk gemiddeld (15,6% van de mensen geeft  
aan wel eens voor een ander te zorgen ten opzichte van 12,1% in Nederland). 
Het zijn vooral volwassenen tot 65 jaar die dit doen. Ondanks dat het iets 
onder het landelijk gemiddelde ligt, voelt bijna de helft  van de ouderen in de 
regio zich wel eens mati g tot ernsti g eenzaam. Met de verwachte vergrijzing 
zal zonder maatregelen dit probleem alleen maar groter worden. 

Investeren in gezond gedrag en het welzijn van de inwoners is daarom 
noodzakelijk. De drie gemeenten hebben een gezamenlijk een plan opgesteld 
voor het terugdringen van alcoholgebruik, eenzaamheid en overgewicht in de 
regio. Iedere gemeente verzorgd één probleem met een regionale uitvoering. 
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Wonen & leefbaarheid
In de regio Altena heeft men veel aandacht voor 

de gemeenschap, het geloof, het gezinsleven, 
ondernemerschap, het land en de ruimte. Dit zijn voor 
veel inwoners de unique selling points. We zien dan ook 

dat er weinig verhuisdrang is en dat veel mensen na de 
studietijd terugkeren naar de regio. 

Een groot deel van de huizen in Altena is bestemd voor koop (64,1%) en 
de gemiddelde WOZ-waarde ligt met € 236.000 ruim boven het landelijk 
gemiddelde van € 206.000. Vooralsnog wonen de meeste mensen in een 
huis wat past bij hun budget en leefstijl, al blijft de vraag naar huurwoningen 
nog altijd groter dan het aanbod. Net als in de rest van Nederland trekt de 
woningmarkt ook in Altena weer aan. De huizenprijzen stijgen en het aantal 
verkopen is het afgelopen jaar toegenomen. Met de positieve vooruitzichten 
op de economie, koopkracht en lage hypotheekrente is de verwachting dat 
deze groei nog zal aanhouden. 

Van de woningen in Altena is ongeveer 90% gebouwd als eengezinswoning. 
Met de verwachtte verandering in huishoudenssamenstellingen zal 
er een tekort ontstaan van woningen die inspelen op de een- en 
tweepersoonshuishoudens: kleinere en goedkopere woningen, of juist 
woningen die inspelen op zorgvraag van (zelfstandig wonende) ouderen. 
De intramurale capaciteit van zorgaanbieders is nu nog ruim voldoende, 
maar zonder aanpassingen zal dat vanaf 2020 omslaan naar een tekort. Zeker 
door de onevenwichtige verdeling in de regio zal het op sommige plekken 
voor ouderen moeilijk zijn een gepaste woning te vinden. Het aanbod van 
een goede zorginfrastructuur dichtbij huis vormt ook een uitdaging. Het 
landelijke beleid en ook de wens van veel ouderen is om langer thuis te 
wonen. Dit vormt een uitdaging op de woningmarkt waar er een tekort is aan 
levensloopbestendige woningen. Oplossingen hiervoor zullen ook buiten de 
zorg gezocht moeten worden, zoals meer ontmoetingsplekken voor ouderen 
met activiteiten en ruimte voor beweging. Een ander gevolg van ouderen die 
langer thuis blijven wonen is dat deze woningen voor een langere tijd niet 
beschikbaar zijn op de woningmarkt. Het gevolg is een beperkte doorstroom 
en te weinig keuze voor bijvoorbeeld jonge gezinnen. 

De bereikbaarheid van voorzieningen in Altena verschilt van Nederland. 
Mensen uit de drie gemeenten wonen op aanzienlijk grotere afstand van een 
treinstation, middelbare school of ziekenhuis. Ze zijn hiervoor aangewezen op 
de bijliggende steden als Breda, Gorinchem, Waalwijk of ‘s-Hertogenbosch. De 
huisarts en basisschool zijn daarentegen wel dichtbij. 

Ondanks dat er  slechte toegang is tot het treinverkeer in de regio, werkt 
West-Brabant hard aan het verbeteren van het busvervoer. Zo wordt 
het aanbod uitgebreid met meer dienstregelingsuren en is het aantal 
toegankelijke bushaltes gestegen. 

Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid valt voor de inwoners en 
organisaties uit Altena nog veel te winnen. Er wordt door 
de inwoners jaarlijks iets minder restafval geproduceerd 
dan landelijk gemiddeld, maar dit ligt nog ruim 200 kg 
(per huishouden per jaar) boven gemeenten die hier 

actief op in zetten. 

De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie (met zonnepanelen) ligt ook 
lager dan landelijk gemiddeld. Hier ligt een grote kans voor de inwoners, zeker 
gezien het grote aantal vrijstaande huizen en andere woningen met eigen dak. 
Nu wekt 3,0% van de vastgoedobjecten zonne-energie op. In Nederland ligt dit 
op 3,7%. 

De inwoners en bedrijven in Altena verbruiken minder energie. Ze gebruiken 
ruim 40.000 kWh per 100 inwoners per jaar minder dan andere Nederlanders. 
Ook het gasverbruik ligt lager (97.000 m3 gas per 100 inwoners per jaar t.o.v. 
107.000 m3). In beide gevallen is het grote verschil vooral te zien bij het 
zakelijke energieverbruik, ondanks het hoge aantal zakelijke vastgoedobjecten. 
Toch zijn de huishoudens ook zuiniger. Dit is deels te verklaren door 
de huishoudensamenstelling. In de regio Altena wordt per particulier 
vastgoedobject meer verbruikt, maar zijn er minder vastgoedobjecten op het 
aantal inwoners. 

Woningcorporaties hebben de komende 7 jaar ingezet op het verduurzamen 
van de woningen. 80% van hun woningen moet in 2023 een energielabel ABC 
hebben. En vervoerders hebben zichzelf als doel gesteld om in 2025 alleen 
nog maar met elektrische bussen te rijden. 

Wat zeggen de experts en inwoners?
De 7 experts hebben in interviews aangegeven zich veelal te herkennen in 
de cijfers, ontwikkelingen en uitdagingen uit de scan. Toch noemen zij nog 
aanvullend veel sterke kanten en kansen voor de regio. 

De drie gemeenten in het land van Heusden en Altena hebben een groen 
karakter en er zijn veel open gebieden met natuurlijke flora en fauna. 
De hechte gemeenschappen in de verschillende kernen zorgen dat veel 
mensen hier prettig en veilig wonen. Mensen zorgen voor elkaar en er is 
een sterke sociale cohesie. (Sport)verenigingen en kerken zijn uitgebreid 
vertegenwoordigd en hebben diepe wortels in de samenleving. Onder andere 
op het gebied van voetbal presteert de regio op een hoog niveau. Men is trots 
op deze prestaties, de veerkracht die verenigingen laten zien en op het feit dat 
zij hun eigen boontjes doppen. 

De inwoners zijn ondernemend, werken hard en zijn creatief in het vinden 
van oplossingen of aanpassingen op (externe) ontwikkelingen. Er is veel 
bedrijvigheid en voornamelijk de maritieme sector in Werkendam en de 
handel in Aalburg floreren. Hier zijn enkele bedrijven met een wereldwijde 
afzetmarkt. Sommige zijn zelfs uniek in hun capaciteiten en aanbod. De 
bedrijvenkoepel voor de scheepvaart in Werkendam (WMI – Werkendam 
maritime industries) zorgt al voor langere tijd voor intensieve en succesvolle 
samenwerking tussen de betrokken organisaties. 

Opvallend is dat weinig mensen buiten de regio hiervan weten. Een van de 
uitdagingen ligt dan ook bij de onuitgesproken trots. “Doe maar gewoon, dan 
doe je al gek genoeg”. Alle gesproken experts geven aan dat de inwoner van 
het land van Heusden en Altena uitgesprokener trots mag zijn op de regio. 
Andere uitdagingen voor de regio worden deels veroorzaakt door de 
demografische ontwikkelingen. Het toenemend aantal ouderen en de trend 
van het langer thuis wonen zorgen dat de zorgvraag met name aan huis steeds 
groter wordt. De spreiding van de kernen, de relatief grote afstand waarop 
mensen wonen en de eenpersoonshuishoudens maken het leveren van 
gepaste zorg complex. Hetzelfde geldt ook voor het behoud van kwalitatief 
goed onderwijs en de andere voorzieningen die in ieder dorp op peil 
gehouden moeten worden. Deze uitdaging zal naar de toekomst toe alleen 
maar groter worden. 

Kansen voor de regio liggen bij het optimaal inzetten van de sterke punten. 
55+’ers kunnen hier heerlijk vertoeven. Fietsen door de natuur, genieten van 
de rust en schoonheid van de Biesbosch. Hiervoor kan de regio bijvoorbeeld 
de Biesbosch beter profileren en meer inzetten als natuur- en recreatiegebied. 
Slimmer ondernemerschap is hier voor nodig, en bijvoorbeeld het 
hergebruiken van bestaande (oude) locaties en deze ombouwen met nieuwe 
functies, zoals het oude fort bij Werkendam. 

Tot slot zien de meeste experts de fusie van de drie gemeenten als een 
grote kans om op kansen en uitdagingen in te spelen. De doelstelling is 
om per 1 januari 2019 één gemeente te vormen, waarvan de inrichting 
nu gestart is. Een groot netwerk van inwoners, ondernemers en publieke 
organisaties zijn onder begeleiding gestart met de ontwikkeling van een 
visie voor deze nieuwe gemeente. Hierin zullen onder andere begrippen in 
voorkomen als meer eigenverantwoordelijkheid vanuit de vier O’s (overheid, 
onderwijs, organisaties en ondernemende burgers) en een terugtredende 
overheid waardoor ruimte en noodzaak ontstaat voor communityvorming en 
burgerparticipatie.
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Vitaliteitsscan
Aalburg

Aalburg

Nederland

Demografie

Werk, innovatie & onderwijs

Wonen en leefbaarheid

In Aalburg wonen percentueel gezien 
meer jongeren (0-19 jaar) dan het 
landelijk gemiddelde. In 2040 ligt 

dit percentage nog steeds boven het 
landelijk gemiddelde

De middengroep (20-65 jaar) 
is nu en in de toekomst 
kleiner dan het landelijk 

gemiddelde

Het aandeel 65-plussers sti jgt de 
komende jaren fors van onder het 

landelijk gemiddelde naar boven het 
landelijk gemiddelde

Aalburg heeft  het laagste percentage werklozen 
ten opzichte van het landelijk gemiddelde en tevens 

laagste percentage van de regio

In Aalburg ligt het percentage achterstandsleerlingen 
hoger dan het landelijk gemiddelde

De gemiddelde WOZ-waarde ligt 
in Aalburg hoger dan het landelijk 

gemiddelde

Zorg en Welzijn

Duurzaamheid

Het percentage inwoners met overgewicht ligt boven het 
landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners dat rookt ligt marginaal 
onder het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners met een chronische aandoening 
ligt onder het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners dat voldoet aan de norm gezond 
bewegen is aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners dat overmati g drinkt 
ligt onder het landelijk gemiddelde

De ervaren gezondheid (goed / zeer goed) ligt boven 
het landelijk gemiddelde

IK 
ZOEK 
WERK

8,3%

IK 
ZOEK 
WERK

5,2%

27,0%
in 2040
22,8%

17,8%
in 2040
25,9%

22,7%
in 2040
21,5%

Aalburg heeft  minder hoog opgeleiden in de 
beroepsbevolking dan het landelijk gemiddelde

SCHOOL

Hoog opgeleid

Midden opgeleid
Laag opgeleid

SCHOOL

50,0%

16,7%
33,3%

Midden opgeleid

Laag opgeleid

Hoog opgeleid

16,0%
in 2040
27,6%

57,0%
in 2040
49,6%

59,6%
in 2040
52,6%

442 kg

470 kg

Het aantal kilo’s huishoudelijk afval 
per inwoner ligt lager dan het 

landelijk gemiddelde

De hoeveelheid opgewekte zonne-energie KV (kWh) per 
vastgoedobject is aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde

99,3 kWh 117,1 kWh

In Aalburg zijn meer nieuwe 
woningen gebouwd dan het landelijk 

gemiddelde en tevens de meeste nieuwe 
woningen in de regio

Aalburg heeft  zowel de meeste bedrijfsvesti gingen 
als banen in de handel

Na 2000

18,2%

11,9%

De afstand tot een treinstati on is in Aalburg de grootste in de regio. 
Ook de afstand tot een ziekenhuis of het voortgezet onderwijs 

is relati ef groot ten opzichte van het landelijk gemiddelde

15,9 km 

1,2 km 

11,5 km

0,7 km 
1+1=2

3,1 km 4,8 km 

4,5 km 

0,9 km

0,9 km 
1+1=2

0,7 km 

Vestigingen Handel

Banen Handel 

51,0% 48,3%

5,8%

56,2% 60,4%

80,5% 76,5% 8,4%

57,0% 68,2%

21,2% 22,8%

1+1=2

Huisarts Basisschool Ziekenhuis Voortgezet Onderwijs

14,4%
32,2%

29,4%

11,6%
16,6%

18,6%

Afstand tot:

Treinstati on
€241.000

€206.000

43,1%

34,0%
22,9%

© BeBright 2016
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Afstand tot:

Treinstati on

Vitaliteitsscan
Werkendam

Werkendam

Nederland

Demografie

In Werkendam wonen percentueel 
gezien meer jongeren (0-19 jaar) dan 
het landelijk gemiddelde. In 2040 ligt 
dit percentage echter onder het lan-

delijk gemiddelde

De middengroep (20-65 
jaar) is nu en in de 

toekomst kleiner dan het 
landelijk gemiddelde

Het aandeel 65-plussers ligt 
boven het landelijk gemiddelde 
en groeit verder richti ng 2040

Werkendam heeft  een lager percentage werklozen dan 
het landelijk gemiddelde

De gemiddelde WOZ-waarde ligt in 
Werkendam hoger dan het landelijk gemiddelde 

- echter wel het laagst in de regio

Het percentage inwoners met overgewicht ligt boven het 
landelijk gemiddelde en is tevens het hoogst in de regio

Het percentage inwoners dat rookt ligt marginaal 
onder het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners met een chronische 
aandoening ligt onder het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners dat voldoet aan de norm gezond 
bewegen ligt lager dan het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners dat overmati g drinkt 
ligt onder het landelijk gemiddelde

De ervaren gezondheid (goed / zeer goed) ligt boven het 
landelijk gemiddelde en is tevens de hoogste in de regio

54,6% 48,3%

5,3%

IK 
ZOEK 
WERK

8,3%

IK 
ZOEK 
WERK

5,7%

24,7%
in 2040
20,9%

17,8%
in 2040
25,9%

22,7%
in 2040
21,5%

Werkendam heeft  iets minder hoog én iets minder 
laag opgeleiden in de beroepsbevolking dan het 

landelijk gemiddelde

SCHOOL

Hoog opgeleid

Midden opgeleid
Laag opgeleid

SCHOOL

50,0%

21,4%
28,6%

Midden opgeleid

Laag opgeleid

Hoog opgeleid

18,5%
in 2040
28,0%

56,8%
in 2040
51,1%

59,6%
in 2040
52,6%

56,2% 60,4%

80,8% 76,5%

434 kg

Het aantal kilo’s huishoudelijk 
afval per inwoner ligt lager dan 

het landelijk gemiddelde

De hoeveelheid opgewekte zonne-energie KV (kWh) per 
vastgoedobject  is aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde

98,2 kWh 117,1 kWh

In Werkendam zijn minder nieuwe 
woningen gebouwd dan landelijk 

gemiddeld

Werkendam heeft  de meeste bedrijfsvesti gingen 
in de zakelijke dienstverlening. De industrie biedt 

de meeste werkgelegenheid

Na 2000

9,0%

11,9%

8,4%

65,0% 68,2%

De afstand tot het voortgezet onderwijs is in Werkendam de grootste van 
de regio. Ook de afstand tot een ziekenhuis of een treinstati on is relati ef 

groot ten opzichte van het landelijk gemiddelde

10,6 km 

0,8 km 

10,8 km

0,7 km 
1+1=2

4,5 km 4,8 km 

4,5 km 

0,9 km

0,9 km 
1+1=2

0,7 km 

Vestigingen Zakelijke dienstverlening

Banen Industrie

21,2% 22,8%

€231.000 1+1=2

Huisarts Basisschool Ziekenhuis Voortgezet Onderwijs

13,4%
26,7%

34,7%

11,6%
15,3%

38,6%

Werk, innovatie & onderwijs

Wonen en leefbaarheid

Zorg en Welzijn

Duurzaamheid

€206.000

43,1%

34,0%
22,9%

© BeBright 2016

In Werkendam ligt het percentage achterstands-
leerlingen hoger dan het landelijk gemiddelde

470 kg
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Afstand tot:

Treinstati on

Vitaliteitsscan
Woudrichem

Woudrichem

Nederland

Demografie

In Woudrichem wonen percentueel 
gezien meer jongeren (0-19 jaar) dan 
het landelijk gemiddelde. In 2040 ligt 
dit percentage echter onder het lan-

delijk gemiddelde

De middengroep (20-65 
jaar) is nu en in de 

toekomst kleiner dan het 
landelijk gemiddelde

Het aandeel 65-plussers ligt 
boven het landelijk gemiddelde 

en sti jgt het sterkst richti ng 2040

Woudrichem heeft  een lager percentage werklozen dan 
het landelijk gemiddelde. Echter wel het hoogste 

percentage in de regio

In Woudrichem ligt het percentage achterstandsleer-
lingen - in tegenstelling tot de andere gemeenten in de 

regio - lager dan het landelijk gemiddelde

De gemiddelde WOZ-waarde 
ligt in Woudrichem hoger dan 

het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners met overgewicht ligt 
boven het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners dat rookt ligt marginaal onder 
het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners met een chronische aandoening 
ligt ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners dat voldoet aan de norm gezond 
bewegen is nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde

Het percentage inwoners dat overmati g drinkt 
ligt onder het landelijk gemiddelde

De ervaren gezondheid (goed / zeer goed) ligt boven 
het landelijk gemiddelde

49,6% 48,3%

6,3%

IK 
ZOEK 
WERK

8,3%

IK 
ZOEK 
WERK

5,8%

23,5%
in 2040
19,9%

17,8%
in 2040
25,9%

22,7%
in 2040
21,5%

Woudrichem heeft  relati ef weinig laag opgeleiden, 
maar ten opzichte van de regio relati ef veel hoog 

opgeleiden in de beroepsbevolking

SCHOOL

Hoog opgeleid

Midden opgeleid
Laag opgeleid

SCHOOL

50,0%

25,0%25,0%

18,1%
in 2040
31,2%

58,4%
in 2040
48,9%

59,6%
in 2040
52,6%

60,5% 60,4%

78,5% 76,5%

429 kg

Het aantal kilo’s huishoudelijk afval per 
inwoner ligt lager dan het landelijk 

gemiddelde en tevens het laagst van 
de regio Altena

De hoeveelheid opgewekte zonne-energie KV (kWh) per 
vastgoedobject is aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde

135,1 kWh 117,1 kWh

Het percentage nieuwe woningen in 
Woudrichem ligt iets onder het landelijk 

gemiddelde

Woudrichem heeft  zowel de meeste bedrijfsvesti gingen 
als banen in de zakelijke dienstverlening 

Na 2000

11,1%

11,9%

8,4%

68,0% 68,2%

De afstand tot een ziekenhuis is de grootste in de regio. Ook de afstand 
tot een treinstati on en het voortgezet onderwijs is relati ef groot ten 

opzichte van het landelijk gemiddelde

12,6 km 

0,9 km 

13,1 km

0,6 km 
1+1=2

3,3 km 4,8 km 

4,5 km 

0,9 km

0,9 km 
1+1=2

0,7 km 

Vestigingen Zakelijke dienstverlening

Banen Industrie

21,7% 22,8%

1+1=2

Huisarts Basisschool Ziekenhuis Voortgezet Onderwijs

10,4%
31,8%

34,9%

11,6%
28,6%

38,6%

Midden opgeleid

Laag opgeleid

Hoog opgeleid

€241.000

€206.000

Werk, innovatie & onderwijs

Wonen en leefbaarheid

Zorg en Welzijn

Duurzaamheid

43,1%

34,0%
22,9%

© BeBright 2016

470 kg
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Opvallend in de gemeente Werkendam
Wat zeggen de cijfers?
Werkendam is met 24,7% inwoners onder de 25 jaar ten opzichte van landelijk 
gemiddelde een relatief jonge gemeente. Toch wonen er ook nu veel ouderen 
(18,5% is ouder dan 65). Dit zal de komende jaren hard gaan stijgen met als 
hoogtepunt 28,0% in 2040. 

Verder:
• Zijn de meeste organisaties en zakelijke vestigingen in de gemeente 

Werkendam gericht op zakelijke dienstverlening. Toch brengt de branche 
industrie de meeste banen

• Is de gezondheid en leefstijl van de inwoners relatief goed, maar ze 
zijn wel het zwaarste van de regio. 54,6% van de inwoners kampt met 
overgewicht

• Kampt 69% van de 65-plussers in Aalburg met overgewicht (landelijk 
59,2%). 21% van hen heeft ernstig overgewicht (landelijk 15,8%)

• Is de afstand tot voortgezet onderwijs is het grootst van de regio. Ook de 
afstand tot een ziekenhuis of treinstation is ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde groot

• Wordt er het meeste mantelzorg verleent. 16,1% van de mensen geeft aan 
wel eens voor familieleden, buren of vrienden te zorgen

• Geeft 12,4% van deze mantelzorgers aan zwaar belast te zijn. In de regio is 
dit gemiddeld 8,7%

Opvallend in de gemeente Woudrichem
Wat zeggen de cijfers?
Woudrichem heeft binnen de regio het minste aantal jongeren, nu en in de 
toekomst. De gemeente vergrijst snel. Nu is 18,1% van de mensen ouder 
dan 65. Dit zal in 2040 zijn opgelopen naar 31,2%. Dan is dus bijna 1 op de 3 
inwoners. 

Verder:
• Heeft de gemeente het grootste aandeel hoog opgeleiden van de regio, 

tevens boven landelijk gemiddelde
• Zijn er het minste aantal achterstandsleerlingen
• Zijn er in de branche zakelijke dienstverlening de meeste 

bedrijfsvestigingen
• Levert de branche industrie de meeste banen
• Is de leefstijl van de inwoners vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde, 

maar iets slechter dan de regio
• Komt de WOZ-waarde boven het landelijk en regio gemiddelde met € 

241.000
• Is de afstand tot een ziekenhuis het grootst in de regio en tevens ruim 

boven het landelijk gemiddelde
• Heeft de gemeente het hoogste percentage allochtone inwoners van de 

regio (6,2% van de inwoners). Dit ligt echter nog ruim onder het landelijk 
gemiddelde van 21,6% 

• Ligt het verbruik van gas (m3) en ook de daarmee geproduceerde CO2-
uitstoot per zakelijk vastgoedobject in Woudrichem aanzienlijk hoger dan 
het gemiddelde in de regio Altena

• Wekken de inwoners en bedrijven met 4% van de vastgoedobjecten de 
meeste zonne-energie (in kWh) op van de regio Altena. Dit ligt ook boven 
het landelijk gemiddelde

Opvallend in de gemeente Aalburg
Wat zeggen de cijfers?
Aalburg is met 27% inwoners onder de 25 jaar de jongste gemeente in de 
regio. Dit zal afnemen, al blijft het aandeel jongeren boven het landelijk 
gemiddelde. Toch vergrijst de regio ook snel. Nu is nog 16% van de inwoners 
ouder dan 65, dit komt in 2040 uit op 27,6%.
 
Verder:

• Heeft Aalburg het minst aantal hoogopgeleiden van de regio (16,7%) in de 
beroepsbevolking

• Is het percentage werklozen het laagste van de regio Altena 
• Zijn er de meeste achterstandsleerlingen van de regio (14,4%)
• Is handel de belangrijkste branche voor zowel bedrijfsvestigingen als 

banen
• Is de leefstijl van de inwoners relatief goed en chronische aandoeningen 

komen minder vaak voor
• Heeft 71,2% van de 65-plussers in de gemeente overgewicht (landelijk 

59,2%); 21,1% van hen heeft ernstig overgewicht (landelijk 15,8%)
• Voldoen het minst aantal inwoners uit de regio aan de norm gezond 

bewegen (57% tegenover 68,2% landelijk)
• Zijn er sinds 2000 relatief veel nieuwe woningen gebouwd (18,2% t.o.v. 

11,9% landelijk). De WOZ-waarde is tevens ruim boven het landelijk en 
regio gemiddelde (€ 241.000)

• Heeft Aalburg met 68,5% de meeste koopwoningen van de regio, ook 
de gemiddelde vraagprijs voor een woning is in Aalburg het hoogst (€ 
372.000,-)

• Is de afstand tot voorzieningen als een treinstation, ziekenhuis en het 
voortgezet onderwijs relatief groot.


