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2.3.10 Demograﬁsche ontwikkelingen
In deze paragraaf kijken we terug op een aantal ontwikkelingen in 2018 die invloed hebben op de
gemeentelijke taken en kosten.
Ontwikkeling van het aantal inwoners in 2018
Werkelijke ontwikkeling vergeleken met de prognose
De Leidse bevolking groeide in 2018 met 489 personen: op 1 januari 2018 had Leiden 124.417 inwoners, aan het
eind van dat jaar zijn dat er 124.906 (Bron: BRP van de gemeente).
De bevolking groeide in 2018 voor het tiende jaar op rij, wel is de groei minder hoog dan verwacht. Ten
opzichte van de prognose in de programmabegroting 2019 is het een half procent minder.
Omvang Leidse bevolking op 31 december 2018 - prognose tegenover realisatie
prognose in
PB2018

prognose in
PB2019

realisatie (BRP)

124.906

124.906

prognose

126.422

125.523

aantal

-1.516

-617

%

-1,2%

-0,5%

realisatie minus prognose

Bronnen: PBL/CBS (prognoses), BRP gemeente (realisaties)

Ontwikkeling naar leeftijd: ontgroening en vergrijzing.
Ontgroening en vergrijzing van de Nederlandse bevolking gaat niet voorbij aan Leiden. Eind 2018 zijn er 489
mínder minderjarigen en 479 méér 65-plussers dan aan het begin van dat jaar.
In totaal groeide de Leidse bevolking in 2018 met 0,4%. Percentueel daalde de de leeftijdsgroep van 40 t/m 54
het meest (-1,6%) en steeg de leeftijdsgroep van 65 t/m 74 jaar het meest (+2,8%).
Ontwikkeling van een aantal leeftijdsgroepen in 2018
leeftijd

1 jan 2018

31 dec 2018

ontwikkeling 2018
aantal

inwoners

%

124.417

124.906

+489

+0,4%

< 18 jaar

20.037

19.803

-234

-1,2%

18-26

24.817

24.796

-21

-0,1%

27-39

23.666

24.091

+425

+1,8%

40-54

23.250

22.875

-375

-1,6%

55-64

14.250

14.465

+215

+1,5%

65-74

11.002

11.309

+307

+2,8%

7.395

7.567

+172

+2,3%

leeftijd:

75+
Bron: BRP gemeente Leiden.

Meer feiten over de bevolking staan in de onderzoeksbank, thema bevolking en huishoudens.
Het aantal huishoudens in Leiden in 2018
Werkelijke aantal vergeleken met de prognose
De prognose voor het aantal huishoudens op 1 januari 2018 was afgerond 67.800, in werkelijkheid zijn het
er 68.100 geworden, ofwel circa driehonderd meer. Zowel het aantal eenpersoonshuishoudens als het aantal
meerpersoonshuishoudens is hoger dan in de prognose.
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Prognose in PB2018 van het aantal huishoudens vergeleken met de realisatie (afgerond op een honderdtal)
realisatie
1 jan 2018

prognose
1 jan 2018

realisatie minus prognose
aantal

%

huishoudens totaal

68.100

67.800

+300

+0,4%

eenpersoons

36.900

36.700

+200

+0,5%

meerpersoons

31.200

31.100

+100

+0,3%

Bron: prognose PBL/CBS PEARL, realisatie: CBS

2.3.11 Bijzonder programma Binnenstad
Afgelopen jaar is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma 2015 – 2018. Tegelijkertijd is het
programma geëvalueerd. Daarbij is de ambitie voor de ontwikkeling van de binnenstad bijgesteld. Het
economisch functioneren blijft weliswaar hoofddoel, maar wordt meer in samenhang gebracht met
duurzaamheid en er wordt naar een goede balans tussen wonen/werken/recreëren gezocht.
In 2018 werkten stadspartners en gemeente samen aan de volgende inspanningen die zichtbaar waren:
Sail Leiden;
OV-museumlijn 10;
verbeterde Morsstraat;
de ontwikkeling van het Haarlemmerstraatblok;
bouw Lorentz;
Young Rembrandtstudio op de Lange Brug;
herinrichting van de Maresingel en Rijnsburgersingel;
10e editie Leidse Hofjesconcerten;
verfbeurt Rembrandtbrug;
Singelparkpoort Museum Volkenkunde;
diverse nieuwe historische gevels;
verbeterde Haarlemmerstraat en Lange Mare;
nieuwbouw van Museum De Lakenhal;
200-jarig bestaan Rijksmuseum van Oudheden;
herstel Scheluwbrug en Kleine Havenbrug;
poort Catharinahof;
werkzaamheden Borstelbrug;
werkzaamheden parkeergarage Haarlemmerstraat;
Red Carpet Lounge.
Leiden is diverse keren in het nieuws gekomen. Zo vielen de Catharinasteeg en -brug drie keer in de prijzen
(met de Betonprijs nationaal en Europees en de NRW jaarprijs) kreeg de garage Lammermarkt de betonprijs
en werd Leiden de beste erfgoedgemeente van Nederland. Verder was Antoni van Leeuwenhoek (Museum
Boerhaave) als 2e ‘pronkstuk van NL geëindigd.
Ook is er veel energie verzet en geparticipeerd in de projecten zoals de parkeergarage en openbare inrichting
Garenmarkt, Meelfabriek, busstation, centrumroute, Singelpark, Kaasmarkt, parkeergarage Haarlemmerstraat,
Humanities Campus, Energiepark en omgeving, nieuw Kijkhuis, de Geus, Haven en Herenstraat.
Monitoring
Het Binnenstadsprogramma is bedoeld om de economie van de binnenstad te verbeteren. Aan de hand van de
effectindicator Leidse Binnenstadsindex wordt uitgedrukt in hoeverre we daar in slagen.
De Leidse Binnenstad Index meet het economisch klimaat van de binnenstad van Leiden. De index omvat 28
indicatoren die - verdeeld in 5 thema’s – geïntegreerd zijn in uiteindelijk één indexcijfer. De index heeft in het
ijkjaar 2008 de waarde 100. Wanneer de index hoger is dan 100, staat de Leidse binnenstadeconomie er beter
voor dan in het ijkjaar.
De Leidse Binnenstad Index 2018 staat op 125. In 2013, toen de index de eerste keer werd uitgebracht, stond
deze op 106, een jaar later op 109 en in 2016 op 115. De vijf thema’s (Stadskwaliteit, Verdienvermogen,
Bereikbaarheid, Vestigingsklimaat en Arbeidsmarkt) hebben ook een eigen index. Daarmee valt goed af te
lezen hoe de ontwikkeling op het thema verloopt. Op alle thema’s is de index het afgelopen jaar gestegen.
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