
Kernboodschap van presentaties over veiligheidsbeleving 
 
Tara: 
 
Belangrijkste boodschap: 
 

 Meer politieagenten inzetten op de fiets zodat ze toegankelijker zijn en minder bedreigend 
overkomen (vooral voor de mensen die liever minder politie zien omdat ze het gevoel hebben dat ze 
constant in de gaten worden gehouden) 

 Meer cameratoezicht en/of borden waarop staat dat er cameratoezicht aanwezig is. Bijna alle mensen 
gaven aan dat het veiliger zou worden met meer cameratoezicht (kanttekening: veel mensen voelen 
zich niet onveilig op de Pleinweg maar ze denken wel dat het onveilig is) 

 
Opvallendste uitspraken van respondenten: 

 Een man van Marokkaanse afkomst (bewoner): “mijn kind laat ik nu niet alleen in de speeltuin spelen 
omdat er geen cameratoezicht is en er vaak negroïde mannen hangen bij de speeltuin. Met 
cameratoezicht zouden ze van mij wel alleen in de speeltuin mogen spelen.” 

 Een man van Afrikaanse afkomst (bewoner): “Afrikanen zijn gewend om zomaar hun afval overal neer 
te gooien dus als daar niks van gezegd wordt dan doen ze dat hier ook. Ze zouden eigenlijk op 
opvoedcursus moeten, omdat de opvoeding in Afrika heel anders is dan in Nederland. Het zou goed 
zijn als er meer Nederlanders zouden wonen want dan passen ze zich meer aan. Nu gaat iedereen om 
met mensen van hun eigen afkomst en doen ze alsof ze nog in Afrika zijn.” 

 
Bas: 
 
Belangrijkste boodschap: 
 

 Schoon, heel, veilig & betrouwbare professionals  Sociale samenhang, onderling vertrouwen  
Sociale controle, actieve bewonersinzet = Leefbare en veilige buurten. 

 
Opvallendste uitspraken van respondenten: 

 (Bewoner) “Ik breng mijn vuilniszak naar de overkant als de vuilnisbak voor mijn huis vol is, andere 
bewoners doen dit niet.” 

 
Arieke: 
 
Belangrijkste boodschap: 
 
In de literatuur over veiligheidsbeleving wordt onderscheid gemaakt tussen: Gedrag (mijden, beveiligen en 
controle), gevoel (angst, alert zijn) en perceptie (kennis van (on)veiligheid en duiding). Aanbevelingen: 

 Betere/meer verlichting met name in donkere portieken. Mensen geven aan donkere plekken te 
mijden. Ook zorgt het aanbrengen van meer verlichting voor een aantrekkelijker straatbeeld.  

 Verkeersveiligheid. Betere fietspaden, oversteekplaatsen, stoplichten etc. 
 
Marijn:  
 
Belangrijkste boodschap: 

 Probeer een cultuur van kennen en gekend worden te creëren (hoe lastig dat ook is). De inzet van 
meer formeel toezicht is een mogelijke oplossing maar het pakt niet de kern van de problematiek aan. 
Het organiseren van (straat)activiteiten kan hopelijk bijdragen aan verbeterde sociale bindingen en 
het gevoel deel uit te maken van een groep (de buurt). Probeer om (eventueel in samenwerking met 
meerdere verenigingen van eigenaren) iets te doen aan de hoge verhuismobiliteit. Wanneer bewoners 
er voor langere tijd wonen is de behoefte om sociale bindingen aan te gaan een stuk groter. Denk 
goed na over de vraag wat nu precies de belangrijkste oorzaak van het probleem is en ga hiermee aan 
de slag.  

 



Opvallendste uitspraken van respondenten: 

 (Bewoner) “Wanneer er meer blanken in de wijk wonen gedragen de etnische minderheden zich beter 
omdat ze weten dat Nederland aan het toebehoort. Daarom passen ze zich aan.”  

 Antwoord van een respondent (bewoner, meer dan 10 jaar) op de vraag of hij de Pleinweg in de 
avond/nacht mijdt: “Jazeker, de nacht is voor de inbrekers en hoeren.”  

 (Bewoner, meer dan 4 jaar) “Iedereen heeft z’n eigen leven”.  

 (Bewoner, meer dan 4 jaar ) “Je kan zelfs een schaap slachten, niemand maakt het wat uit. Het 
groepsgevoel is er gewoon niet.”  

 

 
Wij wensen jullie veel succes!  


