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5 - COMPACT

Openbare ruimte
In het compacte milieu is de openbare ruimte 
functioneel ingericht. Trottoir, parkeerplaatsen 
en een één- of tweerichtingsstraat zijn de norm. 
Door de krappe opzet van het straatprofiel is 
het vaak vrij vol in de straat met geparkeerde 
auto’s, dit wordt versterkt door het feit dat 
auto’s niet op eigen terrein geparkeerd kunnen 
worden. Voor andere functies is weinig plek. 
Het milieu is vaak verkeersluw, het verkeer 
bestaat hoofdzakelijk uit bestemmingsverkeer. 
De straat wordt in dit buurtmilieu 
daarnaast gebruikt als leefomgeving en 
ontmoetingsruimte.

Sociale netwerken
Er is binnen het compacte milieu een sterke 
sociale controle. Mensen binnen dit milieu zijn 
over het algemeen erg bewust en betrokken bij 
wat er zich in hun directe leefomgeving afspeelt. 
De stedenbouwkundige opzet speelt hierin een 
grote rol, verkeersluwe straten, en krappe 
profielen leiden ertoe dat er veel interactie is 
tussen de bewoners, men komt elkaar vaak 
tegen en kan vaak letterlijk bij elkaar naar 
binnen kijken. 

Rol van de overheid
De overheid heeft weinig invloed op het 
compacte milieu, er is veel particulier bezit en 
er is naar verhouding weinig openbare ruimte. 
De stedenbouwkundige opzet leent zich wel 
om burgerinitiatieven te ontplooien, mensen 
hebben van nature veel contact met elkaar 
en hebben een groot belang bij wat er in het 
publieke domein gebeurt.

Huisvestingskwaliteit
Woningen in het compact milieu zijn over het 
algemeen individueel wel uit te breiden. Men 
heeft een private achtertuin waarin ruimte is 
om een aanbouw te realiseren. De woningen zijn 
vaak groot en niet altijd meer interessant voor 
ouderen van wie de kinderen uit huis zijn. 

Energie & duurzaamheid
Het compacte milieu heeft een redelijke tot 
goede energieprestatie. Slechts bij de oudere 
woningen, gebouwd in de jaren ’20 tot jaren ’50 
zijn de energieprestaties beduidend minder. 
De woningen zijn ongeveer voor de helft in 
particulier bezit, de andere helft in bezit 
van woningcorporaties. De woningen zitten 
aan de onderkant van de koopmarkt, voor 
mensen met een krappe beurs is investeren 
in energiebesparende maatregelen vaak 
niet haalbaar. Dit resulteert vaak in buurten 
waar een deel goed is onderhouden door de 
woningbouwcorporaties en een deel slecht is 
onderhouden door de particulieren.

Woningaanbod
Woningen die in het compact milieu 
voorkomen zijn voornamelijk grondgebonden 
eengezinswoningen, hierdoor wonen er veel 
gezinnen, starters en ouderen. De verhouding 
koop en huur is gemengd. De vraag en aanbod 
zijn in balans in dit milieu waardoor de 
doorstroming redelijk tot goed is.

Mobiliteit
Het compacte milieu is vrij gunstig qua mobiliteit, 
de straten kunnen nogal eens gevuld zijn 
met auto’s maar over het algemeen zijn de 
parkeermogelijkheden voldoende. De woningen 
hebben vaak een goede berging voor fietsen en 
het OV is goed.
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O: Eigendomsstructuur is ten 
dele versnipperd: er zijn zowel 
corporaties als particuliere 
bezitters. De renovatieopgave 
wordt hierdoor complex
G: Investeringsoplossingen 
vragen om maatwerk

O: Steeds meer thuiswerken 
in de wijk
G: Stijgende vraag naar 
bijbehorende voorzieningen 
met betrekking tot 
ontmoeten en werken aan 
huis 

O: Autobezit neemt af
G: Er ontstaat een 
transformatieopgave 
voor parkeergebieden
en openbare ruimte

O: Woningeigenaren 
hebben vaak niet de 
middelen om huis te 
isoleren.
G: Hoge energierekening, 
hoge milieubelasting

O: Een geleidelijke toename 
van de zorgvraag op de korte 
termijn (WMO)
G: Vraag naar passende 
zorgconcepten

O: Moeilijk aanpasbare 
woningen voor vergrijzende 
bewoners
G: Stagnerende woningmarkt

O: Voorzieningenaanbod sluit 
niet aan bij vergrijzende groep 
bewoners
G: Transformatieopgave voor 
maatschappelijk vastgoed

O: Voorzieningenaanbod sluit 
niet aan bij de vergroenende 
doelgroep
G: Transformatieopgave voor 
maatschappelijk vastgoed

O: Financiele problemen bij 
particuliere woningbezitters
G: Achterstallig onderhoud aan 
de woningen
 

O: Hogere eisen aan het 
circulair maken van de 
leefomgeving
G: Bij gebrek aan openbare 
ruimte moeten woningen 
aangepast worden
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