
Langdurige ziekte/aandoeningen
Meer mensen dan gemiddeld 

in Nederland hebben langdurige 
ziekte(n) of aandoeningen 

Demografie

NederlandWijchen
Jongeren

Het aandeel jongeren is iets hoger 
dan het landelijk gemiddelde en neemt 

de komende jaren af

Eenpersoonshuishoudens
Er zijn minder eenpersoonshuishoudens  

dan gemiddeld in Nederland, het aandeel  
eenpersoonshuishoudens in Wijchen  

neemt de komende jaren toe

Wonen en Leefbaarheid

€221.000 €206.000

WOZ-waarde 
Huizen in Wijchen zijn gemiddeld 

15.000 euro meer 
waard dan gemiddeld in Nederland

Koopwoningen
 Het aandeel koopwoningen ligt 
hoger dan landelijk gemiddeld

66,7% 56,2%

Sociale huur
Er zijn relatief weinig huurwoningen, van 

het aantal huurwoningen is een 
groter gedeelte sociale huur, 

er zijn relatief weinig particuliere 
huurwoningen74,0% 69,6%

Tevredenheid voorzieningen
De tevredenheid van Inwoners van Wijchen over het aanbod van openbaar 

vervoer, winkels, speelgelegenheid, groen, horeca en activiteiten voor de jeugd  
wijkt nauwelijks af van het landelijk gemiddelde

OV Winkels Groen

Activiteiten JeugdAanbod horeca Speelgelegenheid
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Zorg en Welzijn

Goed ervaren gezondheid
3 van de 4 inwoners geeft aan zich 

gezond te voelen, dat is 
iets minder dan het landelijke 

gemiddelde

76% 80%

34%36%

Overgewicht
Meer dan de helft van de 

inwoners heeft overgewicht
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Duurzaamheid

Huishoudelijk restafval
In Wijchen is het percentage 
huishoudelijk restafval lager 
dan gemiddeld in Nederland

Mobiliteit
In Wijchen zijn relatief 

weinig elektrische auto’s 
en laadpunten

Zonne-energie
 De opgewekte zonnestroom 

per inwoner is lager dan 
het landelijk gemiddelde 

ondanks dat er in 
verhouding meer zonne-
energie installaties zijn

Hernieuwbare energie
Het aandeel hernieuwbare 

energie is lager dan landelijk 
gemiddeld en is de afgelopen jaren 

niet toegenomen

26% 

509 1.088

40% 

226 MJ
per inwoner

11,4 MJ
per 1.000 inwoners

9,6 MJ
per 1.000 inwoners

239 MJ
per inwoner

2,8% 5,4%

Economie

Banen per sector
De bijdrage van de sectoren handel en industrie aan de werkgelegenheid zijn  
relatief groot, in verhouding tot landelijk gemiddeld werken minder mensen  

in de collectieve- en zakelijke dienstverlening

Verwijzingen Halt
 per 100 jongeren 12-17 jaar

Het aantal verwijzingen naar bureau Halt 
is lager dan gemiddeld in Nederland

Geweldsmisdrijven
per 1.000 inwoners

In verhouding met Nederland worden er  
relatief weinig geweldsmisdrijven gepleegd

8,4 13,7
2,5 5,7

54%
46% in NL

Lichamelijke activiteit
1 op de 3 inwoners voldoet niet 

aan de norm voldoende bewegen

Ouderen
Het aandeel 65-plussers is hoger dan  
het landelijk gemiddelde en neemt de 

komende jaren sterk toe

Middengroep 20-64 jaar
De relatieve omvang van de dragende  

middengroep (20 tot 64 jaar) in Wijchen is  
lager dan gemiddeld en neemt in de  

komende jaren verder af 

57%

59%

55%
in 2025

48%
in 2040

57%
in 2025

52%
in 2040

23%

20%
in 2025

20%
in 2040

22%

21%
in 2025

22%
in 2040

30%

38% 

20%

25%
in 2025

32%
in 2040

18%

22%
in 2025

27%
in 2040

39%
in 2025

42%
in 2040

33%
in 2025

36%
in 2040

33%
40% in NL

3% 16% 30% 18% 31% 2% 7%

2% 25% 21% 25% 25% 6%3%

Startende bedrijven
per 1.000 vestigingen

Snelgroeiende bedrijven
per 1.000 vestigingen

Faillissementen
per 1.000 vestigingen

KVK

Dynamiek
In Wijchen zijn minder startende bedrijven en opheffingen dan gemiddeld in Nederland. 

Er zijn meer faillissementen en snelgroeiende bedrijven.

75,6
97,6 in NL

4,5
3,4 in NL

13,9
12 in NL

Woon-werkverkeer Wijchen (pendel) 

31% in 
Wijchen 26% in 

Nijmegen

38% in 
Overig

WERK

4% in 
Beuningen

SHOP

Opleidingsniveau beroepsbevoking
 Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking is ongeveer 

gelijk aan het landelijk gemiddelde

SCHOOL SCHOOLMidden opgeleid

Laag opgeleid

Hoog opgeleid
23% 35%

43%

Werkloosheid 
De werkloosheid op alle 

onderwijsniveaus is lager dan 
gemiddeld in Nederland

5,2% 6,1%

24% 33%

43%

Werkgelegenheidsontwikkeling 2010-2015
De afgelopen jaren is de werkgelegenheid 
in de zakelijke dienstverlening en overige 

dienstverlening gemiddeld jaarlijks gegroeid, 
in de landbouw en handel is de 
werkgelegenheid afgenomen

4,3%

0,5%

-0,9%

-1,2%

Rondkomen
Minder mensen dan gemiddeld 

in Nederland hebben enige of grote 
moeite met rondkomen

Eenzaamheid
In vergelijking met het landelijk
 gemiddeld zijn minder mensen 

ernstig eenzaam

16%
20% in NL

Vrijwilligerswerk
1 op de 3 inwoners doet vrijwilligerswerk

33%
29% in NL

Mantelzorg geven
1 op de 10 inwoners geeft mantelzorg, 

het aantal uren per mantelzorger is hoger 
dan gemiddeld in Nederland

12%
14% in NL

7%
10% in NL

Energieverbuik
Er wordt per inwoner minder 

energie verbruikt in de  
gebouwde omgeving

34,7 GJ
per inwoner

39,6 GJ
per inwoner

Sociaal economische scan 
Gemeente 
Wijchen 


