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Factsheet Haulerwijk bijlage

Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal 

niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied van bevolkingsontwikkeling,  

werk en inkomen, vrijwilligerswerk, sportdeelname en het basisonderwijs. 

Deze trends kunnen in meer of mindere mate van belang zijn voor de exploitatie-

mogelijkheden van voorzieningen en verenigingen in het dorp Haulerwijk.
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Het aantal inwoners in Haulerwijk (CBS buurtniveau) is de afgelopen tien jaar iets gedaald. In 2016 zijn er in Haulerwijk 2935 inwoners, waarvan 1425 mannen en 1510 vrouwen. In 2010 is 

er even een piek te zien. Dit valt niet te verklaren, maar het zou kunnen komen door een verschuiving van de grens die het CBS als buurt aan Haulerwijk heeft toegekend (bijvoorbeeld 

een aantal huizen in het buitengebied die in 2010 wel zijn meegeteld en daarvoor en later in 2011 niet meer. Daarom is het op dit niveau belangrijk om met name naar de trends te kijken 

en niet naar absolute aantallen. 

Het aantal huishoudens in Haulerwijk is in de afgelopen tien jaar iets toegenomen. In 2016 bestaat het dorp uit 1250 huishoudens. Dit is met name te verklaren door de toename van 

het aantal eenpersoonshuishoudens. Het aandeel inwoners van 45 tot 65 jaar en 65-plussers is in de afgelopen tien jaar gestegen. In 2016 is het aandeel 65-plussers in Haulerwijk 24%. 

De verwachting is dat het aandeel 65-plussers gezien de gemeentelijke bevolkingsprognoses nog verder zal toenemen. Het aantal kinderen 0 tot 15 jaar is afgenomen van 19% naar 15%. 
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De trends zijn belangrijk voor de toekomst van de voorzieningen in 

het dorp Haulerwijk. De bevolkingssamenstelling van het dorp heeft 

invloed op mogelijkheden van voorzieningen en het bereik onder 

bewoners. De voorzieningen en de verenigingen moeten rekening 

houden met een groter wordende groep ouderen in het dorp en een 

krimpende groep jongeren. Dit kan effect hebben op ledenaantallen 

en deelname aan activiteiten. Het zo goed mogelijk aansluiten bij de 

verschillende doelgroepen is noodzakelijk om het voortbestaan en 

de exploitaties van de verengingen te waarborgen. Dit kan betekenen 

dat verenigingen/voorzieningen zich breder, op meer verschillende 

leeftijdsgroepen, moeten gaan oriënteren.

Dezelfde trends in omliggende dorpen?

De trends in de bevolkingssamenstelling die we zien in Haulerwijk 

zijn niet uniek. Ook in omliggende dorpen is sprake van vergrijzing en 

ontgroening. Via een interactieve weergave in tableau kunnen een 

aantal omliggende dorpen in de gemeente Ooststellingwerf worden 

vergeleken. In de tableau staan de dorpen Haulerwijk, Donkerbroek, 

Haule en Waskemeer.  Voor de vergelijkingen zijn de kerncijfers ‘wijken 

en buurten’ van het CBS gebruikt om de bevolkingsontwikkelingen in 

beeld te brengen. 

Het overzicht vind je hier:  

Tableau Haulerwijk e.o. 
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De netto arbeidsparticipatie in de gemeente Ooststellingwerf is in 2015 63,2 %. Provinciaal is dit 64,4%. Het gemiddeld inkomen in Haulerwijk ligt na een forse daling weer bijna op 

het niveau van 2009, maar ligt nog 1.300,- euro lager dan het gemiddelde in de gemeente Ooststellingwerf. Het is belangrijk om te weten hoe het met werk en inkomen gaat in 

Haulerwijk, want dit heeft invloed op de deelname aan verenigingen en voorzieningen. Wanneer inwoners een laag inkomen hebben, kunnen zij bijvoorbeeld gaan bezuinigen op 

lidmaatschappen waar zij (meer) voor moeten betalen.

Uitkeringen Haulerwijk 2016 Aantal

AOW-uitkering 670

Bijstandsuitkering 60

Arbeidsongeschiktheidsuitkering 110

WW-uitkering 80

Bron: CBS kerncijfers wijken en buurten
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Cijfers over sportdeelname zijn niet beschikbaar op woonplaatsniveau. In 2012 was volgens de GGD in de gemeente Ooststellingwerf van de leeftijdsgroep 12 tot 19 jaar 76% lid van 

een sportvereniging. Dit zit ruim 10% boven het provinciale gemiddelde. Het percentage sportbondleden meet het aandeel inwoners dat een lidmaatschap heeft bij een vereniging die 

via een sportbond is aangesloten bij de NOC*NSF. Bij een voetbalvereniging is dit bijvoorbeeld de KNVB. Landelijk ligt het totale percentage sportbondleden op 25%. In de gemeente 

Ooststellingwerf is dit 31% en daarmee hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Gemiddeld gezien wordt er volgens het RIVM (2014) in 56% van de Nederlandse huishoudens niet aan sport gedaan. Het percentage ‘niet-sporters’ ligt in de gemeente Ooststellingwerf 

op 63,3%. Dit is bijna 8% hoger dan het landelijke gemiddelde. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het aantal leden bij sportbonden af en ook de sportdeelname in het algemeen neemt af. 

Dat het percentage ‘niet sporters’ per huishouden in de gemeente Ooststellingwerf lager dan het landelijk gemiddelde ligt, komt mogelijk doordat de gemeente Ooststellingwerf een 

sterk vergrijzende gemeente is. 
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In de provincie Fryslân ligt het aandeel inwoners dat minstens één keer per 

jaar vrijwilligerswerk doet (58%), hoger dan het landelijk gemiddelde (50%). 

De meeste vrijwilligers zijn in Fryslân actief bij een sportvereniging (18,5%), 

gevolgd door de school en verzorging/verpleging. Het aandeel vrijwilligers 

is landelijk en provinciaal het hoogst onder 35 tot 45-jarigen. Deze groep is 

in vergelijking met andere leeftijdsgroepen zeer actief op scholen. Mensen 

boven de 55 jaar zetten zich juist meer in voor organisaties op het gebied van 

verzorging, kerk en ook meer voor culturele activiteiten en hobby’s. Dat in de 

provincie Fryslân veel vrijwillige inzet is, betekent niet direct dat in Haulerwijk 

ook veel vrijwilligers zijn om de verenigingen en voorzieningen een handje 

te helpen. Wel kunnen verenigingen hun best doen om zo veel mogelijk 

vrijwilligers te werven en te behouden.
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Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is volgens de DUO sterk gedaald in Haulerwijk. Het aantal 

leerlingen in het schooljaar 2010/2011 lag nog op 346, terwijl in het schooljaar 2014/2015 het aantal 

is gedaald naar 238. Dit is bijna met een derde afgenomen in zo’n vijf jaar tijd. Afname van het aantal 

leerlingen in het onderwijs heeft gevolgen voor de onderwijsvoorzieningen. Ontstaat er straks leegstand 

van klaslokalen? Of kunnen daar misschien andere activiteiten gaan plaatsvinden? 

Afname van de groep jongeren in de basisschool leeftijd heeft ook gevolgen voor het aantal potentiële 

jeugdleden van de diverse verenigingen en de exploitaties van verenigingen en accommodaties.

Bron: DUO

Bronnen: 

• CBS: Kerncijfers wijken en buurten 

• RIVM 

• GGD 

• DUO

• NOC*NSF

Meer informatie?  

Mail: Jan Rodenhuis jrodenhuis@partoer.nl of 

Ellen Stutterheim estutterheim@partoer.nl of 

bel (058)  23 48 501

Partoer 
Westersingel 4
8913 CK
Leeuwarden
T  (058) 234 85 01

www.partoer.nl
De mens als maat


