
Zichtbaarheid in de wijk (Jeugd, meldingen, 
sneller opmerken, aanspreekpunt)

Communicatie (social media, heel de straat 

informeren)

Verlichting/afval/groenvoorziening/wegen

Bewustwording

Parkeren/verkeersoverlast

Geen posters plaatsen of eerder weghalen

Overig

Indirect geïnformeerde inwoners

Wijkagent/melden/zichtbaarheid

Verbetering van communicatie

Groenvoorziening/wegen/afval/ 
verlichting/hondenpoep

Parkeren/verkeersoverlast

Bewustwording

Posters/onbedoelde betrokkenheid

Overig

Direct geïnformeerde inwoners

18,5

7,9

6,3

5,3

5,3

21,2

35,5

24,1

8,9

7,3

4,7

4,2

17,8

33

% %

Factsheet Impact 
sluiting drugspanden

2018 - 2020

De afgelopen jaren hebben de politie en de gemeente meer tijd 
geïnvesteerd in communicatie met elkaar en met de inwoners en 
ondernemers om het veiligheidsgevoel te verbeteren. Het veilig-
heidsbeleid 2019 – 2022 loopt nu twee jaar. Gemeente en politie zijn 
benieuwd of de vernieuwde communicatiestrategie rondom zichtbare 
acties in de wijken leidden tot minder onveiligheidsgevoelens. 
Met de resultaten van dit onderzoek kan de strategie worden 
aangepast en kan de gemeente indien nodig bijsturen.  

Effect veiligiheidsbeleving onder direct en indirect 
geïnformeerde inwoners
Om het effect van de veiligheidsbeleving te meten heeft het onder-
zoek plaatsgevonden onder 378 personen. De enquêtes zijn bijna 
allemaal fysiek afgenomen.
Direct geïnformeerde inwoners  
Dit zijn inwoners die een bewonersbrief hebben ontvangen na een  
ontmanteling van een drugspand: 189 personen.
Indirect geïnformeerde inwoners 
Dit zijn inwoners die geen bewonersbrief hebben ontvangen na een 
ontmanteling van een drugspand: 191 personen.

Voelde u zich veiliger of onveiliger na de  
verkregen bewonersbrief?

Veiliger

Onveiliger

Weet ik niet

Direct geïnformeerde inwoners 

Heeft de bewonersbrief effect gehad op uw 
veiligheidsbeleving?

Ja, op een positieve manier 

Ja, op een negatieve manier 

Nee

Weet ik niet

Voelde u zich veiliger of onveiliger na de verkregen informatie?

Weet het niet

Niet goed genoeg op de hoogte gehouden

Bewoners die zich niet onveilig voelen

Bang om slachtoffer te worden of de vondst 

was dicht bij hun woning

Fijn dat er iets aan gedaan is

Zelf achteraan moeten gaan

Te ver van hun huis af of de 
communicatie  was goed genoeg

Wonen in de buurt of straat en  
hebben geen informatie ontvangen

Door buurtbewoners op de hoogte 
gebracht 

Heeft u iets gemist in de communicatie?

Heeft het communicatiemiddel effect gehad op uw 
veiligheidsbeleving, zo ja waarom?

Door welk communicatiemiddel bent u op de 
hoogte gebracht?

Te weinig informatie

Voelen zich niet betrokken bij de gemeente 
of voelen zich een ‘’buitenwijk’’

Mensen schrikken ervan

Imago van de straat gaat erop achteruit

Overig (inwoners die ‘’nee’’ of niet  
hebben geantwoord)

Indirect geïnformeerde inwoners

K   Duinkoerier

K   Pers

K   Social media

K   Internetpagina 
      van de gemeente

K   Ik ben er zelf 
      achteraan gegaan

K   Andere

Imago wijk
Alerter of vertrouwen in de  

mens is minder
Is geschrokken dat het zo 

dichtbij komt 
Inwoners wisten al wat daar 

gebeurde

Dingen gemist van de gemeente

Angstig vanwege de kinderen of 
brandveiligheid

Overig 

24,3%

K   Ja, op een  
      positieve manier

K   Ja, op een  
      negatieve manier

K   Nee

K   Weet ik niet

Impact drugspanden 
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4

9

32

8 3

33

23
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Heeft de gevonden hennepkwekerij/drugspand effect gehad 
op uw veiligheidsbeleving?

Inwoners die indirect 
zijn geïnformeerd

Ja, 
op een 

negatieve 
manier

56%

Bent u tevreden over het optreden van de verschillende partners?

Direct geïnformeerde inwoners

Zeer tevreden

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Zeer  ontevreden

Weet ik niet

Zeer tevreden

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Zeer  ontevreden

Weet ik niet

Indirect geïnformeerde inwoners

Ja

Nee

Weet ik niet

Veiliger

Onveiliger

Weet ik niet

Welk effect heeft bewonersbrieven op inwoners?

De bewonersbrieven hebben een positief effect op de veiligheidsbeleving van inwoners. 
Inwoners voelen zich door de brieven gehoord, veiliger en beter geïnformeerd. Inwoners 
vinden het prettig om te weten dat de politie en de gemeente bezig zijn met het bestrijden 
van criminaliteit, informatie te verkrijgen over wat in hun straat gebeurt en de reden voor 
de hoeveelheid politie in de straat.  

Aanbevelingen   
  
Aan de respondenten is gevraagd wat de gemeente Loon op zand nog meer kan doen om 
de veiligheidsbeleving te verbeteren.  
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Inwoners die direct 
zijn geïnformeerd

Ja, 
op een 

negatieve 
manier

69%
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24%

15,9

14,8

10,6

6,9

4,8

22,7

15

63

15

65

15

6,8

5,2

46,6

35,6

Aantal personen

Aantal personen

%

%

% %

%

25

62

26,2

23,0

19,4

31,4

22,5

21,5

21,5

5,2

29,3 
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100

52

19

13

14

26

69

14

24

17

18

67% 50%

5,8%

10996

104
74

Aantal personen Aantal personen

%

Evaluatie 
strategische koers 
Veiligheidsbeleid 
2019 - 2022

‘Samen signaleren, samen voor een schone en veilige gemeente’. 

Inwoners en ondernemers zijn actief en melden vormen van 
overlast via onze meldpunten, onze partners of fysiek op het 
gemeentehuis. Daar zijn we ze dankbaar voor. Want inwoners 
en ondernemers zijn onze oren en ogen in de wijk. Alleen als 
wij meldingen van simpele vormen van overlast snel en adequaat 
oppakken creëren we vertrouwen. Het vertrouwen dat inwoners 
nodig hebben om verdachte situaties en vormen van onder-
mijnende criminaliteit te melden. Tekst Focusblad 2021.

Conclusie

* 

Created by Tyler Gobberdiel
from the Noun Project

Created by Sarah Klimkowski
from the Noun Project

J   Boa’s en politie zichtbaar in de wijk (bijvoorbeeld  
fietsend)

J   Uitvoering vastgesteld beleid

J   Informeren over vervolg gebruik woning 
(verschil koop- en huurwoningen; eigenaar komt terug)

J   Drugslab; impact niet onderschatten

J   Adequater reageren op meldingen openbare ruimte*

Zichtbare aanwezigheid 
in de wijken.


