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Samenvatting
Elke twee jaar verschijnt er een nieuwe veiligheidsmonitor. Met daarin inzichten in de actuele
veiligheidssituatie en ontwikkelingen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De leidraad voor de
monitor is het ‘Integraal Veiligheidsplan’ (IVP) . In het IVP staan de hoofdlijnen van het
gemeentelijk veiligheidsbeleid. In de periode 2019-2022 zijn er vier belangrijke prioriteiten
genoemd:
1. Veilige en leefbare wijken en buurten
2. Veilig uitgaan en veilige evenementen
3. Problematische jeugd en jeugdgroepen
4. Ondermijning

Veiligheidsplannen

In het IVP en de Begroting zijn doelstellingen geformuleerd met betrekking tot een groot aantal
veiligheidsthema’s. Die doelstellingen moeten gerealiseerd zijn in 2022.

Doelstellingen

Op de volgende pagina staat een overzicht met de doelstellingen uit het IVP en de Begroting.
Hierin is in één oogopslag te zien:
1. De doelstelling voor 2022
2. De waarde van de nulmeting (2017)1

3. De waarde van 2019
4. De waarde van 2021
5. Wordt de doelstelling in 2022 gehaald?

Voldoet (momenteel) aan de doelstelling
Voldoet (nog) niet aan de doelstelling, maar heeft zich wel gunstig ontwikkeld
Voldoet (nog) niet aan de doelstelling en heeft zich niet gunstig ontwikkeld

Corona en veiligheid

Sinds maart 2020 heeft Nederland te maken met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). De
coronapandemie en de maatregelen om verspreiding tegen te gaan hebben onder andere invloed
op overlast en criminaliteit. Bij de onderwerpen waar de coronapandemie of de maatregelen een
relatief grote invloed hebben gehad, worden de ontwikkelingen gedurende de coronapandemie
besproken.

Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen van 2021.

Overkoepelend veiligheidsbeleid

Een algemene indicatie van de objectieve veiligheid is het totaal aantal geregistreerde misdrijven.
Misdrijven zijn relatief zware strafbare feiten. Bijvoorbeeld diefstal, mishandeling of vernieling. In
2021 registreerde de politie bijna 8.400 misdrijven in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dat komt
neer op 53,8 misdrijven per 1.000 inwoners. Hiermee voldoen we aan de doelstelling uit het
Integraal Veiligheidsplan dat er maximaal 60 misdrijven per 1.000 inwoners zijn in 2022.

In 2021 waren er 8% minder misdrijven dan in 2019. De coronapandemie en bijbehorende
maatregelen zijn van invloed geweest op het aantal misdrijven in de gemeente. Zo zijn er met
name tijdens de lockdown in het begin van de coronapandemie en tijdens de harde lockdown van
half december 2020 tot en met april 2021 minder misdrijven geregistreerd.

1 De doelstellingen van het IVP zijn geformuleerd voor de periode 2019-2022. De doelstellingen zijn destijds
gebaseerd op de resultaten van 2017. Deze waarden gelden als nulmeting. Om de ontwikkelingen voor de gehele
beleidsperiode inzichtelijk te maken worden daarom ontwikkelingen ten opzichte van 2017 gepresenteerd.
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Tabel 1: Veiligheidsdoelstellingen gemeente ’s-Hertogenbosch

Doelstelling
2022

Nulmeting
2017 2019 2021

Wordt de
doelstelling

gehaald?

Overkoepelend veiligheidsbeleid

Totaal aantal misdrijven per 1.000 inwoners Max. 60 64,2 58,9 53,8 
Rapportcijfer veiligheid in de buurt Min. 7,3 6,9 7,0 6,9 

Veilige en leefbare wijken en buurten

% vaak overlast van buurtbewoners Max. 4% 5% 7% 7% 
Overlast verwarde personen per 1.000 inw. Max. 4,0 5,0 5,2 8,1 
Woninginbraken per 1.000 inwoners Max. 6,0 6,4 4,2 3,5 
Diefstallen uit/vanaf auto’s per 1.000 inwoners Max. 6,5 8,3 5,1 4,1 
Diefstallen van motorvoertuigen per 1.000 inw. Max. 1,3 1,8 0,8 0,3 
Rapportcijfer veiligheid in de buurt Min. 7,3 6,9 7,0 6,9 
Rapportcijfer veiligheid per buurt Min. 6,0 3 buurten 7 buurten 8 buurten 
% veel criminaliteit in de buurt Max. 9% 12% 12% 10% 

Veilig uitgaan en veilige evenementen

% vaak onveilig rondom uitgaansgelegenheden Max. 2% 3% 3% 3% 
% vaak overlast van horecagelegenheden Max. 2% 2% 3% 2% 

Problematische jeugd en jeugdgroepen

Overlast jeugd per 1.000 inwoners Max. 4,8 5,9 5,5 10,5 
% vaak overlast van rondhangende jongeren Max. 4,5% 7% 9% 11% 
% vaak onveilig bij groepen jongeren Max. 5% 8% 8% 9% 

Bron: Politie, vragenlijst Leefbaarheid & Veiligheid

Veruit de meeste misdrijven vinden doorgaans plaats in de Binnenstad. In de Binnenstad zorgt
de concentratie van veel mensen in een relatief klein gebied met uiteenlopende functies, zoals
winkels en horeca, voor een hoger incidentenpatroon als het gaat om overlast en criminaliteit.
Door de coronapandemie waren er minder bezoekers in de Binnenstad. Dit kwam onder andere
door de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en de (tijdelijke) sluiting van bijvoorbeeld
horecagelegenheden, niet-essentiële winkels en publiek toegankelijke locaties zoals musea,
theaters en bioscopen. De daling van het aantal misdrijven in de Binnenstad was dan ook groter
dan gemiddeld in de gemeente. In 2021 waren er 22% minder misdrijven in de Binnenstad dan in
2019.

Zorg & Veiligheid

Op het gebied van ‘zorg & veiligheid’ zien we gedurende de coronapandemie verschillende
ongunstige ontwikkelingen. Doordat meer mensen thuis zijn (zoals door thuiswerken,
thuisonderwijs, gesloten sport- en horecagelegenheden) wordt er meer woonoverlast ervaren.
Ten opzichte van 2019 waren er in 2021 meer incidenten van burengerucht (zoals burenruzies)
(+43%) en geluidshinder (+104%). Ook ervaren sinds 2017 meer respondenten wel eens overlast
van buurtbewoners. In 2021 ervaart 7% vaak en 30% soms overlast van buurtbewoners.
Een doelstelling in het Integraal Veiligheidsplan is dat er in 2022 maximaal 4% van de inwoners
vaak overlast van buurtbewoners ervaren. Dat is niet gehaald.
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Ook andere vormen van overlast op het gebied van ‘zorg & veiligheid’ namen toe. Zo waren er in
2021 meer incidenten van overlast door daklozen (+50%) en overlast door personen met verward
gedrag (+56%) dan in 2019. Zo steeg het aantal incidenten van overlast door personen met
verward gedrag tussen 2019 en 2021 van 5,2 naar 8,1 incidenten per 1.000 inwoners. Een
doelstelling in het Integraal Veiligheidsplan was dat er in 2022 maximaal 4 overlastincidenten zijn
door personen met verward gedrag per 1.000 inwoners. Dat is niet gehaald.

Vermogenscriminaliteit

Een positieve ontwikkeling zien we op het gebied van vermogenscriminaliteit. Zo daalde tussen
2019 en 2021 het aantal woninginbraken (-15%), diefstallen uit/vanaf auto’s (-20%), diefstallen
van motorvoertuigen (-58%), diefstallen van bromfietsen/snorfietsen (-49%), diefstallen af/uit/van
overige voertuigen (-33%) en zakkenrollen (-61%). Wel nam het aantal inbraken in garages,
schuurtjes, tuinhuizen en fietsdiefstallen tussen 2019 en 2020 toe, waarna deze in 2021 weer
daalden. De doelstellingen voor 2022 met betrekking tot het aantal woninginbraken, diefstallen
uit/vanaf auto’s en diefstallen van motorvoertuigen zijn gehaald.

Fraude en online criminaliteit

Een onderwerp dat opvalt is horizontale fraude. Horizontale fraude is een fraudevorm die is
gericht tegen burgers, bedrijven en financiële instellingen. Denk hierbij aan fraude met
betaalproducten of online handel, identiteitsfraude of online oplichting via WhatsApp. Het aantal
misdrijven van horizontale fraude nam tussen 2019 en 2020 met 50% toe, van 832 naar 1.252
misdrijven. Vervolgens daalt het aantal misdrijven weer iets naar 1.202 misdrijven in 2021 (-4%).
Ook het aantal misdrijven van cybercrime is de afgelopen 2 jaar sterk gestegen. In 2019 waren er
21 misdrijven van cybercrime in de gemeente, dit is gestegen naar 87 misdrijven in 2020  en 109
misdrijven in 2021. Landelijk zijn er soortgelijke ontwikkelingen te zien.

Veiligheidsbeleving

De respondenten uit de gemeente ’s-Hertogenbosch beoordelen de veiligheid van hun buurt
gemiddeld met een 6,9. In 2019 was dit een 7,0. Om aan de doelstelling te voldoen moet het
rapportcijfer stijgen naar minimaal een 7,3 in 2022. Dat is niet gelukt. Een andere doelstelling is
dat maximaal 3 buurten een rapportcijfer hebben van lager dan een 6. Ook dat is niet gelukt. In
2021 hebben 8 buurten een rapportcijfer lager dan een 6: de Gestelse buurt, Grevelingen,
Graafsebuurt zuid, de Hambaken, de Muziekinstrumentenbuurt, de Edelstenenbuurt, de
Schutskamp en de Kruiskamp. De respondenten uit deze buurten geven de veiligheid van hun
buurt gemiddeld een rapportcijfer van 5,6 tot 6,0.

Aan de respondenten is gevraagd of zij vinden dat er veel, weinig of geen criminaliteit is in hun
buurt. In 2021 geeft 10% van de respondenten aan dat er veel criminaliteit is in hun buurt.
Volgens 55% is er weinig criminaliteit in hun buurt en volgens 19% geen criminaliteit. Ten
opzichte van 2019 geven minder respondenten aan dat er veel of weinig criminaliteit is in hun
buurt en geven meer respondenten aan dat er geen criminaliteit is in hun buurt. Om aan de IVP-
doelstelling te voldoen, willen we dat maximaal 9% van de respondenten vindt dat er veel
criminaliteit is in hun buurt. Ondanks de positieve ontwikkeling is dit niet gehaald.

In deel 2 wordt ingegaan op de veiligheidssituatie, ontwikkelingen en aandachtspunten van de
verschillende wijken, dorpen en aandachtsbuurten in de gemeente ’s-Hertogenbosch. De
resultaten presenteren we aan de hand van profieltaarten. Deze geven op een eenvoudige wijze
inzicht in hoe het voorstaat met de veiligheid van een wijk. Volgens de profieltaarten hebben twee
wijken een ongunstige veiligheidssituatie: de Binnenstad en West. Ook een groot deel van de
aandachtsbuurten heeft een ongunstige veiligheidssituatie.
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Veilig uitgaan en veilige evenementen

De coronapandemie heeft veel invloed op het uitgaansleven en evenementen. Sinds de start van
de coronapandemie waren eet- en drinkgelegenheden met periodes gesloten en in andere
periodes onder voorwaarden open. De beperkingen waren het grootst voor discotheken,
nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden; deze zijn nauwelijks open geweest. Ook zijn veel
evenementen afgelast of aangepast. Dit heeft vanzelfsprekend ook invloed op bijvoorbeeld
overlast en criminaliteit in de Binnenstad, zoals uitgaansgeweld.

Het aantal respondenten dat in hun buurt wel eens overlast ervaart van horecagelegenheden,
zoals cafés, restaurants en snackbars, is ten opzichte van 2019 licht afgenomen. In 2021 ervaart
2% vaak overlast van horecagelegenheden in hun buurt. Hiermee voldoen we aan de IVP-
doelstelling.

Een andere doelstelling is dat maximaal 2% zich vaak onveilig voelt rondom uitgaans-
gelegenheden. Dit is niet gehaald. Net als in voorgaande jaren voelt 3% van de respondenten
zich vaak onveilig rondom uitgaansgelegenheden. Wel geven in 2021 minder respondenten aan
zich soms onveilig te voelen rondom uitgaansgelegenheden. Dit is tussen 2019 en 2021
afgenomen van 30% naar 25%. Mogelijke oorzaak hiervoor is de coronapandemie;
horecagelegenheden waren gedeeltelijk gesloten of onder voorwaarden open. Door de
maatregelen waren er minder bezoekers in de Binnenstad.

In vergelijking met 2019 waren er in 2021 minder openlijke geweldplegingen en mishandelingen.
Zowel in de totale gemeente als in de Binnenstad zien we een afname voor deze
geweldsdelicten. In de Binnenstad daalde het aantal openlijke geweldplegingen met 72%.
Daarnaast daalde het aantal mishandelingen in de Binnenstad met 40%. Dit is een sterkere
daling dan gemiddeld in de gemeente (-19%). Kijken we naar de ontwikkelingen van het aantal
mishandelingen dan zien we dat er met name tijdens de lockdown in het begin van de
coronapandemie en tijdens de gedeeltelijke en harde lockdown van half oktober 2020 tot en met
mei 2021 minder mishandelingen zijn geregistreerd. In deze periodes was de horeca (deels)
gesloten.

Problematische jeugd en jeugdgroepen

Eén van de onderwerpen die zich sinds de coronapandemie erg ongunstig heeft ontwikkeld is
jongerenoverlast. Hierdoor zijn de drie doelstellingen ten aanzien van jongerenoverlast niet
gehaald. Het aantal respondenten dat in hun buurt wel eens overlast ervaart van rondhangende
jongeren is toegenomen. De stijging is het grootst tussen 2019 en 2021. In 2021 ervaart 11%
vaak en 33% soms overlast van rondhangende jongeren in hun buurt. In 2019 was dit
respectievelijk 9% en 28%.

Ook steeg tussen 2019 en 2020 het aantal geregistreerde incidenten van jongerenoverlast van
5,5 naar 10,4 incidenten per 1.000 inwoners. Dit is een toename van 91%. In 2021 bleef het
aantal incidenten van jongerenoverlast hoog met 10,5 incidenten per 1.000 inwoners. De cijfers
worden beïnvloedt door de coronapandemie en de daarmee samenhangende sluiting van
scholen. In periodes dat scholen (gedeeltelijk) gesloten waren, lag het aantal incidenten van
jongerenoverlast een stuk hoger dan in dezelfde periode in 2019. Doordat jongeren meer thuis
zijn, zie je ze op sommige plekken meer op straat, bijvoorbeeld om bij te kletsen of voor een potje
voetbal. Soms met de nodige overlast en tot ergernis van buurtbewoners. Het gaat echter niet
altijd gepaard met ‘echte overlast’. De politie nuanceert daarom het aantal meldingen van
jongerenoverlast en geeft aan dat een deel van de meldingen gaat om het niet houden van 1,5
meter afstand of samenscholen. Ook de inschatting van professionals is dat de stijging van het
aantal registraties van jongerenoverlast grotendeels te verklaren is door de coronapandemie.
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Enerzijds doordat meldingen van het overtreden van coronaregels werden geregistreerd als
jongerenoverlast. Anderzijds doordat jeugd meer op straat was dan voor de coronapandemie
(bijvoorbeeld door sluiting van scholen en andere voorzieningen). Dit leidt tot meer overlast, maar
vindt de oorsprong wel in corona.
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Inleiding
Elke twee jaar verschijnt er in de gemeente ’s-Hertogenbosch een veiligheidsmonitor. Met daarin
inzichten in de actuele veiligheidssituatie en -ontwikkelingen in de gemeente ’s-Hertogenbosch.
De leidraad voor de veiligheidsmonitor is het Integraal Veiligheidsplan (IVP)2. In het IVP staan de
hoofdlijnen van het gemeentelijk veiligheidsbeleid beschreven. In de periode 2019-2022 zijn er
vier belangrijke prioriteiten genoemd:
1. Veilige en leefbare wijken en buurten
2. Veilig uitgaan en veilige evenementen
3. Problematische jeugd en jeugdgroepen
4. Ondermijning

De veiligheidsmonitor is gebaseerd op twee basisbronnen: politiegegevens en de vragenlijst
leefbaarheid & veiligheid. Afhankelijk van het onderwerp worden er ook andere bronnen gebruikt.
De meest recente cijfers gaan over het jaar 2021. Zo niet, dan staat dit in de tekst vermeld.

Naast cijfers komen ook verklaringen, achtergronden en maatregelen ten aanzien van overlast en
criminaliteit aan bod. Deze informatie is afkomstig van beleidsmedewerkers en (wijk-)
professionals/beroepskrachten van de gemeente en politie.

Wijkveiligheidsscans

Naast dat we elke twee jaar de veiligheidsmonitor opstellen, hebben we de afgelopen
bestuursperiode wijkveiligheidsscans uitgevoerd in alle wijken en dorpen binnen de gemeente.
Beschikbare informatie over de wijk is gebruikt en aangevuld met professionele beelden en een
korte wijkveiligheidsenquête. De resultaten hiervan zijn vervolgens met bewoners besproken,
zodat samen gezocht kan worden naar oplossingen voor de veiligheidsproblemen. Bijna alle
wijkveiligheidsscans zijn afgerond en een overkoepelende evaluatie wordt medio mei aan het
bestuur aangeboden.

De wijkveiligheidsscans verschillen op een aantal punten van deze veiligheidsmonitor. De
wijkveiligheidsscans schetsen een veiligheidsbeeld per wijk, terwijl deze monitor een
veiligheidsbeeld voor de hele gemeente schetst. Hierbij wordt ingegaan op meer
veiligheidsthema’s dan in de wijkveiligheidsscans. Daarnaast zijn de wijkveiligheidsscans een
eenmalig onderzoek, terwijl deze monitor elke twee jaar verschijnt. Meer informatie over de
wijkveiligheidsscans staat in §2.3.3.

Corona en veiligheid

Sinds maart 2020 heeft Nederland te maken met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19)3.
De coronapandemie en de maatregelen om verspreiding tegen te gaan hebben onder andere
invloed op overlast en criminaliteit. Bij de onderwerpen waar de coronapandemie of de
maatregelen een relatief grote invloed hebben gehad, worden de ontwikkelingen gedurende de
coronapandemie tekstueel besproken. Bij sommige onderwerpen worden hierbij ook figuren met
de ontwikkelingen per maand gepresenteerd. Hierdoor is (deels) de invloed van de
coronapandemie in cijfers terug te zien4.

2 Bron: Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 gemeente ’s-Hertogenbosch (oktober 2018).
3 In het gemeentelijke dashboard Gevolgen van Corona in ’s-Hertogenbosch wordt in de samenvatting een tijdlijn
met belangrijke maatregelen gepresenteerd. Het dashboard is te vinden via: www.s-hertogenbosch.nl/corona
4 De verschillen per maand kunnen naast de coronapandemie ook andere oorzaken hebben, zoals verschillen in
weersomstandigheden.
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Leeswijzer

De veiligheidsmonitor bestaat uit twee delen:
 Deel 1: Veiligheidssituatie gemeente ’s-Hertogenbosch
 Deel 2: Veiligheidssituatie wijken en aandachtsbuurten

In deel 1 wordt ingegaan op de veiligheidssituatie en -ontwikkelingen van de totale gemeente
’s-Hertogenbosch. De opzet van de hoofdstukken sluit zoveel mogelijk aan bij het IVP. Het eerste
hoofdstuk gaat in op het ‘overkoepelend veiligheidsbeleid’. Hierbij wordt een algemeen beeld
geschetst van de veiligheidssituatie in de gemeente. Vervolgens wordt per hoofdstuk ingezoomd
op specifieke veiligheidsthema’s:
 Veilige en leefbare wijken en buurten
 Veilig uitgaan en veilige evenementen
 Problematische jeugd en jeugdgroepen
 Ondermijning
 Overige strategische thema’s

De resultaten zijn gekoppeld aan doelstellingen uit het IVP en andere ‘veiligheidsplannen’, zoals
de Begroting 20225 en het Regionaal Veiligheidsplan 2019-20226. De prioriteiten, ambities en
doelstellingen uit de veiligheidsplannen staan in grijze blokken. Met vinkjes en kruisjes wordt
duidelijk of een doelstelling wordt behaald:
Voldoet (momenteel) aan de doelstelling
Voldoet (nog) niet aan de doelstelling, maar heeft zich wel gunstig ontwikkeld
Voldoet (nog) niet aan de doelstelling en heeft zich ongunstig ontwikkeld

Bij het presenteren van de resultaten wordt gebruik gemaakt van grafieken. Hierbij worden de
ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar gepresenteerd. Bij enkele onderwerpen worden
daarnaast door middel van kaarten ook de resultaten op wijk- of buurtniveau gepresenteerd. In
bijlage C is een overzichtskaart van alle wijken en buurten in de gemeente opgenomen.

In deel 2 wordt ingegaan op de veiligheidssituatie, -ontwikkelingen en aandachtspunten van de
verschillende wijken, dorpen en aandachtsbuurten7 in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Ook komen
enkele andere buurten aan bod, die aandacht vragen op het thema veiligheid8.

Het rapport bevat de volgende bijlagen:
 Doelstellingen IVP en Begroting
 Onderzoeksverantwoording
 Overzichtskaart wijken en buurten in ’s-Hertogenbosch

5 Bron: Begroting 2022: https://s-hertogenbosch.begroting-2022.nl/ .
In bijlage A is een overzicht opgenomen uit welk veiligheidsplan welke doelstelling afkomstig is.
6 Bron: Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022 (november 2018). In het RVP zijn geen ‘concrete’
doelstellingen opgenomen. Wel komen de onderwerpen genoemd in het RVP in dit rapport zoveel mogelijk aan
bod.
7 De aandachtsbuurten van de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn: de Gestelse buurt, Hinthamerpoort zuid, de
Hambaken, de Sprookjesbuurt, de Muziekinstrumentenbuurt, de Edelstenenbuurt, Orthen west en Boschveld.
Aanvullend worden ook de Schutskamp en de Kruiskamp meegenomen.
8 Dit wordt aangevuld met buurten met een ongunstige veiligheidssituatie.
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Deel 1: Veiligheidssituatie
gemeente ’s-Hertogenbosch
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1. Overkoepelend veiligheidsbeeld
In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de verschillende prioriteiten van de gemeente.
Daarnaast werken we met een overkoepelende veiligheidsdoelstelling. Daarbij maken we
gebruik van de indicatoren ‘totaal aantal misdrijven’ en ‘rapportcijfer veiligheid van de buurt’.
Deze twee indicatoren geven een algemene indicatie van respectievelijk de objectieve en
subjectieve veiligheid in ’s-Hertogenbosch.

Indicatoren:
 In 2022 zijn er maximaal 60 misdrijven per 1.000 inwoners.

 In 2022 is het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt minimaal een 7,3.

1.1 Algemene indicatie objectieve veiligheid
Geregistreerde misdrijven

Een algemene indicatie van de objectieve veiligheid is het totaal aantal geregistreerde misdrijven.
Misdrijven zijn relatief zware strafbare feiten. Bijvoorbeeld diefstal, mishandeling of vernieling. In
2021 registreerde de politie bijna 8.400 misdrijven in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dat komt
neer op 53,8 misdrijven per 1.000 inwoners (zie afbeelding 1). Hiermee wordt voldaan aan de
doelstelling uit het Integraal Veiligheidsplan dat er maximaal 60 misdrijven per 1.000 inwoners
zijn in 2022.

In 2021 waren er 8% minder misdrijven dan in 2019. De coronapandemie is van invloed geweest
op het aantal misdrijven in de gemeente (zie afbeelding 2). Toen in maart 2020 de eerste
lockdown werd afgeroepen, daalde het aantal geregistreerde misdrijven sterk, zowel in
’s-Hertogenbosch als gemiddeld in Nederland. Vanaf mei 2020 vinden de eerste versoepelingen
plaats en vanaf juli 2020 is er weer meer mogelijk. Zo mogen horeca, musea, theaters en
bioscopen weer meer bezoekers ontvangen. Dit is ook terug te zien in de cijfers. Vanaf juli 2020
vinden er weer ongeveer evenveel misdrijven plaats als in 2019.

Vanaf half oktober 2020 geldt er weer een gedeeltelijke lockdown, waarbij onder andere de
horeca wordt gesloten. Vanaf half december 2020 geldt er een strenge lockdown, waarbij onder
andere de niet-essentiële winkels worden gesloten. In januari 2021 wordt een avondklok
ingevoerd, waarbij mensen niet zonder goede reden naar buiten mogen na 21 uur. Er vinden
vanaf februari enkele kleine versoepelingen plaats, zoals in maart winkelen op afspraak. Eind
april vinden er meerdere versoepelingen plaats, zoals het einde van de avondklok, winkelen
zonder afspraak en de terrassen mogen open. Daarna volgen meer versoepelingen. De harde
lockdown van half december 2020 tot eind april 2021 zien we terug in het aantal geregistreerde
misdrijven. Dit aantal was lager dan in voorgaande jaren. Zo waren er in de eerste vier maanden
van 2021 21% minder misdrijven dan in dezelfde maanden in 2019.

Vanaf juni 2021 is het aantal misdrijven weer vergelijkbaar met voorgaande jaren. Vervolgens is
er een negatieve ontwikkeling te zien; in de laatste vier maanden van 2021 zijn er meer
misdrijven geregistreerd dan in dezelfde maanden in 2019 (+7%).
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Afbeelding 1: Totaal aantal misdrijven per 1.000 inwoners

Bron: Politie

Afbeelding 2: Aantal misdrijven per maand

Bron: Politie

Op een kaart wordt weergegeven in welke mate misdrijven plaatsvinden in de verschillende
buurten in de gemeente (zie afbeelding 3). Met blauwe en oranje kleuren wordt aangegeven of
een buurt gunstig of ongunstig scoort. Relatief de meeste misdrijven vonden in 2021 plaats in de
buurten Binnenstad centrum, Binnenstad oost, het Zand, Orthenpoort, Rosmalen centrum,
Vlietdijk, de Rompert, Willemspoort, Ertveld en Vinkeloord. In deze buurten werden meer dan 80
misdrijven per 1.000 inwoners geregistreerd9.

Veruit de meeste misdrijven vinden doorgaans plaats in de Binnenstad. In de Binnenstad zorgt
de concentratie van veel mensen in een relatief klein gebied met uiteenlopende functies, zoals
winkels en horeca, voor een hoger incidentenpatroon als het gaat om overlast en criminaliteit.
Door de coronapandemie waren er minder bezoekers in de Binnenstad. Dit kwam onder andere
door de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en de (tijdelijke) sluiting van bijvoorbeeld
horecagelegenheden, niet-essentiële winkels en publiek toegankelijke locaties zoals musea,
theaters en bioscopen. De daling van het aantal misdrijven in de Binnenstad was dan ook groter
dan gemiddeld in de gemeente. In 2021 waren er 22% minder misdrijven in de Binnenstad dan in
2019 (zie afbeelding 1).

9 De politiecijfers worden gepresenteerd voor buurten met ten minste 100 huishoudens. 5 van de 10 buurten waar
relatief veel misdrijven plaatsvinden betreffen relatief kleine buurten (minder dan 300 huishoudens). Hierdoor kan
het aantal misdrijven per 1.000 inwoners met absoluut een klein aantal misdrijven relatief hoog uitvallen.

Gemeente 's-Hertogenbosch
2021 53,8

2020 57,0

2019 58,9

2018 57,6

2017 64,2

Binnenstad

2021 137,2

2020 146,3

2019 178,1

2018 176,6

2017 203,8
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Afbeelding 3: Aantal misdrijven per 1.000 inwoners per buurt (2021)

Bron: Politie

Positie ’s-Hertogenbosch landelijk

Hoe doet de gemeente ’s-Hertogenbosch het qua geregistreerde criminaliteit vergeleken met
andere (grote) gemeenten en gemiddeld in Nederland? Gemiddeld in Nederland werden er vorig
jaar 42 misdrijven per 1.000 inwoners geregistreerd. Dat is minder dan in ’s-Hertogenbosch. Dit is
te verklaren doordat er in stedelijk gebied meer criminaliteit is.

Vergeleken met de andere grote Noord-Brabantse gemeenten (B5) Breda, Eindhoven, Helmond
en Tilburg doet ’s-Hertogenbosch het redelijk gemiddeld. In ’s-Hertogenbosch worden ongeveer
evenveel misdrijven geregistreerd als in Breda en Helmond. In Eindhoven ligt het aantal
misdrijven hoger dan in de andere B5 gemeenten. Dit is waarschijnlijk te verklaren aan de hand
van stedelijkheid. Eindhoven behoort tot de 5 grootste gemeenten van Nederland.

Afbeelding 4: Aantal misdrijven per 1.000 inwoners in Nederland en B5-gemeenten

Bron: Politie, CBS
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Geregistreerde verdachten

Naast het aantal geregistreerde misdrijven, geeft ook het aantal (geregistreerde) verdachten een
algemene indicatie van de objectieve veiligheid. Hiervoor gebruiken we gegevens van het CBS10.
In 2021 telde de gemeente ’s-Hertogenbosch gemiddeld 8,8 verdachten per 1.000 inwoners. Dit
is meer dan de helft minder dan 10 jaar geleden (18,7 verdachten per 1.000 inwoners in 2011).
Het aandeel verdachten is in ’s-Hertogenbosch iets hoger dan gemiddeld in Nederland (7,8 per
1.000 inwoners in 2021).

Afbeelding 5: Totaal aantal verdachten per 1.000 inwoners in de gemeente ’s-Hertogenbosch

Bron: CBS StatLine

Het CBS presenteert naast het totaal aantal verdachten, ook het aantal verdachten voor enkele
categorieën misdrijven11. In 2021 is het aandeel verdachten het hoogst bij de vermogens-
misdrijven (zoals diefstallen, inbraken, heling, oplichting, valsheid in geschifte en witwassen).
Vervolgens is het aandeel verdachten het hoogst bij de gewelds- en seksuele misdrijven (zoals
mishandeling, bedreiging, stalking en zedenmisdrijven), verkeersmisdrijven (zoals verlaten plaats
ongeval, rijden onder invloed, joyriding) en vernieling en openbare orde (zoals vernielingen,
openlijke geweldplegingen, huisvredebreuk, brandstichting, discriminatie en misdrijven tegen het
openbaar gezag). In mindere mate worden er personen verdacht van het plegen van
drugsmisdrijven (verboden drugsbezit of drugshandel, zoals bereiden, verwerken, verkopen,
afleveren drugs) en vuurwapenmisdrijven (zoals verboden wapenbezit en wapenhandel).

Afbeelding 6: Aantal verdachten per 1.000 inwoners naar categorie misdrijf in de gemeente ’s-Hertogenbosch (2021)

Bron: CBS StatLine

10 Bron: CBS StatLine (verdachten van misdrijven). De cijfers van 2020 en 2021 zijn voorlopige cijfers.
11 De indeling naar categorieën misdrijven van het CBS wijkt af van de indelingen die verder in de
veiligheidsmonitor wordt gebruikt. Om inzichtelijk te maken wat het CBS onder een categorie rekent, worden er
per categorie enkele voorbeelden genoemd.

Verdachten
2021 8,8

2020 9,2

2019 10,0

2018 10,3

2017 11,2

2011 18,7
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Naast het CBS presenteert ook de KIS Wijkmonitor12 gegevens over verdachten. Zij presenteren
onder andere het aantal verdachten per wijk. In 2020 is het aantal verdachten het hoogst in
Graafsepoort, Noord en West. In deze wijken werden respectievelijk 14, 10 en 10 personen
verdacht van het plegen van een misdrijf per 1.000 inwoners.

Afbeelding 7: Totaal aantal verdachten per 1.000 inwoners naar wijk (2020)

Bron: KIS Wijkmonitor

De KIS Wijkmonitor kijkt ook naar verschillen tussen groepen inwoners. Als we hiernaar kijken,
dan zien we dat in de gemeente ’s-Hertogenbosch het aantal verdachten per 1.000 inwoners het
hoogst is onder groepen met een migratieachtergrond. Zo is het aantal verdachten onder
inwoners met een Midden- en Oost Europese, Zuid Europese, Turkse, Marokkaanse,
Surinaamse of Antilliaanse achtergrond relatief hoog, net als onder inwoners uit
vluchtelingenlanden. Onder deze groepen worden ten minste 15 personen per 1.000 inwoners
verdacht van het plegen van een misdrijf. Bij mensen zonder migratieachtergrond is dit 6
verdachten per 1.000 inwoners.

Wel is het aantal verdachten sinds 2010 sterker gedaald onder mensen met een
migratieachtergrond dan onder mensen zonder migratieachtergrond. Zo daalde het aantal
verdachten tussen 2010 en 2020 onder mensen met een migratieachtergrond van 40 naar 18
verdachten per 1.000 inwoners en bij mensen zonder migratieachtergrond van 12 naar 6
verdachten per 1.000 inwoners. De verschillen tussen de verschillende groepen inwoners zijn
kleiner geworden, maar zijn wel nog aanwezig.

12 Bron: Kennisplatform Inclusief Samenleven: https://kis-wijkmonitor.nl/dashboard/dashboard/veiligheid. De
meest recente cijfers gaan over 2020. Het KIS presenteert afgeronde aantallen per 1.000 inwoners.
N.B. de relatieve cijfers van de KIS Wijkmonitor wijken iets af van het CBS.
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1.2 Algemene indicatie subjectieve veiligheid
Een algemene indicatie van de subjectieve veiligheid is het rapportcijfer voor de veiligheid in de
buurt. In 2021 geven respondenten hiervoor gemiddeld een 6,9. Dit is iets lager dan in 2019. Om
aan de doelstelling uit het Integraal Veiligheidsplan te voldoen moet het rapportcijfer stijgen naar
minimaal een 7,3. Dat is niet gelukt. In § 2.3 wordt verder ingezoomd op de beoordeling van de
veiligheid in de buurt.

Afbeelding 8: Welk rapportcijfer geeft u voor…?

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid

De veiligheid in uw  buurt
2021 6,9

2019 7,0

2017 6,9
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2. Veilige en leefbare wijken en buurten
De veiligheid en leefbaarheid van onze wijken en buurten kunnen onder druk staan door
verschillende vormen van overlast, geweld en vermogenscriminaliteit. We richten ons op twee
deelthema’s in het bijzonder, namelijk ‘Overlast, geweld op het snijvlak van Zorg & Veiligheid’
en ‘Vermogenscriminaliteit en High Impact Crimes’. In bepaalde delen van de stad komen
verschillende van deze bedreigingen bij elkaar. Dit zijn onze aandachtswijken en –buurten.
Voor deze wijken en buurten volgen we een speciale gebiedsgerichte aanpak. Op deze manier
voeren we maatwerk per wijk.

2.1 Overlast en geweld op het snijvlak van Zorg & Veiligheid
Het accent ligt hier op complexe sociale gevallen – individuen of gezinnen – waarbij sprake is
van overlast en soms ook geweld. De overlast kan betrekking hebben op geluid, stank en
andere vormen van verloedering, verbale uitingen. Psychiatrische factoren spelen vaak een rol,
net als alcohol en/of drugs. Zowel de veiligheid van deze personen zelf als die van
omwonenden/omgeving kan in het gedrang zijn. Dit soort complexe, soms snel escalerende
situaties trekken een stevige wissel op de veiligheid en leefbaarheid van wijken en buurten.
Door factoren zoals afnemende intramurale zorg en groeiende complexiteit, in bepaalde
opzichten zelfs ‘tweedeling’ van de samenleving, komt dit fenomeen vaker voor dan in het
verleden. We intensiveren onze aanpak op dit thema.

Doelstelling 2022:
Een zodanige infrastructuur van samenwerkende professionals en toegesneden voorzieningen
in stand houden dat de veiligheid van en rond personen en gezinnen in alle gevallen van een
aanvaardbaar niveau is of zo snel mogelijk weer wordt. Deze infrastructuur sluit aan op, maakt
zo goed mogelijk gebruik van de mogelijkheden van de samenleving zelf.

Indicatoren:
 In 2022 ervaart maximaal 4% van de inwoners vaak overlast van buurtbewoners

 In 2022 zijn er maximaal 4 incidenten van overlast door personen met verward gedrag
per 1.000 inwoners.

2.1.1 Woonoverlast

Ervaren woonoverlast

Tijdens de coronapandemie waren er meer mensen thuis. Bijvoorbeeld door thuiswerken,
thuisonderwijs en gesloten sport- en horecagelegenheden. Doordat er meer mensen thuis waren,
leefden we meer ‘op elkaars lip’. Dit kan leiden tot woonoverlast.

Het aantal respondenten dat in hun buurt wel eens overlast ervaart van buurtbewoners neemt
sinds 2017 toe. In 2021 ervaart 7% vaak en 30% soms overlast van buurtbewoners. Een
doelstelling in het Integraal Veiligheidsplan is dat er in 2022 maximaal 4% van de inwoners vaak
overlast van buurtbewoners ervaren. Dat is niet gehaald.

Op basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor overlast
van buurtbewoners berekend (zie bijlage B). De ervaren overlast is relatief groot in de buurten de
Hofstad, de Bossche Pad, Grevelingen, Graafsebuurt zuid, de Reit, de Hambaken, de
Muziekinstrumentenbuurt, Maasstroom en de Schutskamp.
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Afbeelding 9: Ervaren van overlast/intimidatie door buurtbewoners

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid

Afbeelding 10: Buurtscore voor overlast van buurtbewoners

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid 2021

Het aantal respondenten dat aangeeft dat er in hun buurt wel eens sprake is van intimiderende
buurtbewoners is ten opzichte van 2019 afgenomen. In 2021 is er volgens 2% vaak sprake van
intimiderende bewoners in hun buurt en volgens 9% soms.
Op basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor intimidatie
door buurtbewoners berekend. De ervaren intimidatie door buurtbewoners is relatief groot in de
Gestelse buurt, de Muziekinstrumentenbuurt, Orthen en Orthen west.
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Geregistreerde woonoverlast

Sinds 2017 neemt het aantal incidenten van burengerucht toe. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om
burenruzies. Sinds de start van de coronapandemie stijgt het aantal incidenten sterker dan
daarvoor. Zo steeg tussen 2019 en 2021 het aantal incidenten van burengerucht met 43% van
3,0 naar 4,3 incidenten per 1.000 inwoners.
In Bazeldonk, Graafsebuurt zuid, de Slagen, de Haren, de Reit, de Sprookjesbuurt, de
Muziekinstrumentenbuurt, de Edelstenenbuurt, Maasstroom, Maasoever en Ertveld waren het
afgelopen jaar relatief veel incidenten van burengerucht. In deze buurten werden in 2021
minimaal 8 incidenten van burengerucht per 1.000 inwoners geregistreerd.

De politie registreert ook incidenten van ruzie/twist. Dit is geen fysiek geweld, maar betreft
bijvoorbeeld scheldpartijen, ruzies en andere conflicten. Het aantal incidenten van ruzie/twist
steeg tussen 2017 en 2020. Vervolgens daalde het aantal incidenten in 2021 weer naar het
niveau van 2019. In 2021 gaat het om 14,6 incidenten van ruzie/twist per 1.000 inwoners.
In het Zand, de Gestelse buurt, de Bossche Pad, Orthenpoort, de Donk, de Sprookjesbuurt en de
Edelstenenbuurt waren relatief veel incidenten van ruzie/twist. In deze buurten werden het
afgelopen jaar minimaal 30 incidenten van ruzie/twist per 1.000 inwoners geregistreerd.

Sinds de start van de coronapandemie stijgt het aantal incidenten van geluidsoverlast. Tussen
2019 en 2021 verdubbelde het aantal incidenten. In 2019 waren er 9,0 incidenten van
geluidsoverlast per 1.000 inwoners. Dit steeg naar 18,2 incidenten per 1.000 inwoners in 2021.
Bij geluidsoverlast kan het gaan om geluidsoverlast van horeca, geluidsoverlast van
evenementen of ‘overige’ geluidsoverlast. In 2021 gaat het bij 99% van de geregistreerde
incidenten om ‘overige’ geluidsoverlast.
Relatief de meeste incidenten werden geregistreerd in Binnenstad centrum, Binnenstad oost, het
Zand, de Gestelse buurt en de Haren. In deze buurten werden minimaal 40 incidenten van
geluidsoverlast per 1.000 inwoners geregistreerd.

Afbeelding 11: Aantal incidenten van burengerucht, ruzie/twist en geluidshinder per 1.000 inwoners

Bron: Politie

Burengerucht

2021 4,3

2020 3,8

2019 3,0

2018 2,8

2017 2,5

Ruzie/tw ist

2021 14,6

2020 15,6

2019 14,5

2018 13,7

2017 12,6

Geluidshinder

2021 18,2

2020 13,3

2019 9,0

2018 10,6

2017 11,4
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Aanpak woonoverlast

De gemeente pakt de regie op de aanpak van woonoverlast op basis van afspraken. Onder
andere vanuit het convenant Gegevensuitwisseling bestrijding woonoverlast en vanuit de
mogelijkheden die de Wet aanpak woonoverlast biedt. Deze wet, inwerking getreden op 1 juli
2017, is inmiddels uitgegroeid tot een bruikbaar instrument. Politie, corporaties en gemeenten
maken steeds meer gebruik van de mogelijkheden die de Wet aanpak woonoverlast biedt.

Gemeenten en corporaties zetten blijvend in op het voorkomen of aanpakken van (zware)
overlast en woonfraude en het signaleren van (complexe) problematiek. Uitgangspunt daarbij is
om problematiek snel te signaleren en woonoverlast in de kiem te smoren voordat het escaleert
tot een burenconflict. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen niet-willers en niet-kunners. Voor
de laatste categorie wordt gezorgd voor passende huisvesting (zoals time-out voorzieningen en
hostels). Daarnaast is een voorziening langdurig verblijf in voorbereiding.

Bestanddelen/instrumenten die onderdeel uitmaken van de aanpak zijn onder andere buurt-
bemiddeling, gedragsaanwijzing (Wet aanpak woonoverlast) en selectieve woningtoewijzing (Wet
bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek). De aanpak woonoverlast wordt afgestemd
met de aanpakken overlast personen met verward gedrag, drugsoverlast en huiselijk geweld.

2.1.2 Overlast van verwarde personen en daklozen

Ervaren overlast

Het aantal respondenten dat in hun buurt wel eens overlast ervaart van daklozen neemt sinds
2017 toe. In 2021 ervaart 4% vaak en 12% soms overlast van daklozen. Op basis van de
antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor overlast van daklozen
berekend. Veruit de meeste overlast wordt ervaren in de Binnenstad, met name in Binnenstad
centrum, Binnenstad oost en het Zand. Ook in de Hofstad, Graafsebuurt zuid, Aawijk noord,
Boschveld en Paleiskwartier ervaren relatief veel respondenten overlast.

Ook het aantal respondenten dat aangeeft dat er in hun buurt wel eens sprake is van overlast
van verwarde personen neemt sinds 2017 toe. In 2021 geeft 3% van de respondenten aan dat in
hun buurt vaak overlast is van verwarde personen en nog eens 16% geeft aan dat dit soms
voorkomt.

Afbeelding 12: Overlast van daklozen en verwarde personen

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid
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Op basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor overlast
van verwarde personen in de buurt berekend. De ervaren overlast is relatief groot in de
Binnenstad. Ook in de buurten de Bossche Pad, Grevelingen, de Hinthamerpoort, Graafsebuurt
zuid, Aawijk noord, de Buitenpepers, de Slagen, de Reit, de Edelstenenbuurt, Orthen en
Boschveld wordt relatief veel overlast ervaren van verwarde personen.

Naast de mate waarin overlast wordt ervaren, is respondenten ook gevraagd hoe vaak zij zich
onveilig voelen in de buurt van verwarde personen. In 2021 voelt 7% zich vaak en 29% zich
soms onveilig in de buurt van verwarde personen. Dit is ongeveer hetzelfde als twee jaar
geleden. In de Binnenstad voelen relatief veel respondenten zich vaak onveilig in de buurt van
verwarde personen (17%).

Afbeelding 13: Buurtscore voor overlast van verwarde personen in de buurt

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid 2021

Geregistreerde overlast

In 2020 en 2021 zijn er meer incidenten van overlast door daklozen geregistreerd dan in 2019.
Met name in de periode augustus 2020 t/m augustus 2021 was het aantal incidenten relatief
hoog. Vanaf september 2021 neemt het aantal incidenten weer af in vergelijking met dezelfde
periode een jaar eerder. In 2021 vonden er gemiddeld 3,8 incidenten van overlast door daklozen
plaats per 1.000 inwoners. In 2021 werden relatief de meeste overlastincidenten door daklozen
geregistreerd in de buurten Binnenstad centrum, Binnenstad oost, het Zand, Orthenpoort,
Boschveld, Willemspoort en Heeseind. In deze buurten werden minimaal 10 incidenten van
overlast door daklozen per 1.000 inwoners geregistreerd.

Het aantal incidenten van overlast door personen met verward gedrag is sinds de start van de
coronapandemie sterk gestegen. Tussen 2019 en 2021 steeg het aantal incidenten van 5,2 naar
8,1 incidenten per 1.000 inwoners. Dit komt neer op een stijging van 56%. Een doelstelling in het
Integraal Veiligheidsplan was dat er in 2022 maximaal 4 overlastincidenten zijn door personen
met verward gedrag per 1.000 inwoners. Dat is niet gehaald.
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Afbeelding 14: Aantal incidenten van overlast door daklozen en verwarde personen per 1.000 inwoners

Bron: Politie

Op een kaart wordt weergegeven in welke mate er overlastincidenten door personen met verward
gedrag waren in de verschillende buurten in 2021. Met blauwe en oranje kleuren wordt
aangegeven of een buurt gunstig of ongunstig scoort. Veruit de meeste overlastincidenten
werden geregistreerd in de buurten Binnenstad oost, de Hofstad, Binnenstad noord, het Zand,
Graafsebuurt zuid, Graafsebuurt noord, Orthenpoort, Binckhorst en Willemspoort. In deze
buurten werden minimaal 20 incidenten van overlast door personen met verward gedrag per
1.000 inwoners geregistreerd.

Afbeelding 15: Aantal incidenten van overlast door verwarde/overspannen personen per 1.000 inwoners per buurt (2021)

Bron: Politie

Overlast door daklozen
2021 3,8

2020 4,1

2019 2,6

2018 3,4

2017 2,5

Overlast door verw arde personen

2021 8,1

2020 7,0

2019 5,2

2018 5,1

2017 5,0
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Aanpak overlast door verwarde personen

De problematiek rondom personen met verward gedrag heeft in de samenleving veel aandacht.
Landelijk deden zich enkele ernstige incidenten voor. De politie en woningcorporaties ervaren
een toename van mensen met psychische klachten in de wijken. Hierdoor wordt de integrale
aanpak van complexe casuïstiek en vroegsignalering/preventie van escalatie extra belangrijk.

Op de schaal van de regio Brabant-Oost heeft ten behoeve van de aanpak verwarde personen
het project ‘Verward en dan…’ en projecten voor de invoering van de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) gedraaid. Daarnaast zijn deze
onderwerpen belegd in het regionaal overleg Wvggz en de Programmaraad Zorg en Veiligheid.
Inmiddels loopt in de regio sinds 2020 de pilot Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde
intensieve zorg. Dit betreft een sluitende aanpak voor personen met een ernstige psychiatrische
aandoening en/of een licht verstandelijke beperking die ook andere problemen hebben (zoals
een verslaving) die daardoor gevaarlijk gedrag vertonen of een risico hebben op gevaarlijk
gedrag. Vanuit ’s-Hertogenbosch zijn er sinds het begin 6 cliënten geïncludeerd in de
ketenveldnorm.

In de subregio Meierij en Bommelerwaard zijn het crisisinterventieteam (CIT) van Farent en het
Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB) actief. Het CIT is een integraal team dat 24/7
bereikbaar en inzetbaar is voor mensen die (acuut) psychosociale ondersteuning nodig hebben.
Het team werkt hierbij nauw samen met politie, CvTB en Reinier van Arkel (GGZ). Het CvTB
biedt sinds 2008 een integraal hulpaanbod (zoals toeleiding naar passende zorg en behandeling
voor de mensen met de meest complexe problemen. Sinds 2020 zijn de taken uitgebreid met de
uitvoering van de gemeentelijke taken in de Wvggz.

Daarnaast wordt in de subregio Meierij en Bommelerwaard het Uitvoeringsprogramma
beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) uitgevoerd. Onder het motto ‘wonen
is de beste zorg’ wordt gekeken naar passende huisvesting voor de meest kwetsbare inwoners.
Het palet aan woonzorgvormen wordt de komende tijd getransformeerd. Onderdeel van dit palet
zijn de kleinschalige opvangvoorzieningen, woningen voor uitstroom uit BW en MO, Housing First
(gestart in 2019) een tweede hostel (BW, realisatie in 2022/Q1) en een voorziening langdurig
verblijf (VLV, beoogde realisatie afhankelijk van beroepsprocedure).

Op lokaal niveau hebben de gemeentelijke regisseurs en de regisseurs zorg en veiligheid (inzet
op pers, publiek en politiek gerelateerde casuïstiek) een regietaak ten aanzien van de zorg en
aanpak van kwetsbare personen die verward kunnen zijn. Verder werkt de gemeente
’s-Hertogenbosch vanuit Thuis in de Wijk met de doorbraakmethode van het Instituut voor
Publieke Waarden.

Op de schaal van de gemeente ’s-Hertogenbosch en Vught wordt integraal samengewerkt door
partners die betrokken zijn bij de aanpak personen met verward gedrag. Dit gebeurt middels een
actieoverleg. Door intensieve samenwerking tussen politie en CIT kan zorgcasuïstiek sneller en
beter worden overgedragen aan de zorgsector. Hierdoor krijgt de politie weer ruimte voor de
invulling van haar eigen taak. Doordat de gemeente haar regietaak heeft uitgebreid (met regie
ten behoeve van de inwoner) kunnen verder het CIT en het CvTB zorgcasuïstiek sneller
overdragen waardoor zij zich beter kunnen focussen op hun kerntaak.
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Aanpak overlast door daklozen

Dat in de Binnenstad de meeste overlast door daklozen plaatsvindt is volgens professionals
logisch. In de Binnenstad zit de dag- en nachtopvang het Inloopschip en de dag- en nachtopvang
voor drugsverslaafden van Novadic-Kentron.

Het streven is de overlast zoveel mogelijk te verminderen. In 2021 zijn er daarom diverse
maatregelen ingezet rondom de Wilhelminabrug en de Oranje Nassaulaan:
 Er is een beheergroep gestart met omwonenden, handhavende partijen en zorgpartijen onder

de regie van de gemeente. De (ervaren) overlast en bijbehorende maatregelen worden daar
gemonitord. In 2021 heeft het eerste onderzoek plaatsgevonden naar de leefbaarheid &
veiligheid in de omgeving13.

 Er is wekelijks op maandagmiddag een inloop bij het stadsklooster San Damiano waar
mensen terecht kunnen voor een kop koffie, een goed gesprek en kunnen prikken in de
omgeving. De Loods, de Fransiscanen en het Straatpastoraat verzorgen deze inloop.

 Alle mensen die veelvuldig overlast veroorzaken zijn gekoppeld aan een regiemedewerker
van de gemeente om te zorgen dat mensen de juiste zorg/ondersteuning krijgen. Daarnaast
is er intensief ingezet op het uitplaatsen van mensen naar de juiste zorgvoorziening in de
regio of elders in het land.

 Er is een straatcoach ingezet voor 8 uur per dag van OVZV. De straatcoach werkt samen met
Novadic-Kentron en de handhavende partijen. Zij kunnen het goede gesprek aangaan en
waar nodig Novadic-Kentron of de handhavende partijen inschakelen.

 Er zijn bloembakken geplaatst op de hoeken van de Wilhelminabrug om hangen tegen te
gaan. Ook zijn er alcoholverbodsbordjes geplaatst bij de Wilhelminabrug.

 In 2021 is er besloten om in 2022 een pilot te starten met camera’s bij de Wilhelminabrug.
De aanpak is gebaseerd op samenwerking tussen omwonenden, handhavende partijen (politie,
stadstoezicht en OVZV), zorgpartijen (CvTB, Farent/CIT, gemeente, Reinier van Arkel,
Maatschappelijke Opvang Den Bosch en Novadic-Kentron) en gemeente.

13 Monitor leefbaarheid & veiligheid, omgeving dag- en nachtopvang Oranje Nassaulaan en Wilhelminabrug, 2021, Dimensus
beleidsonderzoek
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2.1.3 Alcohol- en drugsoverlast

(Overmatig) alcohol- en drugsgebruik

In de gezondheidsmonitoren van de GGD worden vragen gesteld over (overmatig) alcohol- en
drugsgebruik. Deze onderzoeken vinden plaats onder jongeren, volwassenen en ouderen. In
onderstaande afbeeldingen worden de resultaten uit het onderzoek onder jongeren (2019) en
volwassenen (2020) gepresenteerd. De formuleringen in de vragenlijsten van jongeren en
volwassenen verschillen van elkaar. Hierdoor zijn de antwoorden van jongeren niet (één-op-één)
te vergelijken met de antwoorden van volwassenen.

In 2019 heeft gemiddeld 21% van de jongeren (12 t/m 18 jaar) in de afgelopen 4 weken bij één
gelegenheid 5 glazen alcohol of meer gedronken (binge drinker). Dit wordt vaker dan gemiddeld
aangegeven door jongeren uit Binnenstad en Vinkel. Daarnaast heeft gemiddeld 5% van de
jongeren in de afgelopen 4 weken drugs gebruikt. Hierbij gaat het veelal om wiet of hasj (5%) en
minder vaak om lachgas (0,2%) of andere drugs (XTC, cocaïne, paddo’s, amfetaminen, LSD,
GHB en/of heroïne) (0,7%). Jongeren uit de Binnenstad en Muntel/Vliert hebben in de afgelopen
vier weken vaker drugs gebruikt dan gemiddeld (zie afbeelding 16a).

Afbeelding 16: Alcohol- en drugsgebruik
a) onder jongeren (12 t/m 18 jaar) b) onder volwassenen (19 t/m 64 jaar)

Bron: GGD Jongerenmonitor 2019 GGD Gezondheidsmonitor volwassenen 2020



27

In 2020 is gemiddeld 8% van de volwassenen (19 t/m 64 jaar) bingedrinker. Zij drinken minimaal
één keer per week op één dag 6 glazen alcohol of meer. Daarnaast gebruikt 9% van de
volwassenen in het afgelopen jaar (af en toe) softdrugs en 5% (af en toe) harddrugs. In de
Binnenstad en Muntel/Vliert geven relatief veel respondenten aan (af en toe) softdrugs te
gebruiken. Daarnaast geven relatief veel respondenten uit Muntel/Vliert en Graafsepoort aan (af
en toe) harddrugs te gebruiken (zie afbeelding 16b).

Aan ouderen (65-plussers) zijn alleen vragen gesteld over alcoholgebruik. In 2020 is gemiddeld
5% van de ouderen bingedrinker. Dit aandeel is het hoogst in de Binnenstad (10%) en
Muntel/Vliert (9%).

Ervaren alcohol- en drugsoverlast

Het aantal respondenten dat aangeeft dat er in hun buurt wel eens dronken mensen op straat zijn
is afgenomen ten opzichte van 2017. In 2021 geeft 7% van de respondenten aan dat dit vaak
voorkomt in hun buurt en nog eens 23% soms. Op basis van de antwoorden die respondenten
hebben gegeven is de buurtscore voor dronken mensen op straat berekend. Veruit de meeste
overlast wordt ervaren in de Binnenstad. Ook in de Bossche Pad, de Hinthamerpoort,
Graafsebuurt zuid en Paleiskwartier ervaren respondenten relatief veel overlast door dronken
mensen op straat.

Aan de respondenten is ook gevraagd hoe vaak overlast drugsgebruik of drugshandel, zoals op
straat of rond coffeeshops, voorkomt in hun buurt. In 2021 geeft 12% van de respondenten aan
dat in hun buurt vaak overlast is van drugsgebruik of drugshandel en volgens 17% soms. Dit is
ongeveer hetzelfde als in 2019. Op basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven
is de buurtscore voor drugsgebruik of drugshandel berekend. Ook hiervan is de ervaren overlast
het hoogst in de Binnenstad. Maar ook in de Bossche Pad, Grevelingen, de Hinthamerpoort,
Graafsebuurt zuid, de Slagen, de Rompert, de Edelstenenbuurt, Boschveld en de Schutskamp
ervaren respondenten relatief veel overlast door drugsgebruik of drugshandel.

Afbeelding 17: Ervaren van alcohol en drugsoverlast in de buurt

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid
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Landelijk en lokaal zijn er signalen over een toename van (overlast door) het gebruik van
lachgas. Dit jaar is daarom voor het eerst gevraagd in welke mate mensen overlast ervaren door
het gebruik van lachgas, zoals metalen patronen op straat. Gemiddeld 6% van de inwoners
ervaart hier vaak overlast van en 16% soms. Overlast door het gebruik van lachgas wordt relatief
veel ervaren in de buurten Binnenstad noord, Aawijk zuid, de Hinthamerpoort, de Slagen, de
Hambaken, de Sprookjesbuurt, de Muziekinstrumentenbuurt en de Schutskamp.

Geregistreerde alcohol- en drugsoverlast

Het aantal incidenten van alcohol- en drugsoverlast is sinds 2019 redelijk stabiel. In 2021 waren
er 4,2 incidenten van alcohol- en drugsoverlast per 1.000 inwoners. In 2021 zijn relatief de
meeste overlastincidenten geregistreerd in de buurten Binnenstad centrum, Binnenstad oost, het
Zand, de Bossche Pad, Orthenpoort, de Sprookjesbuurt, Willemspoort en Ertveld. In deze
buurten werden minimaal 8 incidenten van alcohol- en drugsoverlast per 1.000 inwoners
geregistreerd.

Afbeelding 18: Aantal incidenten van drugs/drankoverlast per 1.000 inwoners

Bron: Politie

Aanpak alcohol- en drugsoverlast

Het college heeft in de afgelopen jaren enkele plekken in de gemeente aangewezen waar een
alcoholverbod geldt. Alcoholgebruik is op deze locaties niet toegestaan. Met een verbod om in
het openbaar alcohol te drinken wil de gemeente een einde maken aan 'grote overlast voor
bewoners, ondernemers en bezoekers'. Ook mag je op deze plekken geen aangebroken flessen
of blikjes met alcoholhoudende drank bij je dragen. Met dit instrument kunnen toezichthouders
optreden bij overlast op basis van alcoholgebruik.

Sinds kort is in de algemene plaatselijke verordening (APV) aangepast. Naast het ‘openlijk
gebruik’ van soft- en harddrugs zijn nu ook ‘gelijkende waar’ toegevoegd aan de
verbodsbepaling. Denk hierbij aan nieuwe middelen als lachgas en nepdrugs. Deze zijn
toegevoegd aan de APV zodat er nu een bredere juridische basis is om op te treden door politie
en handhaving. Gebruikers riskeren een boete van € 100.

Alcohol- / drugsoverlast
2021 4,2

2020 4,2

2019 4,1

2018 3,3

2017 3,2
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2.1.4 Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een zeer ingrijpende vorm van geweld. Hieronder valt bijvoorbeeld
partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld (binnen de
huiselijke kring). Vormen van mishandeling kunnen zijn fysieke mishandeling, verwaarlozing of
emotionele mishandeling of financieel misbruik. De huiselijke kring bestaat uit (ex-)partners,
gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Het slachtoffer kan een volwassene zijn of een kind;
van -9 maanden tot en met 100+ jaar. Ook als kinderen getuige zijn van huiselijk geweld is dit
kindermishandeling.

Ervaren huiselijk geweld

In 2020 gaf 6% aan dat zij in de afgelopen twee jaar slachtoffer of getuige waren van huiselijk
geweld. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Vrouwen, 30-39 jarigen en inwoners uit een
eenoudergezin of een huishouden met minderjarige kinderen hebben hier vaker dan gemiddeld
mee te maken. 1 op de 10 inwoners die te maken hadden met huiselijk geweld geven aan dat zij
zelf slachtoffer waren. Volgens 8% ging het om iemand uit hun huishouden. In ruim de helft van
de gevallen was het slachtoffer een bekende, zoals een buurtgenoot, familielid, kennis of collega.
Ruim de helft meldde het voorval bij een instantie, met name bij de politie en Veilig Thuis. Zo’n 7
op de 10 inwoners kennen Veilig Thuis. De bekendheid hiervan is de afgelopen jaren
toegenomen14.

Geregistreerde huiselijk geweld

Het aantal door de politie geregistreerde incidenten van huiselijk geweld is al enkele jaren stabiel.
In 2021 waren er gemiddeld 1,3 incidenten van huiselijk geweld per 1.000 inwoners. Relatief de
meeste incidenten werden geregistreerd in de Muziekinstrumentenbuurt, de Edelstenenbuurt en
Maasdal. In deze buurten registreerde de politie minimaal 5 incidenten van huiselijk geweld per
1.000 inwoners.

Afbeelding 19: Aantal incidenten van huiselijk geweld per 1.000 inwoners

Bron: Politie

Naast politiecijfers stelt ook het CBS (half)jaarcijfers beschikbaar van Veilig Thuis15. Veilig Thuis-
organisaties zijn het advies- en meldpunt voor (vermoedens van) huiselijk geweld en
kindermishandeling. Slachtoffers, omstanders en professionals kunnen contact opnemen met
Veilig Thuis als zij een vermoeden hebben van huiselijk geweld. Veilig Thuis kan advies en
ondersteuning geven over wat de beller zelf kan doen. Is dit niet mogelijk of is de situatie te
complex of ernstig? Dan kan de beller een melding doen en komt Veilig Thuis in actie.

14 Bron: Monitor Sociaal domein 2021 (O&S, juni 2021)
15 Bron: CBS statline (kerncijfers Veilig Thuis). De meest recente gegevens gaan over de eerste helft van 2021.
Van de tweede helft van 2021 zijn nog geen gegevens beschikbaar. De cijfers van de eerste helft van 2021 zijn
voorlopige cijfers.

Huiselijk gew eld

2021 1,3

2020 1,4

2019 1,3

2018 1,4

2017 1,7
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Het aantal adviezen dat door Veilig Thuis wordt afgegeven is sinds 2019 gestegen. In de eerste
helft van 2019 ging het om 2,9 adviezen per 1.000 inwoners. Dit steeg naar 5,6 adviezen per
duizend inwoners in de eerste helft van 2021. Het aantal ontvangen meldingen neemt sinds de
tweede helft van 2020 licht af. In de eerste helft van 2020 waren er 4,1 meldingen per 1.000
inwoners ontvangen. Dit nam af naar 3,6 meldingen per 1.000 inwoners in de eerste helft van
2021.

Afbeelding 20: Halfjaarcijfers Veilig Thuis per 1.000 inwoners

Bron: CBS StatLine

Daarnaast beschikken we ook nog over cijfers over huisverboden. In 2021 zijn er 15
huisverboden opgelegd. Dit is iets lager dan in voorgaande jaren (2020: 23, 2019: 20, 2018: 21,
2017: 13).

Aanpak huiselijk geweld

Het interbestuurlijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ (GHNT) heeft sinds 2019 jaren de
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandelingen langs drie lijnen geïntensiveerd:
 Eerder en beter in beeld. De meldcode is onder de aandacht gebracht van het onderwijs, de

ouderenzorg en op dit moment onder gemeenten o.a. onze eigen gemeente. Daarnaast
worden aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld, kindermishandeling,
ouderenmishandeling, mensenhandel samengebracht om hun functie en taak te versterkten
in de eigen organisatie.

 Duurzaam oplossen. Hiervoor zijn regionaal twee projecten gestart en druk doende met de
implementatie:

o Kwaliteitskader voor lokale wijkteams m.b.t. expertise inzake geweld in
afhankelijkheidsrelaties

o Samenwerken aan veiligheid volgens de visie ‘gefaseerde ketenzorg’ wordt
momenteel regionaal geïmplementeerd middels de TOP-3 methodiek van
samenwerken.

 Specialistische thema’s zoals seksueel geweld en mensenhandel zijn doorontwikkeld en
verankerd in een Centrum Seksueel Geweld Brabant Oost en in de functie van
zorgcoördinator mensenhandel Brabant Noordoost.  Ouderenmishandeling heeft vorm
gekregen in een regionale alliantie waarin private en publieke partijen samenwerken. Een
kerngroep én een brede schil uit een brede range van partijen werken daar samen aan
gezamenlijk beleid en het gezamenlijk oppakken van casuïstiek.

In de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelatie staat de visie van gefaseerd samenwerken
aan veiligheid met de Top3 methodiek inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties centraal.

Gestarte adviezen
2021-1 5,6

2020-2 5,2

2020-1 4,6

2019-2 3,9

2019-1 2,9

Ontvangen meldingen

2021-1 3,6

2020-2 3,9

2020-1 4,1

2019-2 4,1

2019-1 4,1
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Dit komt kort gezegd op het volgende neer. In situaties waar sprake is van huiselijk geweld en
kindermishandeling (geweld in afhankelijkheidsrelaties) werken alle partijen samen, met in eerste
instantie de focus op het weer veilig maken van de situatie. Pas daarna gaan we ons (allemaal)
richten op de aanpak van de risicofactoren en daarna richten we ons (allemaal) op het herstel.
We maken met de direct betrokkene, het netwerk van de direct betrokkene én alle betrokken
partijen, één gezamenlijk plan onder leiding van een veiligheidscoördinator bij wie het ‘zicht op
veiligheid’ is belegd. Pas als er structurele veiligheid is gerealiseerd starten andere fases
(risicogestuurde zorg en op herstelgerichte zorg) op.

Wat betreft het kwaliteitskader hebben alle gemeenten een zelfscan ingevuld en een
verbeterplan gemaakt om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen die deze gefaseerde manier
van samenwerken en veiligheidscoördinatie van lokale teams vraagt. Is het lokale team
voldoende uitgerust om dossiers met geweld in afhankelijkheidsrelaties effectief op te pakken?
Het programmateam GHNT organiseert wat er nodig is om deze twee projecten breed in de regio
te implementeren om de blijvende aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties te borgen.

2.1.5 Aanpak overlast en geweld op het snijvlak zorg & veiligheid

De verbinding tussen het sociaal- en veiligheidsdomein is belangrijk. De aanpak van
verschillende belangrijke veiligheidsthema’s, zoals huiselijk geweld, woonoverlast, jeugdoverlast
en personen met verward gedrag is ondenkbaar zonder een goede samenwerking tussen beide
domeinen. Niet alleen op beleidsmatig niveau maar ook praktisch is het samen aanpakken van
casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid geïntensiveerd met het implementeren van de
regisseurs Zorg en Veiligheid. Dit heeft ook consequenties voor de teams Toegang en Regie.
Daarover staat in deze paragraaf meer beschreven.

Complexe casuïstiek zorg & veiligheid

Sinds april 2019 hebben we regisseurs zorg en veiligheid. Zij voeren procesregie op casuïstiek
op het snijvlak van zorg en veiligheid en waarbij sprake is van een van de 3 p’s (pers, publiek,
politiek). Hierbij is er een rechtstreekse lijn naar wethouder en burgemeester, opdat het
bestuurlijk instrumentarium tijdig en juist ingezet kan worden. De relatie met de afdeling
Openbare Orde en Veiligheid is zeer nadrukkelijk aanwezig. Doordat de regisseurs zijn
gepositioneerd binnen de beleidsafdeling van Maatschappelijke Ontwikkeling bestaat er tevens
een verbinding tussen uitvoering en beleid. Momenteel wordt de samenwerking met het team
Toegang en Regie doorontwikkeld zodat de casussen kunnen doorstromen naar dit team en de
regisseurs zorg en veiligheid hun caseload klein houden.

Team Toegang & Regie

Team Toegang & Regie is er voor inwoners waarbij meerdere problemen tegelijkertijd spelen. In
het team werken regisseurs met kennis en ervaring op het gebied van jeugd, maatschappelijk
werk, ouderen en/of mensen met een beperking. Zij gaan samen met de inwoner op zoek naar
oplossingen voor hun hulpvraag. De doelen daarbij zijn: hulp in de directe omgeving, regie bij de
inwoner, benutten van eigen kracht, normaliseren en 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Samen met de
inwoner wordt een regieplan gemaakt, regie gevoerd en andere benodigde hulpverlening
gearrangeerd. Eventueel toegang tot gespecialiseerde hulp, met monitoring en evaluatie, behoort
ook tot de taak van een regisseur.

Inmiddels is de scope van de verantwoordelijkheid van de regisseurs verruimd van regie bij
hulpvragen naar ook regie ten behoeve van cliënten. Voor dat laatste geldt een onderscheidend
principe voor regie zorg en veiligheid dat is vastgesteld dat wanneer sprake is van de 3 P’s, dan
ligt de verantwoordelijkheid bij het team regie zorg en veiligheid. Wanneer er geen sprake meer is
van dit criterium wordt de casus overgedragen aan het team Toegang en Regie.
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Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost (ZVH BNO) is de plek waar veiligheid, zorg en
lokaal bestuur samenkomen voor de integrale aanpak van complexe problematiek. Het is een
netwerksamenwerking tussen partners uit de zorg- en strafrechtketen en gemeentelijke partners.
Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast en recidive, waarbij wordt ingezet
op gedragsverandering en verbetering van kwaliteit van het leven van de betrokkene(n). De
ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit onder
procesregie van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het ZVH BNO is in 2019 ontstaan uit een fusie van
het Regionaal Veiligheidshuis Brabant Noordoost met het Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch en
omgeving.

Het ZVH BNO heeft de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met de persoonsgerichte aanpak
(PGA) en werkte conform het landelijk kader Veiligheidshuizen. Dat betekent dat er een structuur
is waarbij indien reguliere samenwerking c.q. afstemming niet leidt tot een effectieve
gezamenlijke aanpak van de problematiek, werd opgeschaald naar het Zorg- en Veiligheidshuis.
Zowel vanuit de wijk als vanuit justitiële partners kon worden opgeschaald. In 2021 heeft het ZVH
BNO 41 ‘Casus op maat’ behandeld en 63 adviezen gegeven. In 2020 waren dit 27 ‘Casus op
maat’ en 72 adviezen.

Aanpak complexe casuïstiek en voorkoming van escalatie

Het is van belang dat professionals in de wijk sensitief zijn, tijdig problemen signaleren en daarop
passend interveniëren, ook als dat betekent dat ze elkaar daarvoor moeten opzoeken. Een
helder escalatiemodel voor op- en afschaling is essentieel voor de preventie van escalatie. De
gemeente werkt met een escalatiemodel voor alle ketenpartners op basis van het AVE-model
(Aanpak ter Voorkoming van Escalatie). De AVE-aanpak sluit aan bij de 3D-aanpak16 van
gemeenten en bij de ketens van politie en justitie. Het doel van het escalatiemodel is het
voorkomen van een dreigende escalerende situatie of het beperken en beëindigen van een
escalerende situatie. Het begrip escalatie heeft twee betekenissen:
 In een gezin of huishouden lopen de zaken uit de hand (geweld, misbruik, ruzie, overlast e.d.)
 De opschaling van een interventie. Hiervan is sprake als de hulpverlening moet opschalen

naar een hoger niveau van expertise of een specifieke voorziening moet inzetten.

AVE beoogt stagnerende samenwerking weer vlot te trekken en ineffectiviteit in de hulpverlening
te voorkomen. In overleg met de partners dient duidelijkheid te zijn over verantwoordelijkheid en
bevoegdheden per AVE fase. AVE kent vier fasen. In elke fase neemt het regievermogen van de
burger af. Bij AVE1 heeft de burger totale regie. Bij AVE2 is aanvulling of ondersteuning nodig.
Bij AVE3 en AVE4 is overname van de regie noodzakelijk, in het belang van de burger en de
veiligheid.

CvTB

Het CvTB biedt zowel bemoeizorg als begeleiding aan bijzondere doelgroepen, zoals
zorgwekkende zorgmijders, daklozen, verslaafden en multiprobleemhuishoudens. Deze mensen
kampen vaak met complexe, meervoudige problemen waarin psychiatrische, lichamelijke,
verslavings- en/of psychosociale aspecten een rol kunnen spelen. Hierdoor kunnen ze slecht
voor zichzelf zorgen of overlast veroorzaken. In veel gevallen kunnen, mogen of willen ze (nog)
geen gebruik maken van de reguliere hulpverlening en hebben ze geen steunsysteem waarop ze
kunnen terugvallen. Het CvTB ondersteunt deze cliënten in het vinden van een zorgaanbod dat
aansluit bij hun speciale wensen en (on)mogelijkheden. Het doel is om een sluitende zorgketen
te realiseren die leidt tot een blijvende verbetering op de diverse levensgebieden.

16 3D: Decentralisatie op 3 terreinen in het sociaal domein: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de
Jeugdwet en de Participatiewet.
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2.2 Vermogenscriminaliteit en High Impact Crimes
Belangrijkste onderwerpen hierbij zijn woninginbraak, diefstal uit of vanaf auto, diefstal van
motorvoertuigen en fietsdiefstal. In de afgelopen jaren zijn deze fenomenen behoorlijk
teruggedrongen. Soms is er een uitschieter, vaak met aanwijsbare oorzaken. Toch moeten we
stevige aandacht behouden voor deze vormen van criminaliteit. De impact van een inbraak is
immers groot en ook de criminaliteit zelf blijft zich ontwikkelen. We blijven innoveren op dit
onderwerp, samen met professionals en inwoners.

Doelstelling 2022:
Door slimme inzet van preventieve en repressieve middelen, samen met inwoners en
veiligheidspartners, woninginbraken en andere vormen van vermogenscriminaliteit zoveel
mogelijk voorkomen en op lange termijn op een aanvaardbaar niveau houden.

Indicatoren:
 In 2022 zijn er maximaal 6,0 woninginbraken per 1.000 woningen.

 In 2022 zijn er maximaal 6,5 diefstallen uit/vanaf auto’s per 1.000 inwoners.

 In 2022 zijn er maximaal 1,3 diefstallen van motorvoertuigen per 1.000 inwoners.

2.2.1 Vermogenscriminaliteit

Slachtofferschap vermogenscriminaliteit

In 2021 werd gemiddeld 13% van de respondenten slachtoffer van één of meerdere vermogens-
delicten in het afgelopen jaar. Dit is vergelijkbaar met 2019. Als we kijken naar de onderliggende
delicten, dan blijkt dat van 6% van de respondenten een (elektrische) fiets is gestolen, 5% werd
slachtoffer van diefstal uit hun auto of diefstal van auto-onderdelen en 4% had te maken met een
(poging tot) woninginbraak. Daarnaast werd 1% slachtoffer van autodiefstal en 2% van diefstal
van een ander motorvoertuig.

Aan de respondenten is gevraagd waar het misdrijf (de laatste keer) plaatsvond. Bij ongeveer
twee derde van de slachtoffers vond de fietsdiefstal, diefstal van de auto en diefstal van een
ander motorvoertuig plaats in de eigen buurt. Daarnaast geeft bijna negentig procent van de
slachtoffers van diefstal uit/vanaf de auto aan dat dit plaatsvond in de eigen buurt. De meeste
andere misdrijven vonden plaats ergens anders in de gemeente; bij een enkeling vond het
misdrijf buiten de gemeente plaats.

In het Zand, Orthenpoort, de Overlaet west, de Watertuinen, Empel oost, de Muziekinstrumenten-
buurt, Orthen west en Landelijk gebied Vinkel zijn meer respondenten dan gemiddeld slachtoffer
geworden van een vermogensdelict. In deze buurten geeft minimaal 20% van de respondenten
aan slachtoffer te zijn geworden van één of meerdere vermogensdelicten.
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Afbeelding 21: % slachtoffers van een vermogensdelict in de afgelopen 12 maanden

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid

Ervaren vermogenscriminaliteit in de buurt

Sinds 2017 geven minder respondenten aan dat er wel eens sprake is van vermogenscriminaliteit
in hun buurt, zoals fietsdiefstal, diefstal uit auto’s of diefstal van auto-onderdelen en
woninginbraak.

In 2021 worden er volgens 5% van de respondenten vaak (elektrische) fietsen gestolen in hun
buurt. Volgens nog eens 20% komt dit soms voor. In 2017 was dit nog respectievelijk 8% en
32%. Op basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor
fietsdiefstal berekend. Respondenten uit Orthenpoort en de Schutskamp geven het vaakst aan
dat fietsdiefstal wel eens voorkomt in hun buurt.

In 2021 geeft 7% van de respondenten aan dat er in hun buurt vaak diefstal is uit auto’s of
diefstal van auto-onderdelen en nog eens 27% geeft aan dat dit soms voorkomt. In 2017 was dit
nog respectievelijk 13% en 33%. Op basis van de antwoorden die respondenten hebben
gegeven is een buurtscore berekend. Respondenten uit Paleiskwartier geven veruit het vaakst
aan dat diefstal uit en vanaf auto’s wel eens voorkomt in hun buurt.

Aan de respondenten is ook gevraagd hoe vaak woninginbraak voorkomt in hun buurt. In 2021
geeft 4% van de respondenten aan dat dit in hun buurt vaak voorkomt en nog eens 30% soms. In
2017 was dit nog respectievelijk 8% en 40%. Op basis van de antwoorden die respondenten
hebben gegeven is een buurtscore berekend. Respondenten uit Vughterpoort geven het vaakst
aan dat woninginbraak wel eens voorkomt in hun buurt.

Diefstal (elektrische) fiets

2021 6%

2019 6%

Diefstal uit auto of diefstal van auto-onderdelen

2021 5%

2019 7%

Diefstal van auto

2021 1%

2019 2%

Diefstal ander motorvoertuig (zoals motor/scooter)

2021 2%

2019 1%

Woninginbraak

2021 4%

2019 4%

Slachtoffer vermogensdelicten totaal

2021 13%

2019 14%



35

Afbeelding 22: Ervaren van vermogenscriminaliteit in de buurt

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid

Geregistreerde vermogenscriminaliteit

Diefstal/inbraak woningen en garages/schuurtjes

Het aantal geregistreerde (poging tot) woninginbraken daalt al enkele jaren. Tussen 2020 en
2021 is het aantal woninginbraken met 9% afgenomen, van 275 naar 250 inbraken. Dat komt
neer op 3,5 inbraken per 1.000 woningen. Hiermee wordt voldaan aan de doelstelling uit het
Integraal Veiligheidsplan dat er maximaal 6,0 woninginbraken zijn per 1.000 woningen in 2022.

In 2021 vond het grootste deel van de woninginbraken plaats in de tweede helft van het jaar; een
derde van de geregistreerde inbraken in 2021 vond plaats in de eerste zes maanden van het jaar
en twee derde van de woninginbraken in de laatste zes maanden. Hierbij zien we een kleine piek
in de zomermaanden juli en augustus. In 2021 ging het bij 79% om een ‘voltooide inbraak’; bij
29% bleef het bij een poging tot inbraak.

Afbeelding 23: Aantal misdrijven van diefstal/inbraak woning en box/garage/schuur/tuinhuis per 1.000 woningen

Bron: Politie

Diefstal/inbraak w oning
2021 3,5

2020 3,9

2019 4,2

2018 5,9

2017 6,4

Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis

2021 2,0

2020 2,5

2019 1,7

2018 1,9

2017 2,5



36

Relatief de meeste woninginbraken zijn geregistreerd in de buurten Vughterpoort, Orthenpoort,
de Overlaet west, Orthen, de Italiaanse buurt en Boschveld. In deze buurten werden minimaal 8
woninginbraken per 1.000 woningen geregistreerd.

Naast woninginbraken registreert de politie ook diefstallen/inbraken in boxen, garages, schuurtjes
en tuinhuizen. Tussen 2019 en 2020 nam het aantal misdrijven eerst toe, waarna het in 2021
weer afnam. In 2021 waren er 2,0 diefstallen/inbraken in boxen, garages, schuurtjes en
tuinhuizen per 1.000 woningen. Relatief de meeste misdrijven vonden plaats in de buurten
Maasakker, Orthen en Landelijk gebied Vinkel. In deze buurten werden minimaal 8
diefstallen/inbraken per 1.000 woningen geregistreerd.

Voertuigcriminaliteit

Onder voertuigcriminaliteit verstaan we diefstal van voertuigen (zoals diefstal van fietsen,
brommers, motoren, auto’s), diefstal uit motorvoertuigen (zoals diefstal van geld, laptop of
gereedschappen uit een voertuig) en diefstallen vanaf motorvoertuigen (zoals diefstal van
airbags, wieldoppen of andere auto-onderdelen). Hieronder gaan we dieper in op de
onderliggende delicten.

Fietsdiefstal

Het aantal geregistreerde diefstallen van (elektrische) fietsen is al enkele jaren ongeveer
hetzelfde. In 2021 zijn er bijna 650 gestolen fietsen geregistreerd. Dit komt neer op 4,1
fietsdiefstallen per 1.000 inwoners. Relatief de meeste diefstallen zijn geregistreerd in de buurten
Binnenstad centrum, Binnenstad oost, het Zand, Orthenpoort, Rosmalen centrum en
Paleiskwartier. In deze buurten werden minimaal 12 fietsdiefstallen per 1.000 inwoners
geregistreerd.

Uit een analyse van de politiecijfers door de Stichting Aanpak Fiets en E-bikediefstal (SAFE) blijkt
dat in Nederland het aantal diefstallen van e-bikes in twee jaar tijd met 75% is toegenomen17.
Daarentegen nam het aantal diefstallen van gewone fietsen met 44% af. Volgens de analyse van
SAFE zijn er in ’s-Hertogenbosch in 2020 169 e-bikes gestolen en in 2021 190 (+12%). Op basis
van deze cijfers blijkt dat van alle fietsen die in 2021 in ’s-Hertogenbosch zijn gestolen, het bij
zo’n 30% om een elektrische fiets gaat.

Diefstal bromfietsen

Sinds 2018 neemt het aantal diefstallen van bromfietsen (en snorfietsen) af. Met name in 2020
en 2021 waren er minder diefstallen van bromfietsen. Tussen 2019 en 2021 is het aantal
diefstallen bijna gehalveerd, van 277 naar 142 diefstallen. Dat komt neer op 0,9 diefstallen van
bromfietsen per 1.000 inwoners in 2021. Relatief de meeste diefstallen zijn geregistreerd in de
buurten Binnenstad centrum, Binnenstad oost, het Zand, de Bossche Pad en Graafsebuurt
noord. In deze buurten werden minimaal 3 diefstallen van bromfietsen per 1.000 inwoners
geregistreerd.

Diefstal uit of vanaf auto’s

Het aantal diefstallen uit of vanaf auto’s daalt al enkele jaren. Tussen 2020 en 2021 is het aantal
diefstallen met 11% afgenomen, van 711 naar 633 inbraken. Dat komt neer op 4,1 diefstallen/
inbraken per 1.000 inwoners in 2021. Hiermee wordt voldaan aan de doelstelling uit het Integraal
Veiligheidsplan dat er maximaal 6,5 diefstallen uit of vanaf auto’s zijn per 1.000 inwoners in 2022.

17 Bron: https://www.bd.nl/binnenland/e-bikebezitter-vogelvrij-diefstal-stijgt-explosief-aangiftes-gewone-fietsen-
halveert~a24488c4/
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Afbeelding 24: Aantal misdrijven van voertuigcriminaliteit per 1.000 inwoners

Bron: Politie

Als we kijken naar de ontwikkeling van het aantal diefstallen uit of vanaf auto’s tijdens de
coronapandemie, dan zien we eerst een toename van het aantal misdrijven in het begin van de
coronapandemie. In maart en april 2020 waren er 68% meer diefstallen uit of vanaf auto’s dan in
dezelfde maanden in 2019. Vervolgens is het aantal misdrijven lager of ongeveer hetzelfde in
vergelijking met dezelfde maand in 2019. Dat blijft zo tot en met oktober 2021. In de laatste
maanden van 2021 is er uiteindelijk een negatieve ontwikkeling te zien; in november en
december 2021 waren er ongeveer twee keer zoveel diefstallen uit of vanaf auto’s plaats als in
dezelfde maanden in 2019.

In 2021 vonden relatief de meeste diefstallen uit/vanaf auto’s plaats in Binnenstad centrum, het
Zand, Orthenpoort, de Italiaanse buurt en Vinkeloord. In deze buurten werden meer dan 8
misdrijven per 1.000 inwoners geregistreerd.

Diefstal (elektrische) f iets

2021 4,1

2020 4,3

2019 4,0

2018 4,5

2017 5,8

Diefstal snorfietsen/bromfietsen

2021 0,9

2020 1,1

2019 1,8

2018 2,0

2017 1,9

Diefstal uit/vanaf auto's

2021 4,1

2020 4,6

2019 5,1

2018 5,8

2017 8,3

Diefstal van motorvoertuigen

2021 0,3

2020 0,6

2019 0,8

2018 1,3

2017 1,8

Diefstal af /uit/van overige voertuigen

2021 1,1

2020 1,4

2019 1,7

2018 1,5

2017 1,7
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Diefstal van motorvoertuigen

Sinds 2017 neemt het aantal diefstallen van motorvoertuigen af. Tussen 2020 en 2021 is het
aantal diefstallen met 45% afgenomen, van 93 naar 51 diefstallen. Dat komt neer op 0,3
diefstallen van motorvoertuigen per 1.000 inwoners in 2021. Hiermee wordt voldaan aan de
doelstelling uit de Begroting dat er maximaal 1,3 diefstallen van motorvoertuigen per 1.000
inwoners zijn in 2022.

Bij de registraties van diefstallen van motorvoertuigen wordt onderscheid gemaakt naar
verschillende type voertuigen. Hieruit blijkt dat in 2021 personenauto’s (73%) het meest zijn
gestolen, gevolgd door motoren (22%) en vrachtauto’s/bestelauto’s (6%).

Diefstal af/uit/van andere motorvoertuigen

Sinds 2019 neemt het aantal diefstallen af/uit/van andere motorvoertuigen af. Tussen 2020 en
2021 is het aantal diefstallen met 19% afgenomen, van 222 naar 179 diefstallen. Dit komt neer
op 1,1 diefstallen af/uit/van andere motorvoertuigen per 1.000 inwoners in 2021. Uit de
registraties blijkt dat het hierbij veelal om diefstal uit/vanaf andere motorvoertuigen gaat (84%),
en in mindere mate om diefstal van andere motorvoertuigen (16%).

2.2.2 High Impact Crimes

Tot de High Impact Crimes worden woninginbraken (zie § 2.2.1), straatroven, overvallen en
andere geweldsmisdrijven gerekend. Dit zijn delicten met een grote impact op het slachtoffer,
diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij.

Slachtofferschap agressie en geweld

In 2021 was gemiddeld 9% van de respondenten slachtoffer van één of meerdere gewelds-
delicten (bedreiging, mishandeling en/of zakkenrollen/beroving). Dit is ongeveer hetzelfde als in
2019. Als we kijken naar de onderliggende delicten, dan blijkt dat van 7% van de respondenten
slachtoffer werd van bedreiging. Daarnaast werd 2% slachtoffer van mishandeling en 1% van
zakkenrollen of beroving.

Aan de respondenten is gevraagd waar het misdrijf (de laatste keer) plaatsvond. Zo’n drie kwart
van de bedreigingen en mishandelingen vond plaats in de eigen buurt. Van de slachtoffers van
zakkenrollen / beroving geeft ongeveer de helft aan dat dit in hun eigen buurt gebeurde. Voor de
rest vonden de misdrijven plaats ergens anders in de gemeente; bij een enkeling vond het
misdrijf buiten de gemeente plaats.

In het Zand en de Muziekinstrumentenbuurt zijn meer mensen dan gemiddeld slachtoffer
geworden van een geweldsdelict. In deze buurten geeft minimaal 20% van de respondenten aan
slachtoffer te zijn geworden van één of meerdere geweldsdelicten.

We hebben in 2021 respondenten voor het eerst gevraagd of men slachtoffer is geworden van
seksuele intimidatie, zoals ongewenste aanrakingen of seksueel getinte opmerkingen. Vijf
procent van de respondenten werd hier het afgelopen jaar slachtoffer van. Ongeveer de helft van
de incidenten vond plaats in de eigen buurt. De overige incidenten vond plaats elders in de
gemeente en een klein deel buiten de gemeente. In de buurten Binnenstad centrum, Binnenstad
oost, het Zand, de Gestelse buurt, de Hinthamerpoort, de Buitenpepers, de Slagen, de
Sprookjesbuurt, Orthen, de Staatsliedenbuurt, de Schutskamp en Landelijk gebied Vinkel zijn
meer respondenten dan gemiddeld slachtoffer geworden van seksuele intimidatie. In deze
buurten geeft minimaal 10% van de respondenten aan hier slachtoffer van te zijn.
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Afbeelding 25: % slachtoffers van agressie en geweld in de afgelopen 12 maanden

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid

Voor slachtofferschap van seksuele intimidatie hebben we onderzocht wie hier slachtoffer van
zijn geworden. Jonge vrouwen van 18 tot 30 jaar oud zijn opvallend vaak slachtoffer van
seksuele intimidatie. Een kwart van de jonge vrouwen geeft dit aan. Zij geven dit vaker aan dan
vrouwen in andere leeftijdsgroepen; hoe ouder vrouwen zijn, hoe minder vaak zij slachtoffer zijn
van seksuele intimidatie. Over het algemeen zijn vrouwen (7%) vaker slachtoffer van seksuele
intimidatie dan mannen (2%). Ook bij mannen zijn er verschillen naar leeftijd te zien, maar dit
betreft geen statistisch significante verschillen.

Afbeelding 26: Slachtoffer van seksuele intimidatie in de afgelopen 12 maanden

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid 2021

Ervaren agressie en geweld in de buurt

In 2021 is er volgens 1% van de respondenten vaak sprake van bedreigingen in hun buurt.
Volgens nog eens 8% komt dit soms voor. In 2017 was dit nog respectievelijk 2% en 11%. Op
basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is een buurtscore voor bedreiging
berekend. Respondenten uit het Zand, de Muziekinstrumentenbuurt, de Edelstenenbuurt geven
het vaakst aan dat bedreigingen wel eens voorkomen in hun buurt.

Bedreiging

2021 7%

2019 7%

Mishandeling

2021 2%

2019 1%

Zakkenrollen/beroving

2021 1%

2019 2%

Seksuele intimidatie

2021 5%

2019

Slachtoffer geweldsdelicten

2021 9%

2019 9%
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In 2021 geeft 1% van de respondenten aan dat er in hun buurt vaak mishandelingen zijn en nog
eens 5% geeft aan dat dit soms voorkomt. In 2017 was dit nog respectievelijk 1% en 8%. Op
basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is een buurtscore voor
mishandeling berekend. Respondenten uit de Sprookjesbuurt, de Muziekinstrumentenbuurt, de
Edelstenenbuurt en de Kruiskamp geven het vaakst aan dat mishandelingen wel eens
voorkomen in hun buurt.

Aan de respondenten is ook gevraagd hoe vaak zakkenrollen / beroving voorkomt in hun buurt. In
2021 geeft minder dan een half procent van de respondenten aan dat dit in hun buurt vaak
voorkomt en nog eens 3% soms. In 2017 was dit nog respectievelijk 1% en 7%.

In 2021 is er volgens ongeveer 1% van de respondenten in hun buurt vaak sprake van mensen
die op straat worden lastiggevallen. Nog eens 9% geeft aan dat dit soms voorkomt. In 2017 was
dit nog respectievelijk 2% en 12%. Op basis van de antwoorden die respondenten hebben
gegeven is een buurtscore berekend. Respondenten uit Binnenstad centrum, Binnenstad oost,
het Zand, de Sprookjesbuurt en Boschveld geven het vaakst aan dat in hun buurt wel eens
mensen worden lastiggevallen.

Afbeelding 27: Ervaren van agressie en geweld in de buurt

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid
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In 2021 is er voor het eerst gevraagd hoe vaak vrouwen worden nageroepen of nagefloten in de
buurt. Van de respondenten geeft 2% aan dat dit vaak voorkomt en 7% soms. Op basis van de
antwoorden die respondenten hebben gegeven is een buurtscore berekend. Respondenten uit
Binnenstad centrum, Binnenstad oost, de Hofstad, het Zand, de Sprookjesbuurt, de
Muziekinstrumentenbuurt en de Schutskamp geven het vaakst aan dat in hun buurt wel eens
vrouwen worden nageroepen of nagefloten.

Voor de vragen ‘vrouwen die worden nageroepen of nagefloten’ en ‘mensen die op straat worden
lastiggevallen’ in de buurt is onderzocht wie dit meer ervaren. Jonge vrouwen van 18 tot 30 jaar
oud geven het vaakst aan dat er in hun buurt wel eens vrouwen worden nageroepen of
nagefloten (34%) en dat mensen op straat worden lastiggevallen (21%). Zij geven dit opvallend
vaker aan dan vrouwen in andere leeftijdsgroepen; hoe ouder vrouwen zijn, hoe minder vaak zij
dit aangeven. Over het algemeen geven vrouwen vaker aan dat vrouwen worden nageroepen of
nagefloten (11%) en dat mensen op straat worden lastiggevallen (11%) dan mannen
(respectievelijk 6% en 9%). Wel geven mannen tot 40 jaar vaker aan dat dit wel eens voorkomt in
hun buurt dan mannen die ouder zijn dan 40 jaar.

Afbeelding 28: Vrouwen die worden nageroepen of nagefloten komt vaak/soms voor in de buurt

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid 2021

Afbeelding 29: Mensen die op straat worden lastiggevallen komt vaak/soms voor in de buurt

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid 2021
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Geregistreerde misdrijven

Bedreiging

Tussen 2019 en 2020 nam het aantal bedreigingen eerst toe, waarna het in 2021 weer afnam. In
2020 waren er eerst meer bedreigingen in het begin van de coronapandemie; in maart en april
2020 waren er 70% meer bedreigingen dan in dezelfde maanden in 2019. Vervolgens is het
aantal bedreigingen in 2020 de meeste maanden vergelijkbaar of (iets) hoger dan in dezelfde
maanden in 2019. In 2021 daalt het aantal bedreigingen weer naar het niveau van 2019.
Uiteindelijk zijn er in 2021 gemiddeld 2,2 bedreigingen per 1.000 inwoners.

In 2021 werden relatief de meeste bedreigingen geregistreerd in de buurten het Zand, de
Gestelse buurt, Graafsebuurt noord, Orthenpoort, Kruisstraat, de Slagen, de Haren, de Donk, de
Hambaken, de Sprookjesbuurt, Willemspoort en Vinkeloord. In deze buurten werden minimaal 4
bedreigingen per 1.000 inwoners geregistreerd.

Afbeelding 30: Aantal misdrijven van geweldsdelicten per 1.000 inwoners

Bron: Politie

Mishandeling

In 2020 en 2021 zijn er minder mishandelingen geregistreerd dan in voorgaande jaren. Ten
opzichte van 2019 waren er in 2021 19% minder minhandelingen. In 2021 zijn er 2,6
mishandelingen per 1.000 inwoners geregistreerd.

Bedreiging

2021 2,2

2020 2,7

2019 2,3

2018 1,9

2017 2,4

Mishandeling

2021 2,6

2020 2,5

2019 3,2

2018 3,2

2017 3,4

Openlijk gew eld

2021 0,2

2020 0,3

2019 0,6

2018 0,5

2017 0,5

Zedenmisdrijf

2021 0,6

2020 0,6

2019 0,5

2018 0,6

2017 0,6
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Als we kijken naar de ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar, dan zien we eerst in het begin
van de coronapandemie een afname van het aantal mishandelingen. In 2020 waren er in maart (-
61%) en mei (-66%) minder mishandelingen dan in dezelfde maanden in 2019. Dit valt deels
samen met de sluiting van horecagelegenheden van half maart tot 1 juni. Vervolgens is het
aantal mishandelingen weer vergelijkbaar of iets minder in vergelijking met dezelfde maand in
2019. Vanaf half oktober 2020 geldt er opnieuw een (gedeeltelijke) lockdown, waarbij onder
andere de horeca wordt gesloten. Dit duurt tot eind april 2021. Op dat moment zijn er enkele
versoepelingen, zoals het openen van terrassen. Daarna volgen meer versoepelingen. Ook
hierbij zien we een relatie tussen het aantal mishandelingen en de sluiting van de horeca. Van
november 2020 tot en met mei 2021 waren er minder mishandelingen in vergelijking met
dezelfde maanden in 2019 (-36%). Vanaf juni 2021 is het verschil in het aantal mishandelingen
ten opzichte van 2019 weer minder groot (-7%).

In 2021 vonden relatief de meeste mishandelingen plaats in de Binnenstad en in de buurten de
Meerendonk, Grevelingen, Graafsebuurt zuid, Graafsebuurt noord, Orthenpoort, de Binckhorst,
de Edelstenenbuurt, Willemspoort, de Schutskamp en Ertveld. In deze buurten werden minimaal
4 mishandelingen per 1.000 inwoners geregistreerd.

Openlijk geweld

In 2020 en 2021 zijn er minder openlijke geweldplegingen geregistreerd dan in voorgaande jaren.
In 2019 waren er 90 misdrijven van openlijke geweldpleging, dit daalde naar 50 misdrijven in 2020
en 37 misdrijven in 2021. Sinds de start van de coronapandemie zien we een afname van het
aantal openlijke geweldplegingen. De afname komt (deels) door de (gedeeltelijke) sluiting van
horeca- en uitgaansgelegenheden.

In de Binnenstad vinden doorgaans relatief veel geweldsdelicten plaats, zoals mishandeling en
openlijke geweldpleging. Dit heeft te maken met de concentratie van mensen, vooral op
uitgaansavonden en evenementen, waarbij in veel gevallen alcohol en/of drugs in het spel is. In
hoofdstuk 3 gaan we in op de ontwikkelingen van (uitgaans)geweld in de Binnenstad.

Overvallen en straatroven

In 2020 en 2021 waren er minder overvallen dan in de jaren ervoor. In 2019 waren er 11 overvallen,
dit daalde naar 7 overvallen in 2020 en 5 in 2021. In 2021 waren er 4 overvallen op woningen en
1 overval op een geld-/waardetransport.

Tussen 2018 en 2020 was het aantal straatroven redelijk stabiel met 17 à 18 straatroven per jaar.
In 2021 waren dit er minder met 8 straatroven in een jaar. Hiervan vonden er 3 plaats in Binnenstad
centrum.

Zedenmisdrijven

De afgelopen jaren worden er jaarlijks tussen de 80 en 95 zedenmisdrijven per jaar
geregistreerd. In 2021 gaat het in totaal om 90 zedenmisdrijven. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om
(poging tot) verkrachting, aanranding, openbare schennis der eerbaarheid (zoals potloodventen
of seksuele handelingen in het openbaar), seksueel misbruik of sexting. Het aantal
zedenmisdrijven was in 2021 het hoogst in de Binnenstad (20), West (14) en Noord (11).
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2.2.3 Preventie en repressie

In deze paragraaf worden enkele preventieve en repressieve middelen beschreven, waarmee we
woninginbraken en andere vormen van criminaliteit willen voorkomen. Dit doen we samen met
inwoners en andere veiligheidspartners. Er wordt bijvoorbeeld actief ingezet op burgerparticipatie
onder de noemer ‘Samen zien we meer’. Daarnaast werken we informatiegestuurd. Bijvoorbeeld
door op basis van actuele politiecijfers een actie op te zetten bij een hotspot, zoals de
Helftheuvelpassage, waar veel fietsdiefstal voorkomt. Inwoners krijgen dan tips om preventief te
kunnen handelen.

Burgerparticipatie

Inwoners kunnen zelf bijdragen aan een veilige wijk. In de gemeente zijn verschillende
mogelijkheden om mee te helpen. Enkele initiatieven kwamen aan bod in de vragenlijst
Leefbaarheid & Veiligheid. Hieronder bespreken we deze initiatieven en hoe vaak respondenten
hieraan deelnemen.

Buurtapp

Respondenten geven het vaakst aan gebruik te maken van een buurtapp. Met een
buurtapp(groep) kunnen bewoners makkelijk onderling communiceren over onveilige en
ongewenste situaties in de wijk. Het succes van een buurtapp valt of staat met de betrokkenheid
van bewoners. In de gemeente zijn diverse initiatieven van buurtapps. Bijna iedereen gebruikt
WhatsApp, maar er zijn ook andere kant en klare buurtapps. 31% van de respondenten geeft aan
lid te zijn van een buurtapp. Nog eens 21% is hierin geïnteresseerd.
Respondenten uit de wijken Muntel/Vliert, Rosmalen zuid, De Groote Wielen, Empel, Engelen,
Nuland en Vinkel geven het vaakst aan al lid te zijn van een buurtapp. Respondenten uit de
Binnenstad en Rosmalen noord geven meer dan gemiddeld aan hierin geïnteresseerd te zijn.

Burgernet

Vervolgens zijn respondenten het vaakst lid van Burgernet. Dit is een initiatief dat gebruikt wordt
bij spoedsituaties, zoals vermiste personen en inbraak. Of doorrijden na een aanrijding in de
buurt. Deelnemers ontvangen een spraak-, sms- of appbericht met de vraag uit te kijken naar een
persoon of voertuig. 18% van de respondenten geeft aan lid te zijn van Burgernet. Nog eens 24%
is hierin geïnteresseerd.
Respondenten uit de wijken Rosmalen zuid, Rosmalen noord, Empel en Maaspoort geven het
vaakst aan al lid te zijn van Burgernet. Respondenten uit de Binnenstad, Muntel/Vliert en
Rosmalen zuid zijn meer dan gemiddeld hierin geïnteresseerd.

Afbeelding 31: Kunt u voor elk van de volgende maatregelen aangeven hoe vaak u deze neemt?

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid 2021
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Buurt Informatie Netwerk (BIN)

Het BIN is een samenwerking tussen bewoners, politie en gemeente om de leefbaarheid en
veiligheid in buurten te verbeteren. BIN-leden ontvangen per e-mail informatie van politie en
gemeente, bijvoorbeeld als er in hun buurt is ingebroken. Het BIN telt ca. 8.730 abonnees.
12% van de respondenten geeft aan lid te zijn van het BIN. Nog eens 27% van de respondenten
is nog geen lid, maar is hier wel in geïnteresseerd.
Respondenten uit de wijken Empel, Maaspoort, West en Engelen geven het vaakst aan al lid te
zijn van het BIN. Respondenten uit de Binnenstad, Muntel/Vliert en Rosmalen zuid zijn meer dan
gemiddeld hierin geïnteresseerd.

Buurtpreventieteams

Buurtpreventieteams hebben een rol in het signaleren van criminaliteit of onveiligheid in de wijk.
Inwoners gaan samen de wijk in. Hierdoor zijn er extra ogen en oren in de wijk. Buurtpreventie is
een vorm van burgerparticipatie waarbij inwoners zich organiseren om een bijdrage te leveren
aan de leefbaarheid en veiligheid van een buurt/wijk. Dit gaat in samenwerking met de gemeente,
politie en eventuele derden. 1% van de respondenten geeft aan lid te zijn van een
buurtpreventieteam. Nog eens 7% van de respondenten is hier geen lid van, maar is hier wel in
geïnteresseerd. Deze interesse is het grootst in Rosmalen zuid en Nuland.

Dankzij de ervaringen van het buurtpreventieteam zijn de politie, buurtbewoners en gemeente
beter op de hoogte van de ontwikkelingen in een buurt. De actieve teams zijn terug te vinden op
onze website “Samen zien we meer”. Daar is ook een kaart te vinden met de grenzen van de
werkgebieden per buurtpreventieteam. De buurtpreventie blijft zich uitbreiden. Rond april 2022
start er een nieuw buurtpreventieteam in Engelen. Vanaf 2021 werken een aantal
buurtpreventieteams met de “We Watch” app. De buurtpreventieteams kunnen daarin een
logboek bijhouden, planning maken en de beschikbaarheid van hun leden inzien.

Communicatie over veiligheid

Aan respondenten is gevraagd hoe zij graag geïnformeerd willen worden over de veiligheid in
hun buurt. Denk hierbij aan een inbraak in de buurt of preventietips. Hierbij worden verschillende
digitale/telefonische opties genoemd: 41% wil hierover graag geïnformeerd worden per e-mail,
33% via een app, 23% via sociale media, 22% per SMS-bericht en 15% via een website. Andere
mensen ontvangen de informatie liever op papier, zoals via Wijkgericht Werken, huis-aan-huis
bladen of de krant. 14% ziet deze informatie graag via berichtgeving van de lokale of regionale
omroep (zoals radio, televisie, teletekst of internet). Eén procent van de respondenten ontvangt
de informatie graag op een andere manier. Hierbij werden onder andere genoemd via het BIN,
buurtapp/whatsapp, per post/brief  of persoonlijk via de wijkagent/toezichthouder/buurttent.
Niet iedereen wil geïnformeerd worden over de veiligheid in hun buurt; 9% van de respondenten
is hier niet in geïnteresseerd.
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Afbeelding 32: Hoe wilt u graag geïnformeerd worden over de veiligheid in uw buurt?
(Meer antwoorden mogelijk)

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid 2021

Preventie woninginbraak

Aan de respondenten is gevraagd of een aantal voorzieningen aanwezig zijn om de woning te
beveiligen. In 2021 is buitenverlichting met 70% het vaakst aangebracht. Bijna de helft van de
respondenten heeft extra sloten of grendels op buitendeuren (49%) en hang- en sluitwerk
volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen (46%). Andere voorzieningen tegen inbraak komen
aanzienlijk minder vaak voor: 20% heeft (rol)luiken voor ramen en/of deuren, 15%
camerabewaking en 11% een alarminstallatie.

Van de respondenten geeft 12% aan geen van deze preventie voorzieningen te hebben. Dit
aandeel is relatief groot in de Binnenstad en in de buurten de Gestelse buurt, de Bossche Pad,
Grevelingen, de Hinthamerpoort, de Sprookjesbuurt, Paleiskwartier en Willemspoort. In deze
buurten geeft minimaal 25% van de respondenten dit aan.

Of er één of meerdere preventieve voorzieningen zijn om de woning te beveiligen hangt onder
andere af van de woonsituatie van respondenten. Van de respondenten met een koopwoning
heeft 94% één of meerdere preventieve voorzieningen genomen. Bij de respondenten met een
huurwoning van een corporatie is dit 80% en bij respondenten met een huurwoning van een
andere verhuurder 67%.

Afbeelding 33: Aanwezigheid preventieve voorzieningen in/rond de woning

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid 2021
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Aan de respondenten zijn ook aanvullende vragen gesteld over het beveiligen van de woning.
Deze vragen zijn meer gericht op het gedrag van de respondenten. De resultaten laten zien dat
zo’n negen op de tien respondenten vaak ervoor zorgen dat anderen niet zomaar binnen kunnen
komen, zoals met een sleutel onder de deurmat of touwtje uit de brievenbus, en doen zij de deur
op slot doet als zij (even) niet thuis zijn. Ongeveer driekwart van de respondenten haalt binnen
de sleutels van het slot af en zorgt ervoor dat waardevolle spullen uit het zicht liggen. Bijna zeven
op de tien respondenten zorgt voor voldoende buitenverlichting, maakt een bewoonde indruk als
zij op vakantie zijn en sluit alle ramen als zij even niet thuis zijn. Zo’n 6 op de 10 respondenten
zorgt ervoor dat inklimmen door tuinspullen, vuilcontainers en dergelijke niet mogelijk is.

Op basis van de genoemde maatregelen is een gemiddelde score berekend voor het nemen van
deze maatregelen. Respondenten uit Binnenstad centrum, Binnenstad oost, Binnenstad noord,
Zuid, de Gestelse buurt, de Bossche Pad, de Hinthamerpoort, de Muntel, Orthenpoort, Orthen
west, Paleiskwartier, Willemspoort en Vinkeloord nemen deze maatregelen minder vaak.

Afbeelding 34: Kunt u voor elk van de volgende maatregelen aangeven hoe vaak u deze neemt?

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid 2021

Bossche Buurttent

De ‘Bossche Buurttent’ wordt ingezet in buurten waar in de week ervoor is ingebroken. In de
Buurttent ontvangen bewoners onder andere informatie en advies om inbraken te voorkomen. In
2020 en 2021 werd de Buurttent slechts een aantal keer ingezet in verband met de
coronapandemie. In 2022 wordt dit na carnaval weer opgepakt.

Brandgangen en achterpaden

De gemeente, BrabantWonen, Zayaz en Woonstichting Joost krijgen regelmatig vragen over het
vergroten van de veiligheid van brandgangen en achterpaden bij woningen. Bijvoorbeeld door het
plaatsen van poorten of het aanbrengen van verlichting. De gemeente en corporaties denken met
bewoners mee hoe zij de brandgang bij hun woning veiliger kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld
door het plaatsen van verlichting, spiegels of lage hekjes aan de buitenzijde of afsluiting van het
achterpad. Dit gebeurt alleen bij voldoende draagvlak onder bewoners.
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Donkere dagen offensief

In de wintermaanden slaan criminelen veelvuldig hun slag, vaak met een piek voor de
feestdagen. Een donkere dagen offensief zet in deze periode extra maatregelen in tegen
overvallen, straatroven, woning- en auto-inbraken. In 2021 hebben we hierop ingezet tijdens
carnaval/voorjaarsvakantie en de kerstperiode.

Digitaal opkopersregister en digitaal opkopersloket

Heling wordt aangepakt middels het digitaal opkopersloket (DOL) en het digitaal opkopersregister
(DOR). Ondernemers die tweedehands goederen in- en verkopen moeten alles wat ze inkopen
controleren op diefstal en registreren in het DOR. Het sanctioneringsbeleid geeft mogelijkheid om
naast het strafrecht ook bestuursrechtelijk op te treden. Zo volgt niet alleen straf, maar ook
maatregelen om de openbare orde te herstellen. Een sluiting zorgt er bijvoorbeeld voor dat
criminelen gestolen spullen niet meer kunnen verkopen in dat pand.

Aanpak fietsdiefstal

Het fietsdiefstalpreventieteam speelt onder andere actief in op de hotspots die in beeld zijn vanuit
aangifteoverzichten. Daarnaast zijn zij actief op plekken waar veel fietsen worden gestald. Naast
het actief zoeken naar gestolen fietsen houden zij ook toezicht. In de Binnenstad zijn vier gratis
bewaakte fietsenstallingen. De huidige stallingen kennen een goede bezetting en worden
bijvoorbeeld goed gebruikt tijdens evenementen. Mensen die een tweedehands fiets willen kopen
kunnen via het RDW controleren of deze als gestolen geregistreerd staat. De gemeente verwijst
hiernaar op haar website. Handelaren in tweedehands fietsen zijn inmiddels allemaal aangemeld
in het DOR waardoor zij kunnen controleren of een iemand een gestolen fiets aanbiedt en/of
achteraf gezien kan worden of zij een gestolen fiets in voorraad hebben. Hiermee proberen we
de handel in gestolen fietsen moeilijker te maken.

Aanpak auto-inbraken

De samenwerking tussen partners bestaat uit het gezamenlijk bekijken van hotspots en deze
indien nodig schouwen. Samen voor veilig en de inzet van politie doen we op basis van
voorspellingen en analyses. Opkopers in de autobranche blijven herinnerd worden aan het DOR.

Persoonsgerichte aanpak

Geprioriteerde casuïstiek wordt onder procesregie van het Zorg- en Veiligheidshuis opgepakt.
Samen met partners wordt voor de geprioriteerde casus een persoonsgerichte aanpak
ontwikkeld. Instroom criteria zijn landelijk bepaald en overgenomen.

Bureau Nazorg Ex-gedetineerden

Bureau Nazorg Ex-gedetineerden helpt iedereen die uit detentie komt om het leven weer op de rit
te krijgen. Veel mensen die in detentie komen, hebben problemen. Bureau Nazorg helpt om deze
problemen aan te pakken. Op het gebied van werk, woonruimte, zorg, schulden en ID bewijs. Het
is een laagdrempelige ingang voor antwoord op praktische vragen van (ex-)gedetineerden. Dit
met het doel om recidive zoveel mogelijk te voorkomen. In 2021 zijn er 198 personen gedetineerd
geraakt en zijn er 302 personen vrijgekomen uit detentie (dit betreft 239 unieke personen).
Daarmee heeft de instroom zich weer genormaliseerd naar het niveau van voor de pandemie.
Het is nog steeds zo dat er een toename is in complexiteit van de doelgroep. Dit zorgt voor een
toenemende belasting op de capaciteit.
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2.2.4 Fraude en online criminaliteit

Slachtofferschap online criminaliteit

In 2021 is de landelijke veiligheidsmonitor uitgevoerd (maart 2022). Dit is een tweejaarlijks
terugkerend bevolkingsonderzoek naar leefbaarheid, veiligheid en slachtofferschap van
criminaliteit. De veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en
Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De landelijke veiligheidsmonitor gaat
niet alleen in op de landelijke situatie. Via een online databank zijn ook de resultaten van alle
Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners te raadplegen, waaronder ’s-
Hertogenbosch18.

In de landelijke veiligheidsmonitor wordt naast slachtofferschap van traditionele criminaliteit ook
aandacht besteed aan slachtofferschap van online criminaliteit. Het betreft delicten en incidenten
die via internet, e-mail of app plaatsvinden. Het gaat om strafbare feiten in de sfeer van oplichting
en fraude (aan- en verkoopfraude, fraude betalingsverkeer, ID-fraude en phishing),
computervredebreuk (hacken) en om incidenten in de interpersoonlijke sfeer die niet altijd
strafbaar zijn zoals bedreigen, pesten, stalken en shamesexting.

In 2021 is 17% van de Nederlanders slachtoffer geweest van een of meer online delicten of
incidenten. Ook in ’s-Hertogenbosch is dit 17%. In ’s-Hertogenbosch was 10% slachtoffer van
online oplichting en fraude, 7% van hacken, 2% van online bedreiging en intimidatie en minder
dan 1% van overige online delicten. Aankoopfraude en hacken komen het meeste voor. Bij
aankoopfraude worden online gekochte producten of diensten niet geleverd terwijl ze wel betaald
zijn. In het geval van hacken breekt iemand met kwade bedoelingen zonder toestemming in op
een apparaat (zoals een computer of tablet) of een account (zoals e-mail of bankaccount). Meer
mensen zijn slachtoffer van het hacken van een account (7%) dan van het hacken van een
apparaat (2%).

Afbeelding 35: % slachtoffers van online criminaliteit in de afgelopen 12 maanden

Bron: Databank Veiligheidsmonitor 2021, CBS / ABF Research

18 De vragenlijst en onderzoeksopzet van de landelijke veiligheidsmonitor is in 2021 gewijzigd. Hierdoor is er
sprake van een trendbreuk. Er worden daarom geen ontwikkelingen over de tijd gepresenteerd.

Online criminaliteit totaal 17%

Online oplichting en fraude 10%
Aankoopfraude 7%
Verkoopfraude 1%

Fraude betalingsverkeer 2%
Identiteitsfraude 1%

Phishing 0%

Hacken 7%
Hacken account 7%

Hacken apparaat 2%

Online bedreiging en intimidatie 2%
Pesten 2%

Stalken 1%
Shamesexting 0%

Overige online delicten 0%
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Bij phishing gaat het om alle vormen van online oplichting waarbij de dader zich voordoet als
iemand anders (een persoon of bedrijf) en via allerlei kanalen personen benaderd met valse
verhalen met as doel geld te krijgen. Vaak worden veel personen tegelijk benaderd. Gemiddeld in
Nederland geeft 68% van de respondenten aan dat zij in de afgelopen 12 maanden ten minste
één keer een telefoontje, e-mail- of ander bericht hebben ontvangen dat (waarschijnlijk) van een
oplichter is. In ’s-Hertogenbosch geeft 72% van de respondenten dit aan. Twee procent geeft aan
hier wel eens te zijn ingetrapt. Een enkeling geeft aan dat zij hier uiteindelijk geld mee hebben
verloren. Zij zijn in afbeelding 48 opgenomen als slachtoffer van phishing.

Gemiddeld in Nederland is 0,8% geld verloren door middel van phishing. Landelijk gebeurt dit het
vaakst door zogeheten vriend-in-nood-acties, gevolgd door wangirifraude (waarbij het slachtoffer
na een oproep van een onbekend nummer heeft teruggebeld naar een duur betaalnummer) en
bankspoofing (waarbij de oplichter deed alsof hij een medewerker van de bank was).

Landelijk zijn er verschillen naar leeftijd bij online criminaliteit. Jongeren (15-25 jaar) zijn vaker
slachtoffer van online bedreiging en intimidatie en hacken. 25-65 jarigen zijn vaker slachtoffer van
aankoopfraude en fraude in het betalingsverkeer en phishing gebeurt het vaakst bij 65-plussers.

Gemiddeld in Nederland is het slachtofferschap van online criminaliteit sinds 2012 met 22%
toegenomen. Vooral de laatste jaren is er sprake van een stijgende tendens. Het sterkst
toegenomen sinds 2012 is het slachtofferschap van aankoopfraude, gevolgd door verkoopfraude
en online pesten. Het percentage slachtoffers van hacken is vrij stabiel over de tijd. Met
identiteitsfraude komen juist minder mensen in aanraking dan in 2012. Wel neemt dit de laatste
jaren weer iets toe.

Preventie digitale gegevens

In 2021 heeft het CBS voor het eerst onderzocht welke maatregelen mensen nemen om de eigen
digitale gegevens te beschermen. 72% zegt sterke wachtwoorden te kiezen, 54% gebruikt een
virusscanner, 54% voert updates uit of maakt back-ups. Minder vaak gebruikte maatregelen om
eigen digitale gegevens te beschermen zijn een firewall (40%), het regelmatig veranderen van
wachtwoorden (25%) en het gebruik van een wachtwoordmanager (13%). Vier procent geeft aan
geen van de onderzochte digitale beschermingsmaatregelen te gebruiken.

Tabel 2: Digitale gegevensbescherming

’s-Hertogenbosch Nederland
Sterke wachtwoorden kiezen die moeilijk te raden zijn 72% 72%
Wachtwoorden regelmatig veranderen 25% 28%
Wachtwoordmanager gebruiken 13% 13%
Firewall gebruiken 40% 40%
Virusscanner gebruiken 54% 55%
Updates uitvoeren of back-ups maken (evt. automatisch) 54% 52%
Geen van deze 4% 4%

Bron: Databank Veiligheidsmonitor 2021, CBS / ABF Research

Geregistreerde fraude en cybercrime

Horizontale fraude is een fraudevorm die is gericht tegen burgers, bedrijven en financiële
instellingen. Denk hierbij aan fraude met betaalproducten of online handel, identiteitsfraude of
online oplichting via WhatsApp. Het aantal misdrijven van horizontale fraude nam tussen 2019 en
2020 met 50% toe, van 832 naar 1.252 misdrijven. Vervolgens daalt het aantal misdrijven weer
iets naar 1.202 misdrijven in 2021 (-4%). Dit komt neer op 7,7 misdrijven per 1.000 inwoners in
2021. Landelijk is een ongeveer gelijke trend te zien. Tussen 2019 en 2020 steeg het aantal
misdrijven van horizontale fraude met 48%, waarna het in 2021 met 6% afnam.
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Afbeelding 36: Aantal misdrijven van horizontale fraude per 1.000 inwoners

Bron: Politie

In de eerste twee maanden van 2020 zijn er slechts kleine verschillen in het aantal misdrijven van
horizontale fraude in vergelijking met 2019. Sinds de start van de coronapandemie neemt het
aantal registraties van horizontale fraude fors toe. Waar er in 2019 gemiddeld 69 misdrijven per
maand waren, neemt dit toe naar gemiddeld 109 misdrijven per maand in de periode maart 2020
tot en met juni 2021. In de tweede helft van 2021 daalt het aantal misdrijven weer iets. In deze
periode vinden er gemiddeld 85 misdrijven per maand plaats.

Afbeelding 37: Aantal misdrijven van horizontale fraude per maand

Bron: Politie

Ook het aantal misdrijven van cybercrime is de afgelopen 2 jaar sterk gestegen. In 2019 waren er
21 misdrijven van cybercrime in de gemeente, dit is gestegen naar 87 misdrijven in 2020  en 109
misdrijven in 2021. Tussen 2019 en 2021 betekent dit een stijging van 419%. Ook landelijk is er
tussen 2019 en 2021 een sterke toename van het aantal cybercrime delicten te zien (+200%).

Afbeelding 38: Aantal misdrijven van cybercrime

Bron: Politie

Horizontale f raude
2021 7,7

2020 8,1

2019 5,4

2018 3,8

2017 3,9

Cybercrime
2021 109

2020 84

2019 21

2018 21

2017 9
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Aanpak cybercrime

In het Regionaal Veiligheidsplan (RVP) is cybercrime een geprioriteerd thema. De focus ligt op:
Het vergroten van kennis en kunde bij politie, Openbaar Ministerie en gemeenten ten aanzien
van cybercrime en informatieveiligheid;
 Het vergroten van de bewustwording, kennis en weerbaarheid bij burgers (met een extra

focus op kwetsbare doelgroepen als jongeren en ouderen) en bedrijven;
 Het verbeteren van de informatiepositie van gemeenten, politie en OM (intelligence);
 Het versterken van de informatieveiligheid.
Om dit te bereiken wordt ingezet op het voorlichten van burgers, bedrijven en eigen organisaties,
worden nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden aangegaan en worden gezamenlijke
instrumenten op het gebied van informatieveiligheid en informatie-uitwisseling ontwikkeld. De
bestuurlijke werkgroep cyber neemt de uitvoering ter hand. Het regionale Platform veilig
ondernemen heeft hierin een ondersteunende rol. Als gemeente sluiten we hier op aan.
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2.3 Wijkgerichte aanpak
Voor wijken en buurten waar verschillende bedreigingen bij elkaar komen, voeren we een
integrale, gebiedsgerichte aanpak. Veiligheid is daarbij één van de componenten, naast onder
meer zorg en welzijn, openbare ruimte, inrichting/infrastructuur en economie. Vanuit het
veiligheidsbeleid worden veiligheidsonderdelen ingebracht en uitgevoerd voor deze
programmatische aanpak. Betreffende wijken worden geselecteerd op basis van de
tweejaarlijkse wijk- en buurtmonitor.

Naast deze gebiedsgerichte intensivering voor twee à drie wijken zetten we in alle wijken en
buurten van ’s-Hertogenbosch ‘op maat’ op veiligheid en leefbaarheid in. Daartoe stellen we
wijkveiligheidsplannen op. Op basis daarvan bepalen we wat nodig is per wijk. Belangrijk
vertrekpunt van de inzet in elke wijk is goede samenwerking tussen wijkprofessionals en
tussen professionals en inwoners. We funderen deze samenwerking in vaste uitgangspunten
en werkwijzen. En sluiten aan op de reeds bestaande ‘Leefbaarheidsteams’ in de wijken; in
deze teams participeren onder meer de politie (wijkagenten), woningcorporaties en
Stadstoezicht. Speciale aandacht hebben we hierbij voor de wisselwerking met de teams
Toegang & Regie en gebiedsteams (Wmo, Jeugdwet). We zorgen dat we als professionals met
één mond praten en verstevigen zo onze betrouwbaarheid én effectiviteit.

Doelstelling 2022:
Door maatwerk, scherpte en integraliteit in onze aanpak voor alle wijken en buurten een
tenminste aanvaardbaar en stabiel veiligheids- en leefbaarheidsniveau in stand houden en
waar nodig bewerkstelligen. We werken hierbij vanuit een solide informatiepositie en zijn als
gemeente zichtbaar, aanspreekbaar en betrouwbaar voor de burger.

Indicatoren:
 In 2022 is het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt minimaal een 7,3.

 In 2022 hebben alle buurten een rapportcijfer van minimaal 6,0 voor de veiligheid in de
buurt.

 In 2022 vindt maximaal 9% van de inwoners dat er veel criminaliteit plaatsvindt in hun
buurt.

2.3.1 Leefbaarheid woonbuurt

In deze paragraaf gaan we in op enkele onderwerpen die van invloed zijn op de leefbaarheid in
de buurt. Iedereen woont graag in een schone woonomgeving, waar mensen op een prettige
manier met elkaar omgaan. Hoe gaat het met de leefbaarheid van de buurten in de gemeente
’s-Hertogenbosch? En hoe hebben deze zich ontwikkeld?

Rapportcijfers woonomgeving

De respondenten is gevraagd om rapportcijfers te geven over enkele zaken in hun buurt, zoals
voor hun eigen woning, de woonomgeving, de tolerantie in de buurt en het contact met
buurtbewoners. Tussen 2017 en 2019 stegen de meeste rapportcijfers iets, waarna deze in 2021
weer licht daalde. Onder andere het rapportcijfer voor de woonomgeving en de tolerantie in de
buurt daalde iets ten opzichte van twee jaar geleden.
De rapportcijfers lopen uiteen als er wordt gekeken naar de resultaten op buurtniveau. Zo hebben
sommige buurten een gemiddeld rapportcijfer lager dan een 6:
Woonomgeving: de Gestelse buurt, de Hambaken
Tolerantie: de Gestelse buurt, de Muziekinstrumentenbuurt
Contact met buurtbewoners: De Hofstad, de Gestelse buurt, de Sprookjesbuurt
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Afbeelding 39: Welk rapportcijfer geeft u voor…?

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid

Afbeelding 40: Welke rapportcijfers geeft u voor…?
Uw woning Uw woonomgeving

De tolerantie in uw buurt Uw contact met buurtbewoners

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid 2021

Uw  w oning

2021 7,9

2019 7,9

2017 7,9

Uw  w oonomgeving

2021 7,4

2019 7,5

2017 7,5

De tolerantie in uw  buurt

2021 7,1

2019 7,3

2017 7,2

Uw  contact met buurtbew oners

2021 6,9

2019 7,0

2017 6,8
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Sociale cohesie

De sociale cohesie zegt iets over hoe mensen in een buurt met elkaar omgaan. Kennen mensen
elkaar in de buurt? En hoe gaan zij met elkaar om? In de vragenlijst leefbaarheid & veiligheid zijn
enkele vragen gesteld over hoe mensen in de buurt met elkaar omgaan. Ten opzichte van
2017/2019 zien we enkele kleine veranderingen. Minder respondenten geven aan dat de mensen
in hun buurt elkaar nauwelijks kennen19.

Afbeelding 41: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over de buurt waarin u woont
(% (helemaal) mee eens)?

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid

Op basis de volgende vier stellingen doen we uitspraken over de sociale cohesie in een buurt:
 de mensen in mijn buurt kennen elkaar nauwelijks
 de mensen in mijn buurt gaan op een prettige manier met elkaar om
 ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen
 ik voel me thuis bij de mensen die in mijn buurt wonen

Aan de hand van deze stellingen wordt een schaalscore berekend. Deze loopt van 0 tot en met
10, waarbij een hogere score overeenkomt met een positiever oordeel over de sociale cohesie. In
2021 bedraagt de schaalscore sociale cohesie 6,4.

De sociale cohesie wordt het best beoordeeld in de wijken en dorpen Rosmalen zuid, Empel,
Engelen, Nuland en Vinkel. Hier is de gemiddelde score voor de sociale cohesie minimaal een
7,0. In enkele buurten is de score voor sociale cohesie relatief laag (<5,5): de Hofstad, de
Gestelse buurt, de Bossche Pad, Grevelingen, de Slagen, de Hambaken, de Sprookjesbuurt, de
Schutskamp en de Kruiskamp.

19 Deze stelling is in 2021 gewijzigd. In 2021 was de stelling: “Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar
helpen”. In 2019 was dit: “Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen”.  De
stelling is gewijzigd, omdat deze ook in de vragenlijsten van het CBS werd gewijzigd. Door de gewijzigde
formulering, kunnen de resultaten niet meer vergeleken worden met voorgaande jaren.

De mensen in mijn buurt kennen elkaar nauw elijks

2021 26%

2019 26%

2017 29%

De mensen in mijn buurt gaan op een prettige manier met elkaar om

2021 73%

2019 72%

2017 71%

Ik w oon in een gezellige buurt w aar mensen elkaar helpen (en dingen samen doen)

2021 56%

2019

2017

Ik voel me thuis bij de mensen die in mijn buurt w onen

2021 62%

2019 60%

2017 60%
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Afbeelding 42: Schaalscore sociale cohesie

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid 2021

Fysieke verloedering

Fysieke verloedering is één van de meest zichtbare problemen in wijken en buurten. Het varieert
van de aanwezigheid van graffiti en vandalisme tot hondenpoep en zwerfvuil. Een verloederde
leefomgeving vormt een grote bron van ergernis voor bewoners en is van invloed op de
leefbaarheid van een buurt. In de vragenlijst leefbaarheid & veiligheid zijn hierover enkele vragen
opgenomen. Ten opzichte van 2017/2019 geven meer respondenten aan dat er in hun buurt wel
eens sprake is van hondenpoep, rommel op straat, vernieling van straatmeubilair en bekladde
muren of gebouwen.

Op basis de volgende vier onderwerpen doen we uitspraken over de fysieke verloedering in een
buurt:
 rommel op straat
 vernieling van straatmeubilair, zoals vuilnisbakken, bankjes of bushokjes
 bekladde muren of gebouwen
 hondenpoep
Aan de hand van deze onderwerpen is de schaalscore fysieke verloedering berekend. Deze
schaalscore loopt van 0 tot en met 10, waarbij een hogere score overeenkomt met een
negatiever oordeel over de fysieke verloedering. Sinds 2017 is de schaalscore fysieke
verloedering gestegen van een 3,1 naar 3,6 in 2021.

Afbeelding 43: Schaalscore fysieke verloedering

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid

Schaalscore fysieke verloedering
2021 3,6

2019 3,4

2017 3,1
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Afbeelding 44: Ervaren van fysieke verloedering in de buurt (% komt vaak/soms voor)

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid

De schaalscore fysieke verloedering is relatief hoog in de buurten de Hinthamerpoort, de Reit, de
Hambaken, de Sprookjesbuurt, de Edelstenenbuurt en de Kruiskamp. In deze buurten is de
schaalscore fysieke verloedering een 5,0 of hoger.

Afbeelding 45: Schaalscore fysieke verloedering

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid 2021
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Ontwikkeling woonomgeving

In 2021 is aan de respondenten gevraagd of zij vinden dat hun buurt er in het afgelopen jaar op
vooruit is gegaan, op achteruit is gegaan of dat dit gelijk is gebleven. De meeste respondenten
geven aan dat de buurt waarin zij wonen het afgelopen jaar gelijk is gebleven (65%). Daarnaast
geven meer respondenten aan dat hun buurt achteruit is gegaan (20%), dan vooruit gegaan
(9%). Het saldo van de ontwikkeling van de buurt ligt daarmee op -11%.

De ontwikkeling van de buurt wordt het best beoordeeld in Vughterpoort, de Meerendonk, de
Lanen, Boschveld, Willemspoort en Kom Vinkel. Met name in de nieuwbouwbuurten Willemspoort
en de Lanen zijn inwoners erg positief. Hier geeft 40% van de respondenten aan dat hun buurt
het afgelopen jaar vooruit is gegaan, terwijl minder dan 10% aangeeft dat hun buurt achteruit is
gegaan. In een aantal buurten geven relatief veel respondenten aan dat hun buurt achteruit is
gegaan. Minimaal een kwart van de respondenten uit Grevelingen, Aawijk zuid, de Slagen, de
Haren, de Hambaken, Abdijenbuurt, Lokeren, Maasvallei, de Schutskamp en Ertveld geven aan
dat hun buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan, terwijl maximaal 6% van de respondenten
aangeeft dat hun buurt erop vooruit is gegaan.

Afbeelding 46: Saldo ontwikkeling buurt in het afgelopen jaar (% vooruit gegaan minus % achteruit gegaan)

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid 2021
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2.3.2 Veiligheidsbeleving

De respondenten uit de gemeente ’s-Hertogenbosch beoordelen de veiligheid van hun buurt
gemiddeld met een 6,9. In 2019 was dit een 7,0. Om aan de doelstelling te voldoen moet het
rapportcijfer stijgen naar minimaal een 7,3 in 2022. Dat is niet gelukt.

Afbeelding 47: Welk rapportcijfer geeft u voor…?

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid

We willen dat alle buurten een rapportcijfer hebben van minimaal een 6,0 voor de veiligheid in de
buurt. In 2021 voldoen acht buurten hier niet aan: de Gestelse buurt, Grevelingen, Graafsebuurt
zuid, de Hambaken, de Muziekinstrumentenbuurt, de Edelstenenbuurt, de Schutskamp en de
Kruiskamp. De respondenten uit deze buurten geven de veiligheid van hun buurt gemiddeld een
rapportcijfer van 5,6 tot 6,0. In 2019 voldeden 7 buurten niet aan de doelstelling. Voor een groot
deel gaat het om dezelfde buurten. Hiermee wordt niet voldaan aan de IVP-doelstelling dat
maximaal 3 buurten een rapportcijfer hebben van lager dan een 6.

Afbeelding 48: Rapportcijfer veiligheid in uw buurt

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid 2021

De veiligheid in uw  buurt
2021 6,9

2019 7,0

2017 6,9
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Aan de respondenten is gevraagd hoe vaak men zich onveilig voelt in de eigen buurt. Van de
respondenten voelt 4% zich vaak onveilig in de eigen buurt. Nog eens 19% voelt zich hier soms
onveilig. Sinds 2017 is het aandeel respondenten dat zich vaak of soms onveilig voelt iets
toegenomen.

Afbeelding 49: Hoe vaak voelt u zich onveilig in uw buurt?

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid

Op basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig
voelen in de buurt berekend. De onveiligheidsgevoelens zijn relatief groot in de buurten: het
Zand, de Gestelse buurt, Graafsebuurt zuid, de Reit, de Hambaken, de Sprookjesbuurt, de
Muziekinstrumentenbuurt, de Schutskamp en Ertveld.

Afbeelding 50: Buurtscore voor onveilig voelen in uw buurt

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid 2021
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Onderzocht is wie zich vaker wel eens onveilig voelen in de eigen buurt. Jonge vrouwen van 18
tot 30 jaar oud geven het vaakst aan dat zij zich wel eens onveilig voelen in hun buurt (36%). Zij
geven dit vaker aan dan vrouwen in andere leeftijdsgroepen. Over het algemeen geven vrouwen
vaker aan dat zij zich wel eens onveilig voelen in hun buurt dan mannen (respectievelijk 27% en
18%). Bij de mannen geven ook de jonge mannen van 18 tot 30 jaar oud het vaakst aan dat zij
zich wel eens onveilig voelen in hun buurt (25%)20.

Afbeelding 51: Hoe vaak voelt u zich onveilig in uw buurt?

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid 2021

Ook voor andere (achtergrond)kenmerken is gekeken wie zich vaker wel eens onveilig voelen in
hun buurt. De volgende groepen respondenten voelen zich vaker dan gemiddeld vaak of soms
onveilig in hun buurt:
 Respondenten die het afgelopen jaar slachtoffer zijn geworden van een geweldsdelict
 Respondenten die het afgelopen jaar slachtoffer zijn geworden van een vermogensdelict
 Respondenten uit een eenouderhuishouden
 Respondenten met een huurwoning van een woningcorporatie
 Respondenten met een inkomen tot €2.250 netto per maand
 Alleenwonenden

20 Ook uit de landelijke veiligheidsmonitor van het CBS (2021) blijkt de veiligheidsbeleving verschilt naar geslacht
en leeftijd. Vrouwen voelen zich vaker onveilig dan mannen, zowel in de eigen buurt als in het algemeen. Ook de
jongere leeftijdsgroepen 15 tot 25 jarigen en 25 tot 45 jarigen voelen zich vaker onveilig dan 45 tot 65 jarigen en
vooral 65-plussers. Het meest onveilig voelen zich jonge vrouwen (15 tot 25 jaar).
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Waarom mensen zich onveilig voelen in hun buurt heeft verschillende oorzaken. De 5
belangrijkste redenen zijn:
 Rondhangende jongeren
 Drugsdealers en/of drugsverslaafden
 Personen die zich verdacht gedragen / er verdacht uitzien
 Verkeer
 Donkere, slecht verlichte plekken
De top 5 bestaat uit dezelfde redenen als in 2019. Bij de categorie ‘anders, namelijk’ wordt door
relatief veel respondenten (overlastgevende / criminele / agressieve) buurtbewoners genoemd.

Afbeelding 52: Waarom voelt u zich wel eens onveilig in uw buurt?

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid 2021

Vermijdingsgedrag

In de vragenlijst zitten ook enkele vragen die gaan over vermijdingsgedrag. In 2021 doet 12%
vaak de deur ’s avonds niet open, omdat men dat niet veilig vindt. Nog eens 20% doet dat soms
niet. Sinds 2017 geven minder respondenten aan dat zij dit vaak niet doen.

Van de respondenten geeft 4% aan dat zij vaak omlopen of omrijden om onveilige plekken in de
buurt te vermijden. Nog eens 15% doet dat soms. Ten opzichte van 2019 geven meer
respondenten aan dat zij dit wel eens doen.

Afbeelding 53: Hoe vaak komt het voor dat u …

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid
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Criminaliteitsperceptie

Aan de respondenten is gevraagd of zij vinden dat er veel, weinig of geen criminaliteit is in hun
buurt. In 2021 geeft 10% van de respondenten aan dat er veel criminaliteit is in hun buurt.
Volgens 55% is er weinig criminaliteit in hun buurt en volgens 19% geen criminaliteit. Ten
opzichte van 2019 geven minder respondenten aan dat er veel of weinig criminaliteit is in hun
buurt en geven meer respondenten aan dat er geen criminaliteit is in hun buurt. Om aan de
doelstelling te voldoen, willen we dat maximaal 9% van de respondenten vindt dat er veel
criminaliteit is in hun buurt. Ondanks de positieve ontwikkeling is dit niet gehaald.

Afbeelding 54: Vindt u dat er veel, weinig of geen criminaliteit is in uw buurt?

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid

Onveilige plekken in de woonplaats

Aan de respondenten is een aantal plekken in de woonplaats voorgelegd met de vraag om aan te
geven hoe vaak men zich hier onveilig voelt. De onveiligheidsgevoelens zijn het hoogst op
plekken waar jongeren rondhangen; 9% voelt zich hier vaak onveilig en nog eens 42% soms.
Op de tweede plek staat het onveilig voelen in de buurt van verwarde personen. Hier voelt 7%
van de respondenten zich vaak onveilig en 29% soms. Ook de onveiligheidsgevoelens rondom
uitgaansgelegenheden zijn relatief groot. Hier voelt 3% zich vaak onveilig en 25% soms.

Ten opzichte van 2019 voelen (iets) minder respondenten zich wel eens (vaak of soms) onveilig
rondom uitgaansgelegenheden, op het treinstation of in het openbaar vervoer. Mogelijke oorzaak
hiervoor is dat door de coronapandemie mensen minder of niet op deze plekken komen.
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Afbeelding 55: Hoe vaak voelt u zich onveilig op de volgende plekken in uw woonplaats?

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid
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Positie ’s-Hertogenbosch landelijk

Hoe doet de gemeente ’s-Hertogenbosch het qua veiligheidsgevoelens vergeleken met andere
(grote) gemeenten? In 2021 is de landelijke veiligheidsmonitor uitgevoerd (maart 2022). Dit is
een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar leefbaarheid, veiligheid en
slachtofferschap van criminaliteit. De veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het
ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De
landelijke veiligheidsmonitor gaat niet alleen in op de landelijke situatie. Via een online databank
zijn ook de resultaten van alle Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners te
raadplegen, waaronder ’s-Hertogenbosch21.

Landelijk geeft 14% van de respondenten aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt.
In ’s-Hertogenbosch is dit 15%22. Als er wordt gekeken naar de frequentie van de
veiligheidsgevoelens, dan geven zowel in ’s-Hertogenbosch als gemiddeld in Nederland 2% van
de respondenten aan dat zij zich vaak onveilig voelen in hun buurt. Nog eens 9% voelt zich soms
onveilig. Wel geven respondenten uit ’s-Hertogenbosch iets vaker dan gemiddeld aan dat er veel
criminaliteit voorkomt in hun buurt. In ’s-Hertogenbosch geeft 12% van de respondenten dit aan,
tegenover 9% gemiddeld in Nederland. In ’s-Hertogenbosch is het rapportcijfer voor de veiligheid
in de buurt gemiddeld een 7,4. Gemiddeld in Nederland is dit een 7,5.

In tabel 3 wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten in de andere grote Noord-Brabantse
gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond en Tilburg. Respondenten uit ’s-Hertogenbosch voelen
zich (iets) minder vaak onveilig in de eigen buurt, ervaren minder vaak veel criminaliteit in hun
buurt, en geven een hoger rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt dan in Eindhoven, Helmond
en Tilburg.

Tabel 3: Veiligheidsbeleving ’s-Hertogenbosch, B5-gemeenten en Nederland

% voelt zich wel eens onveilig in
buurt

Perceptie criminaliteit in
buurt

Rapportcijfer
veiligheid
in buurt% ja % vaak % soms % veel % weinig

’s-Hertogenbosch 15% 2% 9% 12% 65% 7,4
Breda 14% 2% 10% 11% 65% 7,3
Eindhoven 20% 2% 12% 14% 61% 7,2
Helmond 20% 3% 14% 13% 63% 7,2
Tilburg 23% 5% 13% 13% 62% 7,2
Nederland 14% 2% 9% 9% 64% 7,5

Bron: Databank Veiligheidsmonitor 2021, CBS / ABF Research

21 De vragenlijst en onderzoeksopzet van de landelijke veiligheidsmonitor is in 2021 gewijzigd. Hierdoor is er
sprake van een trendbreuk. Er worden daarom geen ontwikkelingen over de tijd gepresenteerd.
22 Er bestaan kleine verschillen in de uitkomsten voor ’s-Hertogenbosch voor de lokale en landelijke
Veiligheidsmonitor. Dit komt doordat het twee verschillende onderzoeken zijn, die verschillen betreft steekproef,
methoden en vraagstelling.
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2.3.3 Aanpak

Wijkveiligheidsscans

In 2019 is de gemeente van start gegaan met het opstellen van wijkveiligheidsscans. De
wijkveiligheidsscans geven een beeld van hoe het gaat met de veiligheid in wijken, dorpen 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 en om een zo groot mogelijk draagvlak te
creëren. Per wijk of dorp wordt een wijkveiligheidsplan gemaakt. Op basis van de
wijkveiligheidsplannen worden per wijk of dorp veiligheidsagenda’s opgesteld.

Bij het opstellen van de wijkveiligheidsplannen wordt gebruik gemaakt van al beschikbare
onderzoeken en –data, zoals de vragenlijst leefbaarheid & veiligheid en politiegegevens. Deze
gegevens worden onder andere gebruikt voor het opstellen van profieltaarten van alle wijken en
woonbuurten. Deze profieltaarten zijn ook opgenomen in deel 2 van deze veiligheidsmonitor,
waar kort wordt ingegaan op de veiligheidssituatie van alle wijken en aandachtsbuurten in de
gemeente23. In de wijkveiligheidsplannen wordt er daarnaast per wijk aanvullend onderzoek
gedaan door middel van een korte wijkveiligheidsenquête. De wijkveiligheidsplannen voor Empel,
Maaspoort, West, Engelen, Nuland en Vinkel zijn inmiddels gereed. In de andere wijken hebben
de aanvullende onderzoeken al plaatsgevonden en zijn de conceptrapporten gereed. De
resultaten hiervan worden nog in de wijken met bewoners besproken, zodat samen gezocht kan
worden naar oplossingen voor de veiligheidsproblemen. Dit wordt naar verwachting in de eerste
helft van 2022 afgerond.

‘Gestelse buurt werkt’

In de Gestelse buurt staan de leefbaarheid en veiligheid onder druk en worden lager beoordeeld
dan in de rest van de stad. Ook is er een bovengemiddelde sociale problematiek op het gebied
van vooral armoede en jeugdzorg. Daarnaast gaat woningcorporatie BrabantWonen de komende
10 jaar een zestal sterk verouderde flats slopen en vervangen door nieuwbouw. Om deze
verschillende, vaak elkaar versterkende problemen terug te dringen, alsmede de kansen te
benutten die sloop-nieuwbouw biedt, is een integrale aanpak nodig. Gemeente, politie,
BrabantWonen en Farent hebben daarom de handen ineengeslagen. Samen hebben ze het plan
'Gestelse buurt werkt' gemaakt. Omdat de Gestelse buurt vooral in sociaal opzicht én vanuit
openbare orde en veiligheid een zorgenkind is, richt de aanpak van de problematiek zich met
prioriteit op de bewoners. Het bieden van perspectief en het bevorderen van zelfredzaamheid en
weerbaarheid van bewoners is van essentieel belang in de aanpak. Met betrekking tot het
verstevigen van de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de wijk willen we de
vooraanstaande families (wijkkoningen) aanpakken, gaan we norm overschrijdend gedrag
(overlast) aanpakken en zetten we in op schoon ondernemerschap in de winkelstrip en in de
buurt. Onze aanpak richt zich vooral op de bewoners ‘achter de voordeur’. Door de
gecombineerde en integrale inzet van middelen en instrumenten uit het sociale-, veiligheids- en
fysieke domein wint de aanpak aan kracht.

Fysieke inrichting, onderhoud en beheer

Bij (her)inrichting wordt het uitgangspunt ‘Veilig Ontwerp’ toegepast. Hiermee worden sociaal
onveilige plekken aangepakt door bijvoorbeeld groenonderhoud en aanpassen verlichting. Dit is
mede onderdeel van de wijkaanpakken.

23 De profieltaarten in de veiligheidsmonitor wijken iets af van de profieltaarten in de wijkveiligheidsplannen. Dit
komt omdat in deze veiligheidsmonitor gebruik is gemaakt van de meest recente gegevens (2021). De
wijkveiligheidsscans zijn opgesteld voor 2022, waardoor er gebruik ik gemaakt van oudere politie (2019/2020) en
enquêtegegevens (2019). Ook is er sprake van kleine wijzigingen in indicatoren en grenzen van categorieën.
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3. Veilig uitgaan en veilige evenementen
Als gemeente hebben we een krachtig uitgaans- en evenementenprofiel. Dit betreft zonder
twijfel een belangrijke kwaliteit van onze gemeente. In het veiligheidsbeleid ligt de focus op het
bewaken en waar nodig verbeteren van de veiligheidscondities rond uitgaan en evenementen.
Zodat we als gemeente en samenleving optimaal en duurzaam kunnen blijven profiteren van
deze cruciale economische pijler.

Doelstelling 2022:
Een zodanige combinatie van procedures en veiligheidschecks en –instrumenten enerzijds en
samenwerking met én initiatief van ondernemers anderzijds dat de veiligheid rond uitgaan en
evenementen duurzaam beheersbaar zijn. We zorgen ervoor dat veiligheid op het eerste plan
blijft staan bij keuzes over uitgaan en evenementen.

Indicatoren:


In 2022 voelt maximaal 2% van de inwoners zich vaak onveilig rondom
uitgaansgelegenheden.


In 2022 ervaart maximaal 2% van de inwoners vaak overlast van horecagelegenheden
in de buurt.

De coronapandemie heeft veel invloed op het uitgaansleven en evenementen. Sinds de start van
de coronapandemie waren eet- en drinkgelegenheden met periodes gesloten en in andere
periodes onder voorwaarden open. De beperkingen waren het grootst voor discotheken,
nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden; deze zijn nauwelijks open geweest. Ook zijn veel
evenementen afgelast of aangepast. Dit heeft vanzelfsprekend ook invloed op bijvoorbeeld
overlast en criminaliteit in de Binnenstad, zoals uitgaansgeweld.

3.1 Ervaren overlast en onveilig voelen
Ervaren overlast van horecagelegenheden

Het aantal respondenten dat in hun buurt wel eens overlast ervaart van horecagelegenheden,
zoals cafés, restaurants en snackbars, is ten opzichte van 2019 licht afgenomen. In 2021 ervaart
2% vaak en 7% soms overlast van horecagelegenheden in hun buurt. Hiermee voldoen we aan
de doelstelling, dat maximaal 2% vaak overlast van horecagelegenheden ervaart.
In een aantal buurten ervaren meer mensen overlast van horecagelegenheden. Bijvoorbeeld in
Binnenstad centrum, Binnenstad oost, Rosmalen centrum en Boschveld. In deze buurten ervaart
9% à 10% van de respondenten vaak overlast van horecagelegenheden in hun buurt.

Afbeelding 56: Overlast van horecagelegenheden en onveilig voelen rondom uitgaansgelegenheden

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid
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Onveilig voelen rondom uitgaansgelegenheden

Een andere doelstelling is dat maximaal 2% zich vaak onveilig voelt rondom uitgaans-
gelegenheden. Dit is niet gehaald. Net als in voorgaande jaren voelt 3% van de respondenten
zich vaak onveilig rondom uitgaansgelegenheden. Wel geven in 2021 minder respondenten aan
zich soms onveilig te voelen rondom uitgaansgelegenheden. Dit is tussen 2019 en 2021
afgenomen van 30% naar 25%. Mogelijke oorzaak hiervoor is de coronapandemie;
horecagelegenheden waren gedeeltelijk gesloten of onder voorwaarden open. Door de
maatregelen waren er minder bezoekers in de Binnenstad.

Vanwege de geldende coronamaatregelen voor horecagelegenheden, en dat met name voor
discotheken en nachtzaken, is besloten om in 2021 geen aanvullend onderzoek te doen onder
uitgaanspubliek (monitor veilig uitgaan). Deze monitor gaat in op de veiligheid in het
uitgaansgebied, locaties en redenen van onveiligheidsgevoelens, ervaren overlast en criminaliteit
tijdens het uitgaan en slachtofferschap. De eerstvolgende monitor veilig uitgaan verschijnt in
2024.

3.2 Algemene indicatie objectieve veiligheid Binnenstad
Veruit de meeste misdrijven vinden doorgaans plaats in de Binnenstad. In de Binnenstad zorgt
de concentratie van veel mensen in een relatief klein gebied met uiteenlopende functies, zoals
winkels en horeca, voor een hoger incidentenpatroon als het gaat om overlast en criminaliteit.
Door de coronapandemie waren er minder bezoekers in de Binnenstad. Dit kwam onder andere
door de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en de (tijdelijke) sluiting van bijvoorbeeld niet-
essentiële winkels en horecagelegenheden en publiek toegankelijke locaties zoals musea,
theaters en bioscopen. In de afgelopen twee jaar waren er dan ook minder misdrijven in de
Binnenstad dan in voorgaande jaren. In 2021 waren er 22% minder misdrijven in de Binnenstad
dan in 2019. Gemiddeld in de gemeente nam het aantal misdrijven met 8% af.

Afbeelding 57: Totaal aantal misdrijven per 1.000 inwoners

Bron: Politie

3.3 Geweldsmisdrijven
In § 2.2.3 werd ingegaan op het aantal geweldsmisdrijven in de gemeente. Doorgaans vindt een
relatief groot deel van de geweldsmisdrijven plaats in de Binnenstad. Dit heeft te maken met de
concentratie van mensen, vooral op uitgaansavonden en evenementen, waarbij in veel gevallen
alcohol en/of drugs in het spel is. Zo bleek uit de monitor veilig uitgaan 2019 dat ongeveer de
helft van alle geweldsmisdrijven in het centrum plaatsvindt tijdens uitgaansavonden24. Om de
huidige ontwikkelingen van veilig uitgaan en veilige evenementen in beeld te brengen, worden op
de volgende pagina de ontwikkelingen van geweldsmisdrijven voor de totale gemeente en voor
de Binnenstad gepresenteerd. Hierbij wordt gekeken naar alle dagen van de week; er wordt niet
ingezoomd op uitgaansavonden gezien de beperkte opening(stijden) van horeca sinds de
coronapandemie.

24 Bron: Monitor veilig uitgaan 2019. Afdeling Onderzoek & Statistiek ’s-Hertogenbosch (juni 2020)

Binnenstad

2021 137,2

2020 146,3

2019 178,1

2018 176,6

2017 203,8

Gemeente 's-Hertogenbosch

2021 53,8

2020 57,0

2019 58,9

2018 57,6

2017 64,2
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Bedreiging

Zowel gemiddeld in de gemeente als in de Binnenstad neemt het aantal bedreigingen tussen
2019 en 2020 eerst toe, waarna het in 2021 weer afneemt tot (iets) onder het niveau van 2019. In
2021 waren er in de Binnenstad 4,0 bedreigingen per 1.000 inwoners. Gemiddeld in de
gemeente waren er afgelopen jaar 2,2 bedreigingen per 1.000 inwoners. In 2021 was het aantal
bedreigingen in de Binnenstad relatief hoog in het Zand (8,3 bedreigingen per 1.000 inwoners),
gevolgd door Binnenstad centrum (3,8 bedreigingen per 1.000 inwoners).

Afbeelding 58: Aantal misdrijven van geweldsdelicten per 1.000 inwoners

Bron: Politie

Mishandeling

In 2020 en 2021 zijn er minder mishandelingen geregistreerd dan in voorgaande jaren, zowel in
de Binnenstad als in de totale gemeente. Ten opzichte van 2019 waren er in 2021 40% minder
minhandelingen in de Binnenstad en 19% minder in de totale gemeente. In 2021 zijn er in de
Binnenstad 7,9 mishandelingen per 1.000 inwoners geregistreerd. Dit is wel nog steeds zo’n drie
keer zo hoog als gemiddeld in de gemeente (2,6 mishandelingen per 1.000 inwoners).

Als we kijken naar de ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar, dan zien we eerst in het begin
van de coronapandemie een afname van het aantal mishandelingen in de Binnenstad. In maart
2020 (-71%)25 en mei (-64%) waren er minder mishandelingen dan in dezelfde maanden in 2019.
Dit valt deels samen met de sluiting van horecagelegenheden van half maart tot 1 juni.
Vervolgens is het aantal mishandelingen weer vergelijkbaar of iets minder in vergelijking met
dezelfde maand in 2019. Vanaf half oktober 2020 geldt er opnieuw een (gedeeltelijke) lockdown,
waarbij onder andere de horeca wordt gesloten. Dit duurt tot eind april 2021. Op dat moment zijn
er enkele versoepelingen, zoals het openen van terrassen. Daarna volgen meer versoepelingen.
Ook hierbij zien we een relatie tussen het aantal mishandelingen en de sluiting van de horeca.

25 Deze afname komt naast de coronapandemie ook door carnaval. Deze was in 2019 in maart en in 2020 in
februari.

Binnenstad
Bedreiging

2021 4,0

2020 5,9

2019 4,3

2018 5,2

2017 5,8

Mishandeling

2021 7,9

2020 8,6

2019 13,3

2018 14,4

2017 15,5

Openlijk gew eld

2021 0,8

2020 1,9

2019 2,8

2018 3,1

2017 2,7

Gemeente totaal
Bedreiging

2021 2,2

2020 2,7

2019 2,3

2018 1,9

2017 2,4

Mishandeling

2021 2,6

2020 2,5

2019 3,2

2018 3,2

2017 3,4

Openlijk gew eld

2021 0,2

2020 0,3

2019 0,6

2018 0,5

2017 0,5
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Van november 2020 tot en met mei 2021 waren er in de Binnenstad minder mishandelingen in
vergelijking met dezelfde maanden in 2019 (-64%). Vanaf juni 2021 is het verschil in het aantal
mishandelingen ten opzichte van 2019 weer minder groot (-27%).

In 2021 was het aantal mishandelingen in de Binnenstad relatief hoog in het Zand (12,7
mishandelingen per 1.000 inwoners), gevolgd door Binnenstad centrum (8,6 per 1.000 inwoners),
Binnenstad noord (6,4 per 1.000 inwoners) en Binnenstad oost (5,1 per 1.000 inwoners).

Openlijk geweld

In 2020 en 2021 zijn er minder openlijke geweldplegingen geregistreerd dan in voorgaande jaren.
Sinds de start van de coronapandemie zien we een afname van het aantal openlijke
geweldplegingen. De afname komt (deels) door de (gedeeltelijke) sluiting van horeca- en
uitgaansgelegenheden.
In de gehele gemeente waren er in 2019 90 misdrijven van openlijke geweldpleging, dit daalde
naar 50 misdrijven in 2020 en 37 misdrijven in 2021. Dit is een afname van 59%. In de Binnenstad
daalde het aantal openlijke geweldplegingen van 36 misdrijven in 2019, naar 25 in 2020 en 10
misdrijven in 2021. Dit is een afname van 72%. In 2021 vond het grootste deel van de openlijke
geweldplegingen plaats in Binnenstad centrum (7).

Ruzie/twist

Naast de al eerder besproken geweldsmisdrijven registreert de politie ook incidenten van
‘ruzie/twist’. Dit is geen fysiek geweld, maar betreft bijvoorbeeld scheldpartijen, ruzies en andere
conflicten. In de Binnenstad is het aantal ruzies sinds 2019 afgenomen. In 2019 werden er 453
ruzies geregistreerd in de Binnenstad. Dit nam af naar 373 ruzies in 2020 en 341 ruzies in 2021.
Dit is een afname van 25% ten opzichte van 2019. In 2021 was het aantal ruzies in de
Binnenstad relatief hoog in het Zand (41,3 incidenten per 1.000 inwoners), gevolgd door
Binnenstad oost (27,8 per 1.000 inwoners) en Binnenstad centrum (24,3 per 1.000 inwoners).

Afbeelding 59: Aantal incidenten van ruzie/twist per 1.000 inwoners

Bron: Politie

3.4 Overlast
Uitgaan en evenementen kunnen gepaard gaan met overlast, zoals luidruchtig uitgaanspubliek,
al dan niet onder invloed van alcohol of drugs. In deze paragraaf gaan we in op enkele
overlastthema’s die aan uitgaan en evenementen kunnen worden gerelateerd. Om de huidige
ontwikkelingen van veilig uitgaan en veilige evenementen in beeld te brengen, worden ook hier
weer de ontwikkelingen van incidenten voor de totale gemeente en voor de Binnenstad
gepresenteerd.

Binnenstad

2021 25,9

2020 28,5

2019 34,8

2018 31,0

2017 31,2

Gemeente 's-Hertogenbosch

2021 14,6

2020 15,6

2019 14,5

2018 13,7

2017 12,6
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Alcohol- en drugsoverlast

In de Binnenstad is het aantal incidenten van alcohol- en drugsoverlast het afgelopen jaar licht
gedaald (-10%). Gemiddeld in de gemeente is het aantal incidenten van alcohol- en
drugsoverlast redelijk stabiel gebleven. In de Binnenstad vindt zo’n vier keer zoveel alcohol- en
drugsoverlast plaats dan gemiddeld in de gemeente. Met name in het Zand is het aantal
incidenten hoog (34,7 per 1.000 inwoners), gevolgd door Binnenstad centrum (16,5 per 1.000
inwoners).

Geluidshinder

Overlast en evenementen kunnen gepaard gaan met luidruchtig (uitgaans)publiek. Door de
(gedeeltelijke) sluiting van horeca en afgelaste / aangepaste evenementen, zou een afname van
het aantal incidenten van geluidshinder verwacht kunnen worden. Echter, ten opzichte van 2019
zijn er in 2021 zowel in de totale gemeente (+104%) als in de Binnenstad (+169%) meer
incidenten van geluidshinder geregistreerd. In de Binnenstad zijn in 2021 2,6 keer zoveel
incidenten van geluidshinder geregistreerd als gemiddeld in de gemeente.

Bij de meeste incidenten van geluidshinder gaat het om ‘overige’ geluidshinder. Maar de politie
registreert ook geluidshinder door horeca en geluidshinder door evenementen. Hierbij zien we
geen toename van het aantal incidenten. In de Binnenstad zijn in 2021 10 incidenten van
geluidshinder horeca geregistreerd en 2 incidenten van geluidshinder evenementen. In 2019 was
dit respectievelijk 14 en 2 incidenten.

Afbeelding 60: Aantal incidenten van overlast per 1.000 inwoners

Bron: Politie

3.5 Maatregelen
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) helpt de gemeente, politie en horecaondernemers
samen de veiligheid in het uitgaansgebied te verbeteren. Een uitgaansgebied met aandacht voor
veiligheid komt de werkomgeving van het horecapersoneel en de politie ten goede.

De maatregelenmatrix KVU is een meerjarig, dynamisch stramien voor publiek-private inzet op
veilig uitgaan. Accenten liggen onder meer op de toepassing van ZSM (Zo snel mogelijk-
snelrecht), gebiedsontzegging, fysieke maatregelen in de openbare ruimte en collectieve horeca-
ontzegging. De maatregelenmatrix wordt voortgezet en actueel gehouden. In 2020 en 2021 heeft
vanwege de coronapandemie geen update plaatsgevonden van de maatregelenmatrix.

Binnenstad
Alcohol- / drugsoverlast

2021 16,3

2020 18,2

2019 18,6

2018 15,5

2017 17,0

Geluidshinder

2021 48,1

2020 31,4

2019 18,0

2018 25,1

2017 27,4

Gemeente totaal
Alcohol- / drugsoverlast

2021 4,2

2020 4,2

2019 4,1

2018 3,3

2017 3,2

Geluidshinder

2021 18,2

2020 13,3

2019 9,0

2018 10,6

2017 11,4
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Cameratoezicht

In 's-Hertogenbosch zijn meerdere gebieden waar cameratoezicht in het kader van artikel 151c
Gemeentewet wordt ingezet. Hieronder vallen de Binnenstad, de buurt Boschveld, voor- en
achterplein Centraal Station en de fietstunnel Klokkenlaan A59. Daarnaast bestaat de optie om
tijdelijk cameratoezicht in te zetten, waar ook gebruik van gemaakt wordt als dat nodig is om de
openbare orde te handhaven. In ieder gebied is de inzet gericht op het handhaven van de
openbare orde (denk aan evenementen, demonstraties, sociale veiligheid in gebieden met
minder sociale controle en horeca/uitgaansgebieden) en daarmee gepaard het voorkomen van
strafbare feiten. Per gebied is het maatwerk om onder andere te kunnen beslissen waar, hoe,
wanneer en hoe lang de camera's gebruikt worden.
De cameratoezichtruimte (CTR) biedt centrale regie op de uitvoering. Hier komen de
camerabeelden via een digitale omgeving binnen en worden de beelden bekeken. Door de
realisatie van de CTR innoveert de gemeente 's-Hertogenbosch en worden nieuwe technieken
centraal en grootschaliger toegepast. Zo worden er bijvoorbeeld bezoekersstromen geteld.

Veilige evenementen

Bij grootschalige evenementen worden aan de organisatie van evenementen eisen gesteld om
de veiligheid van personen en goederen te garanderen. Deze eisen betreffen onder andere het
creëren van vluchtwegen, het reguleren van bezoekersstromen, de bereikbaarheid voor
hulpdiensten en de aanwezigheid van EHBO en beveiliging. Aandacht voor crowd management
speelt hierbij tegenwoordig een grote rol.

De gemeente blijft extra aandacht besteden aan crowd management bij evenementen als
carnaval, 11/11, Koningsdag en Bevrijdingsfestival. Het crowd management systeem is voor
carnaval uitgebreid en we blijven nieuwe ontwikkelingen monitoren. Er zijn vaste draaiboeken
voor grote evenementen als carnaval, Koningsdag en oud op nieuw. Voor locaties waar
regelmatig evenementen plaatsvinden is een profiel gemaakt. Deze profielen worden ieder jaar
opnieuw vastgesteld en zijn onderdeel van het evenementenbeleid. Aan de hand van dit profiel
kunnen organisatoren op voorhand weten wat op deze locatie al dan niet mogelijk is. Ook voor
omwonenden en andere belanghebbenden is het duidelijker wat er op een bepaalde locatie mag
en wat er niet mag.

We zagen in de afgelopen jaren een toename van het aantal evenementen in de stad, met name
in de Binnenstad. Vanwege de coronapandemie hebben de evenementen in 2020 en 2021
grotendeels stil gelegen. In 2022 pakken we de draad zo goed als kan weer op.
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4. Problematische jeugd en jeugdgroepen
Jeugd is enerzijds oorzaak, ‘dader’ van onveiligheid, anderzijds slachtoffer. Deze ambivalentie
is onontkoombaar en het noodzakelijke kompas van onze aanpak. Aan de ‘daderkant’ zien we
overlast en criminaliteit, soms geconcentreerd op specifieke locaties. Groepen kunnen
daadwerkelijk intimiderend richting omgeving en professionals zijn. Sommige jongeren ‘groeien
door’, komen in aanraking met criminele groepen. Aan de ‘slachtofferkant’ zien we
kwetsbaarheid door problematische omstandigheden op school en thuis, mogelijk GGZ-
componenten, alcohol- en drugsvraagstukken. Ook sexting en loverboyproblematiek kunnen
een rol spelen. Essentie: er is altijd een integrale, groeps- én persoonsgerichte aanpak nodig
met zowel preventieve als repressieve componenten, strafrechtelijke én zorgcomponenten.
Een aanpak die zich richt op het individu in de groep, maar ook op het individu thuis, op school
en werk, bij sport en bij het uitgaan. We hebben deze aanpak deels ‘staan’ maar zijn er nog
niet.

Doelstelling 2022:
Via integrale sets van maatregelen, met zorg en veiligheidscomponenten en zowel persoons-
als groepsgericht, in samenwerking met partners en in wisselwerking met ander gemeentelijk
beleid, zodanig investeren in problematische jeugd dat ongewenst gedrag ‘duurzaam’
vermindert en de focus meer komt te liggen op perspectief en inclusie.

Indicatoren:
 In 2022 zijn er maximaal 4,8 incidenten van overlast jeugd per 1.000 inwoners.

 In 2022 ervaart maximaal 4,5% vaak overlast van groepen jongeren de buurt.


In 2022 ervaart maximaal 5% van de inwoners zich vaak onveilig op plekken waar
groepen jongeren rondhangen.

4.1 Ervaren overlast en onveilig voelen
Ervaren overlast van rondhangende jongeren

Het aantal respondenten dat in hun buurt wel eens overlast ervaart van rondhangende jongeren
neemt sinds 2017 toe. De stijging is het grootst tussen 2019 en 2021. In 2021 ervaart 11% vaak
en 33% soms overlast van rondhangende jongeren in hun buurt. Dit is vergelijkbaar met de
resultaten van 2015; toen gaf ook 11% van de respondenten aan vaak overlast van jongeren in
hun buurt te ervaren en nog eens 31% soms. Door de toename wordt er niet voldaan aan de
doelstelling, dat maximaal 4,5% vaak overlast van jongeren in de buurt ervaart.

Afbeelding 61: Overlast van en onveilig voelen bij rondhangende jongeren

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid
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Op basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor overlast
van rondhangende jongeren in de buurt berekend. De ervaren overlast is relatief groot in de
buurten Binnenstad oost, Kom Empel, Maasakker, de Reit, de Hambaken, Lokeren, Boschveld,
de Schutskamp en de Kruiskamp.

Afbeelding 62: Buurtscore voor overlast van rondhangende jongeren in de buurt

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid 2021

Onveilig voelen op plekken waar groepen jongeren rondhangen

Een andere doelstelling is dat maximaal 5% zich vaak onveilig voelt op plekken waar groepen
jongeren rondhangen. Ook dit is niet gehaald. In 2021 voelt 9% zich vaak onveilig op plekken
waar groepen jongeren rondhangen en nog eens 42% soms. Dit is vergelijkbaar met 2019.

4.2 Geregistreerde jongerenoverlast
Sinds de start van de coronapandemie is het aantal incidenten van jongerenoverlast fors
gestegen. Tussen 2019 en 2020 steeg het aantal geregistreerde incidenten van 5,5 naar 10,4
incidenten per 1.000 inwoners. Dit is een toename van 91%. In 2021 bleef het aantal incidenten
van jongerenoverlast hoog met 10,5 incidenten per 1.000 inwoners. Hiermee wordt niet voldaan
aan de doelstelling, dat er maximaal 4,8 incidenten van jongerenoverlast zijn per 1.000 inwoners.
In totaal gaat het in 2021 om 1.638 meldingen van overlast jeugd.

Afbeelding 63: Aantal incidenten van overlast jeugd per 1.000 inwoners

Bron: Politie

Jongerenoverlast
2021 10,5

2020 10,4

2019 5,5

2018 4,8

2017 5,9
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De cijfers worden beïnvloedt door de coronapandemie en de daarmee samenhangende sluiting
van scholen. In de eerste twee maanden van 2020 (voor de coronapandemie) zijn er nauwelijks
verschillen in het aantal incidenten van jongerenoverlast in vergelijking met 2019. In het begin
van de coronapandemie (16 maart 2020) gingen alle scholen dicht. Dit duurde tot begin juni
2020, toen mocht het voortgezet onderwijs met beperkingen weer open. Mbo’s, hbo’s en
universiteiten volgden later. In deze periode was er een grote toename van de geregistreerde
jongerenoverlast. Van maart tot en met juni 2020 waren er 184% meer incidenten van
jongerenoverlast dan in dezelfde periode in 2019. Maar ook daarna vonden er meer incidenten
plaats dan in 2019. Van juli tot en met december 2020 waren er 59% meer incidenten van
jongerenoverlast in vergelijking met dezelfde maanden in 2019.

Vanaf half december 2020 gold er een strenge lockdown, waarbij onder andere de scholen
opnieuw werden gesloten. Vanaf maart 2021 gingen de middelbare scholen en mbo’s weer
beperkt open met minimaal 1 dag fysiek onderwijs per week. Hetzelfde werd eind april 2021
ingevoerd voor hogescholen en universiteiten. Vanaf augustus 2021 gingen alle scholen weer
over op volledig fysiek onderwijs. Als we naar deze periode kijken, dan zien we dat er van januari
tot en met juli 126% meer incidenten van jongerenoverlast waren dan in dezelfde maanden in
2019. Vervolgens daalde het aantal incidenten weer. Tussen augustus en december waren er
15% minder incidenten van jongerenoverlast geregistreerd dan in dezelfde maanden in 2020.
Wel was dit nog steeds 48% hoger dan in dezelfde maanden in 2019.

Afbeelding 64: Aantal incidenten van overlast jeugd per maand

Bron: Politie

Door de sluiting van de scholen (en andere activiteiten, zoals sport) waren jongeren meer thuis.
Hierdoor zag je ze op sommige plekken meer op straat, bijvoorbeeld om bij te kletsen of voor een
potje voetbal. Soms met de nodige overlast en tot ergernis van buurtbewoners. Het gaat echter
niet altijd gepaard met ‘echte overlast’. De politie nuanceert daarom het aantal meldingen van
jongerenoverlast en geeft aan dat een deel van de meldingen gaat om het niet houden van 1,5
meter afstand of samenscholen.
Ook de inschatting van professionals is dat de stijging van het aantal registraties van
jongerenoverlast grotendeels te verklaren is door de coronapandemie. Enerzijds doordat
meldingen van het overtreden van coronaregels werden geregistreerd als jongerenoverlast.
Anderzijds doordat jeugd meer op straat was dan voor de coronapandemie (bijvoorbeeld door
sluiting van scholen en andere voorzieningen). Dit leidt tot meer overlast, maar vindt de
oorsprong wel in corona.
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In de buurten Binnenstad centrum, Rosmalen centrum, de Overlaet west, Vlietdijk, Kom Empel,
Maasakker, de Rompert, de Hambaken, de Sprookjesbuurt, de Muziekinstrumentenbuurt en
Abdijenbuurt werden het afgelopen jaar relatief de meeste incidenten van jongerenoverlast
geregistreerd. In deze buurten waren er minimaal 20 incidenten van jongerenoverlast per 1.000
inwoners.

Afbeelding 65: Aantal incidenten van overlast jeugd per 1.000 inwoners per buurt (2021)

Bron: Politie 2021

4.3 Verwijzingen naar bureau HALT
Bureau Halt richt zich op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Vanuit de
overtuiging dat jongeren een tweede kans verdienen. Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar
gedrag onder jongeren aan te pakken, zonder dat de jongere een strafblad krijgt. De jongere
krijgt ‘een tweede kans’. In 2020 zijn er in ’s-Hertogenbosch 15,3 jongeren per 1.000 jongeren
doorverwezen naar bureau HALT. Dit is 17% minder dan in 2019. Ook landelijk daalde het aantal
HALT-zaken. Het HALT geeft hierbij (over de landelijke cijfers) het volgende aan: “Het
coronavirus zorgde voor een daling in het aantal Halt-zaken. Van 16.088 Halt-interventies in 2019
naar 13.421 Halt-interventies in 2020, waarvan 10% corona-gerelateerd. Omdat jongeren meer
thuis waren, daalden het aantal zaken voor schoolverzuim, winkeldiefstal en vernieling.”26

26 Bron: Bureau Halt: https://www.halt.nl/over-halt/organisatie/cijfers . De meest recente cijfers gaan over 2020.
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Afbeelding 66: Aantal verwijzing naar bureau HALT per 1.000 jongeren

Bron: bureau HALT

4.4 Aanpak jongerenoverlast
Ook het jaar 2021 stond in het teken van de coronapandemie. We hebben ons met name bezig
gehouden met het contact behouden met jongeren. Enerzijds omdat er zorgen zijn over hun
mentale en sociale gezondheid. Anderzijds omdat ze de coronamaatregelen niet altijd goed in
acht nemen. Dit leverde een intensivering op in de samenwerking met alle professionals op
straat. Er was een goede afstemming nodig tussen het preventieve gesprek en handhaven. Door
deze intensivering in de samenwerking is het vertrouwen tussen het preventieve en repressieve
veld gegroeid. Dit heeft de integrale aanpak van jeugdoverlast bevorderd.

De integrale aanpak van jeugdoverlast en –criminaliteit is doorontwikkeld op basis van het
landelijke 7-stappenmodel. We leggen de accenten op de balans tussen ‘zorg, veiligheid en
participatie’, aanhaking Teams Toegang & Regie in verband met persoonsgerichte
aanpak/individuele problematiek en het betrekken van maatschappelijke partners en in het
bijzonder ouders. Zeker in de nafase van de rellen in januari is dit intensief toegepast.

Afbeelding 67: 7 stappenmodel aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag

Integrale werkwijze

De aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit wordt aangepakt gericht op drie soorten
interventies:
 Preventief: positief opvoed- en opgroeiklimaat, positieve gezondheid, talentontwikkeling,

gelijke kansen en bestrijden eenzaamheid;
 Curatief: groep en individueel aanpak van problemen, schulden, JPP traject, Halt, fight to

create;
 Repressief: met name individueel ingrijpen, optreden, handhaven.

Verw ijzingen bureau HALT
2020 15,3

2019 18,2

2018 16,6

2017 21,8
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De afstemming en combinatie van het geheel maakt het verschil. De afstemming vindt
beleidsmatig plaats binnen het operationeel overleg per wijk (de jongerentafels) en de stedelijke
jongerentafel. Hierbinnen werken het preventieve, curatieve en repressieve veld samen. De
rollen en posities hierbinnen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 4: Rollen en posities aanpak jeugdoverlast en -criminaliteit

Jongerenwerk Straatcoaches Jeugdboa Jeugdagent
Beleids-
theorie

Preventief en curatief.
Overlastbestrijding
door gedrags-
beïnvloeding / talent-
ontwikkeling jeugd door
(toe geleiden naar)
activiteiten /voorlichting
hulp

Curatief.
Overlastbestrijding
door uit de anonimiteit
halen en
gelegenheidsreductie

Curatief en repressief.
Overlastbestrijding (en
feitelijk ook criminaliteits-
preventie)  door contact
leggen, in gesprek zijn en
grenzen stellen door
corrigerend optreden
wanneer nodig

Curatief en repressief.
Overlastbestrijding en
criminaliteitspreventie door
contact leggen, in gesprek
zijn en grenzen stellen
door corrigerend optreden
wanneer nodig

Positie in
de keten

Jongeren ‘vinden’
en begeleiden
naar activiteiten en of
hulp- en zorginstanties .
aanspreken, signaleren
en informeren

Aanspreken jeugd en
hun ouders en
doorverwijzen
•Geen bevoegdheden

Toezicht en handhaven
Wettelijke
bevoegdheden

Toezicht en handhaven
Wettelijke
(opsporings)-
bevoegdheden

Praktijk
ervaring

Criminaliteits- en
overlastbestrijding door
talentontwikkeling/ in
goed contact zijn met
jongeren + Belangrijke
signaalfunctie

In goed contact met
jongeren en hun
ouders. Rijke
informatiepositie

Zacht optreden waar het kan
en hard daar waar het moet
Jeugdboa kan volledige
inzet besteden aan jeugd, is
in goed contact met hen.
Sterke informatiepositie

Maakt beweging van
repressief naar curatief.
Heeft momenteel geen
uren formeel te besteden
aan jeugd.
Informatiepositie komt
hierdoor onder druk te
staan
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5. Ondermijning
Fenomenen als drugsproductie en –handel, fraude en witwassen, mensenhandel,
cybercrime27, gaan óók aan ’s-Hertogenbosch niet voorbij. De precieze aard en omvang zijn,
zoals gebruikelijk bij deze fenomenen, niet goed vast te stellen. Er zijn fijnmazige, diffuse
verbindingen met de lokale samenleving en economie. Georganiseerde criminaliteit werkt
ondermijnend als de werking van overheidsinstrumenten erdoor aangetast wordt, de integriteit
en veiligheid van publieke taken onder druk staan en de democratische rechtsorde in het
geding is. We hebben in afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet om de ondermijnende
criminaliteit aan te pakken, de speelruimte te ontnemen. Vervolgstappen zijn echter nodig. We
kunnen de activiteiten en invloed van criminele netwerken nog effectiever ontregelen. We
blijven werken volgens de systematiek van de Taskforce Brabant-Zeeland.

Doelstelling 2022:
Via consequente inzet van de bestuurlijke instrumenten, in samenwerking met onze partners
de speelruimte en invloed van criminele netwerken/fenomenen verder verkleinen. We zijn
bestuurlijk weerbaar en ondersteunen maatschappelijke weerbaarheid. Gezamenlijk werpen
we een dam op tegen de criminele industrie.28

5.1 Ondermijning
In 2021 is ondermijning aangepakt door de ‘Lokale Stuurtafel Ondermijning’ (gemeente, politie,
OM en belastingdienst). De verschillende partners bereiden op ambtelijk niveau samen met de
Taskforce-RIEC, dossiers voor in het Ambtelijk Voorbereidingsoverleg (AVO). Het AVO komt elke
twee weken een volledige dag bij elkaar om integraal samen te werken aan de aanpak van
ondermijning.
Binnen het AVO van het basisteam 's-Hertogenbosch zijn er wat personele wijzigingen geweest.
Zo zijn er in april 2021 een nieuwe basisteam programmaleider ondermijning (BTPL) en een
nieuwe accountmanager (ACM) van Taskforce-RIEC gestart.
Aan de hand van de voorbereide dossiers wordt de prioriteit binnen de Lokale Stuurgroep
Ondermijning (LSO) bepaald. In 2021 zijn er 16 casussen in behandeling geweest in de
informatiefase. Er zijn 3 casussen afgerond en 1 van deze casussen is gebruikt voor storytelling.
Dit jaar is er uitvoering gegeven aan het strategisch communicatieplan door het inplannen van
structurele communicatiemomenten met communicatieadviseurs van alle partners en Taskforce-
RIEC. Per nieuwe RIEC-casus kan op deze wijze de integrale communicatiestrategie worden
bepaald.

In 2021 zijn er vanuit het AVO verschillende integrale controles uitgevoerd. De aard en omvang
van de acties verschilt sterk van elkaar. Van buitengebied tot arbeidsmigranten/overbewoning en
van verkeerscontroles tot garageboxen/vuurwerk. Ook zijn er controles geweest aan de hand van
lopende RIEC-casuïstiek. Andersom hebben signalen van toezichthouders tijdens reguliere
controles uiteindelijk geleid tot de ontdekking van een synthetisch drugslab en twee
hennepkwekerijen met verborgen ruimten. Naar aanleiding van deze ontdekkingen zijn RIEC-
casussen aangemaakt voor een vervolg van de integrale aanpak van ondermijning.

27 De onderwerpen fraude en cybercrime komen aan bod in §2.2.4.
28 Goede kwantitatieve indicatoren voor het meten van de effecten van onze aanpak ontbreken bij dit thema. We
evalueren onze resultaten vooral kwalitatief, aan de hand van onder meer de ondermijningsbeelden van het
RIEC.
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5.2 Drugscriminaliteit
Het aantal geregistreerde misdrijven van drugsbezit en drugshandel steeg tussen 2017 en 2019
van 121 naar 192 misdrijven. Vervolgens nam het aantal misdrijven weer af naar 131 in 2021. Dit
is een afname van 32%. Deze afname komt onder andere door een afname van bezit van
harddrugs in 2020 en 2021. Voor de coronapandemie werd er relatief veel bezit van harddrugs
geregistreerd tijdens Masters of Hardcore. Dit evenement vindt doorgaans in maart plaats in de
Brabanthallen in het Veemarktkwartier. In maart 2019 werden er 24 misdrijven van bezit
harddrugs geregistreerd in deze buurt. Door de coronapandemie is Masters of Hardcore in 2020
en 2021 niet doorgegaan. Dit is terug te zien in de cijfers. Een andere ontwikkeling is een afname
van het aantal geregistreerde misdrijven van vervaardigen softdrugs. In 2019 en 2020 werden
hier respectievelijk 38 en 42 misdrijven van geregistreerd. Dit is afgenomen naar 12 misdrijven in
2021.

Afbeelding 68: Aantal misdrijven van drugsbezit/-handel

Bron: Politie

Damocles-beleid

De gemeente past het Damocles-beleid toe. Volgens artikel 13b van de Opiumwet heeft de
burgemeester voor de handhaving van de handel in drugs in panden de mogelijkheid
bestuursdwang toe te passen. In de praktijk is dit feitelijk sluiting van een pand. Het gaat in dit
geval om het aantreffen van verdovende middelen uit Lijst 1 en 2 Opiumwet. Het doel hiervan is
om drugshandel en –productie te stoppen en de openbare orde te herstellen. In 2021 zijn 26
panden (17 woningen) gesloten en 1 maal werd volstaan met een waarschuwing. In 4 panden
werden er materialen aangetroffen ter voorbereiding van een hennepkwekerij of drugslab. In de
overige 23 panden werd er 15 maal softdrugs aangetroffen en 8 maal harddrugs. De sluitingen
en waarschuwingen geschiedde conform het Damocles-beleid.

5.3 Bibob
De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt
dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag
weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele
activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers
beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan het bestuursorgaan een advies aanvragen
bij het Bureau Bibob. In 2021 zijn er gemeentelijk 83 Bibob-toetsen uitgevoerd. Dit waren er meer
dan in andere jaren omdat er sinds dit jaar een andere werkwijze gehanteerd wordt. De stijging is
met name terug te zien bij toetsen in het kader van de Omgevingswet en Vastgoed.

Drugsbezit/drugshandel
2021 131

2020 155

2019 192

2018 125

2017 121
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6. Overige strategische thema’s
Naast de prioriteiten hebben we zeven overige strategische veiligheidsthema’s benoemd. Op
deze thema’s willen we consolideren ofwel het veiligheidsniveau vasthouden en de lopende
aanpak voortzetten.

6.1 Veilig winkelgebied, veilige bedrijventerreinen
Winkelgebieden en bedrijventerreinen zijn belangrijk voor onze gemeente. Maar dit gaat ook
gepaard met bepaalde vormen van onveiligheid. Hierbij kan het gaan om het veiligheidsgevoel
van winkelend publiek en ondernemers. Maar ook om het concreet plaatsvinden van delicten,
zoals zakkenrollen, winkeldiefstal en bedrijfsinbraken.

Ervaren veiligheid in het winkelgebied

Aan de respondenten is gevraagd hoe veilig of onveilig zij zich voelen op verschillende plekken in
hun woonplaats. In 2021 voelt 2% van de respondenten zich vaak onveilig in het centrum van hun
woonplaats of het winkelgebied/winkelcentrum in hun buurt. De onveiligheidsgevoelens zijn voor
beide onderwerpen ongeveer hetzelfde als twee jaar geleden.

Afbeelding 69: Hoe vaak voelt u zich onveilig op de volgende plekken in uw woonplaats?

Bron: Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid

Zakkenrollen

Het aantal misdrijven van zakkenrollen neemt al enkele jaren op rij af. Ook het afgelopen jaar
daalde het aantal voorvallen met 41%. In totaal werden er in 2021 65 misdrijven van zakkenrollen
geregistreerd. Hiervan vond twee derde plaats in de Binnenstad.

Sinds de start van de coronapandemie zien we een verdere afname van het aantal misdrijven
van zakkenrollen. In 2019 waren er gemiddeld 13 misdrijven van zakkenrollen per maand
(exclusief de maand waarin carnaval plaatsvond). In 2020 nam dit af naar gemiddeld 7 misdrijven
per maand (exclusief carnavalsmaand) en in 2021 nam dit nog iets verder af naar gemiddeld 5
misdrijven per maand. Doorgaans vinden er tijdens carnaval relatief veel misdrijven van
zakkenrollen plaats. Zo werden er in maart 2019 29 misdrijven van zakkenrollen geregistreerd, en
in februari 2020 37 misdrijven. Ten tijde van de carnaval 2021 was er vanwege de lockdown en
de gesloten horeca geen sprake van reguliere carnavalsactiviteiten. Dit zien we ook terug in de
cijfers over zakkenrollen (4 misdrijven in februari 2021).
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Afbeelding 70: Aantal misdrijven van zakkenrollen, winkeldiefstal en diefstal/inbraak bedrijven en instellingen

Bron: Politie

Winkeldiefstal

Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen is tussen 2019 en 2021 met 11% afgenomen van 414
naar 368 diefstallen. Als we kijken naar de ontwikkeling tijdens de coronapandemie, dan zien we
eerst een afname van het aantal winkeldiefstallen in het begin van de coronapandemie. In maart
en april 2020 waren er 66% minder winkeldiefstallen dan in dezelfde maanden in 2019.
Vervolgens vinden er van mei tot en met december 2020 iets meer winkeldiefstallen plaats in
vergelijking met dezelfde periode in 2019 (+7%). Vanaf half december is er een harde lockdown
en zijn de niet-essentiële winkels gesloten. Van januari tot en met april zijn er 43% minder
winkeldiefstallen in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Vervolgens vinden er van mei tot
en met december 2021 iets meer winkeldiefstallen plaats in vergelijking met dezelfde periode in
2019 (+8%).

Het afgelopen jaar vond ruim een derde van de winkeldiefstallen plaats in de Binnenstad. De
overige winkeldiefstallen vinden voornamelijk plaats in buurten met grote winkelcentra/-gebieden,
zoals Graafsebuurt noord, Orthenpoort , Rosmalen centrum, de Rompert, Paleiskwartier en de
Schutskamp.

Er zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen ingezet om het aantal winkeldiefstallen terug te
dringen. Zo is de ‘Collectieve Winkel Ontzegging’ ingevoerd om personen te kunnen weren die
strafbare feiten hebben gepleegd of zich niet houden aan de huisregels. Er is een civiele
schadevergoeding, om de kosten te verhalen op de dader. Elke betrapte dief dient een extra
boete te betalen aan de winkelier.

Diefstal/inbraak in winkels, bedrijven en instellingen

Tussen 2017 en 2019 nam het aantal diefstallen en inbraken in winkels, bedrijven, kantoren en
instellingen af, waarna het in 2020 weer toenam. Tussen 2020 en 2021 is het aantal
diefstallen/inbraken weer afgenomen van 246 naar 203 misdrijven. Dit komt neer op een afname
van 17%.
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De meeste diefstallen en inbraken in winkels, bedrijven, kantoren en instellingen vonden plaats in
de Binnenstad (61). Daarnaast waren er relatief veel misdrijven in Paleiskwartier (11) en de
Schutskamp (9). Ook zijn er relatief veel misdrijven op bedrijventerreinen. In buurten met minder
dan 100 huishoudens zijn in 2021 in totaal 33 diefstallen/inbraken in winkels, bedrijven en
instellingen geregistreerd. Tot deze buurten behoren verschillende bedrijventerreinen, zoals
bedrijvenpark de Brand, bedrijventerrein de Herven en de Rietvelden.

Keurmerk Veilig Ondernemen

In de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben verschillende winkelcentra en bedrijventerreinen het
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het KVO certificaat is de afgelopen jaren met succes
gehercertificeerd. Op bedrijventerrein Hightech Park Maaspoort Treurenburg in 2020, op
bedrijventerrein De Herven in 2021 en naar verwachting voor bedrijventerrein Rietvelden – De
Vutter – Ertveld in april 2022. Op bedrijventerrein De Brand zijn de eerste stappen gezet om te
komen tot een aanvraag voor KVO certificering.

6.2 Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Onze ambitie is dat onze stad goed
bereikbaar is en dat iedereen snel, betrouwbaar en veilig van A naar B kan. Daar spannen we
ons samen met inwoners en bezoekers en met verschillende partners in de gemeente, provincie
en Rijk voor in. Hoewel 100% veiligheid niet bestaat en we dat ook niet kunnen garanderen, is
onze aanpak gericht om risico’s te minimaliseren.

Onze aanpak breiden we uit naar een proactieve risicogestuurde aanpak. Dat betekent dat we
niet alleen reactief reageren op dat wat gebeurd is, maar anticiperen op plekken en doelgroepen.
We richten ons op locaties met potentieel risico en doelgroepen die in hun kwetsbaarheid een
groter risico vormen in het verkeer. We zoeken steeds een combinatie van maatregelen die
samen oplossend vermogen hebben; infrastructuur, handhaving, technologie en gedrag &
educatie.

Ervaren verkeersveiligheid

Aan de respondenten is gevraagd hoe zij de verkeersveiligheid in hun buurt beoordelen.
Gemiddeld is bijna de helft van de respondenten hier (zeer) tevreden over. Daarentegen is bijna
een derde hier (zeer) ontevreden over. Met name in de wijken Binnenstad, Noord en West zijn
respondenten minder tevreden over de verkeersveiligheid in hun buurt.

Verkeersongevallen

Voor het in beeld brengen van de problematiek rondom verkeersongevallen gebruiken we
gegevens van de politie. Echter, niet alle verkeersongevallen zijn bekend bij de politie.
Ongevallen met enkel materiële schade, ongevallen die onderling opgelost worden of eenzijdige
aanrijdingen met (zeer) licht letsel worden veelal niet geregistreerd omdat betrokkenen het
ongeval veelal 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.

Tussen 2019 en 2020 nam het aantal geregistreerde verkeersongevallen met 17% af, van 785
naar 648 verkeersongevallen. Vervolgens nam het aantal verkeersongevallen in 2021 weer met
13% toe naar 734 ongevallen. Dit komt neer op 4,7 verkeersongevallen per 1.000 inwoners. Met
name in de periodes met meer coronamaatregelen waren er minder verkeersongevallen.
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In 2021 was er bij 84% van de door de politie geregistreerde ongevallen uitsluitend materiële
schade. Bij de overige ongevallen was er sprake van letsel en bij enkele ongevallen van een
dodelijke afloop. Het betreft zowel verkeersongevallen die plaatsvinden op gemeentelijke wegen,
als op provinciale en rijkswegen binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Afbeelding 71: Aantal incidenten van ongevallen op de weg per 1.000 inwoners

Bron: Politie

De gemeente heeft alleen directe invloed bij ongevallen op wegen waarvan de gemeente zelf
wegbeheerder is.

Aanpak verkeersveiligheid

Het verkeersveiligheidsbeleid is in 2021 geactualiseerd en kent de volgende uitgangspunten:
1. We gaan voor nul verkeersslachtoffers, net zoals het landelijke en provinciale

verkeersveiligheidsbeleid.
2. Infrastructuur richten we in volgens de landelijke principes van Duurzaam Veilig met

maatwerk per locatie.
3. Verkeersveiligheid is een vast onderdeel in de aanpak van gebiedsontwikkeling en aanleg en

onderhoud van infrastructuur.
4. Veilige infrastructuur combineren we met handhaving en samenwerking, technologie en

gedrag & educatie.
5. Locaties en doelgroepen met het hoogste ongevalsrisico pakken we als eerste aan. De

komende jaren richten we ons op de risicogroep fiets (jong en oud), 50 km/uur wegen en
snelheid in het verkeer.

6. We maken een meerjarenplanning op basis van de prioriteiten in de risicoanalyse en het
ongevallenverloop. We informeren de raad via de begrotingscyclus.

Deze actualisering van het verkeersveiligheidsbeleid kent de volgende elementen:
1. Infrastructuur: het voortzetten van het landelijke principe van Duurzaam Veilig.
2. Handhaving en samenwerking: in samenwerking met onder andere het Openbaar

Ministerie, politie, Stadstoezicht en bewoners werken we aan de aanpak van de (subjectieve)
onveiligheid. We handhaven en verschaffen inzicht in de beschikbare informatie over onder
meer snelheid en verkeersveiligheid.

3. Technologie: technologische en innovatieve maatregelen betrekken bij de aanpak van
verkeersveiligheid.

4. Gedrag & educatie: gedragscampagnes, waarbij alle verkeersdeelnemers bewust worden
gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid in de verkeersveiligheid en educatie om van
jong tot oud te leren hóe je veilig in het verkeer moet deelnemen.

De reden dat we ons maatregelenpakket breed inzetten is dat we hiermee aansluiten bij de
landelijke en provinciale aanpak. Hierin krijgen gedrag, mentaliteit (normvervaging) en
technologische ontwikkeling nadrukkelijk een belangrijke rol in de aanpak. Een deel van de
elementen is nieuw, voor een deel hebben we de afgelopen jaren al stappen gezet en gaan we
door.

Ongevallen
2021 4,7

2020 4,2

2019 5,1

2018 4,9

2017 5,4
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6.3 Brandveiligheid, externe veiligheid en crisisbeheersing
Binnen dit thema onderscheiden we drie subthema’s: brandveiligheid, externe veiligheid en
crisisbeheersing.

Brandveiligheid

Het toezicht op de bestaande bouwwerken vindt plaats door de Veiligheidsregio (Brandweer
Brabant-Noord). Middels de vierjarige regionale risicogerichte toezichtstrategie (door het college
op 18 januari 2017 vastgesteld) worden verschillende objecten gecontroleerd. Hierbij zijn de
bouwwerken met het hoogste risico ook als zodanig geprioriteerd. Tevens zijn er keuzes gemaakt
in inspectie-onderwerpen die het meeste bijdragen in het voorkomen van slachtoffers.
Door de coronamaatregelen is de planning van 2020 niet volledig gehaald. De strategie is
daarom met één jaar verlengd. In 2021 is het 4-jarige programma afgemaakt en zijn de nieuwe
nog niet gecontroleerde objecten bezocht.
Eind 2021 is voor de toezichtstaken door het college de nieuwe Risicogerichte Toezichtstrategie
Brandveiligheid 2022-2025 vastgesteld. Deze strategie is wederom tot stand gekomen door een
samenwerking tussen Brandweer Brabant-Noord en gemeenten in Brabant-Noord en gaat uit van
een risicogerichte aanpak. Jaarlijks wordt op basis van de toezichtstrategie en objectenlijst een
uitvoeringsprogramma vastgesteld (maakt onderdeel uit van het jaarlijks Uitvoeringsprogramma
VTH).

Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over de risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van
gevaarlijke stoffen. In de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn ca. 20 risicovolle bedrijven
(Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)) gevestigd. Hiervan vallen 2 bedrijven onder het
Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO-bedrijven). Daarnaast is er vervoer van gevaarlijke
stoffen via weg, spoor, buisleiding en (in mindere mate) water. Vooral het vervoer van gevaarlijke
stoffen over het spoor heeft de aandacht vanwege de ontwikkelingen in de spoorzone
(woningbouw) en de te verwachte toename van gevaarlijke stoffen als gevolg van het
Tracébesluit Meteren-Boxtel en de herijking van het Basisnet, wat leidt tot meer transporten van
gevaarlijke stoffen over het spoor.

Risicobeheersing rond gevaarlijke stoffen vraagt om regievoering door de gemeente op pro-actie,
preventie en preparatie. Accenten daarbij zijn onder meer doorvertaling van risico’s naar
ruimtelijke planvorming, evenementenbeleid en vereisten ten aanzien van crisisbeheersing.
Hierin wordt samengewerkt met omgevingsdiensten en veiligheidsregio.

In 2021 heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch samen met enkele andere Brabantse gemeenten
(Eindhoven, Deurne, Vught, Geldrop en Helmond) en omgevingsdiensten onder leiding van de
veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant Zuidoost het beleid risicocommunicatie gevaarlijke
stoffen over het spoor voortgezet. Hier wordt gecommuniceerd over het handelingsperspectief.
De werkwijze is erop gericht om de bewustwording en zelfredzaamheid van inwoners rond het
spoor te verbeteren.

Daarnaast zijn we bezig de wijzigingen die voortvloeien uit de Omgevingswet te implementeren.
Hier gaan we in 2022 mee verder.
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Crisisbeheersing

Ook 2021 stond, meer dan vooraf verwacht, in het teken van de coronapandemie. Het jaar
kenmerkte zich door vergaande maatregelen in de eerste helft van het jaar en het najaar. Te
beginnen met de invoering van de avondklok die op diverse plekken in het land leidde tot
‘avondklokrellen’, waaronder op 25 januari in ’s-Hertogenbosch. Toch is de regionale
crisisorganisatie rondom corona in het najaar afgeschaald en pakken gemeenten de
overgebleven crisistaken weer zelf op. Onderling vindt afstemming plaats. Daarnaast was er in
2021 twee keer een brand bij een afvalverwerker waarvoor de crisisorganisatie is ingezet.

Voor de gemeentelijke taak binnen de crisisbeheersing (bevolkingszorg) volgt de gemeente
’s-Hertogenbosch het opleidings-, trainings- en oefenprogramma van de veiligheidsregio. In 2021
is het opleiden, trainen en oefenen weer grotendeels opgepakt. Daarnaast is besloten de eigen
personele unie van ’s-Hertogenbosch op te heffen en bevolkingszorg in basis gezamenlijk met de
regio in te vullen. Hierbij wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke ‘Regeling bovenlokale
bevolkingszorg’.

6.4 Polarisatie en radicalisering
De regionale aanpak en het samen optrekken in het ons bekwamen op het fenomeen polarisatie
en radicalisme begint steeds beter te lopen. Het regionaal expertteam krijgt steeds vastere vorm
en andere gemeentelijke collega’s weten hen te vinden. Voor ’s-Hertogenbosch geldt dat er nog
steeds geen initiële en individuele casuïstiek is. Uit een onderzoek van NTA blijkt dat er in onze
gemeenten wel diverse extremistische groeperingen actief zijn, op het gebied van
rechtsextremisme, dierenactivisme en salafisme. Hierover blijven we in gesprek om ons te
verhouden tot deze fenomenen, voor zover er relaties liggen. In andere gevallen beramen we ons
op hoe we ermee om moeten gaan.
Een nieuwe trend in de zorg om ex-gedetineerden lijkt te zijn dat individuen die uit PI Vught
Terrorisme Afdeling uitstromen, zich via instellingen als Exodus in ’s-Hertogenbosch vestigen. Dit
drukt niet alleen op de capaciteit van Bureau Nazorg ex-gedetineerden maar ook op die van
andere instanties en organisaties, zoals politie en Zorg- en Veiligheidshuis.
Er lopen in 2022 jaar twee projecten:
1. Verbetering kennis en expertise
2. Project Nabijheid
Voor beide projecten is geld beschikbaar gesteld via de zogenaamde versterkingsgelden van de
NCTV.

6.5 Informatieveiligheid
Zowel burgers als overheden werken veel digitaal en delen daarbij belangrijke gegevens. Ook
gaat het hierbij bijna altijd om persoonsgegevens die de gemeente vaak digitaal opslaat in de
applicaties die we gebruiken. Daarom is het belangrijk dat overheden zorgvuldig met deze
(persoons)gegevens omgaan. Overheidssystemen moeten veilig zijn en weerstand kunnen
bieden aan pogingen tot misbruik en aanvallen van binnen en buiten.

Iedere gemeente stelt haar informatiebeveiligingsbeleid vast aan de hand van het
basisnormenkader Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Verder moeten we als
gemeente voldoen aan de AVG en de daarbij gerelateerde wetgeving. Hierdoor hebben
gemeenten een grote verantwoordelijkheid: het op orde hebben van hun informatieveiligheid en
het waarborgen van de privacy van haar inwoners. Het Algemeen Privacybeleid en Algemeen
privacyreglement geven hier in ’s-Hertogenbosch invulling aan.
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6.6 Veilige publieke taak (VPT)
Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak is erg ingrijpend voor het
slachtoffer, familie en collega’s. Bovendien ondermijnt deze vorm van agressie het functioneren
van de overheid.

Binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch is een agressieprotocol aanwezig. Dit is bedoeld voor alle
medewerkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het protocol geeft ruimte voor emotie, maar
niet voor agressie. Het roept medewerkers op om grensoverschrijdend gedrag te benoemen en
een grens te stellen. Wanneer grensoverschrijdend gedrag persoonlijk wordt, is de grens
overschreden. Als het niet ophoudt, of zelfs escaleert, geeft dit protocol aan om:
 het gesprek te beëindigen door de telefoon op te hangen of weg te gaan uit een gesprek;
 de leidinggevende en/of beveiliging te alarmeren;
 het incident te melden (agressiemelding) en indien mogelijk hiervan aangifte te doen bij de

politie.
In 2022 wordt verder geïnvesteerd in bekendheid van het proces, ondersteuning van betrokkenen
hierin en nog betere opvolging en ondersteuning na incidenten.

In 2021 (117) en 2020 (118) zijn er meer incidenten VPT gemeld dan in 2019 (86) en 2018 (89).
In 2020 was er bij één incident sprake van 11 meldingen door verschillende medewerkers. Ook
waren er meer meldingen door het bureau Toezicht en handhaving openbare ruimte (THOR)  dan
in andere jaren door de inzet tijdens de coronapandemie (2021: 34 meldingen, 2020: 31
meldingen, 2019: 18 meldingen). Daarnaast is het aantal meldingen waarschijnlijk gestegen
doordat de ARBO sinds 2020 meer aandacht heeft geschonken aan VPT en agressiemeldingen
en ook aan de opvolging hiervan.

Medewerkers van de gemeente kunnen de agressietraining ‘omgaan met emotie en agressie’
volgen. In de training ervaren deelnemers onder andere wat stress door agressie met hen doet
en hoe ze hier controle over kunnen krijgen. De training bestaat uit een e-learning en klassikale
training waar de deelnemers hun kennis in praktijk kunnen uitproberen middels een rollenspel.
Het trainen en voorlichten van interne medewerkers en bestuur in het kader van Veilige Publieke
Taak blijft een continu proces. Daarnaast maakt VPT standaard deel uit tijdens (integrale)
controles.

6.7 Ambtelijke en bestuurlijke integriteit
Integriteit staat aan de basis van onze democratische rechtsstaat. Als overheid heb je een grote
invloed op het leven van inwoners en inwoners zijn in grote mate afhankelijk van de overheid.
Vertrouwen in die overheid is dus essentieel. Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de
overheid en haar functionarissen integer handelen.

Op basis van aanbevelingen uit een onderzoek door een trainee in het verleden zijn een aantal
verbeterpunten geformuleerd. Hieronder volgt de stand van zaken ten aanzien hiervan en acties
die los daarvan zijn ingezet:
 De Klokkenluidersregeling is geactualiseerd. Als gevolg van een te verwachten wetswijziging

voorvloeiend uit een Europese richtlijn, zal deze in 2022 opnieuw geactualiseerd worden.
 Er wordt gewerkt aan een nieuwe Gedragscode. De huidige is meer dan tien jaar oud en er is

behoefte aan een bijgewerkte actuele en meer overzichtelijke tekst. Regelingen die en beleid
dat nu in afzonderlijke documenten zijn opgenomen, zullen zo veel mogelijk geïntegreerd
worden in de nieuwe Gedragscode.

 Er is qua communicatie op allerlei manieren aandacht besteed aan de vier interne en twee
externe vertrouwenspersonen. Zij zijn hierdoor zichtbaarder geworden voor de medewerkers.
Periodiek wordt opnieuw aandacht besteed aan de vertrouwenspersonen om ook nieuwe
medewerkers attent te maken op hun rol en hoe zij voor hen te bereiken zijn. De
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vertrouwenspersonen bestrijken inmiddels zowel het terrein van ongewenst gedrag als het
terrein van integer handelen.

 Jaarlijks wordt er in het najaar een digitale dilemmatraining aangeboden voor alle
ambtenaren. De voorgelegde dilemma’s sluiten aan op de eigen functie. De deelname ligt
tussen de 70% en 80%.

 Aansluitend op de uitkomsten van de dilemmatraining vinden teamgesprekken plaats over de
voor dat team interessante dilemma’s onder begeleiding van een getrainde gesprekleider.

 In 2021 vond, samen met de provincie Noord-Brabant, het RIEC en de gemeenten Breda,
Eindhoven, Helmond en Tilburg (B5) het “festival van de integriteit” plaats. Er was aandacht
voor integer handelen, het voorkomen van ondermijning en het voorkomen van ongewenst
gedrag. Er waren activiteiten voor werknemers en voor politieke ambtsdragers. In verband
met de coronapandemie waren de bijeenkomsten digitaal. Het aantal deelnemers uit onze
organisatie aan de gezamenlijke en gemeentelijke activiteiten was hoog.

 Incidenteel worden bijeenkomsten op maat georganiseerd rondom integriteit en ondermijning
om zo aandacht te vragen voor het op pijl houden van de weerbaarheid van de organisatie.
Dit gebeurt in de vorm van bijeenkomsten als “de Weener-Break” maar ook door trainingen
op maat als daar behoefte aan is bij een team.

 Alle nieuwe medewerkers volgen een introductieprogramma waarvan integriteit, ondermijning
en het voorkomen van ongewenst gedrag, onderdeel van uitmaken.

 Het meldingsprotocol en eenduidige registratie van meldingen over schending van de
Gedragscode / ongewenst gedrag wordt in 2022 opgepakt. Dit protocol zal moeten aansluiten
op de gewijzigde Klokkenluidersregeling en op de gewijzigde Gedragscode.

 Ervaringen worden uitgewisseld en kennis wordt gedeeld tussen integriteitscoördinatoren van
de B5 in een regionale werkgroep. Ook het RIEC sluit hierbij soms aan.
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7. Functioneren gemeente en politie
In 2021 is de landelijke veiligheidsmonitor uitgevoerd (maart 2022). Dit is een tweejaarlijks
terugkerend bevolkingsonderzoek naar leefbaarheid, veiligheid en slachtofferschap van
criminaliteit. De veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en
Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De landelijke veiligheidsmonitor gaat
niet alleen in op de landelijke situatie. Via een online databank zijn ook de resultaten van alle
Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners te raadplegen, waaronder ’s-
Hertogenbosch29.

In de landelijke veiligheidsmonitor worden ook enkele vragen gesteld over het functioneren van
de politie en gemeente in de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. De resultaten hiervan staan
in dit hoofdstuk.

7.1  Gemeente
In ’s-Hertogenbosch is 43% van de respondenten (zeer) tevreden over het functioneren van de
gemeente als het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid (L&V). Dit is vergelijkbaar
met gemiddeld in Nederland.  Aan de respondenten zijn enkele stellingen voorgelegd over het
functioneren van gemeenten in de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid. In ’s-Hertogenbosch
geven meer respondenten dan gemiddeld in Nederland aan dat de gemeente de buurt betrekt bij
de aanpak van leefbaarheid en veiligheid.

Aan de respondenten zijn ook enkele vragen gesteld over de gemeentelijke handhavers. In
’s-Hertogenbosch zien respondenten vaker wel eens gemeentelijke handhavers dan gemiddeld in
Nederland. Dit gaat op voor zowel in de eigen buurt, als elders in de gemeente. Ook zijn de
respondenten uit ’s-Hertogenbosch iets meer dan gemiddeld tevreden over het functioneren van
de gemeentelijke handhavers.

Tabel 5: Oordeel functioneren gemeente

’s-Hertogenbosch Nederland
% (zeer) tevreden over functioneren gemeente in aanpak L&V 43% 44%
De gemeente zet zich in voor L&V in de buurt 47% 47%
De gemeente informeert de buurt over de aanpak van L&V in de
buurt

39% 40%

De gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van L&V in de buurt 37% 34%
% ziet vaak/soms gemeentelijke handhavers in de buurt 34% 30%
% ziet vaak/soms gemeentelijke handhavers elders in de gemeente 69% 57%
% (zeer) tevreden over het functioneren van gemeentelijke
handhavers

27% 25%

Bron: Databank Veiligheidsmonitor 2021, CBS / ABF Research

7.2 Politie
Contact met de politie

Ruim een kwart van de respondenten heeft in de afgelopen 12 maanden eens of meer keren
contact gehad met de politie. Van degenen die in het afgelopen jaar contact hebben gehad met
de politie had 64% van de respondenten het laatste contact met de politie in de eigen buurt; bij
16% was het elders in de gemeente. De belangrijkste redenen voor het contact met de politie
was om een melding of aangifte te doen van een delict, gevolgd door een bekeuring of
waarschuwing door de politie. De manier waarop was veelal telefonisch op persoonlijk. Bijna

29 De vragenlijst en onderzoeksopzet van de landelijke veiligheidsmonitor is in 2021 gewijzigd. Hierdoor is er
sprake van een trendbreuk. Er worden daarom geen ontwikkelingen over de tijd gepresenteerd.
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twee derde van de respondenten is tevreden over het laatste politiecontact. Daarentegen is 23%
hier ontevreden over. Dat is meer dan gemiddeld in Nederland.
Tabel 6: Oordeel contact met de politie

’s-Hertogenbosch Nederland
% contact met de politie gehad in de afgelopen 12 maanden 26% 25%
% laatste contact met politie was in de eigen buurt 64% 60%
% laatste contact met politie was elders in de gemeente 16% 19%
% (zeer) tevreden over contact met politie 64% 66%
% (zeer) ontevreden over contact met politie 23% 16%

Bron: Databank Veiligheidsmonitor 2021, CBS / ABF Research

Functioneren politie in de buurt

Aan de respondenten zijn enkele vragen gesteld over hoe tevreden of ontevreden zij zijn over het
functioneren van de politie in de buurt. In ’s-Hertogenbosch is 35% van de respondenten
tevreden over het functioneren van de politie in de buurt. 8% is hier (zeer) ontevreden over. De
overige respondenten zijn niet tevreden en niet ontevreden, of geven aan dit niet te kunnen
beoordelen.

9% van de respondenten geeft aan vaak politie te zien in hun buurt. Nog eens 40% geeft aan dat
dit soms voorkomt. Dit is iets hoger dan gemiddeld in Nederland. Bijna een derde (31%) is
tevreden over de zichtbaarheid van de politie in hun buurt.

De tevredenheid over het functioneren van de politie in de buurt is meer in detail onderzocht door
de respondenten een aantal stellingen over specifieke onderdelen over het functioneren van de
politie voor te leggen. Zo is 43% het (helemaal) eens dat de politie de burgers in de buurt
bescherming biedt, 37% dat de politie in de buurt je serieus neemt, 32% dat de politie in de buurt
makkelijk te benaderen is, 24% dat de politie goed samenwerkt met bewoners uit de buurt en
23% dat de politie problemen in de buurt goed aanpakt. Daarentegen is 46% het (helemaal) eens
dat de politie weinig contact heeft met bewoners uit de buurt en 33% dat de politie in de buurt te
weinig bekeurt. In vergelijking met gemiddeld in Nederland vinden in ’s-Hertogenbosch meer
respondenten dat de politie te weinig bekeurt in de buurt.

Tabel 7: Oordeel functioneren politie in de eigen buurt

’s-Hertogenbosch Nederland
% (zeer) tevreden met de politie in deze buurt 35% 37%
% (zeer) ontevreden met de politie in deze buurt 8% 8%
% ziet de politie vaak in de buurt 9% 9%
% ziet de politie soms in de buurt 40% 36%
% (zeer) tevreden met zichtbaarheid politie in de buurt 31% 32%
De politie biedt de burgers in deze buurt bescherming 43% 44%
De politie heeft weinig contact met bewoners uit deze buurt 46% 50%
De politie werkt goed samen met bewoners uit deze buurt 24% 20%
De politie pakt problemen in deze buurt goed aan 23% 23%
De politie bekeurt te weinig in deze buurt 33% 28%
De politie in de buurt neemt je serieus 37% 39%
De politie in de buurt is makkelijk te benaderen 32% 35%

Bron: Databank Veiligheidsmonitor 2021, CBS / ABF Research
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Functioneren politie in het algemeen

Aan de respondenten zijn enkele vragen gesteld over hoe tevreden of ontevreden zij zijn over het
functioneren van de politie in het algemeen. Zowel in ’s-Hertogenbosch als gemiddeld in
Nederland is ongeveer de helft van de respondenten hier (zeer) tevreden over (49%). 10% is
(zeer) ontevreden. De overige respondenten zijn niet tevreden en niet ontevreden, of geven aan
dit niet te kunnen beoordelen.

De tevredenheid over het functioneren van de politie in het algemeen is meer in detail onderzocht
door de respondenten een aantal stellingen over specifieke onderdelen over het functioneren van
de politie voor te leggen. Zo is 55% het (helemaal) eens dat als het echt nodig is, de politie er
alles aan doet om je te helpen, 51% dat de politie makkelijk te benaderen is, 48% dat de politie
rechtvaardig handelt, 37% dat de politie goede bescherming biedt, 32% dat de politie burgers
informeert en 32% dat de politie criminaliteit goed aanpakt. Daarentegen vindt 36% dat de politie
mensen ongelijk behandeld, doordat sommige mensen in dezelfde situatie sneller door de politie
worden aangehouden dan anderen.

In vergelijking met gemiddeld in Nederland vinden in ’s-Hertogenbosch minder respondenten dat
de politie burgers bescherming biedt.

Tabel 8: Oordeel functioneren politie in het algemeen

’s-Hertogenbosch Nederland
% (zeer) tevreden over functioneren politie in het algemeen 49% 49%
% (zeer) ontevreden over functioneren politie in het algemeen 10% 9%
De politie is makkelijk te benaderen 51% 51%
De politie informeert burgers 32% 32%
De politie handelt rechtvaardig 48% 50%
De politie pakt criminaliteit goed aan 32% 32%
Als je ze echt nodig hebt, zal de politie er alles aan doen om je te helpen 55% 57%
De politie biedt mij goede bescherming 37% 43%
Sommige mensen worden in dezelfde situatie sneller door de politie
aangehouden dan anderen

36% 35%

Bron: Databank Veiligheidsmonitor 2021, CBS / ABF Research
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Deel 2: Veiligheidssituatie
wijken en aandachtsbuurten
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Veiligheidssituatie wijken en aandachtsbuurten
In dit tweede deel van de veiligheidsmonitor komt de veiligheidssituatie van wijken en
aandachtsbuurten aan bod. Op basis van de vragenlijst leefbaarheid & veiligheid en politiecijfers
zijn profieltaarten samengesteld. Hiermee kunt u in één oogopslag zien hoe een wijk of buurt
ervoor staat op het gebied van veiligheid. De profieltaart laat de resultaten zien voor
uiteenlopende thema’s, zoals geweld, vermogenscriminaliteit en onveilig voelen (zie voorbeeld
hieronder). In de profieltaart ziet u of een thema of deelthema een gunstig of ongunstig resultaat
heeft. In bijlage B staat meer uitleg over de profieltaarten.

Per wijk of buurt worden er twee profieltaarten getoond. Links staat een ‘grotere’ profieltaart met
de resultaten van 2021. Rechts daarvan staat een iets kleinere profieltaart met de resultaten van
2019. Hierdoor is snel te zien welke ontwikkelingen er in de afgelopen twee jaar zijn geweest. In
de teksten onder de profieltaarten worden de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen
besproken. Hierin komen ook verklaringen, achtergronden en maatregelen ten aanzien van
overlast en criminaliteit aan bod. Deze informatie is afkomstig van wijkprofessionals.

In dit deel wordt de veiligheidssituatie gepresenteerd voor alle 14 wijken in de gemeente. Ook
komt de veiligheidssituatie van een aantal buurten aan bod. Dit zijn de aandachtsbuurten: de
Gestelse buurt, Hinthamerpoort zuid, de Hambaken, de Sprookjesbuurt, de Muziekinstrumenten-
buurt, de Edelstenenbuurt, Orthen west en Boschveld. Daarnaast is gekeken welke andere
buurten een ongunstige veiligheidssituatie hebben. Dit zijn: Binnenstad centrum, Binnenstad
oost, het Zand, Graafsebuurt zuid, de Schutskamp en de Kruiskamp. De buurten worden
besproken bij de wijk waartoe zij behoren.
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Veiligheidssituatie 2021 Veiligheidssituatie 2019

1. Binnenstad
In 2021 heeft Binnenstad een ongunstige veiligheidsscore. Ook in 2019 was dit ongunstig. Van
de onderliggende thema’s hebben de thema’s algemene veiligheid, woonomgeving, geweld en
jeugd & veiligheid een ongunstige score en het thema sociale veiligheid zelfs een zeer
ongunstige score. De concentratie van veel mensen in een klein gebied met uiteenlopende
functies, zoals winkels en horeca, zorgt voor meer overlast en criminaliteit. Hieronder bespreken
we de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

Het thema algemene veiligheid gaat over het overkoepelend veiligheidsbeeld. De Binnenstad
scoort hierop ongunstig. Zo registreert de politie er  beduidend meer misdrijven dan gemiddeld in
de gemeente. Misdrijven betreffen relatief zware strafbare feiten, zoals diefstal, mishandeling of
vernieling. In de Binnenstad zorgt de concentratie van veel mensen in een relatief klein gebied
met uiteenlopende functies, zoals winkels en horeca, voor een hoger incidentenpatroon als het
gaat om overlast en criminaliteit. Door de coronapandemie waren er minder bezoekers in de
Binnenstad. Dit kwam onder andere door de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en de
(tijdelijke) sluiting van bijvoorbeeld niet-essentiële winkels en horecagelegenheden en publiek
toegankelijke locaties zoals musea, theaters en bioscopen. In de afgelopen twee jaar waren er
dan ook minder misdrijven in de Binnenstad dan in voorgaande jaren. In 2021 waren er 22%
minder misdrijven in de Binnenstad dan in 2019. Gemiddeld in de gemeente nam het aantal
misdrijven met 8% af (zie §1.1). Ondanks de afname scoort het deelthema misdrijven totaal nog
steeds zeer ongunstig.
De respondenten uit de Binnenstad beoordelen de veiligheid van hun buurt met een 6,7. De
perceptie van respondenten over het plaatsvinden van criminaliteit in hun buurt is ten opzichte
van 2019 verbeterd, waardoor dit nu niet gunstig, niet ongunstig scoort.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat Binnenstad centrum, Binnenstad oost en
het Zand (zeer) ongunstig scoren op het thema algemene veiligheid.
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Woonomgeving

De Binnenstad scoort ongunstig op het thema woonomgeving. Dit komt omdat het deelthema
parkeren & verkeer ongunstig scoort. De respondenten uit de Binnenstad zijn negatiever over de
parkeergelegenheid en verkeersveiligheid in hun buurt dan gemiddeld in de gemeente. Dit is te
verklaren aan de hand van de verkeers- en parkeerdruk in de Binnenstad. Op sommige plekken
in de Binnenstad zijn maatregelen genomen om de situatie te verbeteren. Zoals het plaatsen van
beweegbare palen om hardrijden tegen te gaan. De score voor verkeersveiligheid is ten opzichte
van 2019 iets verbeterd, waardoor het deelthema parkeren & verkeer net ongunstig, in plaats van
zeer ongunstig scoort.
De score voor fysieke verloedering is in de Binnenstad niet gunstig, niet ongunstig. Deze score is
er ten opzichte van 2019 op achteruit gegaan, maar scoort desondanks nog steeds niet gunstig,
niet ongunstig. In 2021 geven respondenten uit de Binnenstad meer dan gemiddeld aan dat er in
hun buurt wel eens sprake is van rommel op straat en bekladde muren en gebouwen.
Daarentegen geven zij minder vaak aan dat er wel eens hondenpoep is.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat Binnenstad centrum, Binnenstad oost,
Binnenstad noord en de Hofstad ongunstig scoren op dit thema. In de Hofstad leidt de renovatie
van woningen van BrabantWonen tot meer aandacht voor het woon- en leefklimaat in de buurt.

Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. De Binnenstad scoort hierop zeer ongunstig. Zo is het aandeel
door de politie geregistreerde incidenten van overlast door personen met verward gedrag,
overlast door daklozen en alcohol-/drugsoverlast er een stuk hoger dan gemiddeld in de
gemeente. Ook ervaren respondenten uit de Binnenstad hier relatief veel overlast van. Daarnaast
zijn er ten opzichte van 2019 ongunstige ontwikkelingen voor de deelthema’s verwarde personen
en daklozen, zowel bij de politiecijfers als de ervaring van respondenten. Behalve Vughterpoort
scoren alle buurten in de Binnenstad (zeer) ongunstig op het thema sociale veiligheid.

Er zijn in de Binnenstad enkele voorzieningen die (mogelijk) gepaard gaan met sociale overlast.
Bijvoorbeeld 3 coffeeshops, een dak- en thuislozenopvang en een dag- en nachtopvang voor
drugsverslaafden. Het streven is de overlast zoveel mogelijk te verminderen. In 2021 zijn er
onder andere diverse maatregelen ingezet rondom de Wilhelminabrug en de Oranje Nassaulaan
(zie § 2.1.2). Om overlast door alcohol- en drugsgebruik tegen te gaan, is in de Algemeen
Plaatselijke Verordening (APV) het openlijk gebruik van alcohol, soft- en harddrugs en ‘gelijkende
waar’ (zoals lachgas) opgenomen (zie § 2.1.3).

Geweld

Op het thema geweld scoort de Binnenstad ongunstig. De politie registreert in de Binnenstad
beduidend meer misdrijven van bedreiging en mishandeling dan gemiddeld in de gemeente.
Doorgaans vindt een relatief groot deel van de geweldsmisdrijven plaats in de Binnenstad. Dit
heeft te maken met de concentratie van mensen, vooral op uitgaansavonden en evenementen,
waarbij in veel gevallen alcohol en/of drugs in het spel is. De coronapandemie heeft veel invloed
op het uitgaansleven en evenementen. Zo waren uitgaansgelegenheden (deels) gesloten. Ook
zijn veel evenementen afgelast op aangepast. Dit is ook van invloed op het uitgaansgeweld. Zo
daalde tussen 2019 en 2021 het aantal mishandelingen met 40% en het aantal openlijke
geweldplegingen met 72% (zie § 3.3). Ondanks de afname is de score nog steeds ongunstig.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat Binnenstad centrum en het Zand (zeer)
ongunstig scoren op het thema geweld.
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Vermogenscriminaliteit

De Binnenstad scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema vermogenscriminaliteit. In 2019
was dit nog ongunstig. De deelthema’s auto-inbraak en fietsdiefstal hebben een ongunstige
score. Dit komt omdat de politie hier relatief veel misdrijven van registreert in de Binnenstad. Ten
opzichte van 2019 zijn er wel minder fietsen gestolen. Het deelthema woninginbraak heeft een
gunstige score. Dit komt vooral omdat respondenten weinig woninginbraken in hun buurt ervaren.
Het aantal woninginbraken is in de Binnenstad vergelijkbaar met gemiddeld in de gemeente.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een ongunstige score. In 2019 was dit niet gunstig, niet
ongunstig. Respondenten ervaren meer overlast van groepen jongeren dan gemiddeld in de
gemeente. Ook voelen respondenten zich vaker dan gemiddeld onveilig op plekken waar
groepen jongeren rondhangen. Dit laatste is ook iets gestegen ten opzichte van 2019. Tijdens de
coronapandemie registreerde de politie in 2020 en 2021 meer incidenten van jongerenoverlast
dan in de jaren daarvoor (zie §4.2). In de Binnenstad steeg het aantal incidenten van
jongerenlast tussen 2019 en 2021 van 9,2 naar 18,9 incidenten per 1.000 inwoners. Ook
gemiddeld in de gemeente werd er meer jongerenoverlast geregistreerd. Dit steeg tussen 2019
en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners. Als we inzoomen op de
buurtresultaten, dan zien we dat Binnenstad centrum en Binnenstad oost ongunstig scoren op
het thema jeugd & veiligheid.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort de Binnenstad niet gunstig, niet ongunstig. In de Binnenstad
voelt 4% van de respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 27% soms. Op
basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig
voelen in de buurt berekend. Deze score is in de Binnenstad iets hoger dan gemiddeld in de
gemeente. Desondanks scoort de Binnenstad nog steeds niet gunstig, niet ongunstig. Ook het
oordeel van respondenten betreft vermijdingsgedrag is niet gunstig, niet ongunstig. Denk hierbij
aan de deur ’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of omlopen/omrijden om
onveilige plekken te vermijden. Wel geven ten opzichte van 2019 respondenten iets vaker aan
om te lopen of om te rijden om onveilige plekken te vermijden.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat het Zand zeer ongunstig scoort op het
thema onveilig voelen.
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Veiligheidssituatie 2021 Veiligheidssituatie 2019

1.1 Binnenstad centrum
Binnenstad centrum is het oudste deel van de stad waar de meeste winkels en
uitgaansgelegenheden van de gemeente zijn gevestigd. Deze buurt is een belangrijke trekker
voor bezoekers van buiten de stad. De totale veiligheidsscore van Binnenstad centrum is in 2021
ongunstig. Ook in 2019 was dit ongunstig. De onderliggende thema’s algemene veiligheid,
woonomgeving, geweld, vermogenscriminaliteit en jeugd & veiligheid hebben een ongunstige
score en het thema sociale veiligheid zelfs een zeer ongunstige score. Hieronder bespreken we
per thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

Binnenstad centrum scoort ongunstig op het thema algemene veiligheid. Dit komt vooral door
een zeer ongunstige score op het deelthema misdrijven totaal. De politie registreert er ongeveer
drie keer zoveel misdrijven als gemiddeld in de gemeente. Wel waren er in 2021 bijna een kwart
minder misdrijven dan in 2019. Ondanks deze afname scoort het deelthema misdrijven totaal nog
steeds zeer ongunstig.
De respondenten uit Binnenstad centrum beoordelen de veiligheid van hun buurt met een 6,9. De
perceptie van respondenten over het plaatsvinden van criminaliteit in hun buurt is ten opzichte
van 2019 verbeterd, waardoor dit nu niet gunstig, niet ongunstig scoort.

Woonomgeving

Binnenstad centrum scoort ongunstig op het thema woonomgeving. Hierbij zien we een zeer
ongunstige score voor parkeren & verkeer. De respondenten zijn negatiever over de
parkeergelegenheid en verkeersveiligheid in hun buurt dan gemiddeld in de gemeente. Dit is te
verklaren aan de hand van de verkeers- en parkeerdruk in Binnenstad centrum. Op sommige
plekken zijn maatregelen genomen om de situatie te verbeteren. Zoals het plaatsen van
beweegbare palen om hardrijden tegen te gaan.
De score voor fysieke verloedering is in Binnenstad centrum ongunstig. Deze score is er ten
opzichte van 2019 op achteruit gegaan. In 2021 geven respondenten meer dan gemiddeld aan
dat er in hun buurt wel eens sprake is van rommel op straat en bekladde muren en gebouwen.
Daarentegen geven zij minder vaak aan dat er wel eens hondenpoep is.
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Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. Binnenstad centrum scoort hierop zeer ongunstig. Zo is het
aandeel door de politie geregistreerde incidenten van overlast door personen met verward
gedrag, overlast door daklozen en alcohol-/drugsoverlast er een stuk hoger dan gemiddeld in de
gemeente. Ook ervaren respondenten uit Binnenstad centrum hier relatief veel overlast van. Ten
opzichte van 2019 zijn er in 2021 meer incidenten van overlast door verwarde personen en
daklozen geregistreerd. Ook ervaren respondenten beduidend meer overlast van daklozen dan in
2019.  In 2021 zijn er onder andere diverse maatregelen ingezet rondom de Wilhelminabrug (zie
§ 2.1.2). Om overlast door alcohol- en drugsgebruik tegen te gaan, is in de Algemeen Plaatselijke
Verordening (APV) het openlijk gebruik van alcohol, soft- en harddrugs en ‘gelijkende waar’
(zoals lachgas) opgenomen (zie § 2.1.3).

Geweld

Op het thema geweld scoort Binnenstad centrum ongunstig. De politie registreert er beduidend
meer bedreigingen en mishandelingen dan gemiddeld in de gemeente. Dit heeft te maken met de
concentratie van mensen, vooral op uitgaansavonden en evenementen, waarbij in veel gevallen
alcohol en/of drugs in het spel is. Wel zijn er sinds de coronapandemie in 2021 minder
mishandelingen (-51%) en openlijke geweldplegingen (-63%) in het centrum dan in 2019 (zie §
3.3). Ondanks de afname is de score nog steeds ongunstig.

Vermogenscriminaliteit

Binnenstad centrum scoort ongunstig op het thema vermogenscriminaliteit. In 2019 was dit nog
niet gunstig, niet ongunstig. De deelthema’s auto-inbraak en fietsdiefstal hebben een (zeer)
ongunstige score. Dit komt omdat de politie hiervan relatief veel misdrijven registreert in het
centrum. Ten opzichte van 2019 zijn er wel minder fietsen gestolen. Daarentegen geven
respondenten vaker dan in 2019 aan dat fietsdiefstallen voorkomen in hun buurt. Het deelthema
woninginbraak heeft een gunstige score. Dit komt vooral omdat respondenten weinig
woninginbraken in hun buurt ervaren. Het aantal woninginbraken is in Binnenstad centrum iets
hoger dan gemiddeld.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een ongunstige score. In 2019 was dit niet gunstig, niet
ongunstig. Respondenten ervaren meer overlast van groepen jongeren dan gemiddeld in de
gemeente. Ook voelen respondenten zich vaker dan gemiddeld onveilig op plekken waar
groepen jongeren rondhangen. Dit laatste is ook iets gestegen ten opzichte van 2019. Tijdens de
coronapandemie registreerde de politie in 2020 en 2021 meer incidenten van jongerenoverlast
dan in de jaren daarvoor (zie §4.2). In Binnenstad centrum steeg het aantal incidenten van
jongerenlast tussen 2019 en 2021 van 10,5 naar 31,5 incidenten per 1.000 inwoners. Ook
gemiddeld in de gemeente werd er meer jongerenoverlast geregistreerd. Dit steeg tussen 2019
en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners.
Wijkprofessionals geven aan dat er sprake is van een ‘rondzwervend’ groepje jongeren, waarbij
sprake is van softdrugsgebruik. De meldingen komen onder andere uit de omgeving Arena,
Bloemenkamp, Burgemeester Loeffplein, Herman Moerkerkplein en Korte Waterstraat. Hier is
extra inzet op van onder andere politie, stadstoezicht, jeugdboa en ambulant jongerenwerk. In de
Binnenstad is geen jongerencentrum waar jongeren naar toe kunnen.
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Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort Binnenstad centrum niet gunstig, niet ongunstig. In
Binnenstad centrum voelt 4% van de respondenten zich vaak onveilig in de buurt en nog eens
28% soms. Op basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore
voor onveilig voelen in de buurt berekend. Deze score is in Binnenstad centrum iets hoger dan
gemiddeld in de gemeente. Desondanks scoort Binnenstad centrum nog steeds niet gunstig, niet
ongunstig. Ook het oordeel van respondenten betreft vermijdingsgedrag is niet gunstig, niet
ongunstig. Denk hierbij aan de deur ’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of
omlopen/omrijden om onveilige plekken te vermijden. Wel geven ten opzichte van 2019
respondenten iets vaker aan om te lopen of om te rijden om onveilige plekken te vermijden.
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Veiligheidssituatie 2021 Veiligheidssituatie 2019

1.2 Binnenstad oost
Binnenstad oost ligt ten oosten van het centrum van ’s-Hertogenbosch. In deze buurt liggen de
Parade en de Sint-Janskathedraal, maar bijvoorbeeld ook een dak- en thuislozenopvang en twee
coffeeshops. De totale veiligheidsscore van Binnenstad oost is in 2021 ongunstig. Ook in 2019
was dit ongunstig. De onderliggende thema’s algemene veiligheid, woonomgeving en jeugd &
veiligheid hebben een ongunstige score en het thema sociale veiligheid zelfs een zeer
ongunstige score. Daarentegen is het resultaat voor vermogenscriminaliteit gunstig. Hieronder
bespreken we per thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

Binnenstad oost scoort ongunstig op het thema algemene veiligheid. In 2019 was dit nog zeer
ongunstig. De ongunstige score komt vooral door een zeer ongunstige score op het deelthema
misdrijven totaal. De politie registreert er zo’n 1,7 keer zoveel misdrijven als gemiddeld in de
gemeente. Wel waren er in 2021 bijna de helft minder misdrijven dan in 2019. Ondanks deze
afname scoort het deelthema misdrijven totaal nog steeds zeer ongunstig.
De respondenten uit Binnenstad oost beoordelen de veiligheid van hun buurt met een 6,5. De
perceptie van respondenten over het plaatsvinden van criminaliteit in hun buurt is ten opzichte
van 2019 sterk verbeterd, waardoor dit nu niet gunstig, niet ongunstig scoort.

Woonomgeving

Binnenstad oost scoort ongunstig op het thema woonomgeving. Hierbij zien we een zeer
ongunstige score voor parkeren & verkeer. De respondenten zijn negatiever over de
parkeergelegenheid en verkeersveiligheid in hun buurt dan gemiddeld in de gemeente. Dit is te
verklaren aan de hand van de verkeers- en parkeerdruk in Binnenstad oost. De overlast van
verkeer en parkeren doet zich onder andere voor bij de coffeeshops op de Hinthamerstraat. Om
verkeersoverlast tegen te gaan heeft er in 2020 een pilot gedraaid met het afsluiten van de
Hinthamerstraat in de avond en nacht.
De score voor fysieke verloedering is in Binnenstad oost niet gunstig, niet ongunstig. Deze score
is er ten opzichte van 2019 op achteruit gegaan. In 2021 geven respondenten meer dan
gemiddeld aan dat er in hun buurt wel eens sprake is van rommel op straat.
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Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. Binnenstad oost scoort hierop zeer ongunstig. Zo is het
aandeel door de politie geregistreerde incidenten van overlast door personen met verward
gedrag, overlast door daklozen en alcohol-/drugsoverlast er een stuk hoger dan gemiddeld in de
gemeente. Ook ervaren respondenten uit Binnenstad oost hier relatief veel overlast van. Ten
opzichte van 2019 zijn er in 2021 meer incidenten van overlast door verwarde personen en
daklozen geregistreerd. In Binnenstad oost zijn een dak- en thuislozenopvang en twee
coffeeshops gevestigd. Er is op deze plekken verhoogd toezicht en er zijn beveiligers aan het
werk. Daarnaast is er een goede samenwerking tussen de maatschappelijke opvang,
stadstoezicht en de politie. Volgens wijkprofessionals heeft deze inzet zijn vruchten afgeworpen.

Geweld

Op het thema geweld scoort Binnenstad oost niet gunstig, niet ongunstig. In 2019 was dit nog
ongunstig. Dit komt vooral omdat de scores voor bedreiging zijn verbeterd. Dit deelthema heeft
nu een gunstige score, terwijl dit twee jaar geleden nog ongunstig was. Ten opzichte van 2019
heeft de politie er minder bedreigingen geregistreerd, en ook de respondenten ervaren minder
bedreigingen in hun buurt. Wel heeft het deelthema mishandeling nog steeds een ongunstige
score. Dit komt doordat de politie er relatief veel mishandelingen registreert. Wel werden er
minder mishandelingen geregistreerd dan in 2019.

Vermogenscriminaliteit

Binnenstad oost scoort gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. In 2019 was dit nog niet
gunstig, niet ongunstig. Het deelthema fietsdiefstal heeft een ongunstige score. Dit komt omdat
de politie hier relatief veel misdrijven van registreert in het centrum. Ten opzichte van 2019 zijn er
wel iets minder fietsen gestolen. Ook geven respondenten minder dan in 2019 aan dat
fietsdiefstallen voorkomen in hun buurt. De deelthema’s auto-inbraak en woninginbraak hebben
een (zeer) gunstige score. In Binnenstad oost worden hier minder misdrijven van geregistreerd
dan gemiddeld in de gemeente. Tevens is dit gedaald ten opzichte van 2019. Ook respondenten
geven minder dan gemiddeld aan dat auto-inbraken en woninginbraken voorkomen in hun buurt.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een ongunstige score. Dit komt omdat respondenten in
Binnenstad oost hier negatiever over zijn dan gemiddeld in de gemeente. Zo ervaren
respondenten er relatief veel overlast van groepen jongeren in de buurt. Ook voelen zij zich vaker
dan gemiddeld onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen. Dit laatste is ook iets
gestegen ten opzichte van 2019. Gemiddeld in de gemeente zijn er tijdens de coronapandemie
meer incidenten van jongerenoverlast geregistreerd (zie §4.2). Tussen 2019 en 2021 steeg in de
totale gemeente het aantal incidenten van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners.
Daarentegen registreerde de politie in Binnenstad oost in 2020 en 2021 minder jongerenoverlast
dan in 2019. Tussen 2019 en 2021 nam het aantal incidenten van jongerenoverlast af van 14,3
naar 7,6 incidenten per 1.000 inwoners.
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Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort Binnenstad oost niet gunstig, niet ongunstig. In Binnenstad
oost voelt 2% van de respondenten zich vaak onveilig in de buurt en nog eens 28% soms. Op
basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig
voelen in de buurt berekend. Deze score is in Binnenstad oost iets hoger dan gemiddeld in de
gemeente. Desondanks scoort Binnenstad oost nog steeds niet gunstig, niet ongunstig. Ook het
oordeel van respondenten betreft vermijdingsgedrag is niet gunstig, niet ongunstig. Denk hierbij
aan de deur ’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of omlopen/omrijden om
onveilige plekken te vermijden. Wel geven ten opzichte van 2019 respondenten iets vaker aan
om te lopen of om te rijden om onveilige plekken te vermijden.
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Veiligheidssituatie 2021 Veiligheidssituatie 2019

1.3 Het Zand
Het Zand is de buurt tussen het centrum en het spoor, waar ook het centraal station van de
gemeente ligt. In deze buurt is ook de Tramkade te vinden, een culturele hotspot in de spoorzone
en een populaire locatie voor uitgaan en evenementen. Verder zijn er een dag- en nachtopvang
voor drugsverslaafden en een coffeeshop in de buurt gevestigd. De totale veiligheidsscore van
het Zand is in 2021 ongunstig. Ook in 2019 was dit ongunstig. De onderliggende thema’s
algemene veiligheid, sociale veiligheid, geweld en onveilig voelen hebben een zeer ongunstige
score. Hieronder bespreken we per thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

Het Zand scoort zeer ongunstig op het thema algemene veiligheid. In 2019 was dit nog
ongunstig. De zeer ongunstige score komt onder andere door de resultaten op het deelthema
misdrijven totaal. De politie registreert er zo’n 3,4 keer zoveel misdrijven als gemiddeld in de
gemeente. Ook waren er ongeveer evenveel misdrijven als in 2019, terwijl dit gemiddeld in de
Binnenstad met 22% afnam.
Ook het deelthema perceptie criminaliteit heeft een zeer ongunstige score. Ten opzichte van
2019 hebben respondenten een negatievere perceptie over het plaatsvinden van criminaliteit in
hun buurt. De veiligheid van de buurt krijgt het rapportcijfer 6,2.

Woonomgeving

Het Zand scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema woonomgeving. In 2019 was dit nog
ongunstig. Zo verbeterde onder andere de score voor parkeren & verkeer. Ten opzichte van 2019
zijn respondenten positiever over de parkeergelegenheid en verkeersveiligheid in hun buurt.
De score voor fysieke verloedering is in het Zand niet gunstig, niet ongunstig. Deze score is er
ten opzichte van 2019 op vooruit gegaan, maar scoort desondanks nog steeds niet gunstig, niet
ongunstig. In 2021 geven respondenten iets meer dan gemiddeld aan dat er in hun buurt wel
eens sprake is van bekladde muren en gebouwen. Daarentegen geven zij minder vaak aan dat er
wel eens sprake is van vernielingen en hondenpoep.
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Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. Het Zand scoort hierop zeer ongunstig. Zo is het aandeel door
de politie geregistreerde incidenten van overlast door personen met verward gedrag, overlast
door daklozen en alcohol-/drugsoverlast er een stuk hoger dan gemiddeld in de gemeente. Ook
ervaren respondenten uit het Zand hier beduidend meer overlast van. Ten opzichte van 2019 zijn
er in 2021 meer incidenten van overlast door verwarde personen, daklozen en alcohol/drugs
geregistreerd. Ook ervaren respondenten meer overlast van verwarde personen en daklozen dan
in 2019.
Er zijn in het Zand enkele voorzieningen die (mogelijk) gepaard gaan met sociale overlast.
Bijvoorbeeld een dag- en nachtopvang voor drugsverslaafden en een coffeeshop. Het streven is
de overlast zoveel mogelijk te verminderen. In 2021 zijn er onder andere diverse maatregelen
ingezet rondom de Wilhelminabrug en de Oranje Nassaulaan (zie § 2.1.2). Bij de coffeeshop is
extra inzet van beveiliging, die rondjes lopen in de buurt voor extra toezicht. Om overlast door
alcohol- en drugsgebruik tegen te gaan, is in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) het
openlijk gebruik van alcohol, soft- en harddrugs en ‘gelijkende waar’ (zoals lachgas) opgenomen
(zie § 2.1.3).

Geweld

Op het thema geweld scoort het Zand zeer ongunstig. In het Zand registreert de politie relatief
veel bedreigingen en mishandelingen. Ook is dit iets toegenomen ten opzichte van 2019. Ten
opzichte van 2019 geven respondenten vaker aan dat bedreigingen wel eens voorkomen in hun
buurt. Daarentegen zien zij een afname van mishandelingen in hun buurt.

Vermogenscriminaliteit

Het Zand scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema vermogenscriminaliteit. De deelthema’s
auto-inbraak en fietsdiefstal hebben een ongunstige score. Dit komt omdat de politie hier relatief
veel misdrijven van registreert in het Zand. Ten opzichte van 2019 zijn er wel minder fietsen
gestolen. Het deelthema woninginbraak heeft een gunstige score. Dit komt vooral omdat
respondenten weinig woninginbraken in hun buurt ervaren. Het aantal woninginbraken is in het
Zand vergelijkbaar met gemiddeld in de gemeente.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een niet gunstige, niet ongunstige score. In het Zand ervaren
respondenten ongeveer evenveel overlast van groepen jongeren als gemiddeld in de gemeente.
Wel voelen zij zich vaker dan gemiddeld onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen.
Dit laatste is ook gestegen ten opzichte van 2019. Gemiddeld in de gemeente zijn er tijdens de
coronapandemie meer incidenten van jongerenoverlast geregistreerd (zie §4.2). Dit steeg tussen
2019 en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners. In het Zand nam tussen 2019 en
2020 eerst het aantal incidenten van jongerenoverlast toe van 7,6 naar 10,0 incidenten per 1.000
inwoners, waarna dit in 2021 weer afnam naar 7,5 incidenten per 1.000 inwoners.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort het Zand zeer ongunstig. In 2019 was dit nog ongunstig. In
het Zand voelt 10% van de respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 31%
soms. Op basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor
onveilig voelen in de buurt berekend. Deze score is zeer ongunstig in vergelijking met gemiddeld
in de gemeente. Ook heeft zich dit ongunstig ontwikkeld ten opzichte van 2019. Daarnaast
vertonen respondenten uit het Zand meer vermijdingsgedrag dan in 2019. Denk hierbij aan de
deur ’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of omlopen/omrijden om onveilige
plekken in de buurt te vermijden.
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2. Zuidoost
In 2021 heeft Zuidoost een niet gunstige, niet ongunstige veiligheidsscore. Dit was ook zo in
2019. Twee thema’s hebben een gunstige score: geweld en vermogenscriminaliteit. Hieronder
bespreken we per thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

Het thema algemene veiligheid gaat over het overkoepelend veiligheidsbeeld. Zuidoost scoort
hierop niet gunstig, niet ongunstig. Een ongunstige score zien we voor het rapportcijfer veiligheid.
Tussen 2019 en 2021 daalde het rapportcijfer iets, van een 6,8 naar een 6,7, waardoor dit net
ongunstig scoort in plaats van niet gunstig, niet ongunstig. Daarentegen is de perceptie van
respondenten over het plaatsvinden van criminaliteit in hun buurt ten opzichte van 2019
verbeterd, waardoor dit nu niet gunstig, niet ongunstig scoort.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat de Gestelse buurt en Grevelingen
ongunstig scoren op dit thema.

Woonomgeving

Zuidoost scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema woonomgeving. Dat thema bestaat uit
de deelthema’s parkeren & verkeer en verloedering. Het oordeel van respondenten over de
verkeersveiligheid in de buurt is er vergelijkbaar met dat gemiddeld in de gemeente. Wel zijn de
respondenten iets minder positief over de parkeergelegenheid in de buurt.
De score voor fysieke verloedering is er ten opzichte van 2019 op achteruit gegaan, maar scoort
desondanks nog steeds niet gunstig, niet ongunstig. De resultaten zijn vergelijkbaar met
gemiddeld in de gemeente.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat de Gestelse buurt, de Bossche Pad,
Grevelingen en Aawijk zuid ongunstig scoren op het thema woonomgeving.
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Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. Zuidoost scoort hierop niet gunstig, niet ongunstig. Binnen dit
thema lopen de resultaten uiteen. Zo registreert de politie er relatief weinig overlastincidenten
door daklozen, maar relatief veel overlastincidenten door personen met verward gedrag. Dit
laatste is ook toegenomen ten opzichte van 2019. Ook registreerde de politie ten opzichte van
2019 iets meer incidenten van burengerucht (zoals burenruzies) en alcohol- en drugsoverlast. In
Zuidoost geven relatief veel respondenten aan dat er wel eens sprake is van drugsgebruik of
drugshandel in hun buurt.

Als we kijken naar de resultaten van de onderliggende buurten, dan zien we dat Bazeldonk,
Grevelingen en de Bossche Pad ongunstig scoren op dit thema. In Bazeldonk en Grevelingen
komt dit door ongunstige resultaten voor overlast buurtbewoners en overlast door verwarde
personen. In de Bossche Pad is vooral de ervaren en geregistreerde alcohol- en drugsoverlast
hoog. Volgens wijkprofessionals ervaren sommige inwoners overlast van bezoekers van de
coffeeshop aan de Maastrichtseweg, zoals het roken van een jointje op straat. Ook ervaren in de
Bossche Pad relatief veel bewoners overlast van buurtbewoners. De Bossche Pad is een
voormalig aandachtsbuurt die onlangs is gerenoveerd. De helft van de woningen betreft
nieuwbouw.

Begin 2022 is aan de Zuiderparkweg een hostel geopend voor chronisch verslaafden met
psychiatrische problematiek. Primair doel is voor deze groep inwoners een passende woonvorm
te realiseren. Achterliggende gedachte is dat wonen met zorg en 24-uurs begeleiding zorgt voor
regelmaat, structuur en stabiliteit. Het hostel is gericht op door- en uitstroom naar zelfstandig
wonen. Van belang is echter dat de komst van het hostel niet leidt tot (meer) overlast in de
directe omgeving. Onlangs is er onderzoek gedaan naar de leefbaarheid en veiligheid in de
omgeving van het hostel30. Dit onderzoek wordt in de toekomst herhaald om de leefbaarheid &
veiligheid in het gebied te monitoren.

Geweld

Zuidoost scoort gunstig op het thema geweld. In 2019 was dit nog niet gunstig, niet ongunstig.
Deze verbetering komt vooral doordat respondenten minder bedreigingen en mishandelingen in
hun buurt ervaren dan in 2019. De politie registreert er ongeveer evenveel bedreigingen en
mishandelingen als gemiddeld in de gemeente. Dit is in 2021 vergelijkbaar met 2019.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat de Gestelse buurt ongunstig scoort op
het thema geweld.

Vermogenscriminaliteit

Zuidoost scoort gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. In 2019 was dit nog niet gunstig,
niet ongunstig. De deelthema’s woninginbraak en fietsdiefstal hebben een gunstige score. Ten
opzichte van 2019 waren er minder woninginbraken en fietsdiefstallen in Zuidoost. Ook geven
respondenten (iets) minder vaak aan dat dit voorkomt in hun buurt dan in 2019. Het deelthema
auto-inbraak scoort niet gunstig, niet ongunstig. In Zuidoost worden ongeveer evenveel auto-
inbraken geregistreerd als gemiddeld in de gemeente. Ook de ervaring van respondenten is er
redelijk gemiddeld.

30 Monitor Leefbaarheid & veiligheid, omgeving hostel Zuiderparkweg, 2021, Dimensus beleidsonderzoek
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Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een niet gunstige, niet ongunstige score. In Zuidoost ervaren
respondenten ongeveer evenveel overlast van groepen jongeren als gemiddeld in de gemeente.
Wel is dit iets toegenomen ten opzichte van 2019. Gemiddeld in de gemeente zijn er tijdens de
coronapandemie meer incidenten van jongerenoverlast geregistreerd (zie §4.2). Dit steeg tussen
2019 en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners.  In Zuidoost nam tussen 2019 en
2020 eerst het aantal incidenten van jongerenoverlast toe van 7,8 naar 11,5 incidenten per 1.000
inwoners, waarna dit in 2021 weer afnam naar 7,7 incidenten per 1.000 inwoners. Een positieve
ontwikkeling zien we voor onveilig voelen op plekken waar groepen jongeren rondhangen. Ten
opzichte van 2019 voelen minder respondenten zich wel eens onveilig in de buurt van jongeren.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort Zuidoost niet gunstig, niet ongunstig. In Zuidoost voelt 5%
van de respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 22% soms. Op basis van
de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig voelen in de
buurt berekend. Deze score is in Zuidoost iets hoger dan gemiddeld in de gemeente.
Desondanks scoort Zuidoost nog steeds niet gunstig, niet ongunstig. Ook het oordeel van
respondenten betreft vermijdingsgedrag is niet gunstig, niet ongunstig. Denk hierbij aan de deur
’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of omlopen/omrijden om onveilige
plekken te vermijden. Ten opzichte van 2019 vertonen respondenten minder vermijdingsgedrag.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat de Gestelse buurt en Grevelingen
ongunstig scoren op het thema onveilig voelen.
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2.1 De Gestelse buurt
De Gestelse buurt is een buurt in de wijk Zuidoost en is aangewezen als aandachtsbuurt. De
totale veiligheidsscore is in 2021 ongunstig. In 2019 was dit nog niet gunstig, niet ongunstig. In
2021 hebben de thema’s algemene veiligheid, woonomgeving, geweld en onveilig voelen een
ongunstige score. Daarentegen scoort het thema vermogenscriminaliteit gunstig. Hieronder
bespreken we per thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

De Gestelse buurt scoort ongunstig op het thema algemene veiligheid. Ten opzichte van 2019
zijn er enkele veranderingen te zien. Zo is het resultaat voor het deelthema misdrijven totaal
ongunstig, terwijl dit in 2019 nog gunstig was. In 2021 waren er 43% meer misdrijven dan in
2019. Afgezet tegen het aantal inwoners is de stijging zelfs nog groter, doordat er door de
herstructurering tijdelijk minder mensen wonen (+59%).
De respondenten uit de Gestelse buurt beoordelen de veiligheid van hun buurt met een 5,6. In
2019 was dit nog een 6,1. Het lagere rapportcijfer zorgt ervoor dat het deelthema rapportcijfer
veiligheid zeer ongunstig scoort. Wel is de perceptie over het plaatsvinden van criminaliteit in de
buurt iets verbeterd ten opzichte van twee jaar geleden, waardoor dit deelthema nu net niet
gunstig, niet ongunstig scoort in plaats van ongunstig.

Woonomgeving

De Gestelse buurt scoort ongunstig op het thema woonomgeving. In 2019 was dit nog niet
gunstig, niet ongunstig. De grootste verandering is te zien bij het deelthema parkeren & verkeer.
Dit deelthema heeft nu een ongunstige score, terwijl dit in 2019 nog gunstig was. De
respondenten zijn minder tevreden over de parkeergelegenheid en verkeersveiligheid in hun
buurt dan twee jaar geleden. Daarnaast is ook de score voor het deelthema verloedering
ongunstig. Ook deze score heeft zich ongunstig ontwikkeld, maar scoort desondanks nog steeds
ongunstig. Respondenten geven meer dan gemiddeld aan dat er in hun buurt wel eens sprake is
van rommel op straat, vernieling en bekladde muren en gebouwen.
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Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. De Gestelse buurt scoort hierop niet gunstig, niet ongunstig. In
2019 was dit nog gunstig. Deze verandering komt door ongunstige resultaten voor overlast van
buurtbewoners en overlast door verwarde personen. Ten opzichte van 2019 registreerde de
politie in 2021 meer incidenten van burengerucht (zoals burenruzies) en overlast door verwarde
personen. In de Gestelse buurt ervaren respondenten meer overlast van buurtbewoners dan
gemiddeld in de gemeente. Ook geven relatief veel respondenten aan dat er in hun buurt wel
eens sprake is van drugsgebruik/drugshandel, maar omdat de politie hier nauwelijks incidenten
van registreert, scoort dit deelthema alsnog gunstig. Als laatste ervaren respondenten weinig
overlast door daklozen in hun buurt, waardoor dit deelthema gunstig scoort.

Geweld

Op het thema geweld scoort de Gestelse buurt ongunstig. In 2019 was dit nog niet gunstig, niet
ongunstig. In de Gestelse buurt registreert de politie relatief veel bedreigingen en
mishandelingen. Ook worden er meer bedreigingen geregistreerd dan in 2019 en ervaren
respondenten er meer bedreiging in hun buurt. Hierdoor scoort het deelthema bedreiging nu zeer
ongunstig in plaats van niet gunstig, niet ongunstig. Bij mishandeling zien we een kleine stijging
in de scores, waardoor de resultaten nu net in een andere categorie vallen.

Vermogenscriminaliteit

De Gestelse buurt scoort gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. Ook alle deelthema’s
scoren nu (zeer) gunstig, terwijl in 2019 de deelthema’s woninginbraak en auto-inbraak nog niet
gunstig, niet ongunstig scoorden. Ten opzichte van 2019  ervaren respondenten (iets) minder
woninginbraken, auto-inbraken en fietsdiefstallen in hun buurt. Ook registreert de politie er relatief
weinig fietsdiefstallen en auto-inbraken. Daarnaast zijn er minder auto-inbraken geregistreerd
dan in 2019, wat zorgt voor een zeer gunstige score op dit deelthema.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een niet gunstige, niet ongunstige score. In 2019 was dit nog
gunstig. Deze verandering komt doordat respondenten nu meer overlast ervaren van en zich
vaker onveilig voelen bij groepen jongeren in de buurt dan in 2019. Ook ervaren respondenten in
de Gestelse buurt meer overlast van groepen jongeren in de buurt dan gemiddeld in de
gemeente. Daarentegen registreert de politie er minder incidenten van jongerenoverlast dan
gemiddeld in de gemeente. Wel steeg het aantal incidenten van jongerenoverlast in de Gestelse
buurt tussen 2019 en 2021, van 2,5 naar 5,6 incidenten per 1.000 inwoners. Ook gemiddeld in de
gemeente zijn er tijdens de coronapandemie meer incidenten van jongerenoverlast geregistreerd
(zie §4.2). Dit steeg tussen 2019 en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort de Gestelse buurt ongunstig. In de Gestelse buurt voelt 10%
van de respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 31% soms. Op basis van
de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig voelen in de
buurt berekend. Deze score is zeer ongunstig in vergelijking met gemiddeld in de gemeente. Ook
heeft zich dit ongunstig ontwikkeld ten opzichte van 2019. Daarnaast vertonen respondenten uit
de Gestelse buurt meer vermijdingsgedrag dan gemiddeld. Denk hierbij aan de deur ’s avonds
niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of omlopen/omrijden om onveilige plekken in de
buurt te vermijden.
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Buurtvisie ‘De Gestelse buurt werkt’

De gemeenteraad heeft op 12 mei 2020 de buurtvisie ‘De Gestelse buurt werkt!’ vastgesteld voor
de periode 2020-2030 (zie § 2.3.3). Samen met bewoners werken de gemeente, politie,
woningcorporatie BrabantWonen en welzijnsorganisatie Farent aan een leefbare, veilige
Gestelse buurt waar bewoners prettig samenwonen. Meer info:
www.s-hertogenbosch.nl/gestelsebuurt
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3. Graafsepoort
In 2021 heeft Graafsepoort een niet gunstige, niet ongunstige veiligheidsscore. Dit was ook zo in
2019. Eén thema heeft een gunstige score: vermogenscriminaliteit. Hieronder bespreken we per
thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

Het thema algemene veiligheid gaat over het overkoepelend veiligheidsbeeld. Graafsepoort
scoort hierop niet gunstig, niet ongunstig. Respondenten beoordelen de veiligheid van hun buurt
met een 6,9. De perceptie van respondenten over het plaatsvinden van criminaliteit in hun buurt
is ten opzichte van 2019 verbeterd, waardoor dit nu niet gunstig, niet ongunstig scoort.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat Graafsebuurt zuid ongunstig scoort op
dit thema.

Woonomgeving

Graafsepoort scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema woonomgeving. Dat thema bestaat
uit de deelthema’s parkeren & verkeer en verloedering. Het oordeel van respondenten over de
verkeersveiligheid in de buurt is er vergelijkbaar met dat gemiddeld in de gemeente. Wel zijn de
respondenten iets minder positief over de parkeergelegenheid in de buurt.
De score voor fysieke verloedering is er ten opzichte van 2019 iets op achteruit gegaan,
waardoor dit nu net in de categorie ongunstig valt. In de Graafsepoort ervaren respondenten
meer hondenpoep en rommel op straat dan gemiddeld in de gemeente. Volgens
wijkprofessionals is dit vooral een probleem in Graafsebuurt zuid.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat de Hinthamerpoort, Graafsebuurt zuid
en Aawijk noord (zeer) ongunstig scoren op het thema woonomgeving.
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Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. Graafsepoort scoort hierop niet gunstig, niet ongunstig. In
2019 was dit nog gunstig. Binnen dit thema lopen de resultaten uiteen. Zo registreert de politie er
relatief weinig overlastincidenten door daklozen, maar relatief veel overlastincidenten door
personen met verward gedrag. Dit laatste is ook toegenomen ten opzichte van 2019. Ten
opzichte van 2019 ervaren respondenten ook meer overlast door verwarde personen, maar ook
van overlast door daklozen. Ook geven respondenten meer dan gemiddeld aan dat drugsgebruik/
drugshandel en overlast van buurtbewoners voorkomt in hun buurt. Wijkprofessionals herkennen
de ervaren overlast van buurtbewoners. Dit komt onder andere door verschillende type bewoners
in de wijk. Dit zorgt wel eens voor conflicten tussen bijvoorbeeld inwoners van huur- en
koopwoningen. Daarnaast is er in de wijk sprake van problematiek ‘achter de voordeur’.
Als we kijken naar de resultaten van de onderliggende buurten, dan zien we dat de
Hinthamerpoort en Graafsebuurt zuid ongunstig scoren op het thema sociale veiligheid.

Aan de Van Broeckhovenlaan ligt een hostel voor chronisch aan alcohol en/of drugsverslaafden
met een psychiatrische ziekte. Het hostel zorgt ervoor dat verslaafde dak- en thuislozen een
rustiger en gezonder bestaan kunnen leiden. De Reinier van Arkel groep en Novadic-Kentron
leveren 24 uur per dag zorg, intensieve begeleiding en toezicht aan hostelbewoners. Volgens
wijkprofessionals schuiven sommige buurtbewoners incidenten (waaronder ook inbraak)
gemakkelijk af op hostelbewoners. Via een beheergroep en regelmatige monitoring  gaat het over
het algemeen goed in de directe omgeving. Aandachtspunt blijft klachten over alcohol- en
drugsgebruik in de openbare ruimte op andere plekken in de wijk.

Geweld

Graafsepoort scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema geweld. Ten opzichte van 2019
registreert de politie er (iets) minder bedreigingen en mishandelingen. Door deze verbetering
scoort het deelthema bedreiging nu gunstig in plaats van niet gunstig, niet ongunstig.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat Graafsebuurt noord ongunstig scoort op
het thema geweld. Dit komt doordat de politie er relatief veel bedreigingen en mishandelingen
registreert.

Vermogenscriminaliteit

De Graafsepoort scoort gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. Ook de drie deelthema’s
woninginbraak, auto-inbraak en fietsdiefstal hebben een gunstige score. Door de politie worden
hiervan minder misdrijven geregistreerd dan gemiddeld in de gemeente. Daarnaast waren er iets
minder woninginbraken en fietsdiefstallen dan in 2019. Respondenten geven minder dan
gemiddeld aan dat woninginbraken en auto-inbraken voorkomen in hun buurt. Ook geven zij dit
(iets) minder vaak aan dan in 2019.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een niet gunstige, niet ongunstige score. In 2019 was dit nog
gunstig. In Graafsepoort ervaren respondenten ongeveer evenveel overlast van groepen
jongeren als gemiddeld in de gemeente. Wel is dit iets toegenomen ten opzichte van 2019.
Gemiddeld in de gemeente zijn er tijdens de coronapandemie meer incidenten van
jongerenoverlast geregistreerd (zie §4.2). Dit steeg tussen 2019 en 2021 van 5,5 naar 10,5
incidenten per 1.000 inwoners.  In Graafsepoort nam tussen 2019 en 2020 eerst het aantal
incidenten van jongerenoverlast toe van 4,6 naar 10,9 incidenten per 1.000 inwoners, waarna dit
in 2021 weer afnam naar 6,7 incidenten per 1.000 inwoners.
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Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort Graafsepoort niet gunstig, niet ongunstig. In Graafsepoort
voelt 6% van de respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 21% soms. Op
basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig
voelen in de buurt berekend. Deze score is in Graafsepoort iets hoger dan gemiddeld in de
gemeente. Desondanks scoort Graafsepoort nog steeds niet gunstig, niet ongunstig. Ook het
oordeel van respondenten betreft vermijdingsgedrag is niet gunstig, niet ongunstig. Denk hierbij
aan de deur ’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of omlopen/omrijden om
onveilige plekken te vermijden. Wel geven ten opzichte van 2019 respondenten iets vaker aan
om te lopen of om te rijden om onveilige plekken te vermijden.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat Graafsebuurt zuid zeer ongunstig scoort
op het thema onveilig voelen.
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3.1 Hinthamerpoort zuid
Hinthamerpoort zuid (ook wel bekend als Barten zuid) is een subbuurt van de Hinthamerpoort en
is aangewezen als aandachtsbuurt. In 2020 is het wijkverbeterplan in Hinthamerpoort zuid
voltooid. Zo zijn onder andere woningen gerenoveerd en is de openbare ruimte vernieuwd.
Hierdoor is de buurt volgens beroepskrachten verbeterd. In 2021 heeft Hinthamerpoort zuid een
niet gunstige, niet ongunstige veiligheidsscore. Dit was ook zo in 2019. Twee thema’s hebben
een ongunstige score: woonomgeving en sociale veiligheid. Daarentegen heeft het thema
vermogenscriminaliteit een gunstige score. Hieronder bespreken we per thema de belangrijkste
resultaten.

Algemene veiligheid

Binnen het thema algemene veiligheid zien we uiteenlopende resultaten. Het rapportcijfer voor
veiligheid is ongunstig. Tussen 2019 en 2021 daalde het rapportcijfer iets, van een 6,7 naar een
6,6, waardoor dit nu  ongunstig scoort. Daarentegen is de perceptie van respondenten over het
plaatsvinden van criminaliteit in hun buurt ten opzichte van 2019 sterk verbeterd. Hierdoor scoort
het deelthema perceptie criminaliteit nu gunstig, terwijl dit in 2019 nog ongunstig was.

Woonomgeving

Hinthamerpoort zuid scoort, ondanks het wijkverbeterplan, ongunstig op het thema
woonomgeving. De score voor parkeren & verkeer is ongunstig, omdat het oordeel van
respondenten over de parkeergelegenheid een stuk ongunstiger is dan gemiddeld in de
gemeente. Volgens wijkprofessionals is er een hoge parkeerdruk in de buurt. Positief is dat
respondenten iets meer verkeersveiligheid ervaren ten opzichte van 2019.
De score voor fysieke verloedering is in Hinthamerpoort zuid zeer ongunstig. Deze score is er ten
opzichte van 2019 op achteruit gegaan. In 2021 geven relatief veel respondenten aan dat er in
hun buurt wel eens sprake is van rommel op straat, vernieling van straatmeubilair, bekladde
muren of gebouwen en hondenpoep.
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Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. Hinthamerpoort zuid scoort hierop ongunstig. In 2019 was dit
gunstig. Alle onderliggende onderwerpen hebben zich (iets) ongunstig ontwikkeld ten opzichte
van 2019. Zo registreert de politie er ten opzichte van 2019 meer incidenten van burengerucht
(zoals burenruzies), overlast door verwarde personen, daklozen en alcohol/drugs. Ook worden er
in Hinthamerpoort zuid in vergelijking met gemiddeld in de gemeente relatief veel incidenten van
burengerucht en alcohol/drugsoverlast geregistreerd. Tevens geven relatief veel respondenten
aan dat dit een probleem is in hun buurt, evenals overlast door verwarde personen.

Geweld

Hinthamerpoort zuid scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema geweld. In 2019 was dit nog
ongunstig. Ten opzichte van 2019 registreert de politie er (iets) minder bedreigingen en
mishandelingen. Daarnaast ervaren respondenten minder mishandelingen in hun buurt.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat Graafsebuurt noord ongunstig scoort op
het thema geweld.

Vermogenscriminaliteit

Hinthamerpoort zuid scoort gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. Ook de drie
deelthema’s woninginbraak, auto-inbraak en fietsdiefstal hebben een (zeer) gunstige score. Door
de politie worden hiervan minder misdrijven geregistreerd dan gemiddeld in de gemeente. Ook
respondenten geven minder dan gemiddeld aan dat dit voorkomt in hun buurt.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een niet gunstige, niet ongunstige score. Ten opzichte van
2019 geven (iets) meer respondenten aan dat zij overlast ervaren van of zich wel eens onveilig
voelen bij groepen jongeren in hun buurt. Wel zijn beide scores redelijk vergelijkbaar met
gemiddeld in de gemeente. Gemiddeld in de gemeente zijn er tijdens de coronapandemie meer
incidenten van jongerenoverlast geregistreerd (zie §4.2). Dit steeg tussen 2019 en 2021 van 5,5
naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners. In Hinthamerpoort zuid nam tussen 2019 en 2020 eerst
het aantal incidenten van jongerenoverlast toe van 14,1 naar 17,2 incidenten per 1.000 inwoners,
waarna dit in 2021 weer afnam naar 8,3 incidenten per 1.000 inwoners.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort Hinthamerpoort zuid niet gunstig, niet ongunstig. In 2019
was dit gunstig. In Hinthamerpoort zuid voelt 7% van de respondenten zich vaak onveilig in de
eigen buurt en nog eens 23% soms. Op basis van de antwoorden die respondenten hebben
gegeven is de buurtscore voor onveilig voelen in de buurt berekend. Deze score is in
Hinthamerpoort iets ongunstiger dan gemiddeld in de gemeente, waardoor dit net ongunstig
scoort. Ook heeft zich dit ongunstig ontwikkeld ten opzichte van 2019, toen was de score nog
gunstig. Daarnaast geven ten opzichte van 2019 meer respondenten aan dat zij wel eens
omlopen of omrijden om  onveilige plekken te vermijden. Hierdoor is de score voor
vermijdingsgedrag nu niet gunstig, niet ongunstig.
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3.2 Graafsebuurt zuid
De Graafsebuurt zuid is een vrij compacte en dichtbevolkte buurt met relatief veel (goedkope)
huurwoningen. De buurt is niet aangewezen als aandachtsbuurt, maar laat in de Wijk- en
buurtmonitor 2020 een beneden gemiddelde score zien. Ook de veiligheidsscore is in 2021 te
omschrijven als ongunstig. Dit was ook in 2019 het geval. Vier thema’s hebben een (zeer)
ongunstige score: algemene veiligheid, woonomgeving, sociale veiligheid en onveilig voelen.
Daarentegen scoort het thema vermogenscriminaliteit zeer gunstig. Hieronder bespreken we per
thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

Graafsebuurt zuid scoort ongunstig op het thema algemene veiligheid. In 2019 was dit nog zeer
ongunstig. De ongunstige score komt vooral door het lage rapportcijfer voor de veiligheid in de
buurt. Respondenten geven hiervoor een 5,7. Wel is de perceptie van respondenten over het
plaatsvinden van criminaliteit in hun buurt ten opzichte van 2019 sterk verbeterd, waardoor dit nu
niet gunstig, niet ongunstig scoort in plaats van zeer ongunstig.
In de Graafsebuurt zuid worden ongeveer evenveel misdrijven geregistreerd als gemiddeld in de
gemeente. Volgens wijkprofessionals is er in deze buurt sprake van wantrouwen naar de
overheid en lossen bewoners problemen liever zelf op. Zij denken dat er meer criminaliteit en
overlast plaatsvindt dan dat er wordt gemeld.

Woonomgeving

Graafsebuurt zuid scoort zeer ongunstig op het thema woonomgeving. De score voor parkeren &
verkeer is zeer ongunstig, omdat het oordeel van inwoners over de parkeergelegenheid en
verkeersveiligheid negatiever is dan gemiddeld in de gemeente. Ook de score voor verloedering
is ongunstig. Wel is dit verbeterd ten opzichte van 2019. Toen was dit nog zeer ongunstig. In
2021 geven relatief veel respondenten aan dat er in hun buurt wel eens sprake is van rommel op
straat, bekladde muren of gebouwen en hondenpoep. Ook wijkprofessionals geven aan dat zij
veel verloedering in de buurt ervaren.
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Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. Graafsebuurt zuid scoort hierop zeer ongunstig. In 2019 was
dit nog ongunstig. Zo registreerde de politie ten opzichte van 2019 meer incidenten van
burengerucht (zoals burenruzies), overlast door verwarde personen en alcohol/drugsoverlast.
Tevens worden hiervan in Graafsebuurt zuid in vergelijking met gemiddeld in de gemeente
relatief veel incidenten geregistreerd. Ook geven relatief veel respondenten aan dat dit een
probleem is in hun buurt, evenals overlast door daklozen.

Geweld

Graafsebuurt zuid scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema geweld. In 2019 was dit nog
zeer ongunstig. Ten opzichte van 2019 registreert de politie er minder bedreigingen en
mishandelingen. Wel ligt het aantal mishandelingen er nog steeds hoger dan gemiddeld in de
gemeente. Positief is dat respondenten er minder bedreigingen en mishandelingen in hun buurt
ervaren dan in 2019.

Vermogenscriminaliteit

Graafsebuurt zuid scoort zeer gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. In 2019 was dit nog
niet gunstig, niet ongunstig. Ook de drie deelthema’s woninginbraak, auto-inbraak en fietsdiefstal
hebben een (zeer) gunstige score. Door de politie worden hiervan minder misdrijven
geregistreerd dan gemiddeld in de gemeente. Ook respondenten geven minder dan gemiddeld
aan dat dit voorkomt in hun buurt. Ten opzichte van 2019 is het aantal auto-inbraken in
Graafsebuurt zuid gelijk gebleven. Verder zijn alle scores, zowel de politiecijfers als de ervaring
van respondenten, ten opzichte van 2019 verbeterd.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een niet gunstige, niet ongunstige score. Binnen dit thema
zien we uiteenlopende resultaten. Ten opzichte van 2019 voelen respondenten zich onveiliger in
de buurt van groepen jongeren. Hierdoor scoort dit deelthema nu ongunstig. Daarentegen scoort
het deelthema overlast jongeren gunstig. Dit komt omdat er in Graafsebuurt zuid minder
incidenten van jongerenoverlast worden geregistreerd dan gemiddeld in de gemeente.
Gemiddeld in de gemeente zijn er tijdens de coronapandemie meer incidenten van
jongerenoverlast geregistreerd (zie §4.2). Dit steeg tussen 2019 en 2021 van 5,5 naar 10,5
incidenten per 1.000 inwoners. In Graafsebuurt zuid nam tussen 2019 en 2020 eerst het aantal
incidenten van jongerenoverlast af van 4,3 naar 2,7 incidenten per 1.000 inwoners, waarna dit in
2021 weer toenam naar 5,0 incidenten per 1.000 inwoners. Ondanks dat er in Graafsebuurt zuid
relatief weinig incidenten van jongerenoverlast worden geregistreerd, geven respondenten wel
bijna even vaak als gemiddeld aan dat overlast van jongeren voorkomt in hun buurt.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort Graafsebuurt zuid zeer ongunstig. In 2019 was dit nog
ongunstig. In Graafsebuurt zuid voelt 7% van de respondenten zich vaak onveilig in de eigen
buurt en nog eens 36% soms. Op basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is
de buurtscore voor onveilig voelen in de buurt berekend. Deze score is zeer ongunstig in
vergelijking met gemiddeld in de gemeente. Ook heeft zich dit ongunstig ontwikkeld ten opzichte
van 2019. Daarnaast vertonen respondenten uit Graafsebuurt zuid meer vermijdingsgedrag dan
gemiddeld. Denk hierbij aan de deur ’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of
omlopen/omrijden om onveilige plekken in de buurt te vermijden. Volgens wijkprofessionals
dragen de verloederde omgeving en slechte buitenverlichting bij aan de onveiligheidsgevoelens.
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4. Muntel/Vliert
In 2021 heeft Muntel/Vliert een niet gunstige, niet ongunstige veiligheidsscore. Dit was ook zo in
2019. Twee thema’s hebben een gunstige score: vermogenscriminaliteit en onveilig voelen.
Daarentegen heeft het thema sociale veiligheid een ongunstige score. Hieronder bespreken we
per thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

Het thema algemene veiligheid gaat over het overkoepelend veiligheidsbeeld. Muntel/Vliert
scoort hierop niet gunstig, niet ongunstig. In 2019 was dit nog ongunstig. Het deelthema
misdrijven totaal gaat over het aantal door de politie geregistreerde misdrijven. Dit betreffen
relatief zware strafbare feiten, zoals diefstal, mishandeling of vernieling. Muntel/Vliert scoort
hierop ongunstig. In 2021 was dit nog zeer ongunstig. Het aantal misdrijven in de wijk wordt
beïnvloedt door de misdrijven die worden ‘weggeschreven’ op het adres van het politiebureau
aan de Vogelstraat. Veel van deze misdrijven zijn ergens anders gepleegd. Meer dan 60% van
de misdrijven in Orthenpoort wordt geregistreerd op de Vogelstraat. Als we zouden kijken naar
het aantal misdrijven in de wijk exclusief de misdrijven die zijn geregistreerd op de Vogelstraat,
dan zouden er in de wijk nog steeds meer misdrijven zijn dan gemiddeld in de gemeente, maar
de score voor het deelthema misdrijven totaal zou niet gunstig, niet ongunstig zijn.
Respondenten beoordelen de veiligheid van hun buurt met een 7,2. De perceptie van
respondenten over het plaatsvinden van criminaliteit in hun buurt is ten opzichte van 2019
verbeterd, waardoor dit nu niet gunstig, niet ongunstig scoort.
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Woonomgeving

Muntel/Vliert scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema woonomgeving. Ook de twee
deelthema’s parkeren & verkeer en verloedering hebben een niet gunstige, niet ongunstige
score. In 2019 was de score voor parkeren & verkeer nog ongunstig. Ten opzichte van 2019 is de
tevredenheid over de verkeersveiligheid en parkeergelegenheid (iets) verbeterd. Beide scores
zijn nu redelijk vergelijkbaar met gemiddeld.
Ook de score voor fysieke verloedering is redelijk gemiddeld. Hierbij geven relatief weinig
respondenten aan dat er in hun buurt vernielingen van straatmeubilair zijn.

Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. Muntel/Vliert scoort hierop ongunstig. De resultaten voor de
deelthema’s verwarde personen en alcohol & drugs zijn ongunstig. De politie registreert hier meer
incidenten van in Muntel/Vliert dan gemiddeld in de gemeente. Ook respondenten geven vaker
dan gemiddeld aan dat dit een probleem is in hun buurt, al zijn de scores hiervoor ten opzichte
van 2019 wel verbeterd. Wel registreerde de politie ten opzichte van 2019 meer incidenten van
overlast door verwarde personen. Het deelthema buurtbewoners scoort nu niet gunstig, niet
ongunstig, terwijl dit in 2019 nog gunstig was. Ten opzichte van 2019 registreerde de politie in de
wijk iets meer incidenten van burengerucht (zoals burenruzies), en ook respondenten geven
vaker aan overlast van buurtbewoners te ervaren. De resultaten zijn nu redelijk vergelijkbaar met
gemiddeld in de gemeente.
De scores zijn ongunstiger voor de buurten Muntel en Orthenpoort. Volgens wijkprofessionals
was er in het verleden veel overlast door mensen die alcohol dronken op het Kapelaan
Koopmansplein. Hier is nu een gebiedsaanwijzing; in de omgeving van Kapelaan Koopmansplein
geldt een alcoholverbod. Hier wordt strikt op gehandhaafd. De overlast doet zich nu onder andere
voor in het Prins Hendrikpark.

Geweld

Muntel/Vliert scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema geweld. In 2019 was dit nog
gunstig. Dit komt vooral omdat de politie er ten opzichte van 2019 meer mishandelingen heeft
geregistreerd. Ook is dit aandeel iets hoger dan gemiddeld in de gemeente. De politie registreert
er ongeveer evenveel bedreigingen, terwijl respondenten (iets) minder bedreigingen en
mishandelingen ervaren dan gemiddeld.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat Orthenpoort ongunstig scoort op het
thema geweld. Dit komt omdat er in Orthenpoort relatief veel bedreigingen en mishandelingen
worden geregistreerd. Deze vinden voor het overgrote deel op de Vogelstraat plaats. Het oordeel
van respondenten over het voorkomen van bedreigingen en mishandelingen valt in de categorie
gunstig.

Vermogenscriminaliteit

Muntel/Vliert scoort gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. In 2019 was dit nog niet
gunstig, niet ongunstig. De deelthema’s woninginbraak en auto-inbraak hebben een gunstige
score. Hiervan worden (iets) minder misdrijven geregistreerd dan gemiddeld in de gemeente. Ook
respondenten geven minder dan gemiddeld aan dat woninginbraken en auto-inbraken
voorkomen in hun buurt. Zowel de politiecijfers als de ervaring van respondenten is verbeterd ten
opzichte van 2019. Ook geven ten opzichte van 2019 minder respondenten aan dat er
fietsdiefstallen zijn in hun buurt. Dit zorgt ervoor dat dit deelthema nu niet gunstig, niet ongunstig
scoort. Wel worden er in Muntel/Vliert nog steeds relatief veel fietsdiefstallen geregistreerd.
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Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een niet gunstige, niet ongunstige score. Het deelthema
overlast jeugd heeft een gunstige score. Dit komt omdat er in Muntel/Vliert minder incidenten van
jongerenoverlast worden geregistreerd dan gemiddeld in de gemeente. Ook heeft zich dit minder
ongunstig ontwikkeld dan gemiddeld in de gemeente. Gemiddeld in de gemeente zijn er tijdens
de coronapandemie meer incidenten van jongerenoverlast geregistreerd (zie §4.2). Dit steeg
tussen 2019 en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners. In Muntel/Vliert nam
tussen 2019 en 2020 eerst het aantal incidenten van jongerenoverlast toe van 4,9 naar 7,0
incidenten per 1.000 inwoners, waarna dit in 2021 weer afnam naar 6,1 incidenten per 1.000
inwoners. Ondanks dat er in Muntel/Vliert relatief weinig incidenten van jongerenoverlast worden
geregistreerd, geven respondenten wel bijna even vaak als gemiddeld aan dat overlast van
jongeren voorkomt in hun buurt. Ook de onveiligheidsgevoelens in de buurt van groepen
jongeren is vergelijkbaar met gemiddeld.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort Muntel/Vliert gunstig. In Muntel/Vliert voelt 2% van de
respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 13% soms. Op basis van de
antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig voelen in de buurt
berekend. Deze score is in Muntel/Vliert gunstiger dan gemiddeld in de gemeente. Daarnaast
vertonen respondenten uit Muntel/Vliert minder vermijdingsgedrag dan gemiddeld. Denk hierbij
aan de deur ’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of omlopen/omrijden om
onveilige plekken in de buurt te vermijden.
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5. Rosmalen zuid
In 2021 heeft Rosmalen zuid een gunstige veiligheidsscore. Dit was ook zo in 2019. Twee
thema’s hebben een zeer gunstige score: sociale veiligheid en geweld. De andere thema’s
hebben een gunstige score. Hieronder bespreken we per thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

Het thema algemene veiligheid gaat over het overkoepelend veiligheidsbeeld. Rosmalen zuid
scoort hierop gunstig. Zo vinden er in de wijk minder misdrijven plaats dan gemiddeld in de
gemeente. Misdrijven betreffen relatief zware strafbare feiten, zoals diefstal, mishandeling of
vernieling. Ook respondenten zijn tevreden over de veiligheid in Rosmalen zuid. De veiligheid in
de buurt krijgt het rapportcijfer 7,7. Verder hebben de respondenten een positiever oordeel over
het voorkomen van criminaliteit in hun buurt dan gemiddeld in de gemeente.

Woonomgeving

Rosmalen zuid scoort gunstig op het thema woonomgeving. Respondenten zijn er positiever over
de parkeergelegenheid en verkeersveiligheid in hun buurt dan gemiddeld in de gemeente. Ook
de score voor verloedering is gunstig. Deze score is er ten opzichte van 2019 op achteruit
gegaan, maar scoort desondanks nog steeds gunstig. In Rosmalen zuid geven minder
respondenten dan gemiddeld aan dat er in hun buurt wel eens sprake is van rommel op straat,
vernieling van straatmeubilair en bekladde muren of gebouwen.

Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. Rosmalen zuid scoort hierop zeer gunstig. Zo registreert de
politie in Rosmalen zuid relatief weinig incidenten van burengerucht (zoals burenruzies), overlast
door personen met verward gedrag, overlast door daklozen en alcohol-/drugsoverlast. Ook
ervaren de respondenten hier relatief weinig overlast van.
In de Binckhorst zijn relatief veel incidenten door verwarde personen. Volgens wijkprofessionals
is dit te verklaren door inwoners die begeleidt wonen in de Binckhorst.
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Geweld

Rosmalen zuid heeft een zeer gunstige score op het thema geweld. Relatief weinig inwoners
geven aan dat er wel eens bedreigingen en mishandelingen plaatsvinden in hun buurt. Daarnaast
registreert de politie er minder bedreigingen en mishandelingen dan gemiddeld in de gemeente.

Vermogenscriminaliteit

Rosmalen zuid scoort gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. Ook de drie deelthema’s
woninginbraak, auto-inbraak en fietsdiefstal hebben een gunstige score. Door de politie worden
in Rosmalen zuid relatief weinig woninginbraken en fietsdiefstallen geregistreerd. Ten opzichte
van 2019 nam daarnaast het aantal woninginbraken en auto-inbraken af.  Respondenten geven
(iets) minder dan gemiddeld aan dat auto-inbraken en fietsdiefstallen voorkomen in hun buurt.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een gunstige score. Respondenten ervaren relatief weinig
overlast van groepen jongeren in de buurt. Ook voelen relatief weinig respondenten zich onveilig
op plekken waar groepen jongeren rondhangen. Daarnaast registreert de politie in Rosmalen
zuid minder incidenten van jongerenoverlast dan gemiddeld in de gemeente. Wel is het aantal
incidenten van jongerenoverlast ten opzichte van 2019 gestegen. Tijdens de coronapandemie
registreerde de politie in 2020 en 2021 meer incidenten van jongerenoverlast dan in de jaren
daarvoor (zie §4.2). In Rosmalen zuid steeg het aantal incidenten van jongerenlast tussen 2019
en 2020 van 3,4 naar 10,7 per 1.000 inwoners, waarna het weer daalde naar 8,4 incidenten per
1.000 inwoners in 2021. Ook gemiddeld in de gemeente werd er meer jongerenoverlast
geregistreerd. Dit steeg tussen 2019 en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort Rosmalen zuid gunstig. In Rosmalen zuid voelt 2% van de
respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 8% soms. Op basis van de
antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig voelen in de buurt
berekend. Deze score is in Rosmalen zuid zeer gunstig. Daarnaast  vertonen respondenten uit
Rosmalen zuid minder vermijdingsgedrag dan gemiddeld. Denk hierbij aan de deur ’s avonds niet
opendoen omdat men dat niet veilig vindt of omlopen/omrijden om onveilige plekken in de buurt
te vermijden.
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6. Rosmalen noord
In 2021 heeft Rosmalen noord een gunstige veiligheidsscore. Dit was ook zo in 2019. Vijf
thema’s hebben een (zeer) gunstige score: algemene veiligheid, sociale veiligheid, geweld,
vermogenscriminaliteit en onveilig voelen. Hieronder bespreken we per thema de belangrijkste
resultaten.

Algemene veiligheid

Het thema algemene veiligheid gaat over het overkoepelend veiligheidsbeeld. Rosmalen noord
scoort hierop gunstig. Zo vinden er in de wijk minder misdrijven plaats dan gemiddeld in de
gemeente. Misdrijven betreffen relatief zware strafbare feiten, zoals diefstal, mishandeling of
vernieling. Wel is het aantal misdrijven relatief hoog in Rosmalen centrum. Dat het aantal
misdrijven in Rosmalen centrum hoger is heeft te maken met de winkel-/centrumfunctie van de
buurt. Dit zien we ook terug in het type delicten dat worden geregistreerd in Rosmalen centrum,
zoals relatief veel fietsdiefstallen en winkeldiefstallen. Positief is dat het aantal misdrijven in
Rosmalen centrum met 25% is gedaald ten opzichte van 2019.
De respondenten zijn tevreden over de veiligheid in Rosmalen noord. De veiligheid in de buurt
krijgt het rapportcijfer 7,4. Verder hebben de respondenten een positiever oordeel over het
voorkomen van criminaliteit in hun buurt dan gemiddeld in de gemeente.

Woonomgeving

Rosmalen noord scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema woonomgeving. Het oordeel van
respondenten over de parkeergelegenheid en verkeersveiligheid in de buurt is er vergelijkbaar met
dat gemiddeld in de gemeente. We zien verder dat respondenten van Overlaet oost negatiever zijn
over de parkeergelegenheid in hun buurt. Respondenten van de Kruisstraat zijn negatief over de
verkeersveiligheid in hun buurt. De schaalscore voor fysieke verloedering is ten opzichte van 2019
iets toegenomen, waardoor dit nu niet gunstig, niet ongunstig scoort. In 2021 geven respondenten
meer dan gemiddeld aan dat hondenpoep een probleem is in de buurt. Daarentegen geven zij
minder vaak aan dat er wel eens sprake is van rommel op straat, vernieling van straatmeubilair en
bekladde muren of gebouwen.
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Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. Rosmalen noord scoort op dit thema gunstig. Ook de
deelthema’s daklozen en alcohol & drugs scoren (zeer) gunstig. De politie registreert hier weinig
overlast van in Rosmalen noord, en ook ervaren respondenten hier relatief weinig overlast van. De
deelthema’s verwarde personen en buurtbewoners scoren in 2021 niet gunstig, niet ongunstig,
terwijl dit in 2019 nog gunstig was. Dit komt omdat de politie meer incidenten van burengerucht
(zoals burenruzies) en overlast door personen met verward gedrag registreert. Beide zaken komen
nu (bijna) net zoveel voor als gemiddeld in de gemeente. Overlast van personen met verward
gedrag wordt relatief veel geregistreerd in Rosmalen centrum en Hondsberg.

Geweld

Rosmalen noord heeft een zeer gunstige score op het thema geweld. Relatief weinig inwoners
geven aan dat er wel eens bedreigingen en mishandelingen plaatsvinden in hun buurt. Daarnaast
registreert de politie er minder bedreigingen en mishandelingen dan gemiddeld in de gemeente.

Vermogenscriminaliteit

Rosmalen noord scoort gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. Ook de drie deelthema’s
woninginbraak, auto-inbraak en fietsdiefstal hebben een gunstige score. Ten opzichte van 2019
worden hier (iets) minder misdrijven van geregistreerd in Rosmalen noord. Ook worden er in
Rosmalen noord (iets) minder auto-inbraken en fietsdiefstallen geregistreerd dan gemiddeld in de
gemeente. Ook respondenten geven minder dan gemiddeld aan dat woninginbraken, auto-
inbraken en fietsdiefstallen voorkomen in hun buurt.
Het grootste deel van de fietsdiefstallen vindt plaats in Rosmalen centrum. Hier vindt het
merendeel van de fietsdiefstallen plaats bij treinstation Rosmalen.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een niet gunstige, niet ongunstige score. In 2019 was dit nog
gunstig. Deze verandering komt omdat er meer incidenten van jongerenoverlast zijn
geregistreerd. Tijdens de coronapandemie registreerde de politie in 2020 en 2021 meer
incidenten van jongerenoverlast dan in de jaren daarvoor (zie §4.2). In Rosmalen noord steeg het
aantal incidenten van jongerenlast tussen 2019 en 2021 van 2,9 naar 11,0 per 1.000 inwoners.
Ook gemiddeld in de gemeente werd er meer jongerenoverlast geregistreerd. Dit steeg tussen
2019 en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners. Ten opzichte van 2019 ervaren
respondenten iets meer overlast van jongeren in hun buurt en zijn ook de onveiligheidsgevoelens
iets toegenomen. Wel zijn deze scores nog steeds gunstiger dan gemiddeld in de gemeente.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat Rosmalen centrum een ongunstige
score heeft op het thema jeugd & veiligheid. Dit komt doordat de politie hier relatief veel
incidenten van jongerenoverlast registreert, en ook respondenten hier relatief veel overlast van
ervaren.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort Rosmalen noord gunstig. In Rosmalen noord voelt 2% van
de respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 10% soms. Op basis van de
antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig voelen in de buurt
berekend. Deze score is in Rosmalen noord gunstiger dan gemiddeld in de gemeente. Daarnaast
vertonen respondenten uit Rosmalen noord minder vermijdingsgedrag dan gemiddeld. Denk
hierbij aan de deur ’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of omlopen/omrijden
om onveilige plekken in de buurt te vermijden.
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7. De Groote Wielen
In 2021 heeft de Groote Wielen een gunstige veiligheidsscore. Dit was ook zo in 2019. Zes
thema’s hebben een (zeer) gunstige score: algemene veiligheid, sociale veiligheid, geweld,
vermogenscriminaliteit, jeugd & veiligheid en onveilig voelen. Hieronder bespreken we per thema
de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

Het thema algemene veiligheid gaat over het overkoepelend veiligheidsbeeld. De Groote Wielen
scoort hierop gunstig. In 2019 was dit nog niet gunstig, niet ongunstig. In de wijk vinden minder
misdrijven plaats dan gemiddeld in de gemeente. Misdrijven betreffen relatief zware strafbare
feiten, zoals diefstal, mishandeling of vernieling. Ook respondenten zijn tevreden over de
veiligheid in de Groote Wielen. De veiligheid in de buurt krijgt het rapportcijfer 7,5. De perceptie
van respondenten over het plaatsvinden van criminaliteit in hun buurt is ten opzichte van 2019
sterk verbeterd, waardoor dit nu gunstig scoort in plaats van ongunstig.

Woonomgeving

De Groote Wielen scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema woonomgeving. Het oordeel
van respondenten over de parkeergelegenheid en verkeersveiligheid in de buurt is er iets beter
dan gemiddeld in de gemeente en scoort net niet gunstig, niet ongunstig in plaats van gunstig.
Ook zijn deze scores iets verbeterd ten opzichte van 2019. Daarentegen is de schaalscore voor
fysieke verloedering ten opzichte van 2019 iets toegenomen, waardoor dit nu net niet gunstig,
niet ongunstig scoort. In 2021 geven respondenten meer dan gemiddeld aan dat hondenpoep
een probleem is in de buurt. Daarentegen geven zij minder vaak aan dat er wel eens sprake is
van rommel op straat, vernieling van straatmeubilair en bekladde muren of gebouwen is.
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Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. De Groote Wielen scoort hierop zeer gunstig. Zo registreert de
politie in de Groote Wielen relatief weinig incidenten van burengerucht (zoals burenruzies),
overlast door personen met verward gedrag, overlast door daklozen en alcohol-/ drugsoverlast.
Ook ervaren respondenten relatief weinig overlast door verwarde personen, overlast door
daklozen, dronken mensen op straat en drugsgebruik/drugshandel.

Geweld

De Groote Wielen heeft een gunstige score op het thema geweld. Relatief weinig inwoners geven
aan dat er wel eens bedreigingen en mishandelingen plaatsvinden in hun buurt. Daarnaast
registreert de politie er minder mishandelingen dan gemiddeld in de gemeente. Wel waren er
meer bedreigingen dan in 2019. Dit is in 2021 vergelijkbaar met gemiddeld in de gemeente.

Vermogenscriminaliteit

De Groote Wielen scoort gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. Ook de drie deelthema’s
woninginbraak, auto-inbraak en fietsdiefstal hebben een gunstige score. Hiervan worden relatief
weinig misdrijven in de Groote Wielen geregistreerd. Daarnaast waren er ook minder auto-
inbraken dan in 2019. Ook respondenten geven ten opzichte van 2019 (iets) minder vaak aan dat
woninginbraken, auto-inbraken en fietsdiefstallen voorkomen in hun buurt. Ook ervaren zij minder
woninginbraken en fietsdiefstallen dan gemiddeld in de gemeente.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een gunstige score. Respondenten ervaren relatief weinig
overlast van groepen jongeren in de buurt. Ook voelen relatief weinig respondenten zich onveilig
op plekken waar groepen jongeren rondhangen. Wel zijn deze scores iets gestegen ten opzichte
van 2019. Daarnaast registreert de politie in de Groote Wielen minder incidenten van
jongerenoverlast dan gemiddeld in de gemeente. Wel is het aantal incidenten van
jongerenoverlast ten opzichte van 2019 gestegen. Tijdens de coronapandemie registreerde de
politie in 2020 en 2021 meer incidenten van jongerenoverlast dan in de jaren daarvoor (zie §4.2).
In de Groote Wielen steeg het aantal incidenten van jongerenlast tussen 2019 en 2020 van 4,7
naar 11,8 per 1.000 inwoners, waarna het weer daalde naar 6,9 incidenten per 1.000 inwoners in
2021. Ook gemiddeld in de gemeente werd er meer jongerenoverlast geregistreerd. Dit steeg
tussen 2019 en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort de Groote Wielen gunstig. In de Groote Wielen voelt 3% van
de respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 12% soms. Op basis van de
antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig voelen in de buurt
berekend. Deze score is in de Groote Wielen gunstiger dan gemiddeld in de gemeente. Wel zijn
de onveiligheidsgevoelens ten opzichte van 2019 iets toegenomen, waardoor de score voor dit
deelthema nu gunstig is in plaats van zeer gunstig. Respondenten uit de Groote Wielen vertonen
verder minder vermijdingsgedrag dan gemiddeld. Denk hierbij aan de deur ’s avonds niet
opendoen omdat men dat niet veilig vindt of omlopen/omrijden om onveilige plekken in de buurt
te vermijden.
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8. Empel
In 2021 heeft Empel een gunstige veiligheidsscore. Dit was ook zo in 2019. Vier thema’s hebben
een (zeer) gunstige score: sociale veiligheid, geweld, vermogenscriminaliteit en onveilig voelen.
Daarentegen heeft het thema jeugd & veiligheid een ongunstige score. Hieronder bespreken we
per thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

Het thema algemene veiligheid gaat over het overkoepelend veiligheidsbeeld. Empel scoort
hierop niet gunstig, niet ongunstig. In 2019 was dit nog gunstig. Zo daalde tussen 2019 en 2021
het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt van een 7,7 naar een 7,2. De perceptie van
respondenten over het voorkomen van criminaliteit in de buurt is ten opzichte van 2019 gelijk
gebleven, terwijl dit gemiddeld in de gemeente verbeterde. Wel is het resultaat voor misdrijven
totaal gunstig. In Empel zijn minder misdrijven dan gemiddeld in de gemeente. Misdrijven
betreffen relatief zware strafbare feiten, zoals diefstal, mishandeling of vernieling.

Woonomgeving

Empel scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema woonomgeving. In 2019 was dit nog
gunstig. Dit komt doordat de  schaalscore voor fysieke verloedering ten opzichte van 2019 is
toegenomen, waardoor dit nu niet gunstig, niet ongunstig scoort. Wel is deze score nog steeds
iets lager dan gemiddeld in de gemeente. In 2021 geven respondenten minder dan gemiddeld
aan dat er in hun buurt wel eens sprake is van rommel op straat en bekladde muren of gebouwen
is. Het deelthema parkeren & verkeer heeft een gunstige score. Respondenten zijn er positiever
over de parkeergelegenheid en verkeersveiligheid in hun buurt dan gemiddeld in de gemeente.
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Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. Empel scoort hierop zeer gunstig. Zo registreert de politie in
Empel relatief weinig incidenten van overlast door personen met verward gedrag, overlast door
daklozen en alcohol-/ drugsoverlast. Ook ervaren respondenten hier relatief weinig overlast van.
In 2021 scoort het deelthema buurtbewoners niet gunstig, niet ongunstig, terwijl dit in 2019 nog
gunstig was.

Geweld

Empel heeft een gunstige score op het thema geweld. In 2019 was dit zeer gunstig. De politie
registreert er (iets) minder bedreigingen en mishandelingen dan gemiddeld in de gemeente. Wel
waren er in 2021 meer mishandelingen dan in 2019. Ook ervaren respondenten iets meer
bedreigingen en mishandelingen in hun buurt, waardoor dit nu gunstig scoort in plaats van zeer
gunstig. Ten opzichte van 2021 ervaren respondenten meer overlast van buurtbewoners. Ook
registreert de politie meer incidenten van burengerucht (zoals burenruzies). Wel is dit aandeel
nog steeds lager dan gemiddeld in de gemeente.

Vermogenscriminaliteit

Empel scoort gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. Ook de deelthema’s auto-inbraak en
fietsdiefstal hebben een (zeer) gunstige score. Dit komt omdat hier relatief weinig misdrijven van
worden geregistreerd in Empel. Ook is dit afgenomen ten opzichte van 2019. Het aantal
woninginbraken is in Empel vergelijkbaar met gemiddeld in de gemeente. Echter, respondenten
geven vaker dan gemiddeld aan dat er woninginbraken en auto-inbraken plaatsvinden in hun
buurt.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een ongunstige score. In 2019 was dit nog gunstig. Deze
verandering komt omdat er meer incidenten van jongerenoverlast zijn geregistreerd. Tijdens de
coronapandemie registreerde de politie in 2020 en 2021 meer incidenten van jongerenoverlast
dan in de jaren daarvoor (zie §4.2). In Empel steeg het aantal incidenten van jongerenlast tussen
2019 en 2021 van 5,2 naar 18,4 per 1.000 inwoners. Ook gemiddeld in de gemeente werd er
meer jongerenoverlast geregistreerd. Dit steeg tussen 2019 en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten
per 1.000 inwoners. Ten opzichte van 2019 ervaren ook respondenten meer overlast van
jongeren in hun buurt en zijn ook de onveiligheidsgevoelens iets toegenomen.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat Kom Empel en Maasakker ongunstige
scores hebben op het thema jeugd & veiligheid. Dit komt doordat de politie hier relatief veel
incidenten van jongerenoverlast registreert, en ook respondenten hier relatief veel overlast van
ervaren.
Wijkprofessionals geven aan dat veel van de jongerenoverlast gerelateerd is aan de
coronapandemie. Met een forse gezamenlijke inzet is de overlast in Empel weer teruggedrongen.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort Empel gunstig. In 2019 was dit nog zeer gunstig. In de
Empel voelt 3% van de respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 14%
soms. Op basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor
onveilig voelen in de buurt berekend. Deze score is in Empel gunstiger dan gemiddeld in de
gemeente. Wel zijn de onveiligheidsgevoelens ten opzichte van 2019 iets toegenomen, waardoor
de score voor dit deelthema nu gunstig is in plaats van zeer gunstig. Respondenten uit Empel
vertonen minder vermijdingsgedrag dan gemiddeld. Denk hierbij aan de deur ’s avonds niet
opendoen omdat men dat niet veilig vindt of omlopen/omrijden om onveilige plekken in de buurt
te vermijden.
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9. Noord
In 2021 heeft Noord een niet gunstige, niet ongunstige veiligheidsscore. Dit was ook zo in 2019.
Twee thema’s hebben een ongunstige score: woonomgeving en onveilig voelen. Daarentegen
heeft het thema vermogenscriminaliteit een gunstige score. Wat bij de wijk Noord opvalt zijn de
grote verschillen tussen de verschillende buurten in de wijk. De wijk telt verschillende
aandachtsbuurten: de Hambaken, de Sprookjesbuurt, de Muziekinstrumentenbuurt, de
Edelstenenbuurt en Orthen west. De vier eerstgenoemde buurten hebben een ongunstige
veiligheidsscore. Daarentegen laten de Herven en Orthen west weer gunstige resultaten zien.
Hieronder bespreken we per thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

Het thema algemene veiligheid gaat over het overkoepelend veiligheidsbeeld. Noord scoort
hierop niet gunstig, niet ongunstig. In 2019 was dit nog ongunstig. De perceptie van
respondenten over het plaatsvinden van criminaliteit in hun buurt is ten opzichte van 2019
verbeterd, waardoor dit nu niet gunstig, niet ongunstig scoort. De respondenten beoordelen de
veiligheid van hun buurt met een 6,4.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat de Slagen, de Rompert, de Hambaken,
de Sprookjesbuurt en de Muziekinstrumentenbuurt ongunstig scoren op dit thema.

Woonomgeving

Noord scoort ongunstig op het thema woonomgeving. In 2019 was dit nog niet gunstig, niet
ongunstig. Dit komt onder andere omdat de schaalscore voor fysieke verloedering ten opzichte
van 2019 is toegenomen. Dit deelthema scoorde in 2019 ook al ongunstig, maar draagt nu bij
aan een ongunstige score voor het totale thema woonomgeving. Respondenten in Noord geven
meer dan gemiddeld aan dat er in hun buurt wel eens sprake is van rommel op straat, vernieling
van straatmeubilair, bekladde muren of gebouwen en hondenpoep.
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Het deelthema parkeren & verkeer heeft een niet gunstige, niet ongunstige score. Aan de ene
kant zijn respondenten meer dan gemiddeld tevreden over de parkeergelegenheid, maar aan de
andere kant minder dan gemiddeld tevreden met de verkeersveiligheid in hun buurt. Dit laatste is
ook iets toegenomen ten opzichte van 2019.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat de Buitenpepers, de Reit, de Donk en
de buurten van het aandachtsgebied de Hambaken ongunstig scoren op dit thema.

Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. Noord scoort hierop niet gunstig, niet ongunstig. De resultaten
voor de deelthema’s buurtbewoners en verwarde personen zijn ongunstig. In 2021 registreerde de
politie hier meer incidenten van dan in 2019. Ook respondenten geven meer dan gemiddeld aan
dat er in hun buurt wel eens sprake is van overlast door buurtbewoners en overlast door verwarde
personen. Tevens is de ervaren overlast door verwarde personen gestegen sinds 2019. Het
deelthema daklozen heeft een gunstige score. Zowel de politiecijfers als de ervaring van
respondenten is in Noord gunstiger dan gemiddeld in de gemeente. Bij het deelthema alcohol &
drugs valt op dat respondenten meer dan gemiddeld aangeven dat drugsgebruik en drugshandel
voorkomt in hun buurt. Aan de Rompertsebaan is een verslavingszorginstelling gevestigd. Volgens
wijkprofessionals is hiervan weinig overlast voor bewoners.
Enkele buurten in Noord scoren ongunstig op het thema sociale veiligheid: de Slagen, de
Edelstenenbuurt en Orthen. Zij hebben alle drie (zeer) ongunstige scores op de deelthema’s
buurtbewoners, verwarde personen en alcohol & drugs.

Geweld

Op het thema geweld scoort Noord niet gunstig, niet ongunstig. Het aandeel respondenten dat
aangeeft dat er wel eens bedreigingen en mishandelingen in hun buurt zijn, is in Noord iets hoger
dan gemiddeld. Ook registreerde de politie er iets meer bedreigingen dan gemiddeld, en is dit
aantal gestegen ten opzichte van 2019. Daarentegen daalde het aantal mishandelingen in Noord.
Enkele buurten in Noord scoren (zeer) ongunstig op het thema geweld. Dit zijn de buurten van
het aandachtsgebied de Hambaken en de Donk.

Vermogenscriminaliteit

Noord scoort gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. In 2019 was dit nog niet gunstig, niet
ongunstig. Alle drie de deelthema’s woninginbraak, auto-inbraak en fietsdiefstal hebben een
gunstige score. Ten opzichte van 2019 waren er iets minder woninginbraken, auto-inbraken en
fietsdiefstallen in Noord. Ook geven respondenten minder vaak aan dat dit voorkomt in hun buurt
dan in 2019.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een niet gunstige, niet ongunstige score. Hierbij zien we een
ongunstige score voor het deelthema overlast jeugd. In 2019 was dit nog niet gunstig, niet
ongunstig. Deze verandering komt omdat er meer incidenten van jongerenoverlast zijn
geregistreerd. Tijdens de coronapandemie registreerde de politie in 2020 en 2021 meer
incidenten van jongerenoverlast dan in de jaren daarvoor (zie §4.2). In Noord steeg het aantal
incidenten van jongerenlast tussen 2019 en 2021 van 6,9 naar 15,3 per 1.000 inwoners. Ook
gemiddeld in de gemeente werd er meer jongerenoverlast geregistreerd. Dit steeg tussen 2019
en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners. Ten opzichte van 2019 ervaren ook
respondenten iets meer overlast van jongeren in hun buurt.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat de buurten van aandachtsgebied de
Hambaken, de Rompert en de Reit ongunstige scores hebben op het thema jeugd & veiligheid.
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Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort Noord ongunstig. In 2019 was dit nog niet gunstig, niet
ongunstig. Dit komt omdat het oordeel voor vermijdingsgedrag ten opzichte van 2019 zich
ongunstig heeft ontwikkeld. Respondenten uit Noord geven ten opzichte van 2019 vaker aan om
te lopen of om te rijden om onveilige plekken te vermijden. Ook geven zij vaker dan gemiddeld
aan dat zij ’s avonds de deur wel eens niet open doen, omdat men dat niet veilig vindt. In Noord
voelt 6% van de respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 24% soms. Op
basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig
voelen in de buurt berekend. Deze score is in Noord iets hoger dan gemiddeld in de gemeente.
Desondanks scoort Noord nog steeds niet gunstig, niet ongunstig.
Enkele buurten in Noord scoren (zeer) ongunstig op het thema onveilig voelen. Dit zijn de
buurten van het aandachtsgebied de Hambaken, de Slagen, de Haren, de Reit en de Rompert.
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9.1 De Hambaken
De Hambaken is een buurt in de wijk Noord en is aangewezen als aandachtsbuurt. De totale
veiligheidsscore is in 2021 ongunstig. In 2019 was dit nog niet gunstig, niet ongunstig. In 2021
hebben de thema’s algemene veiligheid, woonomgeving, geweld, jeugd & veiligheid en onveilig
voelen een (zeer) ongunstige score. Daarentegen scoort het thema vermogenscriminaliteit
gunstig. Hieronder bespreken we per thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

De Hambaken scoort ongunstig op het thema algemene veiligheid. Ten opzichte van 2019 zijn er
enkele veranderingen te zien. Zo is het resultaat voor het deelthema misdrijven totaal ongunstig,
terwijl dit in 2019 nog niet gunstig, niet ongunstig was. In 2021 waren er in de Hambaken iets
meer misdrijven dan in 2019. Hierdoor scoort de Hambaken nu net ongunstig in plaats van niet
gunstig, niet ongunstig.
De respondenten uit de Hambaken beoordelen de veiligheid van hun buurt met een 5,6. In 2019
was dit nog een 6,1. Het lagere rapportcijfer zorgt ervoor dat het deelthema rapportcijfer
veiligheid zeer ongunstig scoort. Ook is de perceptie van respondenten over het plaatsvinden van
criminaliteit in de buurt achteruit gegaan ten opzichte van twee jaar geleden, waardoor dit
deelthema nu ongunstig scoort in plaats van niet gunstig, niet ongunstig.

Woonomgeving

De Hambaken scoort ongunstig op het thema woonomgeving. Binnen dit thema zien we
uiteenlopende ontwikkelingen. Aan de ene kant scoort het deelthema parkeren & verkeer er niet
gunstig, niet ongunstig. In 2019 was dit nog ongunstig. Ten opzichte van 2019 zijn respondenten
tevredener over de parkeergelegenheid in hun buurt. Deze score is nu redelijk gemiddeld. Wel
zijn respondenten nog steeds minder dan gemiddeld tevreden met de verkeersveiligheid in hun
buurt. Het deelthema verloedering heeft zich ten opzichte van 2019 ongunstig ontwikkeld en
scoort nu zeer ongunstig. Respondenten uit de Hambaken geven meer dan gemiddeld aan dat er
in hun buurt wel eens sprake is van rommel op straat, vernieling van straatmeubilair, bekladde
muren of gebouwen en hondenpoep.
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Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. De Hambaken scoort hierop niet gunstig, niet ongunstig. De
resultaten binnen dit thema lopen uiteen. Het deelthema daklozen heeft een gunstige score
doordat de politie hier relatief weinig overlast van registreert. Daarentegen zijn de scores van
buurtbewoners en verwarde personen ongunstig, terwijl deze in 2019 nog niet gunstig, niet
ongunstig waren. Ten opzichte van 2019 registreert de politie er meer incidenten van
burengerucht (zoals burenruzies) en van overlast door verwarde personen. Ook respondenten
ervaren dit meer dan 2 jaar geleden. Respondenten in de Hambaken ervaren beduidend meer
overlast van buurtbewoners dan gemiddeld. Volgens wijkprofessionals is de leefbaarheid en
veiligheid in de buurt de laatste jaren verbeterd, doch blijft deze aandacht behoeven. De
samenstelling van het aandachtsgebied de Hambaken heeft invloed op het sociaal leefklimaat. Er
wonen mensen van verschillende nationaliteiten en pluimages. Zo wonen er bijvoorbeeld relatief
veel verslaafden en personen met psychiatrische problemen. Dit botst soms wat resulteert in
bijvoorbeeld burenruzies.

Geweld

Op het thema geweld scoort de Hambaken ongunstig. In 2019 was dit nog niet gunstig, niet
ongunstig. Zo zijn ten opzichte van 2019 de scores voor bedreiging gestegen, zowel de
politiecijfers als de beleving van respondenten ten aanzien van het voorkomen van bedreigingen
in hun buurt. Wel zijn er ten opzichte van 2019 minder mishandelingen in de Hambaken
geregistreerd.

Vermogenscriminaliteit

De Hambaken scoort gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. In 2019 was dit nog niet
gunstig, niet ongunstig. De deelthema’s auto-inbraak en fietsdiefstal hebben een (zeer) gunstige
score. Ten opzichte van 2019 waren er iets minder auto-inbraken en fietsdiefstallen in de
Hambaken. Ook geven respondenten (iets) minder vaak aan dat dit voorkomt in hun buurt dan in
2019. Daarnaast geven respondenten ook minder dan in 2019 aan dat er woninginbraken zijn in
hun buurt. De politie registreerde echter evenveel woninginbraken als in 2019.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een zeer ongunstige score. In 2019 was dit nog niet gunstig,
niet ongunstig. Deze verandering komt omdat er meer incidenten van jongerenoverlast zijn
geregistreerd. Tijdens de coronapandemie registreerde de politie in 2020 en 2021 meer
incidenten van jongerenoverlast dan in de jaren daarvoor (zie §4.2). In de Hambaken steeg het
aantal incidenten van jongerenlast tussen 2019 en 2021 van 10,7 naar 26,6 per 1.000 inwoners.
Ook gemiddeld in de gemeente werd er meer jongerenoverlast geregistreerd. Dit steeg tussen
2019 en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners. Ten opzichte van 2019 ervaren
ook respondenten meer overlast van jongeren in hun buurt. Ook voelen zij zich vaker onveilig in
de buurt van groepen jongeren.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort de Hambaken zeer ongunstig. In 2019 was dit nog
ongunstig. In de Hambaken voelt 13% van de respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt
en nog eens 24% soms. Op basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de
buurtscore voor onveilig voelen in de buurt berekend. Deze score is zeer ongunstig in vergelijking
met gemiddeld in de gemeente. Ook heeft zich dit ongunstig ontwikkeld ten opzichte van 2019.
Daarnaast vertonen respondenten uit de Hambaken meer vermijdingsgedrag dan gemiddeld.
Denk hierbij aan de deur ’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of
omlopen/omrijden om onveilige plekken in de buurt te vermijden.
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9.2 De Sprookjesbuurt
De Sprookjesbuurt is een buurt in de wijk Noord en is aangewezen als aandachtsbuurt. De totale
veiligheidsscore is in 2021 ongunstig. Dit was ook in 2019 het geval. In 2021 hebben de thema’s
algemene veiligheid, woonomgeving, geweld, jeugd & veiligheid en onveilig voelen een
ongunstige score. Daarentegen scoort het thema vermogenscriminaliteit gunstig. Hieronder
bespreken we per thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

De Sprookjesbuurt scoort ongunstig op het thema algemene veiligheid. In 2019 was dit nog zeer
ongunstig. De ongunstige score komt vooral door het lage rapportcijfer voor de veiligheid in de
buurt. Respondenten geven hiervoor een 6,0. Wel is dit verbeterd ten opzichte van 2019 (5,6).
Ook is de perceptie van respondenten over het plaatsvinden van criminaliteit in hun buurt ten
opzichte van 2019 sterk verbeterd, waardoor dit nu niet gunstig, niet ongunstig scoort in plaats
van zeer ongunstig. Dit komt overeen met het beeld ten aanzien van geregistreerde misdrijven.
Tussen 2019 en 2021 is het aantal geregistreerde misdrijven met een derde afgenomen,
waardoor ook dit deelthema nu niet gunstig, niet ongunstig scoort in plaats van zeer ongunstig.

Woonomgeving

De Sprookjesbuurt scoort ongunstig op het thema woonomgeving. Binnen dit thema zien we
uiteenlopende resultaten. Aan de ene kant scoort het deelthema parkeren & verkeer er niet
gunstig, niet ongunstig. In 2019 was dit nog gunstig. De tevredenheid over de
parkeergelegenheid en verkeersveiligheid is iets afgenomen ten opzichte van 2019. Wel zijn
beide scores nog steeds (iets) beter dan gemiddeld in de gemeente. Het deelthema verloedering
heeft zich ten opzichte van 2019 ongunstig ontwikkeld en scoort zeer ongunstig. Respondenten
uit de Sprookjesbuurt geven meer dan gemiddeld aan dat er in hun buurt wel eens sprake is van
rommel op straat, vernieling van straatmeubilair en bekladde muren of gebouwen.
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In deze buurt bevindt zich de centraal gelegen Brede Bossche School Hambaken. Volgens
wijkprofessionals is dit een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk. Het schoolplein is recent een
metamorfose ondergaan en is omgebouwd tot een wijkspeelplein waar gelijke kansen en
talentontwikkeling centraal staan. In nabijgelegen Noorderpoort Samen Doen is de huiskamer
van de Hambaken. Daar is inmiddels ook jongerenwerk Powerup073 gevestigd.

Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. De Sprookjesbuurt scoort hierop niet gunstig, niet ongunstig.
De resultaten binnen dit thema lopen uiteen. Het deelthema daklozen heeft een gunstige score,
met name omdat de politie hier relatief weinig overlast van registreert. Daarentegen zijn de
scores van verwarde personen en alcohol & drugs ongunstig, terwijl deze in 2019 nog
respectievelijk gunstig en niet gunstig, niet ongunstig waren. Ten opzichte van 2019 registreert
de politie er meer incidenten van overlast door verwarde personen en alcohol- en drugsoverlast.
Daarnaast geven relatief veel respondenten aan dat drugsgebruik en drugshandel voorkomt in
hun buurt.

De score voor buurtbewoners is zeer ongunstig. Respondenten in de Sprookjesbuurt ervaren
meer overlast van buurtbewoners dan gemiddeld. Wel is dit ten opzichte van 2019 afgenomen.
Daarentegen registreerde de politie er meer incidenten van burengerucht (zoals burenruzies) dan
in 2019. Volgens wijkprofessionals wonen er in de flats aan de Bokkelaren en Klokkenlaan
relatief veel probleemgezinnen. Dit zorgt soms voor burenruzies, overlast, bedreigingen en een
verloederd straatbeeld. Het wijkwerk en Zayaz zet hier actief op in met de inzet van bijvoorbeeld
een huismeester en het faciliteren van bewoners die een positieve impuls aan de buurt geven.

Geweld

Op het thema geweld scoort de Sprookjesbuurt ongunstig. In 2019 was dit nog zeer ongunstig.
Het oordeel van respondenten over het plaatsvinden van bedreigingen en mishandelingen in hun
buurt is (zeer) ongunstig. Wel zijn deze oordelen verbeterd ten opzichte van 2019. In de
Sprookjesbuurt worden relatief veel bedreigingen geregistreerd. Ook waren dit er meer dan in
2019. Daarentegen nam het aantal mishandelingen juist af. Dit is nu vergelijkbaar met gemiddeld
in de gemeente.

Vermogenscriminaliteit

De Sprookjesbuurt scoort gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. In 2019 was dit nog
ongunstig. Alle drie de deelthema’s woninginbraak, auto-inbraak en fietsdiefstal hebben nu een
(zeer) gunstige score. Ten opzichte van 2019 waren hier minder misdrijven van in de
Sprookjesbuurt. Ook zijn dit er nu minder dan gemiddeld in de gemeente. Ook geven
respondenten in vergelijking met 2019 minder vaak aan dat woninginbraken, auto-inbraken en
fietsdiefstallen voorkomen in hun buurt.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een ongunstige score. Het deelthema overlast jeugd heeft
zelfs een zeer ongunstige score. In 2019 was dit nog ongunstig. Deze verandering komt omdat er
meer incidenten van jongerenoverlast zijn geregistreerd. Tijdens de coronapandemie registreerde
de politie in 2020 en 2021 meer incidenten van jongerenoverlast dan in de jaren daarvoor (zie
§4.2). In de Sprookjesbuurt steeg het aantal incidenten van jongerenlast tussen 2019 en 2020
van 18,7 naar 30,2 per 1.000 inwoners, waarna het weer daalde naar 25,7 incidenten per 1.000
inwoners. Ook gemiddeld in de gemeente werd er meer jongerenoverlast geregistreerd. Dit steeg
tussen 2019 en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners.
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Ook respondenten ervaren relatief veel overlast van groepen jongeren in hun buurt. Wel is deze
score verbeterd ten opzichte van 2019. Ook voelen respondenten zich minder onveilig in de buurt
van groepen jongeren vergeleken met 2019.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort de Sprookjesbuurt ongunstig. In de Sprookjesbuurt voelt 8%
van de respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 32% soms. Op basis van
de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig voelen in de
buurt berekend. Deze score is zeer ongunstig in vergelijking met gemiddeld in de gemeente. Een
positieve ontwikkeling is te zien bij het deelthema vermijdingsgedrag. Dit scoort nu niet gunstig,
niet ongunstig doordat ten opzichte van 2019 minder respondenten vermijdingsgedrag vertonen.
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9.3 De Muziekinstrumentenbuurt
De Muziekinstrumentenbuurt is een buurt in de wijk Noord en is aangewezen als aandachtsbuurt.
De totale veiligheidsscore is in 2021 ongunstig. Dit was ook in 2019 het geval. In 2021 hebben de
thema’s algemene veiligheid, woonomgeving, geweld, jeugd & veiligheid en onveilig voelen een
ongunstige score. Daarentegen scoort het thema vermogenscriminaliteit gunstig. Hieronder
bespreken we per thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

De Muziekinstrumentenbuurt scoort ongunstig op het thema algemene veiligheid. De
respondenten beoordelen de veiligheid van hun buurt met een 5,5. In 2019 was dit nog een 5,8.
Wel is de perceptie van respondenten over het plaatsvinden van criminaliteit in hun buurt ten
opzichte van 2019 verbeterd, waardoor dit nu ongunstig in plaats van zeer ongunstig scoort.

Woonomgeving

De Muziekinstrumentenbuurt scoort ongunstig op het thema woonomgeving. Ook de twee
deelthema’s parkeren & verkeer en verloedering hebben een ongunstige score. De score voor
parkeren & verkeer is ongunstig omdat respondenten minder dan gemiddeld tevreden zijn met de
verkeersveiligheid in hun buurt. Bij het deelthema verloedering is te zien dat respondenten uit de
Muziekinstrumentenbuurt meer dan gemiddeld aangeven dat er in hun buurt wel eens sprake is
van rommel op straat, vernieling van straatmeubilair, bekladde muren of gebouwen en
hondenpoep.

Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. De Muziekinstrumentenbuurt scoort hierop niet gunstig, niet
ongunstig. De resultaten binnen dit thema lopen uiteen. Het deelthema daklozen heeft een zeer
gunstige score doordat de politie hier relatief weinig overlast van registreert. Ook ervaren
respondenten hier weinig overlast van. Daarentegen is de score van buurtbewoners zeer
ongunstig, terwijl dit in 2019 nog niet gunstig, niet ongunstig was. Ten opzichte van 2019
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registreert de politie er meer incidenten van burengerucht (zoals burenruzies) en van overlast
door verwarde personen. Ook respondenten ervaren dit meer dan 2 jaar geleden. Respondenten
in de Muziekinstrumentenbuurt ervaren beduidend meer overlast van buurtbewoners dan
gemiddeld. Bij het deelthema alcohol & drugs valt op dat relatief veel respondenten aangeven dat
drugsgebruik en drugshandel voorkomt in de buurt. Wel geven zij dit minder aan dan in 2019.
Ook de politie registreert er minder incidenten van alcohol- en drugsoverlast dan in 2019,
waardoor de score nu niet gunstig, niet ongunstig is.
Volgens wijkprofessionals wonen er mensen van verschillende nationaliteiten en pluimages in de
buurt. Zo wonen er bijvoorbeeld relatief veel verslaafden en personen met psychiatrische
problemen. In een deel van Muziekinstrumentenbuurt heerst een ook groter intimidatiegevoel dan
in de rest van de buurt. Dat heeft onder meer te maken met veiligheidsincidenten die hebben
plaatsgehad met een aantal beruchte families die in deze buurt aanwezig zijn.

Geweld

Op het thema geweld scoort de Muziekinstrumentenbuurt ongunstig. In 2019 was dit nog zeer
ongunstig. Het oordeel van respondenten over het plaatsvinden van bedreigingen en
mishandelingen in hun buurt is zeer ongunstig. In de buurt vinden meer bedreigingen plaats dan
gemiddeld in de gemeente. Positief is dat het aantal mishandelingen ten opzichte van 2019 iets is
gedaald. Dit is nu vergelijkbaar met gemiddeld in de gemeente.

Vermogenscriminaliteit

De Muziekinstrumentenbuurt scoort gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. In 2019 was dit
nog niet gunstig, niet ongunstig. Alle drie de deelthema’s woninginbraak, auto-inbraak en
fietsdiefstal hebben nu een gunstige score. Ten opzichte van 2019 ervaren respondenten minder
woninginbraken, auto-inbraken en fietsdiefstallen in hun buurt. Door de politie worden hier relatief
weinig misdrijven van geregistreerd.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een ongunstige score. In 2019 was dit nog niet gunstig, niet
ongunstig. Deze verandering komt omdat er meer incidenten van jongerenoverlast zijn
geregistreerd. Tijdens de coronapandemie registreerde de politie in 2020 en 2021 meer
incidenten van jongerenoverlast dan in de jaren daarvoor (zie §4.2). In de
Muziekinstrumentenbuurt steeg het aantal incidenten van jongerenlast tussen 2019 en 2021 van
2,4 naar 34,8 per 1.000 inwoners. Ook gemiddeld in de gemeente werd er meer jongerenoverlast
geregistreerd. Dit steeg tussen 2019 en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners. In
vergelijking met gemiddeld in de gemeente geven in de Muziekinstrumentenbuurt relatief veel
respondenten aan dat overlast van groepen jongeren voorkomt in hun buurt. Ook voelen zij zich
vaker onveilig in de buurt van groepen jongeren.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort de Muziekinstrumentenbuurt ongunstig. In de Muziek-
instrumentenbuurt voelt 8% van de respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog
eens 32% soms. Op basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de
buurtscore voor onveilig voelen in de buurt berekend. Deze score is zeer ongunstig in vergelijking
met gemiddeld in de gemeente. Ook is deze score ten opzichte van 2019 iets toegenomen,
waardoor dit net in een andere categorie valt. Daarnaast vertonen respondenten uit de
Muziekinstrumentenbuurt meer vermijdingsgedrag dan gemiddeld. Denk hierbij aan de deur
’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of omlopen/omrijden om onveilige
plekken in de buurt te vermijden.
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9.4 De Edelstenenbuurt
De Edelstenenbuurt is een buurt in de wijk Noord en is aangewezen als aandachtsbuurt. De
totale veiligheidsscore is in 2021 ongunstig. In 2019 was dit nog niet gunstig, niet ongunstig. In
2021 hebben de thema’s woonomgeving, sociale veiligheid, geweld, jeugd & veiligheid en
onveilig voelen een (zeer) ongunstige score. Daarentegen scoort het thema
vermogenscriminaliteit gunstig. Hieronder bespreken we per thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

De Edelstenenbuurt scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema algemene veiligheid. In 2019
was dit nog ongunstig. Ten opzichte van 2019 zijn er enkele veranderingen te zien. Zo is het
resultaat voor het deelthema misdrijven totaal niet gunstig, niet ongunstig, terwijl dit in 2019 nog
gunstig was. Dit komt doordat het aantal misdrijven iets is toegenomen. Daarentegen is de
perceptie van respondenten over het plaatsvinden van criminaliteit in hun buurt ten opzichte van
2019 verbeterd, waardoor dit nu niet gunstig, niet ongunstig scoort in plaats van ongunstig. De
respondenten beoordelen de veiligheid van hun buurt met een 5,8.

Woonomgeving

De Edelstenenbuurt scoort zeer ongunstig op het thema woonomgeving. In 2019 was dit nog
ongunstig. De score voor parkeren & verkeer is ongunstig omdat respondenten minder dan
gemiddeld tevreden zijn met de parkeergelegenheid en met name  de verkeersveiligheid in hun
buurt. Het deelthema verloedering heeft zich ten opzichte van 2019 ongunstig ontwikkeld en scoort
zeer ongunstig. Respondenten uit de Edelstenenbuurt geven meer dan gemiddeld aan dat er in
hun buurt wel eens sprake is van rommel op straat, vernieling van straatmeubilair, bekladde muren
of gebouwen en hondenpoep. Volgens wijkprofessionals is de leefbaarheid en veiligheid in de buurt
verbeterd. Een goed voorbeeld is het speelterrein de Basket aan de Smaragd. Dit was in het
verleden de belangrijkste hangplek van jongeren met veel overlast. Buurtmoeders Hambaken
spanden zich met hun kinderen intensief in voor het oppimpen van dit terrein. Alle wijkpartijen
zorgden vervolgens voor ondersteuning. Nu is er onder andere een zitbank met inscriptie
buurtmoeders Hambaken, een nieuw voetbalveld, basketbalveld, dansvloer en kabelbaan.
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Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. De Edelstenenbuurt scoort hierop ongunstig. In 2019 was dit
nog niet gunstig, niet ongunstig. De resultaten binnen dit thema lopen uiteen. Het deelthema
daklozen heeft een gunstige score, omdat de politie hier relatief weinig overlast van registreert.
De scores op de andere deelthema’s zijn (zeer) ongunstig. Ten opzichte van 2019 registreert de
politie er meer incidenten van overlast door verwarde personen en burengerucht (zoals
burenruzies). Ook wordt dit relatief veel in de Edelstenenbuurt geregistreerd, net als alcohol- en
drugsoverlast. Ook geven relatief veel respondenten aan overlast te ervaren van buurtbewoners,
verwarde personen en drugsgebruik en drugshandel. Aan de Jan Palachstraat is een voorziening
voor begeleid wonen en crisisopvang. Dit gaf volgens wijkprofessionals bij aanvang onrust in het
omliggende gebied en gaf sommige omwonenden een onveilig gevoel. De afgelopen jaren is er
sprake van veel minder overlast op deze locatie.

Geweld

Op het thema geweld scoort de Edelstenenbuurt zeer ongunstig. In 2019 was dit nog ongunstig.
Het oordeel van respondenten over het plaatsvinden van bedreigingen en mishandelingen in hun
buurt is zeer ongunstig. Ook worden er in de buurt meer bedreigingen en mishandelingen
geregistreerd dan gemiddeld in de gemeente. Daarnaast is dit ook gestegen ten opzichte van
2019.

Vermogenscriminaliteit

De Edelstenenbuurt scoort gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. Hierbij hebben de
deelthema’s auto-inbraak en fietsdiefstal een gunstige score. Respondenten geven relatief weinig
aan dat auto-inbraken en fietsdiefstallen plaatsvinden in hun buurt. Ook de politie registreert hier
minder misdrijven van dan gemiddeld in de gemeente. Bij het deelthema woninginbraak is een
negatieve ontwikkeling te zien. Ten opzichte van 2019 zijn er iets meer woninginbraken
geregistreerd in de Edelstenenbuurt.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een ongunstige score. In 2019 was dit nog niet gunstig, niet
ongunstig. Deze verandering komt onder andere omdat er meer incidenten van jongerenoverlast
zijn geregistreerd. Tijdens de coronapandemie registreerde de politie in 2020 en 2021 meer
incidenten van jongerenoverlast dan in de jaren daarvoor (zie §4.2). In de Edelstenenbuurt steeg
het aantal incidenten van jongerenlast tussen 2019 en 2021 van 6,1 naar 11,3 per 1.000
inwoners. Ook gemiddeld in de gemeente werd er meer jongerenoverlast geregistreerd. Dit steeg
tussen 2019 en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners. Ten opzichte van 2019
ervaren ook respondenten meer overlast van jongeren in hun buurt. Ook voelen zij zich vaker
onveilig in de buurt van groepen jongeren.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort de Edelstenenbuurt ongunstig. In de Edelstenenbuurt voelt
9% van de respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 30% soms. Op basis
van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig voelen in
de buurt berekend. Deze score is ongunstiger in vergelijking met gemiddeld in de gemeente. De
score is ten opzichte van 2019 iets toegenomen, waardoor dit net in een andere categorie valt.
Daarnaast vertonen respondenten uit de Edelstenenbuurt meer vermijdingsgedrag dan
gemiddeld. Denk hierbij aan de deur ’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of
omlopen/omrijden om onveilige plekken in de buurt te vermijden.
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9.5 Orthen west
Orthen west (ook wel bekend als Orthen links) is een buurt in de wijk Noord en is aangewezen
als aandachtsbuurt. De buurt is de afgelopen jaren grotendeels vernieuwd. Een groot deel van de
woningen is gesloopt en hier is nieuwbouw voor in de plaats gekomen. Een deel van de
oorspronkelijke bewoners is weer terug in de buurt komen wonen, maar er is ook een instroom
van nieuwe jonge gezinnen. Volgens wijkprofessionals is de buurt met de vernieuwing verbeterd.

De totale veiligheidsscore van Orthen west is in 2021 gunstig. Dit was ook zo in 2019. Vijf van de
zeven thema’s hebben een (zeer) gunstige score: algemene veiligheid, sociale veiligheid,
geweld, vermogenscriminaliteit en jeugd & veiligheid. Hieronder bespreken we per thema de
belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

Orthen west scoort gunstig op het thema algemene veiligheid. In 2019 was dit nog niet gunstig,
niet ongunstig. In de buurt vinden minder misdrijven plaats dan gemiddeld in de gemeente. Ook
is dit iets afgenomen ten opzichte van 2019. Ook de perceptie van respondenten over het
plaatsvinden van criminaliteit in hun buurt is ten opzichte van 2019 verbeterd, waardoor dit nu
gunstig scoort in plaats van niet gunstig, niet ongunstig. Respondenten beoordelen de veiligheid
in hun buurt met het rapportcijfer 7,0.

Woonomgeving

Orthen west scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema woonomgeving. In 2019 was dit nog
gunstig. De ongunstige ontwikkeling is bij beide deelthema’s te zien. Het deelthema parkeren &
verkeer scoort nu ongunstig in plaats van niet gunstig, niet ongunstig. De respondenten zijn
minder tevreden over de parkeergelegenheid en verkeersveiligheid in hun buurt dan twee jaar
geleden. Ook zijn zij nu minder tevreden hierover dan gemiddeld in de gemeente. Daarnaast is
ook de score voor verloedering toegenomen, waardoor dit nu niet gunstig, niet ongunstig scoort
in plaats van gunstig. Respondenten geven meer dan gemiddeld aan dat er in hun buurt wel eens
sprake is van rommel op straat. Daarentegen geven zij minder vaak aan dat vernieling van
straatmeubilair wel eens voorkomt in hun buurt.
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Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. Orthen west scoort op dit thema gunstig. Ook de deelthema’s
buurtbewoners, daklozen en alcohol & drugs scoren (zeer) gunstig. De politie registreert hier
weinig overlast van in Orthen west. Ook ervaren de respondenten weinig overlast van daklozen,
dronken mensen op straat en drugsgebruik/drugshandel. Wel ervaren zij meer dan gemiddeld
overlast van buurtbewoners, maar door de zeer gunstige score voor het aantal geregistreerde
incidenten van burengerucht (zoals burenruzies) scoort dit thema nog steeds gunstig. Het
deelthema verwarde personen heeft een niet gunstige, niet ongunstige score. De politie
registreert hier relatief veel overlast van. Ook is dit meer dan in 2019.

Geweld

Op het thema geweld scoort Orthen west gunstig. De resultaten voor het deelthema
mishandeling zijn zeer gunstig. De politie registreert er nauwelijks mishandeling en ook wordt dit
weinig door respondenten ervaren. Het resultaat van het deelthema bedreiging is niet gunstig,
niet ongunstig. Ten opzichte van 2019 ervaren respondenten meer bedreiging in hun buurt.

Vermogenscriminaliteit

Orthen west scoort zeer gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. In 2019 was dit nog
gunstig. Ook de drie deelthema’s woninginbraak, auto-inbraak en fietsdiefstal hebben een (zeer)
gunstige score. Hiervan worden weinig misdrijven geregistreerd in Orthen west. Ook
respondenten ervaren relatief weinig woninginbraken, auto-inbraken en fietsdiefstallen in hun
buurt. Ook ervaren zij dit (iets) minder dan in 2019.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een gunstige score. Respondenten ervaren relatief weinig
overlast van groepen jongeren in de buurt. Ook voelen relatief weinig respondenten zich onveilig
op plekken waar groepen jongeren rondhangen. De onveiligheidsgevoelens zijn tevens verbeterd
ten opzichte van 2019. Daarnaast registreert de politie in Orthen west minder incidenten van
jongerenoverlast dan gemiddeld in de gemeente. Tijdens de coronapandemie registreerde de
politie in 2020 en 2021 meer incidenten van jongerenoverlast dan in de jaren daarvoor (zie §4.2).
In Orthen west steeg het aantal incidenten van jongerenlast tussen 2019 en 2020 van 3,0 naar
5,9 per 1.000 inwoners, waarna het weer daalde naar 1,3 incidenten per 1.000 inwoners in 2021.
Gemiddeld in de gemeente werd er meer jongerenoverlast geregistreerd. Dit steeg tussen 2019
en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort Orthen west niet gunstig, niet ongunstig. In 2019 was dit
gunstig. In Orthen west voelt 12% van de respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en
nog eens 14% soms. Op basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de
buurtscore voor onveilig voelen in de buurt berekend. Deze score is in Orthen west iets
ongunstiger dan gemiddeld in de gemeente, waardoor dit net ongunstig scoort. Ook heeft zich dit
ongunstig ontwikkeld ten opzichte van 2019, toen was de score nog gunstig. Het oordeel van
respondenten betreft vermijdingsgedrag is niet gunstig, niet ongunstig. Denk hierbij aan de deur
’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of omlopen/omrijden om onveilige
plekken te vermijden.
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10. Maaspoort
In 2021 heeft Maaspoort een gunstige veiligheidsscore. Dit was ook zo in 2019. Vier thema’s
hebben een gunstige score: sociale veiligheid, geweld, vermogenscriminaliteit en onveilig voelen.
Hieronder bespreken we per thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

Het thema algemene veiligheid gaat over het overkoepelend veiligheidsbeeld. Maaspoort scoort
hierop niet gunstig, niet ongunstig. In de wijk vinden minder misdrijven plaats dan gemiddeld in
de gemeente. Misdrijven betreffen relatief zware strafbare feiten, zoals diefstal, mishandeling of
vernieling. Respondenten beoordelen de veiligheid van hun buurt met een 7,2.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we Abdijenbuurt en Lokeren ongunstig scoren
op dit thema.

Woonomgeving

Maaspoort scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema woonomgeving. Dat thema bestaat uit
de deelthema’s parkeren & verkeer en verloedering. Het oordeel van respondenten over de
parkeergelegenheid en verkeersveiligheid in de buurt is er iets beter dan gemiddeld in de
gemeente en scoort net niet gunstig, niet ongunstig in plaats van gunstig. Ook de schaalscore
fysieke verloedering is in de Maaspoort iets beter dan gemiddeld in de gemeente en scoort net
niet gunstig, niet ongunstig in plaats van gunstig. Respondenten geven minder dan gemiddeld
aan dat er in hun buurt wel eens sprake is van rommel op straat en bekladde muren of
gebouwen.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat Lokeren ongunstig scoort op het thema
woonomgeving.

Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. Maaspoort scoort op dit thema gunstig. Ook de deelthema’s
verwarde personen, daklozen en alcohol & drugs scoren (zeer) gunstig. De politie registreert hier
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weinig overlast van in Maaspoort, en ook respondenten ervaren hier weinig overlast van. Het
resultaat voor het deelthema buurtbewoners is niet gunstig, niet ongunstig. Respondenten
ervaren ongeveer evenveel overlast van buurtbewoners als gemiddeld in de gemeente. Ook zijn
er ongeveer evenveel incidenten van burengerucht (zoals burenruzies) als gemiddeld. Dit waren
er tevens meer dan in 2019.
Geen van de buurten in Maaspoort heeft een ongunstige score voor het thema woonomgeving.
Wel scoort het thema buurtbewoners (zeer) ongunstig in de buurten Lokeren, Maasstroom en
Maasoever. Volgens wijkprofessionals is er op plekken in de 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.

Geweld

Maaspoort heeft een gunstige score op het thema geweld. Relatief weinig inwoners geven aan
dat er wel eens bedreigingen en mishandelingen plaatsvinden in hun buurt. Daarnaast registreert
de politie er minder bedreigingen en mishandelingen dan gemiddeld in de gemeente.

Vermogenscriminaliteit

Maaspoort scoort gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. In 2019 was dit nog niet gunstig,
niet ongunstig. Het deelthema fietsdiefstal heeft een gunstige score. In de Maaspoort worden
relatief weinig fietsen gestolen. Ook geven relatief weinig respondenten aan dat dit voorkomt in
hun buurt. De deelthema’s woninginbraak en auto-inbraak hebben een niet gunstige, niet
ongunstige score. Ten opzichte van 2019 ervaren respondenten (iets) minder woninginbraken en
auto-inbraken in hun buurt. Door de politie werden hier juist iets meer misdrijven van
geregistreerd vergeleken met 2019. In 2021 waren er relatief veel woninginbraken en auto-
inbraken in de Italiaanse buurt.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een niet gunstige, niet ongunstige score. In 2019 was dit nog
gunstig. Deze verandering komt omdat er meer incidenten van jongerenoverlast zijn
geregistreerd. Tijdens de coronapandemie registreerde de politie in 2020 en 2021 meer
incidenten van jongerenoverlast dan in de jaren daarvoor (zie §4.2). In Maaspoort steeg het
aantal incidenten van jongerenlast tussen 2019 en 2021 van 6,3 naar 10,2 per 1.000 inwoners.
Ook gemiddeld in de gemeente werd er meer jongerenoverlast geregistreerd. Dit steeg tussen
2019 en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners. Ten opzichte van 2019 ervaren
ook respondenten meer overlast van jongeren in hun buurt. De resultaten voor het ervaren van
overlast van en het onveilig voelen in de buurt van groepen jongeren zijn in de Maaspoort redelijk
vergelijkbaar met gemiddeld in de gemeente.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat de Abdijenbuurt en Lokeren ongunstige
scores hebben op het thema jeugd & veiligheid. Vooral in de Abdijenbuurt worden relatief veel
incidenten van jongerenoverlast geregistreerd. In deze buurt waren ook in 2019 en 2020 veel
incidenten van jongerenoverlast. De overlast vindt onder andere plaats op Genhoes en omgeving
en in de omgeving van de Maaspoorthallen.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort Maaspoort gunstig. In Maaspoort voelt 1% van de
respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 16% soms. Op basis van de
antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig voelen in de buurt
berekend. Deze score is in Maaspoort gunstiger dan gemiddeld in de gemeente.
Het oordeel van respondenten betreft vermijdingsgedrag is niet gunstig, niet ongunstig. Denk
hierbij aan de deur ’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of omlopen/omrijden
om onveilige plekken te vermijden. Ten opzichte van 2019 geven respondenten iets vaker aan
om te lopen of om te rijden om onveilige plekken te vermijden.
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11. West
In 2021 heeft West een ongunstige veiligheidsscore. Dit was ook zo in 2019. Vier thema’s
hebben een ongunstige score: algemene veiligheid, woonomgeving, jeugd & veiligheid en
onveilig voelen. Wat bij de wijk West opvalt zijn de grote verschillen tussen de verschillende
buurten in de wijk. De wijk telt officieel één aandachtsbuurt: Boschveld. Maar ook de buurten de
Schutskamp en de Kruiskamp vragen relatief veel aandacht op het gebied van veiligheid. Alle
drie de buurten kennen dan ook een ongunstige veiligheidsscore. Daarentegen laten de buurten
Willemspoort en Deuteren weer gunstige resultaten zien. Hieronder bespreken we per thema de
belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

Het thema algemene veiligheid gaat over het overkoepelend veiligheidsbeeld. West scoort hierop
ongunstig. Zo vinden er in de wijk meer misdrijven plaats dan gemiddeld in de gemeente.
Misdrijven betreffen relatief zware strafbare feiten, zoals diefstal, mishandeling of vernieling.
Respondenten beoordelen de veiligheid van hun buurt met het rapportcijfer 6,2. De perceptie van
respondenten over het plaatsvinden van criminaliteit in hun buurt is ten opzichte van 2019
verbeterd, waardoor dit deelthema nu ongunstig scoort in plaats van zeer ongunstig.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat Boschveld, de Schutskamp, de
Kruiskamp en Ertveld ongunstig scoren op dit thema.

Woonomgeving

West scoort ongunstig op het thema woonomgeving. Ook de twee deelthema’s parkeren &
verkeer en verloedering hebben een ongunstige score. De score voor parkeren & verkeer is
ongunstig omdat respondenten met name minder dan gemiddeld tevreden zijn met de
verkeersveiligheid in hun buurt. Bij het deelthema verloedering is te zien dat respondenten uit
West meer dan gemiddeld aangeven dat er in hun buurt wel eens sprake is van rommel op straat,
vernieling van straatmeubilair en bekladde muren of gebouwen.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat Boschveld, Deuteren, de Schutskamp
en de Kruiskamp ongunstig scoren op het thema woonomgeving.
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Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. West scoort hierop niet gunstig, niet ongunstig. De resultaten
voor de deelthema’s buurtbewoners en verwarde personen zijn ongunstig. Respondenten
ervaren hier relatief veel overlast van. Ook is dit meer dan in 2019. Daarentegen registreert de
politie er ongeveer evenveel incidenten van overlast door verwarde personen en burengerucht
(zoals burenruzies) als gemiddeld in de gemeente. Bij de twee andere deelthema’s valt op
respondenten meer dan gemiddeld aangeven dat er in hun buurt wel eens sprake is van overlast
van daklozen en drugsgebruik/drugshandel.
Boschveld en Paleiskwartier scoren ongunstig op het thema sociale veiligheid. Beide buurten
hebben ongunstige scores op de deelthema’s daklozen en alcohol & drugs. Daarnaast is in
Boschveld ook het deelthema verwarde personen ongunstig.

Geweld

West scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema geweld. In 2019 was dit nog ongunstig.
Zowel de politiecijfers als de belevingscijfers van respondenten ten aanzien van bedreiging en
mishandeling in de buurt zijn ten opzichte van 2019 verbeterd. De resultaten zijn nu vergelijkbaar
tot iets hoger dan gemiddeld.

Vermogenscriminaliteit

West scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema vermogenscriminaliteit. Het deelthema
woninginbraak heeft een gunstige score. Ten opzichte van 2019 geven minder respondenten aan
dat woninginbraken wel eens voorkomen in hun buurt. Het aantal woninginbraken is er
vergelijkbaar met gemiddeld in de gemeente. De deelthema’s auto-inbraak en fietsdiefstal
hebben een niet gunstige, niet ongunstige score. Ten opzichte van 2019 geven meer
respondenten aan dat er wel eens fietsdiefstallen zijn in hun buurt. Ook registreert de politie hier
meer misdrijven van. Ondanks deze toename scoort het deelthema nog steeds niet gunstig, niet
ongunstig. Bij het deelthema auto-inbraak geven relatief veel respondenten aan dat er auto-
inbraken zijn in hun buurt. Ten opzichte van 2019 is het aantal auto-inbraken gedaald. Dit zijn er
nu iets minder dan gemiddeld in de gemeente.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een ongunstige score. In 2019 was dit nog niet gunstig, niet
ongunstig. Deze verandering komt omdat ten opzichte van 2019 meer respondenten aangeven
dat overlast van rondhangende jongeren voorkomt in hun buurt. Ook in vergelijking met
gemiddeld geven respondenten uit West dit relatief vaak aan. Daarnaast registreerde de politie er
meer incidenten van jongerenoverlast. Tijdens de coronapandemie registreerde de politie in 2020
en 2021 meer incidenten van jongerenoverlast dan in de jaren daarvoor (zie §4.2). In West steeg
het aantal incidenten van jongerenlast tussen 2019 en 2020 van 6,1 naar 12,2 per 1.000
inwoners, waarna dit weer daalde naar 10,9 incidenten per 1.000 inwoners in 2021. Ook
gemiddeld in de gemeente werd er meer jongerenoverlast geregistreerd. Dit steeg tussen 2019
en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners. Ook het deelthema onveilig voelen bij
jeugd heeft een ongunstige score. In West voelen respondenten zich onveiliger in de buurt van
groepen jongeren dan gemiddeld in de gemeente.
Als we inzoomen op de buurtresultaten, dan zien we dat Boschveld, Paleiskwartier, de
Schutskamp en de Kruiskamp ongunstige scores hebben op het thema jeugd & veiligheid.
Wijkprofessionals geven aan dat de jongerenproblematiek in West grotendeels is opgelost.
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Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort West ongunstig. In West voelt 5% van de respondenten zich
vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 30% soms. Op basis van de antwoorden die
respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig voelen in de buurt berekend. Deze
score is in West ongunstig in vergelijking met gemiddeld in de gemeente. Daarnaast vertonen
respondenten uit West meer vermijdingsgedrag dan gemiddeld. Denk hierbij aan de deur
’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of omlopen/omrijden om onveilige
plekken in de buurt te vermijden. Ten opzichte van 2019 geven respondenten iets vaker aan om
te lopen of om te rijden om onveilige plekken te vermijden.
Enkele buurten in West scoren (zeer) ongunstig op het thema onveilig voelen. Dit zijn de buurten
Boschveld, de Schutskamp, de Kruiskamp en Ertveld.
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11.1 Boschveld
Boschveld is een buurt in de wijk West en is aangewezen als aandachtsbuurt. De totale
veiligheidsscore is in 2021 ongunstig. Dit was ook in 2019 het geval. In 2021 hebben de thema’s
algemene veiligheid, woonomgeving, sociale veiligheid, jeugd & veiligheid en onveilig voelen een
ongunstige score. Hieronder bespreken we per thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

Boschveld scoort ongunstig op het thema algemene veiligheid. Dit is hetzelfde als in 2019. Wel is
de perceptie van respondenten over het plaatsvinden van criminaliteit in hun buurt ten opzichte
van 2019 verbeterd, waardoor dit nu ongunstig scoort in plaats van zeer ongunstig. De
respondenten beoordelen de veiligheid van hun buurt met een 6,1.

Woonomgeving

Boschveld scoort ongunstig op het thema woonomgeving. In 2019 was dit nog niet gunstig, niet
ongunstig. Dit komt onder andere omdat de schaalscore voor fysieke verloedering ten opzichte
van 2019 is toegenomen. Respondenten in Boschveld geven meer dan gemiddeld aan dat er in
hun buurt wel eens sprake is van rommel op straat, vernieling van straatmeubilair en bekladde
muren of gebouwen. Wijkprofessionals geven aan dat er sprake is van grootschalige renovatie en
tijdelijke bewoning van de flats ten westen van de Copernicuslaan. Dit gaat gepaard met een
onrustiger straatbeeld, zoals door illegale bijplaatsingen. Het leefbaarheidsteam zit hier bovenop.
Het deelthema parkeren & verkeer heeft een niet gunstige, niet ongunstige score. Hierbij zien we
wel dat respondenten minder dan gemiddeld tevreden zijn over de verkeersveiligheid in hun
buurt. Ook zijn minder respondenten hier tevreden over dan in 2019. Maar doordat respondenten
gemiddeld tevreden zijn over de parkeergelegenheid in hun buurt scoort dit deelthema nog net
niet gunstig, niet ongunstig in plaats van ongunstig.
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Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. Boschveld scoort hierop ongunstig. Zo is het aandeel door de
politie geregistreerde incidenten van overlast door daklozen en alcohol-/drugsoverlast er hoger
dan gemiddeld in de gemeente. Ook ervaren respondenten uit Boschveld relatief veel overlast
van verwarde personen, daklozen, dronken mensen op straat en drugsgebruik/drugshandel. Ten
opzichte van 2019 ervaren respondenten meer overlast van verwarde personen en daklozen.
Ook door de politie zijn er ten opzichte van 2019 meer incidenten van overlast door daklozen
geregistreerd.

Geweld

Boschveld scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema geweld. In 2019 was dit nog
ongunstig. Deze verbetering komt doordat ten opzichte van 2019 respondenten minder vaak
aangeven dat bedreigingen en mishandelingen voorkomen in hun buurt.

Vermogenscriminaliteit

Boschveld scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema vermogenscriminaliteit. Binnen dit
thema zien we uiteenlopende resultaten. Het thema auto-inbraak scoort gunstig, terwijl dit in
2019 nog ongunstig was. Ten opzichte van 2019 is het aantal auto-inbraken gedaald in
Boschveld. Ook geven ten opzichte van 2019 minder respondenten aan dat dit voorkomt in hun
buurt. De deelthema’s woninginbraak en fietsdiefstal hebben een ongunstige score, terwijl dit in
2019 nog niet gunstig, niet ongunstig is. Bij woninginbraak komt dit omdat het aantal
geregistreerde woninginbraken ten opzichte van 2019 is gestegen. Fietsdiefstal heeft een
ongunstige score omdat relatief veel respondenten aangeven dat er fietsdiefstallen zijn in hun
buurt. Ook is dit iets toegenomen ten opzichte van 2019.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een ongunstige score. Hierbij zien we een ongunstige score
voor het deelthema onveilig voelen bij jeugd. Dit komt omdat in Boschveld relatief veel
respondenten aangeven zich onveilig te voelen in de buurt van groepen jongeren. Bij het
deelthema overlast jeugd blijkt ook dat respondenten relatief veel overlast van groepen jongeren
in hun buurt ervaren. Echter, in 2021 registreerde de politie er minder incidenten van
jongerenoverlast dan gemiddeld in de gemeente. Gemiddeld in de gemeente registreerde de
politie tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 meer incidenten van jongerenoverlast dan in
de jaren daarvoor (zie §4.2). Dit steeg tussen 2019 en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per
1.000 inwoners. In Boschveld steeg het aantal incidenten van jongerenlast tussen 2019 en 2020
van 5,6 naar 12,8 per 1.000 inwoners, waarna dit weer daalde naar 8,2 incidenten per 1.000
inwoners in 2021. Wijkprofessionals geven aan dat de jongerenproblematiek in Boschveld
grotendeels is opgelost.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort Boschveld ongunstig. In Boschveld voelt 4% van de
respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 34% soms. Op basis van de
antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig voelen in de buurt
berekend. Deze score is ongunstiger in vergelijking met gemiddeld in de gemeente. Daarnaast
vertonen respondenten uit Boschveld meer vermijdingsgedrag dan gemiddeld. Denk hierbij aan
de deur ’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of omlopen/omrijden om
onveilige plekken in de buurt te vermijden. Ten opzichte van 2019 geven respondenten iets vaker
aan om te lopen of om te rijden om onveilige plekken te vermijden.
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11.2 De Schutskamp
De Schutskamp is niet aangewezen als aandachtsbuurt, maar is wel een buurt die relatief veel
aandacht vraagt op het gebied van veiligheid. Dit is ook terug te zien in de veiligheidsscore, deze
is in 2021 ongunstig. In 2019 was dit nog niet gunstig, niet ongunstig. Vier thema’s hebben een
(zeer) ongunstige score: algemene veiligheid, woonomgeving, jeugd & veiligheid en onveilig
voelen. Hieronder bespreken we per thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

De Schutskamp scoort ongunstig op het thema algemene veiligheid. Wel daalde het rapportcijfer
voor de veiligheid in de buurt tussen 2019 en 2021 van een 6,2 naar een 5,9, waardoor dit nu
zeer ongunstig scoort.
In de Schutskamp vinden meer misdrijven plaats dan gemiddeld in de gemeente. Ook is de
perceptie over het plaatsvinden van criminaliteit in de buurt ongunstiger dan gemiddeld.

Woonomgeving

De Schutskamp scoort ongunstig op het thema woonomgeving. In 2019 was dit nog niet gunstig,
niet ongunstig. Dit komt onder andere omdat ten opzichte van 2019 minder respondenten
tevreden zijn over de parkeergelegenheid en verkeersveiligheid in hun buurt. Ook zijn in de
Schutskamp minder respondenten tevreden over de verkeersveiligheid dan gemiddeld in de
gemeente. Dit zorgt voor een ongunstige score op het deelthema parkeren & verkeer. Ook het
deelthema verloedering scoort ongunstig. Deze score is toegenomen ten opzichte van 2019.
Respondenten in de Schutskamp geven meer dan gemiddeld aan dat er in hun buurt wel eens
sprake is van rommel op straat, vernieling van straatmeubilair en bekladde muren of gebouwen.
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Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. De Schutskamp scoort hierop niet gunstig, niet ongunstig. De
resultaten voor de deelthema’s buurtbewoners en verwarde personen zijn ongunstig.
Respondenten ervaren hier relatief veel overlast van. Ook is dit meer dan in 2019. Daarentegen
registreert de politie er ongeveer evenveel incidenten van overlast door verwarde personen en
burengerucht als gemiddeld in de gemeente. Bij het deelthema alcohol & drugs valt op dat
respondenten meer dan gemiddeld aangeven dat er in hun buurt wel eens sprake is van overlast
van drugsgebruik/drugshandel. Ook is dit gestegen ten opzichte van 2019.

Geweld

De Schutskamp scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema geweld. In 2019 was dit nog
ongunstig. Deze verbetering komt doordat de politie sinds 2019 minder bedreigingen in de buurt
registreert. Wel ervaren respondenten uit de Schutskamp nog steeds meer bedreiging en
mishandeling in hun buurt dan gemiddeld in de gemeente. Ook registreert de politie er meer
mishandelingen dan gemiddeld in de gemeente.

Vermogenscriminaliteit

De Schutskamp scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema vermogenscriminaliteit. Binnen
dit thema zien we uiteenlopende resultaten. Zo registreert de politie er relatief weinig
woninginbraken, maar wel relatief veel fietsdiefstallen in de Schutskamp. Een groot deel van de
fietsen wordt gestolen bij de Helftheuvelpassage. De respondenten geven (iets) vaker dan
gemiddeld aan dat er in hun buurt wel eens woninginbraken, auto-inbraken en fietsdiefstallen
zijn. Ook wordt dit vaker dan in 2019 aangegeven betreft auto-inbraak en fietsdiefstal.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een ongunstige score. In 2019 was dit nog niet gunstig, niet
ongunstig. Deze verandering komt omdat ten opzichte van 2019 meer respondenten aangeven
dat overlast van rondhangende jongeren voorkomt in hun buurt. Ook in vergelijking met
gemiddeld geven respondenten uit de Schutskamp dit relatief vaak aan. Daarnaast registreerde
de politie er meer incidenten van jongerenoverlast. Tijdens de coronapandemie registreerde de
politie in 2020 en 2021 meer incidenten van jongerenoverlast dan in de jaren daarvoor (zie §4.2).
In de Schutskamp steeg het aantal incidenten van jongerenlast tussen 2019 en 2020 van 9,0
naar 14,5 per 1.000 inwoners, waarna dit weer iets daalde naar 14,0 incidenten per 1.000
inwoners in 2021. Ook gemiddeld in de gemeente werd er meer jongerenoverlast geregistreerd.
Dit steeg tussen 2019 en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners. Ook het
deelthema onveilig voelen bij jeugd heeft een ongunstige score. In de Schutskamp voelen
respondenten zich onveiliger in de buurt van groepen jongeren dan gemiddeld in de gemeente.
Ook dit is toegenomen ten opzichte van 2019.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort de Schutskamp zeer ongunstig. In 2019 was dit nog
ongunstig. In de Schutskamp voelt 9% van de respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt
en nog eens 33% soms. Op basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de
buurtscore voor onveilig voelen in de buurt berekend. Deze score is zeer ongunstig in vergelijking
met gemiddeld in de gemeente. Ook heeft zich dit ongunstig ontwikkeld ten opzichte van 2019.
Daarnaast vertonen respondenten uit de Schutskamp meer vermijdingsgedrag dan gemiddeld.
Denk hierbij aan de deur ’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of
omlopen/omrijden om onveilige plekken in de buurt te vermijden. Ten opzichte van 2019 geven
respondenten iets vaker aan om te lopen of om te rijden om onveilige plekken te vermijden.
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11.3 De Kruiskamp
De Kruiskamp is niet aangewezen als aandachtsbuurt, maar laat in de Wijk- en buurtmonitor
2020 een beneden gemiddelde score zien. Ook de veiligheidsscore is in 2021 te omschrijven als
ongunstig. Dit was ook in 2019 het geval. Vier thema’s hebben een ongunstige score: algemene
veiligheid, woonomgeving, jeugd & veiligheid en onveilig voelen. Hieronder bespreken we per
thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

De Kruiskamp scoort ongunstig op het thema algemene veiligheid. Dit is hetzelfde als in 2019. Dit
komt doordat inwoners van de Kruiskamp een zeer ongunstige perceptie hebben over het
plaatsvinden van criminaliteit in hun buurt. Zij geven de veiligheid van hun buurt het rapportcijfer
5,7. In 2019 was dit nog een 5,9. Ondanks het ongunstige beeld dat respondenten hebben over
de veiligheid, worden er in de Kruiskamp minder misdrijven geregistreerd dan gemiddeld in de
gemeente.

Woonomgeving

De Kruiskamp scoort ongunstig op het thema woonomgeving. Het deelthema parkeren & verkeer
scoort ongunstig, omdat respondenten minder tevreden zijn over de verkeersveiligheid in hun
buurt dan gemiddeld in de gemeente. Het deelthema verloedering scoort zeer ongunstig.
Respondenten in de Kruiskamp geven meer dan gemiddeld aan dat er in hun buurt wel eens
sprake is van rommel op straat, vernieling van straatmeubilair en bekladde muren of gebouwen.

Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. De Kruiskamp scoort hierop niet gunstig, niet ongunstig. In
2019 was dit nog gunstig. De resultaten voor het deelthema buurtbewoners is ongunstig.
Respondenten ervaren hier relatief veel overlast van en ook door de politie worden er meer
incidenten van burengerucht (zoals burenruzies) geregistreerd dan gemiddeld in de gemeente.
Bij het deelthema overlast van verwarde personen valt op dat de door respondenten ervaren
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overlast en de door politie geregistreerde overlast is toegenomen ten opzichte van 2019.
Hierdoor scoort dit deelthema nu niet gunstig, niet ongunstig. Bij het deelthema alcohol & drugs
valt op dat respondenten relatief veel drugsgebruik/drugshandel ervaren in hun buurt. De overige
indicatoren bij de deelthema’s alcohol & drugs en daklozen hebben gunstige resultaten, waardoor
beide deelthema’s (zeer) gunstig scoren.

Geweld

De Kruiskamp scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema geweld. In 2019 was dit nog
ongunstig. Zowel de politiecijfers als de belevingscijfers van respondenten ten aanzien van
bedreiging en mishandeling in de buurt zijn ten opzichte van 2019 verbeterd. Wel ervaren
respondenten uit de Kruiskamp nog steeds meer bedreiging en mishandeling in hun buurt dan
gemiddeld in de gemeente. De politiecijfers zijn daarentegen iets lager dan gemiddeld.

Vermogenscriminaliteit

De Kruiskamp scoort niet gunstig, niet ongunstig op het thema vermogenscriminaliteit. Ook de
drie deelthema’s hebben een niet gunstige, niet ongunstige score. Wat hierbij opvalt is dat relatief
veel respondenten aangeven dat auto-inbraken en fietsdiefstallen voorkomen in hun buurt, terwijl
de politie hier relatief weinig misdrijven van registreert. Bij het deelthema woninginbraken valt op
dat ten opzichte van 2019 respondenten minder woninginbraken in hun buurt ervaren.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een ongunstige score. In de Kruiskamp ervaren respondenten
relatief veel overlast van rondhangende jongeren in hun buurt. Ook is dit iets toegenomen ten
opzichte van 2019. Daarnaast registreerde de politie er meer incidenten van jongerenoverlast.
Tijdens de coronapandemie registreerde de politie in 2020 en 2021 meer incidenten van
jongerenoverlast dan in de jaren daarvoor (zie §4.2). In de Kruiskamp steeg het aantal incidenten
van jongerenlast tussen 2019 en 2020 van 3,0 naar 10,4 per 1.000 inwoners, waarna dit weer
iets daalde naar 10,1 incidenten per 1.000 inwoners in 2021. Ook gemiddeld in de gemeente
werd er meer jongerenoverlast geregistreerd. Dit steeg tussen 2019 en 2021 van 5,5 naar 10,5
incidenten per 1.000 inwoners. Ook het deelthema onveilig voelen bij jeugd heeft een ongunstige
score. In de Kruiskamp voelen respondenten zich onveiliger in de buurt van groepen jongeren
dan gemiddeld in de gemeente.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort de Kruiskamp ongunstig. In de Kruiskamp voelt 6% van de
respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 33% soms. Op basis van de
antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig voelen in de buurt
berekend. Deze score is ongunstig in vergelijking met gemiddeld in de gemeente. Daarnaast
vertonen respondenten uit de Kruiskamp meer vermijdingsgedrag dan gemiddeld. Denk hierbij
aan de deur ’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of omlopen/omrijden om
onveilige plekken in de buurt te vermijden. Ten opzichte van 2019 geven respondenten vaker aan
om te lopen of om te rijden om onveilige plekken te vermijden.
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12. Engelen
In 2021 heeft Engelen een gunstige veiligheidsscore. Dit was ook zo in 2019. Drie thema’s
hebben een zeer gunstige score: sociale veiligheid, geweld en onveilig voelen. De andere
thema’s hebben een gunstige score. Hieronder bespreken we per thema de belangrijkste
resultaten.

Algemene veiligheid

Het thema algemene veiligheid gaat over het overkoepelend veiligheidsbeeld. Engelen scoort
hierop gunstig. Zo vinden er in de wijk minder misdrijven plaats dan gemiddeld in de gemeente.
Misdrijven betreffen relatief zware strafbare feiten, zoals diefstal, mishandeling of vernieling. Ook
respondenten zijn tevreden over de veiligheid in Engelen. De veiligheid in de buurt krijgt het
rapportcijfer 8,1. De perceptie van respondenten over het plaatsvinden van criminaliteit in hun
buurt is ten opzichte van 2019 verbeterd, waardoor dit deelthema nu gunstig scoort in plaats van
niet gunstig, niet ongunstig.

Woonomgeving

Engelen scoort gunstig op het thema woonomgeving. Respondenten zijn er positiever over de
parkeergelegenheid en verkeersveiligheid in hun buurt dan gemiddeld in de gemeente. Ook de
score voor verloedering is gunstig. Zo geven in Engelen minder respondenten dan gemiddeld
aan dat er in hun buurt wel eens sprake is van rommel op straat, vernieling van straatmeubilair en
bekladde muren of gebouwen.

Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. Engelen scoort hierop zeer gunstig. Zo registreert de politie in
Engelen relatief weinig incidenten van burengerucht (zoals burenruzies), overlast door personen
met verward gedrag, overlast door daklozen en alcohol-/ drugsoverlast. Ook ervaren de
respondenten hier relatief weinig overlast van.
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Geweld

Engelen heeft een zeer gunstige score op het thema geweld. Relatief weinig inwoners geven aan
dat er wel eens bedreigingen en mishandelingen plaatsvinden in hun buurt. Daarnaast registreert
de politie er minder bedreigingen en mishandelingen dan gemiddeld in de gemeente.

Vermogenscriminaliteit

Engelen scoort gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. De deelthema’s woninginbraak en
fietsdiefstal hebben een gunstige score. Ten opzichte van 2019 geven respondenten minder vaak
aan dat dit voorkomt in hun buurt dan in 2019. Ook zijn er ten opzichte van 2019 minder
woninginbraken in Engelen geregistreerd. In Engelen waren er afgelopen jaar minder
woninginbraken en fietsdiefstallen dan gemiddeld in de gemeente. Het deelthema auto-inbraak
scoort niet gunstig, niet ongunstig. In Zuidoost worden ongeveer evenveel auto-inbraken
geregistreerd als gemiddeld in de gemeente. Ook de ervaring van respondenten is er redelijk
gemiddeld.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een gunstige score. Respondenten ervaren relatief weinig
overlast van groepen jongeren in de buurt. Ook voelen relatief weinig respondenten zich onveilig
op plekken waar groepen jongeren rondhangen. Daarnaast registreert de politie in Engelen
minder incidenten van jongerenoverlast dan gemiddeld in de gemeente. Wel is het aantal
incidenten van jongerenoverlast ten opzichte van 2019 gestegen. Tijdens de coronapandemie
registreerde de politie in 2020 en 2021 meer incidenten van jongerenoverlast dan in de jaren
daarvoor (zie §4.2). In Engelen steeg het aantal incidenten van jongerenoverlast tussen 2019 en
2020 van 0,9 naar 7,3 per 1.000 inwoners, waarna het weer daalde naar 6,2 incidenten per 1.000
inwoners in 2021. Ook gemiddeld in de gemeente werd er meer jongerenoverlast geregistreerd.
Dit steeg tussen 2019 en 2021 van 5,5 naar 10,5 incidenten per 1.000 inwoners.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort Engelen zeer gunstig. In Engelen voelt 2% van de
respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 6% soms. Op basis van de
antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig voelen in de buurt
berekend. Deze score is in Engelen zeer gunstig. Daarnaast  vertonen respondenten uit Engelen
beduidend minder vermijdingsgedrag dan gemiddeld. Denk hierbij aan de deur ’s avonds niet
opendoen omdat men dat niet veilig vindt of omlopen/omrijden om onveilige plekken in de buurt
te vermijden.
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13. Nuland
In 2021 heeft Nuland een gunstige veiligheidsscore. Dit was ook zo in 2019. Twee thema’s
hebben een zeer gunstige score: geweld en jeugd & veiligheid. De andere thema’s hebben een
gunstige score. Hieronder bespreken we per thema de belangrijkste resultaten.

Algemene veiligheid

Het thema algemene veiligheid gaat over het overkoepelend veiligheidsbeeld. Nuland scoort
hierop gunstig. Zo vinden er in de wijk minder misdrijven plaats dan gemiddeld in de gemeente.
Misdrijven betreffen relatief zware strafbare feiten, zoals diefstal, mishandeling of vernieling.
Tussen 2019 en 2021 daalde het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt, van een 7,5 naar
een 7,2, waardoor dit deelthema nu niet gunstig, niet ongunstig scoort. Daarentegen is de
perceptie van respondenten over het plaatsvinden van criminaliteit in hun buurt ten opzichte van
2019 verbeterd, waardoor dit nu gunstig scoort.

Woonomgeving

Nuland scoort gunstig op het thema woonomgeving. Ook de score voor het deelthema
verloedering is gunstig. Zo geven in Nuland minder respondenten dan gemiddeld aan dat er in
hun buurt wel eens sprake is van rommel op straat, vernieling van straatmeubilair en bekladde
muren of gebouwen. De score voor het deelthema parkeren & verkeer is niet gunstig, niet
ongunstig. De verkeersveiligheid wordt ongeveer hetzelfde beoordeeld als gemiddeld in de
gemeente. Volgens wijkprofessionals geven inwoners aan dat er onveilige verkeerssituaties zijn
bij het kruispunt Zandstraat/Prins Bernhardplein en de Schotsheuvel. Wel zijn respondenten
positiever over de parkeergelegenheid in hun buurt dan gemiddeld in de gemeente.
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Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. Nuland scoort hierop zeer gunstig. Zo registreert de politie in
Nuland relatief weinig incidenten van burengerucht (zoals burenruzies), overlast door personen
met verward gedrag, overlast door daklozen en alcohol-/ drugsoverlast. Ook ervaren de
respondenten hier relatief weinig overlast van. Uitzondering hierop is dronken mensen op straat.
Respondenten geven ongeveer even vaak als gemiddeld in de gemeente aan dat dit wel eens
voorkomt in hun buurt.

Geweld

Nuland heeft een zeer gunstige score op het thema geweld. Relatief weinig inwoners geven aan
dat er wel eens bedreigingen en mishandelingen plaatsvinden in hun buurt. Daarnaast registreert
de politie er minder bedreigingen en mishandelingen dan gemiddeld in de gemeente.

Vermogenscriminaliteit

Nuland scoort gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. Ook de deelthema’s auto-inbraak en
fietsdiefstal hebben een (zeer) gunstige score. Dit komt omdat hier relatief weinig misdrijven van
worden geregistreerd in Nuland. Ook is het aantal auto-inbraken afgenomen ten opzichte van
2019. Respondenten geven ook (iets) minder dan gemiddeld aan dat auto-inbraken en
fietsdiefstallen voorkomen in hun buurt. Het aantal woninginbraken is in Nuland hoger dan
gemiddeld in de gemeente. Ook respondenten geven vaker dan gemiddeld aan dat dit voorkomt
in hun buurt. Desondanks is de score voor het deelthema woninginbraak nog steeds niet gunstig,
niet ongunstig.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een zeer gunstige score. Respondenten ervaren relatief
weinig overlast van groepen jongeren in de buurt. Daarnaast voelen relatief weinig respondenten
zich onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen. Ook de politie registreert weinig
incidenten van jongerenoverlast in Nuland. Dit is nauwelijks veranderd in de afgelopen jaren. Dit
is opvallend omdat in de meeste andere wijken/dorpen in de gemeente tijdens de
coronapandemie meer jongerenoverlast werd geregistreerd door de politie. Gemiddeld in de
gemeente nam het aantal incidenten van jongerenoverlast tussen 2019 en 2021 met 91% toe.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort Nuland zeer gunstig. In Nuland voelt 1% van de
respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 8% soms. Op basis van de
antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig voelen in de buurt
berekend. Deze score is in Nuland zeer gunstig. In 2019 was dit nog gunstig. Daarnaast
vertonen respondenten uit Nuland minder vermijdingsgedrag dan gemiddeld. Denk hierbij aan de
deur ’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of omlopen/omrijden om onveilige
plekken in de buurt te vermijden.
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14. Vinkel
In 2021 heeft Vinkel een gunstige veiligheidsscore. Dit was ook zo in 2019. Drie thema’s hebben
een zeer gunstige score: sociale veiligheid, jeugd & veiligheid en onveilig voelen. De andere
thema’s hebben een gunstige score. Hieronder bespreken we per thema de belangrijkste
resultaten.

Algemene veiligheid

Het thema algemene veiligheid gaat over het overkoepelend veiligheidsbeeld. Vinkel scoort
hierop gunstig. Zo vinden er in de wijk minder misdrijven plaats dan gemiddeld in de gemeente.
Misdrijven betreffen relatief zware strafbare feiten, zoals diefstal, mishandeling of vernieling. Wel
is het aantal misdrijven ten opzichte van 2019 iets toegenomen (+8%), waardoor dit deelthema in
2021 net niet gunstig, niet ongunstig scoort, in plaats van gunstig.  Respondenten zijn tevreden
over de veiligheid in Vinkel. De veiligheid in de buurt krijgt het rapportcijfer 7,9. Verder hebben de
respondenten een positiever oordeel over het voorkomen van criminaliteit in hun buurt dan
gemiddeld in de gemeente.

Woonomgeving

Vinkel scoort gunstig op het thema woonomgeving. Respondenten zijn er positiever over de
parkeergelegenheid en verkeersveiligheid in hun buurt dan gemiddeld in de gemeente. Ook de
score voor verloedering is gunstig. Zo geven in Vinkel minder respondenten dan gemiddeld aan
dat er in hun buurt wel eens sprake is van rommel op straat, vernieling van straatmeubilair en
bekladde muren of gebouwen.

Sociale veiligheid

Het thema sociale veiligheid betreft overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen, zoals
psychische klachten of verslaving. Vinkel scoort hierop zeer gunstig. Zo registreert de politie in
Vinkel relatief weinig incidenten van burengerucht (zoals burenruzies), overlast door personen
met verward gedrag, overlast door daklozen en alcohol-/ drugsoverlast. Ook ervaren de
respondenten hier relatief weinig overlast van.
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Geweld

Vinkel heeft een zeer gunstige score op het thema geweld. Relatief weinig inwoners geven aan
dat er wel eens bedreigingen en mishandelingen plaatsvinden in hun buurt. Daarnaast registreert
de politie er minder bedreigingen en mishandelingen dan gemiddeld in de gemeente.

Vermogenscriminaliteit

Vinkel scoort gunstig op het thema vermogenscriminaliteit. In 2019 was dit nog niet gunstig, niet
ongunstig. Ook de deelthema’s auto-inbraak en fietsdiefstal hebben een gunstige score. Dit komt
omdat respondenten (iets) minder vaak aangeven dat dit voorkomt in hun buurt dan gemiddeld in
de gemeente. Het aantal auto-inbraken en fietsdiefstallen is ten opzichte van 2019 iets
afgenomen. Tevens zijn er relatief weinig fietsdiefstallen in Vinkel. Het aantal woninginbraken is
in Vinkel hoger dan gemiddeld in de gemeente. Ook respondenten geven iets vaker dan
gemiddeld aan dat dit voorkomt in hun buurt. Desondanks is de score voor het deelthema
woninginbraak nog steeds niet gunstig, niet ongunstig.

Jeugd & veiligheid

Het thema jeugd & veiligheid heeft een zeer gunstige score. Respondenten ervaren relatief
weinig overlast van groepen jongeren in de buurt. Daarnaast voelen relatief weinig respondenten
zich onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen. Ook de politie registreert weinig
incidenten van jongerenoverlast in Vinkel. Dit is nauwelijks veranderd in de afgelopen jaren. Dit is
opvallend omdat in de meeste andere wijken/dorpen in de gemeente tijdens de coronapandemie
meer jongerenoverlast werd geregistreerd door de politie. Gemiddeld in de gemeente nam het
aantal incidenten van jongerenoverlast tussen 2019 en 2021 met 91% toe.

Onveilig voelen

Op het thema onveilig voelen scoort Vinkel zeer gunstig. In 2019 was dit nog gunstig. In Vinkel
voelt 4% van de respondenten zich vaak onveilig in de eigen buurt en nog eens 6% soms. Op
basis van de antwoorden die respondenten hebben gegeven is de buurtscore voor onveilig
voelen in de buurt berekend. Deze score is in Vinkel gunstig. Wel is deze score nu iets lager dan
in 2019. Daarnaast  vertonen respondenten uit Vinkel minder vermijdingsgedrag dan gemiddeld.
Denk hierbij aan de deur ’s avonds niet opendoen omdat men dat niet veilig vindt of
omlopen/omrijden om onveilige plekken in de buurt te vermijden. Het resultaat hiervan is
verbeterd ten opzichte van 2019.
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Bijlage A: Doelstellingen IVP en Begroting
In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) en de Begroting zijn doelstellingen opgenomen ten aanzien
van veiligheidsgevoelens, overlast en criminaliteit. Hieronder wordt per doelstelling aangegeven
uit welk veiligheidsplan deze afkomstig is. Bij de doelstellingen staat ook vermeld uit welke bron
de gegevens afkomstig zijn: politie (P) of de tweejaarlijkse vragenlijst Leefbaarheid & Veiligheid
(L&V).

Br
on

IV
P

Be
gr

ot
in

g

In 2022 zijn er max. 60 misdrijven per 1.000 inwoners P v
In 2022 is het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt min. een 7,3 L&V v v
In 2022 ervaart max. 4% van de inwoners vaak overlast van buurtbewoners L&V v
In 2022 zijn er max. 4 incidenten van overlast door personen met verward gedrag per
1.000 inwoners

P v

In 2022 zijn er max. 6,0 woninginbraken per 1.000 woningen P v
In 2022 zijn er max. 6,5 diefstallen uit/vanaf auto’s per 1.000 inwoners P v v
In 2022 zijn er max. 1,3 diefstallen van motorvoertuigen per 1.000 inwoners P v
In 2022 is het gemeentelijke rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt min. een 7,3 L&V v v
In 2022 hebben alle buurten een rapportcijfer van min. 6,0 voor de veiligheid in de buurt L&V v
In 2022 vindt max. 9% van de inwoners dat er veel criminaliteit plaatsvindt in hun buurt L&V v
In 2022 voelt max. 2% van de inwoners zich vaak onveilig rondom
uitgaansgelegenheden

L&V v v

In 2022 ervaart max. 2% van de inwoners vaak overlast van horecagelegenheden in de
buurt

L&V v v

In 2022 zijn er max. 4,8 incidenten van overlast jeugd per 1.000 inwoners P v v
In 2022 ervaart max. 4,5% vaak overlast van groepen jongeren de buurt L&V v v
In 2022 voelt max. 5% van de inwoners zich vaak onveilig op plekken waar groepen
jongeren rondhangen

L&V v
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Bijlage B: Onderzoeksverantwoording

1. Bronnen
De veiligheidsmonitor is gebaseerd op twee basisbronnen: de vragenlijst Leefbaarheid & Veiligheid
en politiegegevens. Afhankelijk van het onderwerp zijn er ook nog andere bronnen gebruikt. De
meest recente cijfers hebben betrekking op het jaar 2021. Waar dit niet het geval is, wordt dit
aangegeven. Hieronder worden de belangrijkste bronnen kort besproken.

Vragenlijst Leefbaarheid & Veiligheid

Iedere twee jaar wordt de vragenlijst Leefbaarheid & Veiligheid uitgezet. Hierin wordt
respondenten gevraagd naar hun mening over de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt. Via
een steekproeftrekking uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners uitgenodigd om aan
dit onderzoek deel te nemen. 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. In enkele buurten waar de
respons achterbleef is naar (een deel van de respondenten) een tweede herinneringsbrief
gestuurd met een ingekorte versie van de vragenlijst. Deze werkwijze leverde een respons op
van 25%.

Daarnaast konden inwoners de vragenlijst ook invullen via een zogenaamde ‘open link’. Hierbij
konden ook inwoners die géén uitnodiging hebben gekregen voor het onderzoek, de vragenlijst
invullen. Hier is actief reclame voor gemaakt, zoals via sociale media.

In totaal hebben ruim 5.000 personen de vragenlijst ingevuld. 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 ervoor te zorgen dat de respons 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 verbetert de representativiteit van het onderzoek.

In de veiligheidsmonitor 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. De resultaten worden
meegenomen als minimaal 25 respondenten een vraag hebben beantwoord.

Politiegegevens

De politiegegevens zijn afkomstig uit de Basisvoorziening Handhaving (BVH) of uit het open data
portaal van de politie (data.politie.nl). 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’ en ‘inbraak/diefstal in schuur/ garage e.d.’;
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 fietsdiefstal 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, dorpen en
buurten.
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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’.

We presenteren de politiegegevens voor wijken en buurten met minimaal 500 inwoners of minimaal
250 huishoudens. De buurten met minder inwoners/huishoudens noemen we alleen wanneer er
sprake is van een opvallend hoog aantal misdrijven/incidenten.

In de buurt Orthenpoort ligt het politiebureau. Op dit adres (Vogelstraat) worden regelmatig
misdrijven/incidenten geregistreerd, die ergens anders hebben plaatsgevonden. Hierdoor kan er
sprake zijn van een vertekend beeld over de veiligheid in de buurt.

2. Profieltaarten
Deel 2 van de veiligheidsmonitor gaat in op de veiligheidssituatie van wijken en
aandachtsbuurten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van profieltaarten. Deze worden samengesteld
op basis van de vragenlijst leefbaarheid & veiligheid en politiecijfers. Met een profieltaart kunt u in
één oogopslag zien hoe een wijk of buurt ervoor staat op het gebied van veiligheid. De
profieltaart laat de resultaten zien voor uiteenlopende thema’s, zoals geweld,
vermogenscriminaliteit en onveilig voelen (zie voorbeeld hieronder).

a

c

b
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De profieltaarten bestaan uit drie onderdelen:

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

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

c) De buitenste ring
In de buitenste ring staan in totaal 18 deelthema’s. Ieder deelthema is gebaseerd op het
gemiddelde van een of meerdere indicatoren. Daarbij is gekozen voor een mix van ‘objectieve’
(politieregistraties) als ‘subjectieve’ (vragenlijst) gegevens.

De profieltaart wordt van buiten naar binnen opgebouwd: van indicatoren werken we toe naar een
deelthema, van deelthema’s naar een thema en van thema’s naar een totaalscore.

Indicatoren
Het startpunt voor het samenstellen van de profieltaarten zijn de indicatoren. De indicatoren zijn
afkomstig uit twee bronnen:
 Politie
 Vragenlijst leefbaarheid & veiligheid (L&V)

Cijfers van de politie presenteren we per 1.000 inwoners/woningen. Vanuit de vragenlijst
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 100-
puntsschaal 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

 Vragen over parkeergelegenheid en verkeersveiligheid:
o Zeer tevreden = 0
o Tevreden = 25
o Niet tevreden, niet ontevreden = 50
o Ontevreden = 75
o Zeer ontevreden = 100

Vervolgens is per indicator de gemiddelde buurtscore berekend.
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Berekening profieltaart
In de profieltaarten wordt gebruik gemaakt van indicatoren, deelthema’s, thema’s en een
totaalscore.

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)31. Op basis hiervan worden de indicatoren ingedeeld naar kwintielen; vijf gelijke groepen
die vallen binnen de grenzen van de vastgestelde minimum- en maximum-waarde. 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 kwintielen berekenen we de scores voor de deelthema’s, thema’s en de
totaalscore:
 Deelthema’s: gemiddelde score van de indicatoren
 Thema’s: gemiddelde score van de deelthema’s
 Totaalscore: gemiddelde score van de thema’s

31 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 9: Samenstelling profieltaart en indeling kwintielen per indicator
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Bijlage C: Overzichtskaart wijken en buurten


	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Inleiding
	Deel 1: Veiligheidssituatie gemeente 's-Hertogenbosch
	1. Overkoepelend veiligheidsbeeld
	1.1 Algemene indicatie objectieve veiligheid
	1.2 Algemene indicatie subjectieve veiligheid


	2. Veilige en leefbare wijken en buurten
	2.1 Overlast en geweld op het snijvlak van Zorg & Veiligheid
	2.1.1 Woonoverlast
	2.1.2 Overlast van verwarde personen en daklozen
	2.1.3 Alcohol- en drugsoverlast
	2.1.4 Huiselijk geweld
	2.1.5 Aanpak overlast en geweld op het snijvlak van zorg & veiligheid

	2.2 Vermogenscriminaliteit en High Impact Crimes
	2.2.1 Vermogenscriminaliteit
	2.2.2 High Impact Crimes
	2.2.3 Preventie en repressie
	2.2.4 Fraude en online criminaliteit

	2.3 Wijkgerichte aanpak
	2.3.1 Leefbaarheid woonbuurt
	2.3.2 Veiligheidsbeleving
	2.3.3 Aanpak


	3. Veilig uitgaan en veilige evenementen
	3.1 Ervaren overlast en onveilig voelen
	3.2 Algemene indicatie objectieve veiligheid Binnenstad
	3.3 Geweldsmisdrijven
	3.4 Overlast
	3.5 Maatregelen

	4. Problematische jeugd en jeugdgroepen
	4.1 Ervaren overlast en onveilig voelen
	4.2 Geregistreerde jongerenoverlast
	4.3 Verwijzing naar bureau HALT
	4.4 Aanpak jongerenoverlast

	5. Ondermijning
	5.1 Ondermijning
	5.2 Drugscriminaliteit
	5.3 Bibob

	6. Overige strategische thema's
	6.1 Veilig winkelgebied, veilige bedrijventerreinen
	6.2 Verkeersveiligheid
	6.3 Brandveiligheid, externe veiligheid en crisisbeheersing
	6.4 Polarisatie en radicalisering
	6.5 Informatieveiligheid
	6.6 Veilige Publieke Taak (VPT)
	6.7 Ambtelijke en bestuurlijke integriteit

	7. Functioneren gemeente en politie
	7.1 Gemeente
	7.2 Politie

	Deel 2: Veiligheidssituatie wijken en aandachtsbuurten
	1. Binnenstad
	1.1 Binnenstad centrum
	1.2 Binnenstad oost
	1.3 Het Zand

	2. Zuidoost
	2.1 De Gestelse buurt

	3. Graafsepoort
	3.1 Hinthamerpoort zuid
	3.2 Graafsebuurt zuid

	4. Muntel/Vliert
	5. Rosmalen zuid
	6. Rosmalen noord
	7. De Groote Wielen
	8. Empel
	9. Noord
	9.1 De Hambaken
	9.2 De Sprookjesbuurt
	9.3 De Muziekinstrumentenbuurt
	9.4 De Edelstenenbuurt
	9.5 Orthen west

	10. Maaspoort
	11. West
	11.1 Boschveld
	11.2 De Schutskamp
	11.3 De Kruiskamp

	12. Engelen
	13. Nuland
	14. Vinkel

	Bijlage A: Doelstellingen IVP en Begroting
	Bijlage B: Onderzoeksverantwoording
	Bijlage C: Overzichtskaart wijken en buurten

