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Midden-Limburg in de monitor Brede Welvaart 

 

Uit de diverse monitoren over Brede Welvaart komt op het eerste oog naar voren dat het in Midden-

Limburg in zijn algemeenheid goed gaat. Dat niveau van Brede Welvaart willen wij in de regio ten minste 

behouden. Dat gaat niet vanzelf en is ook zeker niet vanzelfsprekend. Er zijn te veel aspecten in de 

monitoren die erop duiden dat de situatie broos is en dat niets doen geen optie is.  

 

Zo scoort Midden-Limburg in de dimensie Hier en Nu relatief goed als het gaat om aspecten die 

samenhangen met wonen en woonomgeving, terwijl de opgave op dit gebied juist in Midden-Limburg 

overduidelijk is. In negatieve zin vallen op de ervaren gezondheid en het percentage personen met één of 

meer langdurige ziekten of aandoeningen en het vertrouwen in instituties of het vertrouwen in anderen op.  

Opgemerkt wordt hierbij dat voor de indicatoren gericht op het aspect veiligheid en de indicator Emissies 

van fijnstof naar lucht nog geen data zijn opgenomen en deze indicatoren wegen dus nog niet mee in de 

ranking.  

 

Dimensie Hier en nu 

 

 

 

 

 

In de dimensie Later scoort Midden-Limburg slecht op het aspect ervaren gezondheid. En ook hier dient 

opgemerkt te worden dat er van indicatoren als emissies van fijnstof naar lucht, fosfaatuitscheiding 

landbouw en stikstofuitscheiding landbouw en sociale cohesie in de monitor nog geen data zijn 

opgenomen. Juist deze elementen kunnen, gelet op de kenmerken van onze regio, de brede 

welvaartsscore aanzienlijk beïnvloeden. 
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Dimensie Later 

  

 

Op lokaal niveau 

Kijken we naar ‘scores’ op lokaal niveau dan zijn regionaal genoemde ook lokaal te herkennen met enkele 

lokale uitschieters op afstand tot openbaar groen in Nederweert, bruto- en netto arbeidsparticipatie in 

Roerdalen en werkloosheidspercentage en het aantal geregistreerde misdrijven in Roermond.  

Tussen de individuele gemeenten in de regio variëren de scores aanzienlijk. Hierbij vallen in positieve 

(groen) en in negatieve (rood) zin op: 

 

Dimensie Hier en nu 

Gemeente Echt-Susteren  

Ervaren gezondheid (72,7%; 343 van 353) 

Personen met dan één langdurige ziekten of aandoeningen (40%; 344 van 353) 

Vrijwilligerswerk (33,3%; 228 van 235) 

Kwaliteit zwemwater binnenwateren (4; 1 van 232) 

 

Gemeente Leudal   

Vertrouwen in instituties (63,8%; 201 van 221) 

Kwaliteit zwemwater binnenwateren (4; 1 van 232) 

 

Gemeente Maasgouw   

Afstand tot café e.d. (0,6km; 9e van 355) 

Vertrouwen in instituties (61,6%; 215 van 221) 

 

Gemeente Nederweert   

Levensverwachting bevolking (84 jaar; 20 van 355) 

Geregistreerde misdrijven (23; 24 van 351) 

Afstand tot openbaar groen (1,7km; 389 van 393) 

Broeikasgasemissie per inwoner (15,7 ton CO2-equivalent; 322 van 352) 

 

Gemeente Roerdalen  

Personen met dan één langdurige ziekten of aandoeningen (39,4%; 342 van 353) 

Netto-arbeidsparticipatie (64,7%; 327 van 355) 

Brutto-arbeidsparticipatie (67%; 331 van 355) 

Afstand tot café e.d. (0,6km; 9e van 355) 

Kwaliteit zwemwater binnenwateren (4; 1 van 232) 

 

Gemeente Roermond   

Ervaren gezondheid (73,9%; 334 van 353) 

Personen met dan één langdurige ziekten of aandoeningen (38,7%; 337 van 353) 

Werkloosheid (4,3%; 326 van 355) 

Vertrouwen in instituties (58,4%; 221 van 221) 

Geregistreerde misdrijven (64; 340 van 351) 
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Tevredenheid reistijd van en naar het werk (87%; 6 van 112) 

Afstand tot café e.d. (0,6km; 9e van 355) 

 

Gemeente Weert   

Tevredenheid met vrije tijd (80,6%; 16 van 217) 

Afstand tot café e.d. (0,6km; 9 van 355) 

Kwaliteit zwemwater binnenwateren (4; 1 van 232) 

 

Dimensie Later 

Gemeente Echt-Susteren  

Ervaren gezondheid (72,7%; 343 van 353) 

 

Gemeente Maasgouw   

Particuliere zonne-energie (850 watt; 21 van 355) 

 

Gemeente Nederweert   

Particuliere zonne-energie (980 watt; 5 van 355) 

 

Gemeente Roerdalen   

Particuliere zonne-energie (840 watt; 24 van 355) 

 

Gemeente Roermond   

Ervaren gezondheid (73,9%; 334 van 353)  

 

 

Universiteit Utrecht onderzoekt en analyseert samen met RaboResearch ook al enige jaren de Brede 

Welvaart in Nederland en brengt gedurende een aantal jaren de Brede Welvaartsindicator1 uit. Daarin 

worden 11 dimensies van brede welvaart onderscheiden. In een analyse2 van de ontwikkeling van de brede 

welvaart in de onderscheiden regio’s blijkt dat deze in Midden-Limburg in de periode 2-13-2019 is 

toegenomen. Uit de nadere analyse blijkt dat dit met name het gevolg is van een relatief geringe daling 

van de Woontevredenheid (t.o.v. veel andere regio’s) en een verbetering van de dimensies Subjectief 

welzijn, Sociale contacten en Werk-privébalans. Midden-Limburg scoort daarmee, ten opzichte van veel 

andere regio’s goed, maar niet op alle dimensies. 

 

 
1 https://www.uu.nl/onderzoek/instituties-voor-open-samenlevingen/brede-
welvaartsindicator/projecten/publicatie-brede-welvaartsindicator 
2 https://economie.rabobank.com/publicaties/2021/maart/laat-herstel-brede-welvaart-niet-weer-tien-jaar-
duren/#generate_pdf_popup 


