
Kernboodschap van presentaties over sociale controle en sociale cohesie 

 

Rens: 

 

De subjectieve veiligheid bij gebruikers van de Pleinweg is niet erg hoog. Er is duidelijk een verband 

tussen de gepercipieerde sociale controle en de beoordeling van veiligheid.  

 Om de subjectieve veiligheid te vergroten kan het waardevol zijn om te investeren in de 

sociale cohesie van de gebruikers van de Pleinweg. Zodra de gebruikers van de Pleinweg 

elkaar beter kennen zullen zij elkaar eerder aanspreken op ongewenst gedrag.  

 De sociale cohesie kan worden bevorderd door mensen elkaar te laten ontmoeten. Dit 

hoeven geen diepgaande ontmoetingen te zijn waarbij de gebruikers hun volledige 

levensverhalen aan elkaar vertellen. Een simpele hand en een praatje over het weer zijn al 

voldoende om de publieke familiariteit te vergroten.  

 Aanbeveling: richt de openbare ruimte zo in dat het voor de gebruikers van de Pleinweg 

makkelijker wordt om elkaar te ontmoeten. Ten eerste moeten de bestaande voorzieningen 

dan schoon en heel zijn. Vervolgens moet er worden geïnvesteerd in nieuwe voorzieningen 

bankjes of een buurtmoestuin zijn hier goede voorbeelden van. 

 

Opvallend citaat: 

‘’Als er wordt ingebroken loopt iedereen gewoon door. En als ze diegene kennen helpen ze mee. 

Niemand let hier op elkaar.’’ 

 

Wichard: 

 

De ruime meerderheid van de respondenten wil op individuele basis geen bijdrage leveren aan de 

fysieke en sociale overlast op de Pleinweg te Rotterdam. Ook menen zij dat anderen niet zullen 

ingrijpen wanneer zij vormen van criminaliteit zien gebeuren. Er is daarom een tekort aan 

individuele, en dus ook collectieve wil om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Ik denk 

gelijktijdig dat er ook geen gemeenschappelijk doel is. Aanbevelingen:  

 Zorg ervoor dat schoon, heel en veilig buurtdoelstellingen worden.  

 Door de briljantjes uit de wijk te herkennen en te erkennen kan er een collectieve wil 

ontstaan om kleine successen te boeken.  

 Zwerfvuil zou niet alleen door de gemeente opgeruimd moeten worden maar ook kunnen er 

mooie acties worden ondernomen (in combinatie met goed mediabeleid) om ten eerste de 

straat schoon te krijgen en ten tweede om iets aan het negatieve beeld van beide wijken te 

doen. 

 Borden met daarop afbeeldingen die gewenst gedrag laten zien: beelden kunnen een brug 

slaan tussen communicatieproblemen. 

  

Opvallend citaat:  

“Ik heb altijd mijn straat schoongeveegd met mijn bezem, maar werd voor gek uitgemaakt. Ze 

vroegen aan mij of ik gestoord was. Daarom ben ik er maar mee gestopt...” (bewoner Pleinweg). 

 

Britt: 

 

De sociale controle door anderen wordt algemeen laag ingeschat. De betrokkenheid bij de buurt van 

andere buurtbewoners wordt door respondenten ook laag ingeschat. Mensen verwijzen in dit 



verband voornamelijk naar de hondenpoep en vuil die andere buurtbewoners op straat achterlaten. 

Op de vraag wat de respondent zelf voor Pleinweg zou willen doen antwoorden ze zelf echter ook 

weinig tot niks te willen bijdragen. Ook is de ervaring met de etnische heterogeniteit op pleinweg 

uiteenlopend. Sommigen hebben geen vertrouwen in de sociale controle vanuit Antillianen of Polen 

en anderen zijn op de Pleinweg komen wonen vanwege de culturele diversiteit.  

 Respondenten bevelen op basis van het gebrek aan sociale interactie aan om meer horeca op 

de Pleinweg aan te brengen. 

Tot slot zijn er enkele respondenten die een positievere ervaring hebben met de sociale cohesie op 

pleinweg, of die aangeven door middel van vrijwilligerswerk of jongerenwerk iets te willen bijdragen 

aan de sociale cohesie van pleinweg.  

 Op basis van deze bevindingen adviseer ik om deze enthousiastelingen samen te brengen en 

hen de leiders te laten zijn van initiatieven. Initiatieven zoals een buurtcentrum aan de 

Pleinweg door en voor jongeren zijn ter sprake gekomen en het organiseren van een 

cultuurfestival waarbij de verschillende culturen van Pleinweg van elkaar kunnen proeven en 

leren.  

 

Opvallend citaat 

“De bewoners aan Pleinweg zijn vijandig. Iedereen weet wie wie is maar, iedereen zit in groepen en 

zoekt zijn eigen cultuur op” (bewoner Pleinweg). 

 

Fayola: 

 

Twee kernelementen uit het onderzoek: 

 Er moet meer kwalitatieve publieke ruimte komen (bij voorkeur gewoon buiten), plekken 

waar buurtgenoten samen kunnen komen, elkaar kunnen ontmoeten en korte gesprekken 

kunnen voeren, wat leidt tot een verhoogde publieke familiariteit en daardoor een betere 

veiligheidsbeleving. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van bankjes, hondenuitlaatstrook (waar 

nu de prikkelstruiken staan). 

 Het realiseren van functiemenging: mensen moet de Pleinweg niet alleen gebruiken voor 

boodschappen, maar ook zich om te recreëren, te shoppen, etc. Veel bewoners zitten 

voornamelijk binnen met gordijnen dicht, zij moeten naar buiten gelokt worden, 

bijvoorbeeld met behulp van activiteiten, en zij moeten zich prettiger voelen op straat en het 

daar gezellig vinden. Hierdoor zal ook de sociale cohesie en daardoor sociale controle 

verbeteren, wat leidt tot een beter veiligheidsgevoel 

 

Opvallend citaat:  

“Er is hier totaal geen sociale controle, een tijd geleden moest ik ‘inbreken’ in mijn eigen huis, omdat 

ik m’n sleutel was vergeten. Ik heb een half uur aan die deur gezeten en uiteindelijk door het raam 

naar binnen gegaan, niemand die er iets van zei die langsliep! Dat was voor mij op dat moment wel 

fijn dat ik me niet hoefde te verantwoorden, maar dat is toch te gek voor woorden?” (bewoner) 
 


