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1. Inleiding
In 2019 zijn we van start gegaan met het opstellen van wijkveiligheidsplannen. Dit doen we voor alle wijken en dorpen in de gemeente. Door
het voeren van gesprekken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en professionals in wijken en dorpen willen we
een meer gedetailleerd beeld krijgen van wat er speelt op het gebied
van overlast en criminaliteit in de verschillende wijken en dorpen van
onze gemeente. Op basis van de wijkveiligheidsplannen worden per wijk
of dorp veiligheidsagenda’s opgesteld.

Bronnen
Bij het opstellen van de wijkveiligheidsplannen maken we gebruik van
al beschikbare onderzoeken en data. Voor het wijkveiligheidsplan
Maaspoort is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
 Enquête Leefbaarheid & Veiligheid (L&V) (2017)
 Politiegegevens (2018)
Daarnaast is er gekeken wat er momenteel leeft in Maaspoort op het
gebied van veiligheid. Van 11 september tot en met 9 oktober 2019 heeft
er een korte wijkveiligheidsenquête uitgestaan. Deze konden mensen
invullen via sociale media of via de website van de gemeente. Ook
hebben studenten van het Koning Willem 1 College op diverse plekken
in Maaspoort de enquête afgenomen. Deze werkwijze was erg
succesvol. De wijkveiligheidsenquête is uiteindelijk door 1.448 inwoners
uit Maaspoort ingevuld. Dit komt neer op ongeveer 12 procent van de
volwassen bevolking (zie bijlage A).
Als laatste is er informatie opgehaald in de wijk tijdens twee
bijeenkomsten:
 Bijeenkomst met mensen die beroepsmatig in de wijk actief zijn
(23-8-2019)
 Openbare wijkraadsvergadering Maaspoort (7-10-2019)

Leeswijzer
Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de
veiligheidssituatie voor de totale wijk Maaspoort gepresenteerd. In het
tweede deel wordt ingezoomd op de veiligheidssituatie van de
verschillende woonbuurten binnen de wijk Maaspoort.
In deel 1 gaan we allereerst in op de veiligheidssituatie van de totale
wijk Maaspoort. Veiligheid bestaat uit verschillende thema’s,
bijvoorbeeld vermogenscriminaliteit, geweld en jeugdoverlast. Door
middel van een zogenaamde profieltaart laten we zien hoe het gaat in
Maaspoort op enkele belangrijke veiligheidsthema’s (hoofdstuk 2). In
hoofdstuk 3 bespreken we de resultaten van de wijkveiligheidsenquête.
In hoofdstuk 4 gaan we dieper in op enkele veiligheidsthema’s die
spelen in Maaspoort. Dit kunnen naast de wijkveiligheidsthema’s uit de
profieltaart ook andere veiligheidsthema’s zijn, zoals verkeersveiligheid.
In deel 2 gaan we in op de veiligheidssituatie van de verschillende
woonbuurten in Maaspoort. Dit zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Italiaanse buurt
Maasdal
Abdijenbuurt
Lokeren
Maasstroom

6.
7.
8.
9.

Staatsliedenbuurt
Het Zilverpark
Maasvallei
Maasoever

De resultaten op buurtniveau presenteren we ook aan de hand van
profieltaarten. Profieltaarten geven op een eenvoudige wijze inzicht in
hoe het er voorstaat met de veiligheid van een buurt. Per buurt
bespreken we de belangrijkste resultaten uit de profieltaart aangevuld
met de informatie uit de wijkveiligheidsenquête.
Meer informatie over de opzet van het onderzoek staat in bijlage A.
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Deel 1:
Veiligheidssituatie Maaspoort
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Maaspoort

2. Wijkveiligheid Maaspoort

Veiligheidssituatie: gunstig

Op basis van de enquête Leefbaarheid & Veiligheid en politiecijfers
hebben we een profieltaart samengesteld die de veiligheidssituatie van
Maaspoort in beeld brengt. Op alle thema’s en aspecten samen scoort
Maaspoort ‘gunstig’. Als we kijken naar de onderliggende thema’s, dan
zien we dat Maaspoort op vier van de zes thema’s ‘gunstig’ of ‘zeer
gunstig’ scoort: algemene veiligheid, onveilig voelen, sociale veiligheid
en geweld. Op twee thema’s zijn de resultaten ‘niet gunstig en niet
ongunstig’: vermogenscriminaliteit en jeugd. In dit hoofdstuk bespreken
we per thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid
Bij het thema ‘algemene veiligheid’ hebben we het over het
overkoepelend veiligheidsbeeld. Zoals hoeveel misdrijven worden er
gepleegd? En hoe beoordelen inwoners de veiligheid van hun buurt?
Als we het hebben over misdrijven, dan hebben we het over relatief
zware strafbare feiten. Bijvoorbeeld diefstal, mishandeling of vernieling.
In Maaspoort worden verhoudingsgewijs een stuk minder misdrijven
geregistreerd dan gemiddeld in de gemeente. Zo ligt het aandeel
geregistreerde misdrijven in Maaspoort ongeveer de helft lager dan
gemiddeld in de gemeente. Ook het aandeel inwoners dat in 2018
verdacht werd van het plegen van een misdrijf ligt in Maaspoort
ongeveer een kwart lager dan gemiddeld in de gemeente. Hierdoor
scoren beide aspecten ‘gunstig’.
Het oordeel over de veiligheid is in Maaspoort vergelijkbaar met
gemiddeld in de gemeente. De inwoners geven het rapportcijfer 7,1 voor
de veiligheid in hun buurt. Ongeveer tien procent van de inwoners
hebben het idee dat er veel criminaliteit is in hun buurt. Beide aspecten
scoren ‘niet gunstig, niet ongunstig’.
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Sociale veiligheid

Vermogenscriminaliteit

Bij het thema sociale veiligheid hebben we het over overlast die kan
voortkomen uit persoonlijke problemen van mensen, zoals psychische
klachten, verstandelijke beperking en verslaving. We kijken hierbij naar
overlast door buurtbewoners, overlast van personen met verward
gedrag, overlast van zwervers/daklozen en alcohol- en drugsoverlast.

Bij het thema vermogenscriminaliteit zoomen we in op de fenomenen
woninginbraak, diefstallen uit en vanaf auto’s en fietsendiefstal.

In 2018 registreerde de politie minder incidenten van overlast van
verwarde personen, overlast van zwervers en alcohol- en drugsoverlast
in Maaspoort dan gemiddeld in de gemeente. Ook ervaren relatief
weinig inwoners hier weleens overlast van. Dit zorgt ervoor dat de drie
bijbehorende aspecten ‘zeer gunstig’ scoren.
Volgens drie procent van de inwoners van Maaspoort komt overlast van
buurtbewoners vaak voor. Nog eens 24 procent geeft aan dat dit soms
voorkomt. Hiermee scoort Maaspoort op dit aspect ‘niet gunstig, niet
ongunstig’. Volgens wijkprofessionals is er op plekken in Maaspoort
sprake van sociale problematiek, doordat er mensen met ‘een rugzakje’
in sociale huurwoningen komen te wonen. Er wordt door
beroepskrachten geïnvesteerd in het opbouwen van een band met deze
mensen.
Ook geven wijkprofessionals aan dat er in sommige buurten sprake is
van burenruzies. Hierbij wordt al snel geschakeld met de politie, in
plaats van dat bewoners het met elkaar uitpraten. Dat mensen elkaar
niet aanspreken wordt gezien als een probleem. En als mensen elkaar
wel aanspreken, dan escaleert dit snel.

In Maaspoort vonden in 2018 meer woninginbraken plaats dan
gemiddeld in de gemeente. In Maaspoort ging het om 7,6
woninginbraken per 1.000 woningen. Ook geven inwoners van
Maaspoort iets vaker dan gemiddeld aan dat woninginbraken in hun
buurt voorkomen. Desondanks is de score voor het aspect
woninginbraak nog net ‘niet gunstig, niet ongunstig’. Wel zien we
verschillen tussen buurten. Zo scoren de buurten Italiaanse buurt,
Abdijenbuurt, Maasstroom, Staatsliedenbuurt, het Zilverpark en
Maasvallei ‘ongunstig’ op het aspect woninginbraak.
In Maaspoort vinden ongeveer evenveel auto-inbraken plaats als
gemiddeld in de gemeente. In 2018 ging het om 5,9 auto-inbraken of
diefstallen vanaf auto’s per 1.000 inwoners. Wel geven iets meer
inwoners dan gemiddeld aan dat auto-inbraken voorkomen in hun buurt.
Desondanks is de score voor het aspect auto-inbraak ‘niet gunstig, niet
ongunstig’. Ook voor dit aspect zien we verschillen tussen buurten. Zo
scoren de buurten Italiaanse buurt, Maasdal en Abdijenbuurt ‘ongunstig’
op het aspect auto-inbraak.
Op het aspect fietsendiefstal scoren haast alle buurten gunstig. Zo
registreert de politie in Maaspoort een stuk minder fietsendiefstallen dan
gemiddeld in de gemeente. Ook geven relatief weinig inwoners aan dat
er vaak of soms fietsen worden gestolen in hun buurt.

Geweld
In Maaspoort registreert de politie ongeveer de helft minder misdrijven
van bedreiging en mishandeling dan gemiddeld in de gemeente. Ook
geven inwoners minder dan gemiddeld aan dat bedreigingen en
mishandelingen weleens voorkomen in hun buurt. Dit zorgt ervoor dat
het thema geweld ‘zeer gunstig’ scoort.

In hoofdstuk 4 gaan we dieper in op woninginbraken en voertuigcriminaliteit in Maaspoort.
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Jeugd en veiligheid

Onveilig voelen

Bij het thema jeugd en veiligheid kijken we naar het voorkomen van
jongerenoverlast en het onveilig voelen op plekken waar groepen
jongeren rondhangen.

We willen dat mensen zich veilig voelen in onze gemeente. Voelen de
inwoners van Maaspoort zich veilig in hun eigen buurt? Vertonen zij
‘vermijdingsgedrag’ omdat zij zich niet veilig voelen? Denk hierbij aan
de deur niet opendoen ’s avonds omdat men dat niet veilig vindt of
omlopen/omrijden om onveilige plekken in de buurt te vermijden.

In Maaspoort registreert de politie minder overlast van jongeren dan
gemiddeld in de gemeente. In 2018 waren er in Maaspoort 3,7
incidenten van jongerenoverlast per 1.000 inwoners. Volgens vier
procent van de inwoners van Maaspoort komt overlast van jongeren
vaak voor. Nog eens 26 procent geeft aan dat dit soms voorkomt. Dit is
vergelijkbaar met gemiddeld in de gemeente, al ervaren in Maaspoort
iets minder mensen vaak overlast van jongeren. De uiteindelijke score
voor het aspect jeugdoverlast is ‘gunstig’.
Ondanks de gunstige scores in Maaspoort voor jongerenoverlast, valt
op dat de score voor ‘onveilig voelen bij jongeren’ vergelijkbaar is met
gemiddeld in de gemeente. Er zijn zelfs enkele buurten die hier
ongunstig op scoren. Dit zijn Abdijenbuurt, Lokeren en het Zilverpark.

Maaspoort scoort gunstig op het thema ‘onveilig voelen’. In Maaspoort
voelt gemiddeld twee procent zich vaak en 16 procent zich soms
onveilig in hun eigen buurt. Ook zijn er in Maaspoort iets minder mensen
dan gemiddeld die vermijdingsgedrag vertonen.
Wel zien we op dit thema enkele verschillen tussen buurten. De meeste
buurten scoren ‘gunstig’ of ‘niet gunstig, niet ongunstig’ op de aspecten
van onveilig voelen. Op twee buurten na; Maasstroom scoort ongunstig
op het aspect vermijdingsgedrag en Maasdal op het gehele thema
onveilig voelen.

In hoofdstuk 4 gaan we dieper in op het thema jeugd en veiligheid.

Wijkveiligheidsplan Maaspoort – februari 2020

-

7

3. Beleving wijkveiligheid
Naast het gebruik van al bestaande data, hebben we een korte
wijkveiligheidsenquête uitgezet in Maaspoort. Hiermee halen we
aanvullende informatie op over de leefbaarheid en veiligheid van de
wijk. Vindt men het prettig wonen in Maaspoort? Voelt men zich veilig in
de eigen buurt? Welke veiligheidsproblemen spelen er en hoe zouden
we deze kunnen oplossen?
De wijkveiligheidsenquête heeft uitgestaan van 11 september tot en met
9 oktober. Via advertenties op sociale media werd de enquête onder
inwoners van Maaspoort onder de aandacht gebracht. Dit heeft gezorgd
voor het grootste deel van de respondenten. Daarnaast is de
wijkveiligheidsenquête verspreid via diverse sociale media kanalen die
zich richten op de wijk, zoals de Facebook pagina Maaspoort Nieuws.
We willen echter niet alleen mensen bereiken die actief zijn op sociale
media. Studenten van het Koning Willem 1 College hebben daarom op
diverse plekken in Maaspoort aandacht gevraagd voor het onderzoek.
Op vijf verschillende dagen zijn zij de wijk ingegaan en hebben flyers
uitgedeeld met informatie over het onderzoek en/of hebben enquêtes
afgenomen. Dit hebben zij onder andere gedaan bij basisscholen,
jongerencentrum de Poort, winkelcentrum Lokerenpassage, voetbalclub Wilhelmina, sociaal cultureel centrum de Schans en middels het
project ‘Camera in beeld’.
De werkwijze was erg succesvol. De wijkveiligheidsenquête is
uiteindelijk door 1.448 inwoners uit Maaspoort ingevuld. Dit komt neer
op ongeveer 12 procent van de volwassen bevolking.
Meer informatie over de opzet van het onderzoek staat in bijlage A.

Prettig wonen in Maaspoort
We hebben de respondenten allereerst gevraagd hoe prettig men het
vindt wonen in de eigen buurt. Hiervoor geven de respondenten
gemiddeld een rapportcijfer van 7,8. Bijna zeventig procent van de
respondenten geeft het prettig wonen in hun buurt het rapportcijfer 8 of
hoger. Daarentegen geeft vier procent hun buurt hiervoor een
onvoldoende (5 of lager).
Respondenten uit Maasoever zijn het meest tevreden. Zij geven het
prettig wonen in hun buurt een 8,2. De score is het laagst in Abdijenbuurt
met een 7,4, wat nog steeds een ruime voldoende is.
Figuur 1: Rapportcijfer prettig wonen in jouw buurt
Italiaanse buurt*

Maasdal

7,7

Abdijenbuurt

7,4

Lokeren

7,6

Maasstroom
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Staatsliedenbuurt
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7,9

Maasvallei

8,1
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8,2

Wijk Maaspoort

7,8
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Bron: Wijkveiligheidsenquête Maaspoort 2019
* te weinig respondenten
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Veilig wonen in Maaspoort
Aan de respondenten is gevraagd hoe veilig zij de buurt vinden waarin
zij wonen. Gemiddeld vindt ruim twee derde van de respondenten hun
buurt (heel) veilig. Respondenten uit Maasoever geven dit het vaakst
aan (85%); respondenten uit Abdijenbuurt het minst vaak (51%).
Gemiddeld voelt acht procent van de respondenten uit Maaspoort zich
(heel) onveilig in hun buurt. De overige respondenten beoordelen hun
buurt als ‘niet veilig, niet onveilig’.

De respondenten is daarnaast gevraagd hoe veilig zij de wijk Maaspoort
vinden. Hier zijn de respondenten iets minder positief over. Ongeveer
de helft van de respondenten vindt de wijk Maaspoort (heel) veilig. Tien
procent vindt de wijk Maaspoort daarentegen (heel) onveilig. De overige
respondenten beoordelen Maaspoort als ‘niet veilig, niet onveilig’, weten
het niet of hebben geen mening.
Figuur 3: Hoe veilig vind jij de wijk Maaspoort?

Figuur 2: Hoe veilig vind jij jouw buurt?

Veilig
Veilig

Onveilig

Onveilig

Italiaanse buurt*

Italiaanse buurt*
Maasdal
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Bron: Wijkveiligheidsenquête Maaspoort 2019
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Bron: Wijkveiligheidsenquête Maaspoort 2019
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Veiligheidsproblemen
Aan de respondenten is gevraagd of er veiligheidsproblemen in hun
buurt zijn die met voorrang moeten worden aangepakt. Ongeveer
veertig procent van de respondenten heeft hierbij een of meerdere
veiligheidsproblemen genoemd. In figuur 4 staan de problemen die door
minimaal tien respondenten zijn genoemd. Hieronder bespreken we de
meest genoemde problemen.
Een overgroot deel van de opmerkingen heeft betrekking op verkeersveiligheid. Dit heeft volgens hen voor een groot deel te maken met het
gedrag van verkeersdeelnemers (zoals te hard rijden, fietsers op de
stoep), maar ook op de inrichting (zoals voorrangsregels, onveilige
oversteekplaatsen). Hierbij worden ook locaties genoemd. Zoals de
Sluisweg, Maaspoortweg, Zwartbroekweg en Larenweg. Maar ook
noemen verschillende respondenten de verkeersveiligheid rondom de
scholen in Maaspoort.

Andere problemen die worden genoemd zijn parkeeroverlast/
-problemen, verlichting / donkere plekken en toezicht en handhaving.
Onder dit laatste bedoelen de respondenten bijvoorbeeld het beter of
meer reageren op meldingen, meer politie-inzet in de buurt of het
inzetten van camerabewaking.
Figuur 4: Veiligheidsproblemen in de buurt (aantal keer genoemd)
Verkeer
Overlast jongeren

Diefstal uit/vanaf auto's
Inbraak (niet gespecificeerd)

Autobrand
Drugsgebruik / -handel

Vernieling/vandalisme

Volgens elf procent van de respondenten zijn inbraken en diefstallen
een probleem. Met name auto-inbraken worden hierbij vaak genoemd.
Maar ook woninginbraken en autodiefstallen.

Toezicht en handhaving
Parkeeroverlast
Verlichting / donkere plekken

Een probleem dat relatief vaak genoemd is zijn autobranden. Ongeveer
vier procent van alle respondenten in Maaspoort geeft aan dat dit een
probleem is. Van de respondenten die dit aangeven woont ongeveer de
helft in Abdijenbuurt of Maasdal.

Buurtbewoners
Woninginbraak
Vervuiling / illegale stort
Openbare ruimte

Als we kijken naar overlast, dan wordt jongerenoverlast het meest
genoemd. Ook wordt dit regelmatig genoemd in combinatie met andere
problemen, zoals drugsgebruik/-handel, vervuiling, vandalisme en
geluidsoverlast.

Geluidsoverlast
Autodiefstal
Vuurwerk
Verdacht uitziende personen

Een klein deel van de respondenten geeft aan dat buurtbewoners een
probleem zijn. Zij ervaren overlast van hun buren of zij geven aan dat er
meer mensen met ‘een rugzakje’ in de wijk komen wonen.
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Bron: Wijkveiligheidsenquête Maaspoort 2019
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Oplossingen
Aan de respondenten die een veiligheidsprobleem hebben genoemd, is
gevraagd of zij ook een oplossing weten voor het probleem. Ongeveer
de helft van hen heeft een of meerdere ideeën voor het oplossen van
de problemen. In figuur 5 staan de oplossingen die door minimaal tien
respondenten zijn genoemd.
De oplossing die het meest is genoemd is toezicht en handhaving; meer
controles door politie en stadstoezicht en harder optreden/straffen. Een
maatregel die hierbij aansluit is het plaatsen van cameratoezicht/
snelheidsmeters. Deze oplossingen werden genoemd voor zowel het
verbeteren van de verkeersveiligheid, als het verbeteren van de
veiligheidssituatie ten aanzien van criminaliteit en overlast, zoals het
terugdringen van (auto-)inbraken, autobranden, drugs- en jongerenoverlast en vandalisme.

Ook worden er oplossingen genoemd waar inwoners zelf een bijdrage
aan kunnen leveren. Zoals het eigen gedrag (aanpassen)/het goede
voorbeeld geven, zoals netjes rijden, meldingen doorgeven en je huis
beveiligen. Maar ook noemen verschillende respondenten het vergroten
van buurtpreventie(teams) en buurtapps.
Figuur 5: Oplossingen voor veiligheidsproblemen (aantal keer genoemd)
Toezicht en handhaving

Overige grote aanpassingen verkeer
Verkeersdrempels
Cameratoezicht / snelheidsmeters
Kleine aanpassingen verkeer
Verlichting

Andere maatregelen die genoemd zijn hebben veelal betrekking op de
verkeersveiligheid. Zoals het plaatsen van verkeersdrempels en het
aanpassen/creëren van oversteekplaatsen, bijvoorbeeld met zebra’s.
Naast deze maatregelen werden er ook andere verkeersmaatregelen
genoemd. Dit kunnen ‘grotere’ aanpassingen zijn, zoals het
terugbrengen van de maximumsnelheid, aanpassen voorrangsregels,
plaatsen van verkeerslichten of herinrichting van rotondes. Of ‘kleinere’
aanpassingen, zoals het plaatsen van (meer) verkeersborden, spiegels,
verkeersmaatjes en het uitdelen van 30km-stickers (voor op
afvalcontainers).

Buurtpreventie / buurtapps
Eigen gedrag / goed voorbeeld
Openbare ruimte
Zebra's / oversteekplaatsen
Herinirichting parkeerplaatsen
0
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Bron: Wijkveiligheidsenquête Maaspoort 2019

Andere ideeën om de veiligheid in de buurt te vergroten zijn meer
verlichting, onderhoud/herinrichting van de openbare ruimte, zoals het
snoeien van struiken voor meer overzicht. Ook willen verschillende
respondenten dat de parkeerplaatsen worden aangepast. Maar hoe
loopt weer uiteen; de een wil meer parkeerplaatsen en de ander weer
minder. Ook willen sommigen dat er een verbod komt voor parkeren van
grotere voertuigen.
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4. Veiligheidsthema’s

Figuur 6: Aantal woninginbraken per 1.000 woningen (2018)
Italiaanse buurt

In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste veiligheidsthema’s voor
Maaspoort. De thema’s hebben we bepaald aan de hand van de
profieltaarten, de wijkveiligheidsenquête, gesprekken met inwoners en
met mensen die beroepsmatig in de wijk actief zijn.
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Woninginbraken
In hoofdstuk 2 schreven we al dat er in Maaspoort in 2018 meer
woninginbraken plaatsvonden dan gemiddeld in de gemeente. In
Maaspoort ging het om 7,6 woninginbraken per 1.000 woningen. Ook
waren er in Maaspoort meer woninginbraken in 2018 dan in de twee
jaren ervoor.
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Het aandeel woninginbraken was in 2018 relatief hoog in de buurten
Italiaanse buurt en Maasvallei. Hier registreerde de politie meer dan 10
inbraken per 1.000 woningen. Maar ook in Abdijenbuurt, Maasstroom,
Staatsliedenbuurt en het Zilverpark waren relatief veel inbraken. We
zien dat deze buurten dan ook ‘ongunstig’ scoren op het aspect
woninginbraak (zie hoofdstuk 5).
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Figuur 7: Aantal woninginbraken per 1.000 woningen in Maaspoort
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Maar er is ook positief nieuws. In de eerste 10 maanden van 2019 waren
er minder woninginbraken in Maaspoort dan in dezelfde periode vorig
jaar. Op basis van voortschrijdend inzicht verwachten we dat het aantal
woninginbraken in Maaspoort daalt naar ongeveer 3 à 4 woninginbraken
per 1.000 woningen in 2019.
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Voertuigcriminaliteit

Figuur 8: Aantal diefstallen uit/vanaf auto’s per 1.000 inwoners (2018)

In deze paragraaf behandelen we enkele vormen van voertuigcriminaliteit. Hierbij gaan we in op diefstal uit en vanaf auto’s, diefstal
van motorvoertuigen en diefstal af/uit/van overige voertuigen. Op het
einde van de paragraaf gaan we in op de autobranden in Maaspoort.
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In Maaspoort vinden ongeveer evenveel diefstallen uit en vanaf auto’s
plaats als gemiddeld in de gemeente. In 2018 ging het om 5,9 autoinbraken of diefstallen vanaf auto’s per 1.000 inwoners.
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Maasvallei

4,7

Als we inzoomen, dan zien we dat er relatief veel diefstallen uit en vanaf
auto’s plaatsvinden in Italiaanse buurt, Maasdal en Abdijenbuurt. In
deze 3 buurten vinden meer dan 10 diefstallen per 1.000 inwoners
plaats. Deze drie buurten scoren ‘ongunstig’ op het aspect auto-inbraak
(zie hoofdstuk 5).

Maasoever
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Als we kijken hoe het aantal auto-inbraken zich ontwikkeld, dan zien we
dat dit aantal sinds 2017 daalt in de wijk. Ook in de eerste tien maanden
van dit jaar zien we dat het aantal auto-inbraken in Maaspoort verder
afneemt. Op basis van voortschrijdend inzicht verwachten we dat dit
aantal zal dalen naar ongeveer 4 inbraken per 1.000 inwoners in 2019.
Ondanks de huidige afname van het aantal auto-inbraken, zien we dat
inwoners van Maaspoort auto-inbraken nog steeds als probleem
ervaren. In de wijkveiligheidsenquête staat diefstal uit en vanaf auto’s in
de top 3 van veiligheidsproblemen. Dit wordt (iets) vaker genoemd door
respondenten uit Italiaanse buurt, Maasdal, Abdijenbuurt en Lokeren
dan door de respondenten uit de andere buurten.
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Figuur 9: Aantal diefstallen uit/vanaf auto’s per 1.000 inw. in Maaspoort
15

10

8,3
7,0

6,9

6,2

5,9
3,8

5

0
2014

2015

2016

2017

2018

VSI 2019*

Bron: Politie
* VSI 2019: prognose 2019 o.b.v. periode november 2018 t/m oktober 2019

Wijkveiligheidsplan Maaspoort – februari 2020

-

13

Diefstal van motorvoertuigen
In 2018 registreerde de politie 1,1 diefstallen van motorvoertuigen per
1.000 inwoners in Maaspoort. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om
diefstal van personenauto’s.
We zien dat het aandeel diefstallen sinds 2017 afneemt in Maaspoort.
Ook in de eerste tien maanden van dit jaar zien we dat het aantal
diefstallen van motorvoertuigen verder afneemt. Op basis van
voortschrijdend inzicht verwachten we dat er in 2019 bijna de helft
minder diefstallen zijn van motorvoertuigen dan in 2018.

Diefstal af/uit/van overige voertuigen
Daarnaast registreert de politie ook diefstal af/uit/van overige
voertuigen. In Maaspoort werden er hier 1,3 misdrijven per 1.000
inwoners van geregistreerd in 2018. Hierbij gaat het bij ruim tachtig
procent om diefstal uit/vanaf bestelauto’s. Bij deze diefstallen wordt
vaak gereedschap gestolen. Op basis van voortschrijdend inzicht
verwachten we dat het aantal dit jaar iets daalt.

Figuur 10: Aantal diefstallen van motorvoertuigen per 1.000 inwoners in
Maaspoort
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Figuur 11: Aantal diefstallen af/uit/van overige voertuigen per 1.000
inwoners in Maaspoort
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Voertuigcriminaliteit
De politie heeft een analyse uitgevoerd naar de voertuigcriminaliteit in
Maaspoort in 2018 en 2019. Er waren meerdere series van inbraken,
waarbij er meerdere delicten in dezelfde periode werden gepleegd. Zo
was er drie keer sprake van 7 delicten in dezelfde periode.
De meest voorkomende werkwijze (modus operandi) bij inbraak van een
voertuig is het vernielen van een ruit aan de zijkant van het voertuig. Het
gaat relatief vaak om diefstal van onderdelen van voertuigen, zoals
airbags of kentekenplaten. Ook worden er relatief vaak navigatiesystemen en gereedschappen gestolen. De diefstallen vinden relatief
vaak plaats in voertuigen van Volkswagen en Mercedes.
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Een probleem dat volgens enkele wijkprofessionals speelt is de
inrichting van enkele parkeerplaatsen in Maaspoort. Er zijn op
verschillende plekken parkeerhavens in de wijk. Deze inrichting oogt
‘vriendelijk’, maar brengt ook problemen met zich mee, zoals weinig
zicht op de parkeerhavens vanuit woningen. Hierdoor zijn deze
parkeerhavens volgens hen mogelijk gevoeliger voor auto-inbraak. Ook
geven de wijkprofessionals aan dat bepaalde preventieve maatregelen
een beperkte invloed hebben. Zoals flyeren of mededelingen op digitale
borden naast de weg om mensen te wijzen op het meenemen van
waardevolle spullen uit de auto hebben maar beperkt nut, omdat er bij
veel inbraken auto-onderdelen worden gestolen.

Autobranden
Naast de hiervoor besproken vormen van vermogenscriminaliteit, is er
nog een vorm van voertuigcriminaliteit die we nog niet besproken
hebben: autobranden. In de wijkveiligheidsenquête werd dit door ruim
vijftig respondenten als veiligheidsprobleem genoemd. Van hen woont
ongeveer de helft in Abdijenbuurt of Maasdal. Om de problematiek
rondom autobranden in beeld te brengen hebben we data hierover
opgevraagd bij de politie1.
In 2017 en 2018 registreerde de politie 3 voertuigbranden per jaar in
Maaspoort. Tot half november 2019 gaat het om 6 voertuigbranden. Wat
daarnaast mogelijk de perceptie in Maaspoort beïnvloedt, zijn de
autobranden die in de aangrenzende wijk Noord plaatsvinden. In deze
wijk waren dit jaar tot half november 15 autobranden. Deze branden
waren voor een groot deel in het noorden van de wijk. De branden in
beide wijken kunnen van invloed zijn op de beleving van de
respondenten.

Jeugd en veiligheid
In deze paragraaf behandelen we enkele items op het gebied van jeugd
en veiligheid. We gaan in op overlast van jongeren en op hoe veilig
leerlingen zich voelen.

Overlast van jongeren
In 2018 registreerde de politie 3,7 incidenten van jongerenoverlast per
1.000 inwoners in Maaspoort. Dit is minder dan gemiddeld in de
gemeente. Er zijn in Maaspoort geen buurten met relatief veel
incidenten van jongerenoverlast. Alleen in Abdijenbuurt zijn iets meer
incidenten van jongerenoverlast dan gemiddeld in de gemeente. We
zien dat alle buurten op het aspect jeugdoverlast dan ook ‘(heel) gunstig’
of ‘niet gunstig, niet ongunstig’ scoren (zie hoofdstuk 5).
Als we naar de ontwikkeling kijken, dan zien we dat het aantal incidenten
van jongerenoverlast tot en met 2017 afneemt in Maaspoort. In 2018
zien we een kleine toename van het aantal incidenten, maar in 2019
neemt het aantal geregistreerde incidenten van jongerenoverlast sterker
toe. Op basis van voortschrijdend inzicht verwachten we dat het aantal
incidenten zal toenemen naar ongeveer 5 à 6 incidenten per 1.000
inwoners in 2019.

1

De politie heeft geen maatschappelijke klasse (registratiekenmerk) voor voertuigbrand.
D.m.v. een query wordt een zoekopdracht uitgezet die de data doorzoekt in een
combinatie van gestructureerde en ongestructureerde data. De gebruikte query is: C10
(vernieling van/aan auto), E31 (brand (geen brandstichting)) of F13 (brandstichting). Én in
de tekst de woorden: brand én (auto óf voertuig)) of autobrand.
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Figuur 12: Aantal incidenten van jongerenoverlast per 1.000 inw. (2018)
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Sommige respondenten geven een locatie van de overlast aan.
Meerdere respondenten geven aan dat er sprake is van overlast
op/in/rond de Lokerenpassage, het Gele plein, het jongerencentrum en
de Noorderplas.
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Figuur 13: Aantal inc. van jongerenoverlast per 1.000 inw. in Maaspoort
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In de wijkveiligheidsenquête staat jongerenoverlast in de top 3 van
veiligheidsproblemen. Mogelijk houdt dit verband met de toename van
de geregistreerde jongerenoverlast. De jongerenoverlast wordt
regelmatig genoemd in combinatie met andere problemen, zoals
vervuiling, vandalisme, geluidsoverlast en drugsgebruik/-handel.
Wijkprofessionals geven aan dat er meldingen bij hen binnenkomen
over drugshandel door jongeren. Maar er zijn twijfels of hier inderdaad
sprake van is. Er is wel sprake van (soft)drugsgebruik door jongeren.
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In mei 2019 vond het event ‘Brug naar Brugklas’ georganiseerd voor
400 leerlingen uit groep 8 uit Maaspoort, Empel en Engelen.
8 groepen van 25 leerlingen bezochten een clinic bij het Mobiel Media
Lab van de politie. Hier vulden zij onder andere een vragenlijst in over
veiligheid. De resultaten hiervan zijn erg positief. De meeste leerlingen
voelen zich veilig in de klas, op school, op de speelplaats op school,
onderweg van school naar huis en in de wijk waarin zij wonen. Als
kinderen iets minder tevreden zijn over de veiligheid, dan gaat het vooral
over onveilige situaties in het verkeer.
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Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. We willen
dat alle weggebruikers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.
In de wijkveiligheidsenquête wordt verkeer relatief vaak genoemd als
veiligheidsprobleem. Maar hoe groot is dit probleem in Maaspoort als
we een vergelijking maken met andere wijken in de gemeente?
Aan de respondenten is gevraagd of er veiligheidsproblemen in hun
buurt zijn die met voorrang moeten worden aangepakt. Hierbij ging een
overgroot deel van de opmerkingen over verkeersveiligheid. Dit heeft
volgens de respondenten voor een groot deel te maken met het gedrag
van verkeersdeelnemers (zoals te hard rijden, fietsen op de stoep),
maar ook op de inrichting (zoals voorrangsregels, onveilige oversteekplaatsen). Hierbij worden ook locaties genoemd. Zoals de Sluisweg,
Maaspoortweg, Zwartbroekweg en Larenweg. Maar ook noemen
verschillende respondenten de verkeersveiligheid rondom scholen.

Maar hoe verhouden deze resultaten zich tot andere delen van de
gemeente? In de vragenlijst Leefbaarheid & Veiligheid 2017 wordt
gevraagd naar hoe vaak er te hard wordt gereden in de buurt. Zowel in
Maaspoort als gemiddeld in de gemeente geeft bijna tachtig procent van
de respondenten aan dat te hard rijden in de buurt weleens voorkomt.
Wel geven in Maaspoort minder respondenten dan gemiddeld aan dat
te hard rijden vaak voorkomt in hun buurt.
Zoomen we in op Maaspoort, dan zien we dat in bijna alle buurten
tussen de zeventig en negentig procent van de respondenten aangeeft
dat te hard rijden weleens voorkomt in hun buurt. Dit aandeel ligt alleen
wat lager in Maasdal en Italiaanse buurt. In deze buurten geeft rond de
zestig procent van de respondenten aan dat te hard rijden weleens
voorkomt in hun buurt.
Figuur 14: Te hard rijden in de buurt komt vaak of soms voor (2017)
Vaak
Italiaanse buurt 14%

Respondenten hebben ook ideeën om de verkeersveiligheid te
verbeteren. Bijvoorbeeld het plaatsen van verkeersdrempels en het
aanpassen/creëren van oversteekplaatsen, bijvoorbeeld met zebra’s.
Naast deze maatregelen werden er ook andere verkeersmaatregelen
genoemd. Dit kunnen ‘grotere’ aanpassingen zijn, zoals het terugbrengen van de maximumsnelheid, aanpassen voorrangsregels,
plaatsen van verkeerslichten of herinrichting van rotondes. Of ‘kleinere’
aanpassingen, zoals het plaatsen van (meer) verkeersborden, spiegels,
verkeersmaatjes (gele poppen die waarschuwen voor spelende
kinderen) en het uitdelen van 30km-stickers. Ook willen respondenten
meer toezicht/handhaving, camerabewaking en snelheidsmeters om het
verkeer veiliger te maken (zie hoofdstuk 3).
Ook wijkprofessionals geven aan dat zij veel meldingen/klachten krijgen
over de verkeersveiligheid in Maaspoort, zoals te hard rijden en
verkeerd parkeren.
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Als we kijken naar de resultaten voor de hele gemeente, dan is er niet
een bepaalde wijk die er uitspringt als het gaat om te hard rijden in de
buurt. In alle wijken geven tussen de 72 en 85 procent van de
respondenten aan dat te hard rijden in de buurt weleens voorkomt. Wel
zien we dat in een aantal wijken meer respondenten dan gemiddeld
aangeven dat te hard rijden in de buurt vaak voorkomt. Vooral de
Binnenstad en West vallen hierbij op. In deze twee wijken geeft
ongeveer de helft van de respondenten aan dat dit vaak voorkomt in hun
buurt. Vergeleken met andere wijken geven in Maaspoort relatief weinig
respondenten aan dat te hard rijden vaak voorkomt in hun buurt.
Figuur 15: Te hard rijden in de buurt komt vaak of soms voor (2017)
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In 2018 registreerde de politie 1,0 verkeersongevallen per 1.000
inwoners in Maaspoort. Gemiddeld in de gemeente registreerde de
politie 5,0 verkeersongevallen per 1.000 inwoners. Hierbij kan het gaan
om ongevallen die plaatsvinden op gemeentelijke wegen, als op
provinciale en rijkswegen. Zowel gemiddeld in de gemeente, als in
Maaspoort, gaat het bij ruim tachtig procent van de verkeersongevallen
om uitsluitend materiële schade.
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De Groote Wielen
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Soms

We hebben ook gegevens over verkeersongevallen geregistreerd door
de politie. Echter, niet alle verkeersongevallen zijn bekend bij de politie.
Als er sprake is van alleen (lichte) materiële schade, kunnen de
betrokkenen het ongeval zelf afhandelen. De politie wordt bijvoorbeeld
ingeschakeld wanneer er iemand gewond is geraakt, er een gevaarlijke
situatie is ontstaan na het verkeersongeval of als emoties hoog oplopen.
We nemen deze cijfers hier wel op, omdat ze een indicatie geven van
de problematiek.
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Waar vinden de ongevallen in Maaspoort plaats? Via gegevens uit
STAR (Smart Traffic Accident Reporting) brengen we voor ongevallen
waarvan de exacte locatie bekend is in kaart waar deze hebben
plaatsgevonden. Van ongeveer zestig procent van de ongevallen is de
exacte locatie bekend. Onderstaande kaart laat deze locaties zien. Het
gaat over ongevallen die in de periode 2014 tot en met 2018 hebben
plaatsgevonden.
Figuur 16: Ongevallen in Maaspoort (2014 t/m 2018)

Bron: STAR
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Deel 2:
Veiligheidssituatie
per buurt

1. Italiaanse buurt
2. Maasdal
3. Abdijenbuurt

4. Lokeren
5. Maasstroom
6. Staatsliedenbuurt

7. Het Zilverpark
8. Maasvallei
9. Maasoever
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1. Italiaanse buurt
Veiligheidssituatie: gunstig

Op alle thema’s en aspecten samen scoort Italiaanse buurt ‘gunstig’. Als
we kijken naar de onderliggende thema’s, dan zien we dat Italiaanse
buurt op vier van de zes thema’s ‘gunstig’ of zelfs ‘zeer gunstig’ scoort.
Dit zijn de thema’s sociale veiligheid, geweld, jeugd en onveilig voelen.
Op het thema algemene veiligheid scoort Italiaanse buurt ‘niet gunstig,
niet ongunstig’. Dit komt door het oordeel van bewoners. Het
rapportcijfer dat zij geven voor de veiligheid in de buurt en hun perceptie
over het voorkomen van criminaliteit in hun buurt is vrij ‘gemiddeld’.
Op één thema scoort Italiaanse buurt ‘ongunstig’: vermogenscriminaliteit. De politie registreerde in 2018 relatief veel woninginbraken
en diefstallen uit en vanaf auto’s in Italiaanse buurt. Ook geven
respondenten uit Italiaanse buurt meer dan gemiddeld aan dat er
weleens woninginbraken en auto-inbraken zijn in hun buurt.

De respondenten die de wijkveiligheidsenquête hebben ingevuld zijn
positief over hun buurt2. Zij geven het rapportcijfer 8 voor het prettig
wonen in hun buurt. Ongeveer tachtig procent van de respondenten
voelt zich er (heel) veilig.
In de wijkveiligheidsenquête geeft een derde van de respondenten aan
dat er veiligheidsproblemen zijn in hun buurt die met voorrang mogen
worden aangepakt. Problemen die hier genoemd worden zijn:
 Verkeersveiligheid
 Diefstal uit en vanaf auto’s

2

Het aantal respondenten uit Italiaanse buurt dat de wijkveiligheidsenquête heeft
ingevuld is relatief klein. De resultaten zijn daarom indicatief i.p.v. representatief.
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2. Maasdal
Veiligheidssituatie: niet gunstig, niet ongunstig

Op alle thema’s en aspecten samen scoort Maasdal ‘niet gunstig, niet
ongunstig’. Als we kijken naar de onderliggende thema’s, dan zien we
dat Maasdal op twee van de zes thema’s ‘gunstig’ scoort. Dit zijn de
thema’s sociale veiligheid en geweld. Maar we zien ook ongunstige
scores in Maasdal.
Het aspect auto-inbraken scoort ‘zeer ongunstig’. Zo registreerde de
politie in 2018 relatief veel diefstallen uit en vanaf auto’s in Maasdal.
Ook geven relatief veel respondenten aan dat auto-inbraken voorkomen
in hun buurt.
Daarnaast scoort het thema onveilig voelen ‘ongunstig’. Dit is best
opvallend omdat er verder weinig ongunstige scores zijn op het gebied
van overlast en criminaliteit in Maasdal. Meer respondenten dan
gemiddeld geven aan dat zij zich weleens onveilig voelen in hun eigen
buurt. Dit gevoel zien we ook terug in hun gedrag. Vaker dan gemiddeld
geven respondenten uit Maasdal aan dat zij ’s avonds niet opendoen,
omdat men dat niet veilig vindt, en dat men in de eigen buurt omloopt of
omrijdt om onveilige plekken te vermijden.

De respondenten die de wijkveiligheidsenquête hebben ingevuld zijn
redelijk positief over hun buurt. Zij geven het rapportcijfer 7,7 voor het
prettig wonen in hun buurt. Wel voelen in Maasdal minder mensen zich
veilig in de buurt dan gemiddeld in Maaspoort: 57 procent voelt zich
(heel) veilig en 12 procent voelt zich (heel) onveilig in de eigen buurt.
In de wijkveiligheidsenquête geeft 49 procent van de respondenten aan
dat er veiligheidsproblemen zijn in hun buurt die met voorrang mogen
worden aangepakt. De top 3 voor Maasdal is:
 Verkeersveiligheid
 Jongerenoverlast
 Autobranden
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3. Abdijenbuurt
Veiligheidssituatie: niet gunstig, niet ongunstig

Op alle thema’s en aspecten samen scoort Abdijenbuurt ‘niet gunstig,
niet ongunstig’. Als we kijken naar de onderliggende thema’s, dan zien
we dat Abdijenbuurt op drie van de zes thema’s ‘gunstig’ of ‘heel gunstig’
scoort. Dit zijn de thema’s sociale veiligheid, geweld en onveilig voelen.
Maar we zien ook ongunstige scores in Abdijenbuurt.
Bij het thema vermogenscriminaliteit zien we ongunstige resultaten voor
de aspecten woninginbraak en auto-inbraak. In 2018 registreerde de
politie relatief veel woninginbraken en diefstallen uit en vanaf auto’s in
Abdijenbuurt. Ook geven respondenten uit Abdijenbuurt meer dan
gemiddeld aan dat er weleens woninginbraken zijn in hun buurt.
Daarnaast zien we ook enkele ongunstige scores die te relateren zijn
aan onveiligheidsgevoelens. Respondenten geven een lager cijfer voor
de veiligheid in hun buurt dan gemiddeld in de gemeente. Ook voelen
gemiddeld meer respondenten zich weleens onveilig op plekken waar
groepen jongeren rondhangen. Daarentegen zien we gunstige scores
voor vermijdingsgedrag. Relatief weinig respondenten lopen of rijden
om in de eigen buurt om onveilige plekken te vermijden.

Als we kijken naar de resultaten van de wijkveiligheidsenquête
Maaspoort, dan zien we dat respondenten uit Abdijenbuurt het minst
positief zijn over hun buurt. Zij geven het rapportcijfer 7,4 voor het prettig
wonen in hun buurt. In Abdijenbuurt voelen minder mensen zich veilig
in de buurt dan gemiddeld in Maaspoort: 51 procent voelt zich (heel)
veilig en 9 procent voelt zich (heel) onveilig in de eigen buurt.
In de wijkveiligheidsenquête geeft 47 procent van de respondenten aan
dat er veiligheidsproblemen zijn in hun buurt die met voorrang mogen
worden aangepakt. De top 3 voor Abdijenbuurt is:
 Autobranden
 Verkeersveiligheid
 Diefstallen uit/vanaf auto’s
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4. Lokeren
Veiligheidssituatie: niet gunstig, niet ongunstig

Op alle thema’s en aspecten samen scoort Lokeren ‘niet gunstig, niet
ongunstig’. Als we kijken naar de onderliggende thema’s, dan zien we
dat Lokeren op twee van de zes thema’s ‘gunstig’ scoort. Dit zijn de
thema’s sociale veiligheid en geweld.
Voor één aspect zien we een ongunstig resultaat. Respondenten in
Lokeren geven iets vaker dan gemiddeld aan dat zij zich weleens
onveilig voelen op plekken waar groepen jongeren rondhangen. Ook
geven iets meer respondenten dan gemiddeld aan dat overlast van
groepen jongeren weleens voorkomt in hun buurt. Terwijl de
geregistreerde overlast door jongeren al enkele jaren lager is dan
gemiddeld. Hierdoor scoort dit aspect ‘niet gunstig, niet ongunstig’.
Volgens wijkprofessionals valt de jongerenoverlast in de buurt mee.
Wijkprofessionals geven verder aan dat Lokeren een buurt is met
‘gevoelige plekken’ voor auto-inbraak. In de profieltaart zien we dat het
resultaat hiervoor ‘niet gunstig, niet ongunstig’ is. Als we hier verder op
inzoomen dan zien we dat dit ‘op het randje’ met ongunstig is. Meer
bewoners dan gemiddeld geven aan dat dit een probleem is. In 2018
was het aandeel inbraken vergelijkbaar met gemiddeld in de gemeente.
Wel waren er in 2018 minder auto-inbraken dan in 2017.
De respondenten die de wijkveiligheidsenquête hebben ingevuld zijn
redelijk positief over hun buurt. Zij geven het rapportcijfer 7,6 voor het
prettig wonen in hun buurt. Wel voelen in Lokeren minder mensen zich
veilig in de buurt dan gemiddeld in Maaspoort: 56 procent voelt zich
(heel) veilig en 13 procent voelt zich (heel) onveilig in de eigen buurt.
In de wijkveiligheidsenquête geeft 47 procent van de respondenten aan
dat er veiligheidsproblemen zijn in hun buurt die met voorrang mogen
worden aangepakt. De top 3 voor Lokeren is:
 Diefstal uit/vanaf auto’s
 Verkeersveiligheid
 Jongerenoverlast
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5. Maasstroom
Veiligheidssituatie: gunstig

Op alle thema’s en aspecten samen scoort Maasstroom ‘gunstig’. Als
we kijken naar de onderliggende thema’s, dan zien we dat Maasstroom
op drie van de zes thema’s ‘gunstig’ of zelfs ‘zeer gunstig’ scoort. Dit zijn
de thema’s sociale veiligheid, geweld en jeugd.
Op twee aspecten scoort Maasstroom ‘ongunstig’. Het aspect woninginbraak scoort ongunstig omdat er in 2018 door de politie relatief veel
woninginbraken zijn geregistreerd. Verder zien we een ongunstige
score voor vermijdingsgedrag. In de buurt geven meer respondenten
dan gemiddeld aan dat het weleens voorkomt dat zij ’s avonds niet
opendoen, omdat zij dat niet veilig vinden, en dat zij in de eigen buurt
weleens omlopen/omrijden om onveilige plekken te vermijden.
Volgens wijkprofessionals was er op plekken in de buurt sprake van
sociale problematiek, doordat er mensen met ‘een rugzakje’ in sociale
huurwoningen kwamen te wonen. Er is de afgelopen jaren ingezet op
het verbeteren van de situatie. Als we kijken naar het aspect
buurtbewoners, dan zien we dat de buurt hier ‘niet gunstig, niet
ongunstig’ op scoort.

De respondenten die de wijkveiligheidsenquête hebben ingevuld zijn
redelijk positief over hun buurt. Zij geven het rapportcijfer 7,5 voor het
prettig wonen in hun buurt. Wel voelen in Maasstroom iets minder
mensen zich veilig in de buurt dan gemiddeld in Maaspoort: 61 procent
voelt zich (heel) veilig en 10 procent voelt zich (heel) onveilig in de eigen
buurt.
In de wijkveiligheidsenquête geeft 46 procent van de respondenten aan
dat er veiligheidsproblemen zijn in hun buurt die met voorrang mogen
worden aangepakt. De top 3 voor Maasstroom is:
 Verkeersveiligheid
 Jongerenoverlast
 Drugsgebruik of -handel
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6. Staatsliedenbuurt
Veiligheidssituatie: gunstig

Op alle thema’s en aspecten samen scoort Staatsliedenbuurt ‘gunstig’.
Als we kijken naar de onderliggende thema’s, dan zien we dat
Staatsliedenbuurt op vier van de zes thema’s ‘gunstig’ of zelfs ‘zeer
gunstig’ scoort. Dit zijn de thema’s sociale veiligheid, geweld, onveilig
voelen en algemene veiligheid.
Er is één aspect waar Staatsliedenbuurt ongunstig op scoort: woninginbraken. In 2018 registreerde de politie relatief veel woninginbraken in
Staatsliedenbuurt. Ook geven respondenten uit Staatsliedenbuurt meer
dan gemiddeld aan dat er weleens woninginbraken zijn in hun buurt.
Ook geven meer respondenten dan gemiddeld aan dat auto-inbraken
voorkomen in hun buurt. Maar doordat de politie hier relatief weinig
misdrijven van heeft geregistreerd, scoort dit aspect ‘niet gunstig, niet
ongunstig’.

De respondenten die de wijkveiligheidsenquête hebben ingevuld zijn
positief over hun buurt. Zij geven het rapportcijfer 7,8 voor het prettig
wonen in hun buurt. Ook voelen respondenten uit Staatsliedenbuurt zich
veilig in de buurt: 71 procent voelt zich (heel) veilig en zeven procent
voelt zich (heel) onveilig in de eigen buurt.
In de wijkveiligheidsenquête geeft 43 procent van de respondenten aan
dat er veiligheidsproblemen zijn in hun buurt die met voorrang mogen
worden aangepakt. De top 3 voor Staatsliedenbuurt is:
 Verkeersveiligheid
 Jongerenoverlast
 Diefstal uit/vanaf auto’s / inbraak niet gespecificeerd
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7. Het Zilverpark
Veiligheidssituatie: gunstig

Op alle thema’s en aspecten samen scoort het Zilverpark ‘gunstig’. Als
we kijken naar de onderliggende thema’s, dan zien we dat het Zilverpark
op vier van de zes thema’s ‘gunstig’ of zelfs ‘zeer gunstig’ scoort. Dit zijn
de thema’s sociale veiligheid, geweld, vermogenscriminaliteit en
onveilig voelen.
Op drie aspecten scoort het Zilverpark ‘ongunstig’. In 2018 registreerde
de politie meer woninginbraken in het Zilverpark dan gemiddeld. Ook
geven respondenten uit het Zilverpark meer dan gemiddeld aan dat er
weleens woninginbraken zijn in hun buurt.
Daarnaast zien we ook enkele ongunstige scores die te relateren zijn
aan onveiligheidsgevoelens. Respondenten geven vaker dan
gemiddeld aan dat er (weleens) criminaliteit voorkomt in hun buurt. Ook
voelen gemiddeld meer respondenten zich weleens onveilig op plekken
waar groepen jongeren rondhangen. Daarentegen zien we gunstige
scores voor vermijdingsgedrag en onveilig voelen in de eigen buurt.

De respondenten die de wijkveiligheidsenquête hebben ingevuld zijn
positief over hun buurt. Zij geven het rapportcijfer 7,9 voor het prettig
wonen in hun buurt. Ook voelen respondenten uit het Zilverpark zich
redelijk veilig in de buurt: 68 procent voelt zich (heel) veilig en acht
procent voelt zich (heel) onveilig in de eigen buurt.
In de wijkveiligheidsenquête geeft 41 procent van de respondenten aan
dat er veiligheidsproblemen zijn in hun buurt die met voorrang mogen
worden aangepakt. De top 3 voor het Zilverpark is:
 Verkeersveiligheid
 Inbraak niet gespecificeerd
 Diefstal uit/vanaf auto’s
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8. Maasvallei
Veiligheidssituatie: gunstig

Op alle thema’s en aspecten samen scoort Maasvallei ‘gunstig’. Als we
kijken naar de onderliggende thema’s, dan zien we dat Maasvallei op
vier van de zes thema’s ‘gunstig’ of zelfs ‘zeer gunstig’ scoort. Dit zijn
de thema’s sociale veiligheid, geweld, onveilig voelen en algemene
veiligheid.
Er is één aspect waar Maasvallei ongunstig op scoort: woninginbraken.
In 2018 registreerde de politie relatief veel woninginbraken in
Maasvallei. Het oordeel van de respondenten was echter vergelijkbaar
met gemiddeld.
Wel geven meer respondenten dan gemiddeld aan dat auto-inbraken
voorkomen in hun buurt. Maar doordat de politie hier relatief weinig
misdrijven van heeft geregistreerd, scoort dit aspect ‘niet gunstig, niet
ongunstig’.

De respondenten die de wijkveiligheidsenquête hebben ingevuld zijn
positief over hun buurt. Zij geven het rapportcijfer 8,1 voor het prettig
wonen in hun buurt. Ook voelen respondenten uit Maasvallei zich veilig
in de buurt: 75 procent voelt zich (heel) veilig en vier procent voelt zich
(heel) onveilig in de eigen buurt.
In de wijkveiligheidsenquête geeft 41 procent van de respondenten aan
dat er veiligheidsproblemen zijn in hun buurt die met voorrang mogen
worden aangepakt. De top 3 voor Maasvallei is:
 Verkeersveiligheid
 Jongerenoverlast
 Drugsgebruik of -handel

Wijkveiligheidsplan Maaspoort – februari 2020

-

28

9. Maasoever
Veiligheidssituatie: gunstig

Op alle thema’s en aspecten samen scoort Maasoever ‘gunstig’. Als we
kijken naar de onderliggende thema’s, dan zien we dat Maasoever op
vijf van de zes thema’s ‘gunstig’ of zelfs ‘zeer gunstig’ scoort. Dit zijn de
thema’s sociale veiligheid, geweld, vermogenscriminaliteit, onveilig
voelen en algemene veiligheid.
Er is slechts één aspect waar Maasoever ‘niet gunstig, niet ongunstig’
op scoort: onveilig voelen bij jongeren. In Maasoever geven
respondenten ongeveer even vaak aan dat zij zich vaak of soms onveilig
voelen in de buurt van groepen jongeren als gemiddeld in de gemeente.
De score op alle andere aspecten in de profieltaart is ‘gunstig’ of ‘heel
gunstig’.

De respondenten die de wijkveiligheidsenquête hebben ingevuld zijn
erg positief over hun buurt. Zij geven het rapportcijfer 8,2 voor het prettig
wonen in hun buurt. Ook voelen de meeste respondenten uit Maasoever
zich veilig in de buurt: 85 procent voelt zich er (heel) veilig en één
procent voelt zich (heel) onveilig in de eigen buurt.
In de wijkveiligheidsenquête geeft 22 procent van de respondenten aan
dat er veiligheidsproblemen zijn in hun buurt die met voorrang mogen
worden aangepakt. Dit is een stuk lager dan in de andere buurten in
Maaspoort. De top 3 voor Maasoever is:
 Verkeersveiligheid
 Diefstal uit/vanaf auto’s
 Drugsgebruik of -handel
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Bijlage A:
Onderzoeksverantwoording
Inleiding
De wijkveiligheidsplannen geven een beeld van hoe het gaat met de
veiligheid in wijken en buurten in ’s-Hertogenbosch. Door het voeren van
gesprekken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties
en professionals in wijken en dorpen willen we een meer gedetailleerd
beeld krijgen van wat er speelt op het gebied van overlast en criminaliteit
in de verschillende wijken en dorpen van onze gemeente. Op basis van
de wijkveiligheidsplannen worden per wijk of dorp veiligheidsagenda’s
opgesteld.

Wijken en buurten
Bij het opstellen van de wijkveiligheidsplannen wordt uitgegaan van de
officiële wijk- en buurtindeling van het CBS. Volgens deze indeling
bestaat de gemeente ’s-Hertogenbosch uit 14 wijken en dorpen.
Alle 14 wijken bestaan weer uit een aantal buurten. In totaal zijn er ruim
100 buurten in de gemeente ’s-Hertogenbosch. In de wijkveiligheidsplannen presenteren we alleen de woonbuurten met meer dan 100
huishoudens én minimaal 25 respondenten in de vragenlijst
Leefbaarheid & Veiligheid.
In de teksten is ruimte voor nuancering. Bijvoorbeeld problematiek die
speelt in subbuurten/specifieke locaties. Deze informatie is bijvoorbeeld
afkomstig van beroepskrachten/wijkprofessionals of inwoners.

Bronnen
Voor het opstellen van de wijkveiligheidsplannen wordt gebruik gemaakt
van verschillende bronnen. Deels gaat het om al beschikbare gegevens,
en deels om gegevens die aanvullend zijn verzameld. Voor het
wijkveiligheidsplan Maaspoort is onder andere gebruik gemaakt van de
volgende gegevens:
 Enquête Leefbaarheid & Veiligheid (2017)
 Politiegegevens (2018)
 Wijkveiligheidsenquête Maaspoort (2019)
 Kwalitatieve informatie opgehaald tijdens bijeenkomsten (2019)
Afhankelijk van het onderwerp zijn er ook nog andere bronnen gebruikt.
Hierna worden de belangrijkste bronnen kort besproken.

1. Enquête Leefbaarheid & Veiligheid
In de oneven jaren wordt de vragenlijst Leefbaarheid & Veiligheid
uitgezet. Hierin wordt respondenten gevraagd naar hun mening over de
leefbaarheid en veiligheid in hun buurt.
Via een steekproeftrekking uit de BRP is een bepaald aantal personen
geselecteerd. Dit aantal is groot genoeg om per wijk/buurt betrouwbare
uitspraken te kunnen doen. Naar deze mensen is een brief gestuurd met
daarin het verzoek om de vragenlijst op papier of via internet in te vullen.
Na ca. 2-3 weken is er een herinnering gestuurd aan de mensen die de
vragenlijst nog niet hadden ingevuld. Vervolgens zijn in de buurten waar
de respons achterbleef mensen gebeld en is de vragenlijst telefonisch
afgenomen. Voor vier buurten zijn extra respondenten geworven met
behulp van professionals en bewoners. Uiteindelijk hebben in 2017
5.369 mensen de vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van
28%.
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2. Politiegegevens
Van de respondenten zijn enkele achtergrondgegevens bekend, zoals
leeftijd en woonbuurt. De verdeling van de respondenten naar deze
achtergrondkenmerken is niet hetzelfde als de werkelijke verdeling
binnen de gemeente. Om er zeker van te zijn dat de respons wel een
goede benadering van de werkelijkheid is, zijn de resultaten gewogen.
Wegen betekent dat de groepen die oververtegenwoordigd zijn, minder
zwaar worden meegeteld. De groepen die ondervertegenwoordigd zijn,
worden juist zwaarder meegeteld. Hierdoor zijn de resultaten
representatief voor de hele bevolking.
In het rapport worden de gewogen resultaten gepresenteerd. De
resultaten gaan over de groep respondenten die de betreffende vraag
hebben beantwoord. Respondenten die een vraag niet hebben
beantwoord worden buiten beschouwing gelaten. Antwoorden worden
alleen gepresenteerd als minimaal 25 respondenten de vraag hebben
beantwoord. In tabel 1 staat het aantal respondenten per buurt vermeld.
Tabel 1: Aantal respondenten per buurt in Maaspoort
Aantal respondenten
Italiaanse buurt

78

Maasdal

61

Abdijenbuurt

56

Lokeren

64

Maasstroom

61

Staatsliedenbuurt

70

Het Zilverpark

61

Maasvallei

57

Maasoever

64

Wijk Maaspoort

574

De politiegegevens zijn afkomstig uit de Basisvoorziening Handhaving
(BVH). Bij het presenteren van de cijfers maken we onderscheid tussen
misdrijven (strafbare feiten) en incidenten (niet strafbare feiten,
bijvoorbeeld meldingen van overlast). De politiecijfers worden uitgedrukt
in het aantal misdrijven/incidenten per 1.000 inwoners. Uitzondering
hierop zijn de ‘inbraak/diefstal woning’; deze worden uitgedrukt in het
aantal misdrijven per 1.000 woningen (bewoonde adressen).
De gegevens gaan alleen over het aantal geregistreerde misdrijven en
incidenten. Echter niet alle misdrijven en incidenten zijn bij de politie
bekend, bijvoorbeeld omdat deze niet gemeld worden. Dit geldt met
name voor kleinere vergrijpen en overlastsituaties, zoals fietsendiefstal
en jongerenoverlast. De cijfers geven echter wel een beeld van wat er
speelt. Vooral in combinatie met enquêtegegevens kunnen we een goed
beeld schetsen van wat er speelt in wijken en buurten.
Het is niet altijd eenduidig hoe een misdrijf of incident door de politie
wordt weggeschreven. Dit wordt onder andere beïnvloedt door de
interpretatie van een misdrijf of incident door een agent. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij ‘overlast door verward/overspannen persoon’,
‘overlast zwervers’ en ‘overlast i.v.m. alcohol/drugs’.
Met betrekking tot verkeersongevallen kijken we naar de volgende
gegevens: D10 (Verkeersongeval met uitsluitend materiële schade),
D11 (verkeersongeval met letsel) en D12 (verkeersongeval met
dodelijke afloop). D13 (Verlaten plaats na verkeersongeval) laten we
buiten beschouwing. Hierbij gaat het regelmatig om parkeerschade
waarbij geen gegevens door de veroorzaker zijn achtergelaten. Voor het
in kaart brengen van de ongevallen gebruiken we STAR (Smart Traffic
Accident Reporting). Hierbij worden de ongevallen gepresenteerd
waarvan de exacte locatie bekend is.
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3. Wijkveiligheidsenquête
Daarnaast heeft de politie niet voor alle delicten een afzonderlijk
registratiekenmerk (maatschappelijke klasse). Dit geldt bijvoorbeeld
voor voertuigbranden. Hiervoor wordt dan door middel van een query
wordt een zoekopdracht uitgezet die de data doorzoekt in een
combinatie van gestructureerde en ongestructureerde data. Bij
voertuigbrand bevat de query bijvoorbeeld de maatschappelijke klassen
C10 (vernieling van/aan auto), E31 (brand (geen brandstichting)) of F13
(brandstichting). Én in de tekst de woorden: brand én (auto óf voertuig))
of autobrand.
Naast gegevens over misdrijven en incidenten gebruiken we ook
gegevens over het aantal verdachten per 1.000 inwoners. We
presenteren deze gegevens alleen op wijkniveau en niet op buurtniveau.
We willen geen gegevens presenteren die terug te leiden zijn tot
individuen en moeten daarom gebaseerd zijn op ten minste 10
personen. Voor verschillende (kleine) buurten in de gemeente worden
minder dan 10 personen verdacht van een misdrijf. Er is er daarom voor
gekozen om in de wijkveiligheidsplannen alleen het aandeel verdachten
op wijkniveau op te nemen.

Middels een korte wijkveiligheidsenquête is er gekeken naar wat er
momenteel leeft in Maaspoort. De enquête bestond uit enkele
meerkeuzevragen en enkele open vragen:
 Hoe prettig vind jij het wonen in jouw buurt? (rapportcijfer)
 Hoe veilig vind jij jouw woonomgeving? (meerkeuzevraag)
 Hoe veilig vind jij de wijk Maaspoort? (meerkeuzevraag)
 Zijn er veiligheidsproblemen in jouw buurt die met voorrang moeten
worden aangepakt? (open vraag)
 Weet je oplossingen voor dit probleem? En zou je hier zelf iets aan
kunnen doen? (open vraag)
 Wat is jouw leeftijd? (meerkeuzevraag)
 Wat is jouw postcode? (open vraag)
 Heb je nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst?
(open vraag)
Normaal wordt er in vragenlijstonderzoek veel met ‘gesloten’ vragen
gewerkt. Deze zijn gemakkelijk te analyseren. We hebben er echter voor
gekozen om enkele open vragen op te nemen om te achterhalen welke
veiligheidsproblemen er volgens bewoners spelen. We willen dat
iedereen hier zijn antwoord kwijt kan, zonder dat er naar een bepaald
antwoord gestuurd wordt. Door het op voorhand opnemen van
categorieën stuur je hier onbewust op.
Inwoners van Maaspoort konden de wijkveiligheidsenquête invullen van
11 september tot en met 9 oktober 2019. De wijkveiligheidsenquête is
op meerdere manieren onder de aandacht gebracht.
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Het online marketing bureau Socialmediamen heeft een campagne
uitgezet onder inwoners van Maaspoort via Facebook. Zij hebben
diverse contentvormen gebruikt om bewoners van Maaspoort op
meerdere manieren in aanraking te laten komen met de enquête. Hierbij
is gebruik gemaakt van een carrousel, een gifje en doorklikadvertenties
met één afbeelding. De carrousel en het gifje zijn ingezet op het onder
de aandacht brengen van de enquête onder een 'brede' doelgroep (alle
inwoners van Maaspoort). De advertenties met één afbeelding zijn
specifieker geretarget op mensen die het gifje voor minimaal 95%
afgekeken hebben en inwoners van Maaspoort die de afgelopen 3
maanden interactie hebben gehad met de Facebookpagina van de
gemeente 's-Hertogenbosch. Daarnaast is de wijkveiligheidsenquête
verspreidt via diverse sociale media kanalen die zich richten op de wijk,
zoals de Facebook pagina Maaspoort Nieuws.

Tabel 2: Aantal respondenten per buurt in Maaspoort
Aantal respondenten

Aandeel op bevolking
(20-74 jarigen)

Italiaanse buurt

29

7%

Maasdal

152

8%

Abdijenbuurt

75

9%

Lokeren

120

9%

Maasstroom

140

11%

Staatsliedenbuurt

114

9%

Het Zilverpark

139

9%

Maasvallei

171

9%

Maasoever

239

11%

1.448

12%

Wijk Maaspoort

Tabel 3: Aantal respondenten naar leeftijd
We willen echter niet alleen mensen bereiken die actief zijn op sociale
media. Studenten van het Koning Willem 1 College hebben daarom op
diverse plekken in Maaspoort aandacht gevraagd voor het onderzoek.
Op vijf verschillende dagen zijn zij de wijk ingegaan en hebben flyers
uitgedeeld met informatie over het onderzoek en/of hebben enquêtes
afgenomen. Dit hebben zij onder andere gedaan bij basisscholen,
jongerencentrum de Poort, winkelcentrum Lokerenpassage, voetbalclub Wilhelmina, sociaal cultureel centrum de Schans en middels het
project ‘Camera in beeld’.

Aantal respondenten

Aandeel op bevolking
(20-74 jarigen)

Jonger dan 18 jaar

50

2%

18 – 29 jaar

222

10%

30 – 39 jaar

267

13%

40 – 49 jaar

274

12%

50 – 64 jaar

443

10%

65 – 74 jaar

162

9%

75 jaar en ouder

30

4%

De werkwijze was erg succesvol. De wijkveiligheidsenquête is door ruim
1.500 respondenten ingevuld. Hiervan zijn 1.448 respondenten
afkomstig uit Maaspoort. Dit komt neer op ongeveer 12% van de
volwassen bevolking. De uitspraken in dit rapport gaan alleen over de
respondenten uit Maaspoort.

Wijkveiligheidsplan Maaspoort – februari 2020

-

33

4. Kwalitatieve informatie
Hoe hebben we bepaald of respondenten afkomstig zijn uit Maaspoort?
Dit hebben we gedaan aan de hand van de postcode. Door de
respondenten naar hun postcode te vragen, kunnen we bepalen in
welke wijk of buurt men woont. Ruim tachtig procent van de
respondenten vulden een geldige postcode in. Hierdoor kunnen we
bepalen in welke buurt men woont (zie tabel 2). Van alle buurten in
Maaspoort heeft gemiddeld tussen de 7% en 11% van de inwoners
meegedaan (afgezet t.o.v. de inwoners van 20 tot 75 jaar oud). In het
rapport presenteren we de resultaten op buurtniveau wanneer meer dan
50 respondenten de enquête hebben ingevuld. Dit aantal hebben we
niet gehaald voor Italiaanse buurt.
Ongeveer twintig procent van de respondenten vulden een verkeerde of
onvolledige postcode in. Hierbij vulden veel respondenten alleen de vier
cijfers van hun postcode in (dus zonder de twee letters). Iedereen met
postcode 5234, 5235 en 5237 hebben we meegerekend als bewoner
van de wijk Maaspoort. Daarnaast hebben we hier ook de postcodes
meegenomen die beginnen met deze cijfers, maar met foutieve letters
erachter. Voor deze respondenten kunnen we wel uitspraken doen over
de wijk Maaspoort, maar niet specifiek voor de buurt waar zij wonen.
We hebben daarnaast ook gekeken naar de leeftijd van de
respondenten. Vormen zij een afspiegeling van de bevolking? Aan het
onderzoek hebben weinig respondenten meegedaan van jonger dan 18
jaar, evenals 75-plussers. Bij de overige leeftijdscategorieën hebben
tussen de 9% en 13% van de inwoners van Maaspoort meegedaan (zie
tabel 3). De resultaten van de wijkveiligheidsenquête zijn niet gewogen.

Om de resultaten te duiden, is er informatie opgehaald tijdens twee
bijeenkomsten:
 Bijeenkomst met mensen die beroepsmatig in de wijk actief zijn
(23-8-2019)
 Openbare wijkraadsvergadering Maaspoort (7-10-2019)
Bij de bijeenkomst met mensen die beroepsmatig in de wijk actief zijn
zaten vertegenwoordigers van onder andere de gemeente, politie, het
jongerencentrum en een basisschool. Het doel van de bijeenkomsten
was “het verhaal achter de cijfers” boven water te krijgen. De resultaten
zijn met de wijkprofessionals besproken en er is gezocht naar
verklaringen en achtergronden voor de resultaten. Deze input is
verwerkt in deze rapportage.
Tijdens de openbare wijkraadsvergadering op 7 oktober zijn we in
gesprek gegaan met inwoners. Bij de bijeenkomst waren 45
wijkbewoners en 15 beroepskrachten/wijkprofessionals aanwezig. Ook
burgemeester Jack Mikkers was aanwezig. De wijkraadsvergadering
begon met een aftrap door de burgemeester. Daarna konden
wijkbewoners naar thematafels, waarbij bewoners in gesprek konden
met de aanwezige professionals en vrijwilligers. Inwoners konden in
gesprek over de volgende onderwerpen:
1. Auto-inbraken
5. Wijkraad
2. Woninginbraken
6. Buurtbemiddeling 073
3. Verkeersveiligheid
7. Kennismaking wijkagent
4. Buurtpreventie
8. Algemene tafel
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Uitleg Profieltaarten

1. Samenstelling profieltaart
De profieltaarten bestaan uit drie onderdelen:

a) De middenstip
c

De middenstip is de totaalscore voor een wijk of buurt. De score hiervan
is gebaseerd op het gemiddelde van zes verschillende veiligheidsthema’s.

b) De middelste ring
b

a

De middelste ring wordt gevormd door zes veiligheidsthema’s:
algemene veiligheid, sociale veiligheid, geweld, vermogenscriminaliteit,
jeugd en veiligheid en onveilig voelen. Ieder thema is gebaseerd op het
gemiddelde van twee tot vier aspecten. Het thema sociale veiligheid
bestaat bijvoorbeeld uit de aspecten overlast buurtbewoners, overlast
van verwarde personen, overlast van zwervers/daklozen en alcohol/
drugsoverlast.

c) De buitenste ring
In de buitenste ring staan in totaal 16 aspecten. Ieder aspect is
gebaseerd op het gemiddelde van een of meerdere indicatoren. Daarbij
is gekozen voor een mix van ‘objectieve’ (politie) als ‘subjectieve’
(vragenlijst) gegevens.
De profieltaart wordt van buiten naar binnen opgebouwd: van
indicatoren werken we toe naar een aspect, van aspecten naar een
thema en van thema’s naar een totaalscore.

Legenda
We presenteren de profieltaarten aan de hand van vijf klassen: zeer
gunstig, gunstig, niet gunstig, niet ongunstig, ongunstig en zeer
ongunstig.
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2. Indicatoren

3. Berekening profieltaart

Het startpunt voor het samenstellen van de profieltaarten zijn de
indicatoren. De indicatoren zijn afkomstig uit twee bronnen:
 Politiegegevens (2018)
 Enquête Leefbaarheid & Veiligheid (L&V) (2017)

In de profieltaarten wordt gebruik gemaakt van indicatoren, aspecten,
thema’s en een totaalscore.

Zoals al eerder beschreven bij de bronnen gebruiken we de politiecijfers
afgezet ten opzichte van 1.000 inwoners/woningen. Hierdoor kan je
wijken en buurten met elkaar vergelijken.
Vanuit de enquête Leefbaarheid & Veiligheid hebben we voor veel
indicatoren buurtscores berekend. Met een buurtscore bepaal je de
mate van problematiek die speelt in een buurt. Daarbij is een 100puntsschaal gebruikt:


Vragen met buurtproblemen, onveilig voelen en preventief gedrag:
o Vaak = 100
o Soms = 50
o Zelden of nooit = 0
o Weet niet/geen mening = 0



Vragen over criminaliteitsperceptie:
o Veel = 100
o Weinig = 50
o Geen = 0
o Weet niet/geen mening = 0

Omdat de indicatoren verschillende grootheden hebben die niet
rechtstreeks met elkaar te vergelijken zijn, worden de indicatoren
gestandaardiseerd. Dit is stapsgewijs gedaan.
Voor alle indicatoren is eerst een minimumwaarde en maximumwaarde
vastgesteld (zie volgende pagina)3. Op basis hiervan worden de
indicatoren ingedeeld naar kwintielen; vijf gelijke groepen die vallen
binnen de grenzen van de vastgestelde minimum- en maximumwaarde. Alle indicatoren zijn vervolgens omgerekend naar kwintielen,
en hebben een score tussen 0 en 5:
 Score 0 t/m 1: zeer gunstig
 Score 1 t/m 2: gunstig
 Score 2 t/m 3: niet gunstig, niet ongunstig
 Score 3 t/m 4: ongunstig
 Score 4 t/m 5: zeer ongunstig
Aan de hand van de gestandaardiseerde indicatoren berekenen we de
scores voor de aspecten, thema’s en de totaalscore:
 Aspecten: gemiddelde score van de indicatoren
 Thema’s: gemiddelde score van de aspecten
 Totaalscore: gemiddelde score van de thema’s

Vervolgens is per indicator de gemiddelde buurtscore berekend.

3

Het kan zijn dat een buurt op een bepaalde indicator lager of hoger scoort dan de
vastgestelde minimum- of maximumwaarde. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde delicten
die meer dan gemiddeld voorkomen in het centrum van de gemeente. Zij krijgen dan een
score van minimaal 0 of maximaal 5 toegekend. Door de huidige afbakening zijn de
profieltaarten minder gevoelig voor eventuele uitschieters.
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Tabel 4: Samenstelling profieltaart en indeling kwintielen per indicator

Wijkveiligheidsplan Maaspoort – februari 2020

-

37

