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1 INLEIDING 
1.1 INTRODUCTIE 
Het CCV heeft in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie verschillende onderzoeken 

uitgevoerd naar de mogelijkheden om de perceptie van overlast en veiligheid met de inzet van 

communicatie te beïnvloeden. Daarvoor zijn projecten en pilots in het land gezocht. Eén van de pilots is 

uitgevoerd in de gemeente Maastricht, waarin het Veilige Buurten Team (VBT) bewoners persoonlijk 

benadert om hen te activeren ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid en leefbaarheid 

van hun buurt. De verwachting is dat het persoonlijk benaderen van bewoners ervoor zorgt dat bewoners 

zich actiever opstellen en zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid en leefbaarheid van 

hun buurt. Daarnaast verwachten we dat bewoners zich, door deze actieve opstelling, meer betrokken 

voelen bij hun buurt en minder overlast ervaren, minder onveiligheidsgevoelens ervaren en meer 

vertrouwen krijgen in professionals in de wijk.  

1.2 ACHTERGROND 
DE VEILIGE BUURTEN AANPAK  

Gemeente Maastricht werkt in vijf (tot 2013 in vier) buurten volgens de Veilige Buurten Aanpak (VBA). Bij de 

VBA draait het allemaal om de eigen inbreng van buurtbewoners, oftewel burgerparticipatie. Professionals, 

die werkzaam zijn op het gebied van leefbaarheid, werken samen in een Veilige Buurten Team (VBT). Het 

VBT stemt intensief af met buurtbewoners over kansen in hun wijk, laat bewoners prioriteiten voor 

verbeterpunten stellen en werkt nauw samen met bewoners aan oplossingen voor geprioriteerde 

verbeterpunten. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk opruimen van brandgangen, het bedenken van een 

duurzame oplossing voor graffiti of het veiliger maken van schoolroutes. De samenwerking tussen het VBT en 

betrokken bewoners is in een van de VBA-buurten geformaliseerd in een leefbaarheidsgroep. Per onderwerp 

bekijkt de leefbaarheidsgroep hoe iets kan worden aangepakt en wie dit vervolgens gaat uitvoeren. Het is 

belangrijk dat bewoners hun eigen rol en verantwoordelijkheid oppakken. Wanneer bewoners een 

verbeterpunt aandragen en niemand is bereid dit gezamenlijk met de professionals op te pakken, dan ligt 

het actiepunt stil. Betrokkenheid van bewoners is daarmee een belangrijke randvoorwaarde. Het VBT wordt 

aangestuurd door een projectgroep VBT. Besluitvorming over de VBA vindt plaats in de regiegroep VBA.  

 

DOEL VAN DE VEILIGE BUURTEN AANPAK IN MAASTRICHT 

Het doel van de Veilige Buurten Aanpak in Maastricht is om samen met betrokken bewoners de leefbaarheid 

van de betreffende wijken te verbeteren. Bij leefbaarheid gaat het er vooral om dat mensen zich prettig 

voelen in hun eigen omgeving, de wijk waarin zij leven en wonen. Het gaat dus niet alleen om de objectieve 

veiligheid, maar ook om de beleving van bewoners.  

 

Resultaten van de Veilige Buurten Aanpak 

Uit een effectmeting van eind 2011 van de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Maastricht 

(Meting VBA, O&S Gemeente Maastricht, 2011) blijkt dat het onveiligheidsgevoel van bewoners in de wijken 

met een Veilige Buurten Aanpak licht is afgenomen ten opzichte van 2010. Ook het slachtofferschap is in 

deze wijken in deze periode afgenomen. 

In 2011 is ongeveer tweederde van de bewoners in de wijken met een VBA bekend met deze aanpak en het 

VBT. De bewoners, die contact hebben gehad met het VBT, ervaren dit contact als nuttig, direct, 

persoonlijk en oplossingsgericht. Gekeken naar het functioneren van de lokale overheid, scoort de gemeente 

in de wijken met een VBA op alle aspecten van leefbaarheid en veiligheid (aandacht voor verbeteren, de 

buurt informeren/betrekken, bereikbaar zijn voor en reageren op meldingen/klachten, nakomen van 

belofte) in 2011 positiever dan in 2010.  
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Duidelijk is dat de bewoners die bekend zijn met de VBA betere rapportcijfers geven voor de leefbaarheid- 

en veiligheidsaanpak van de verschillende instanties dan de bewoners die niet bekend zijn met de VBA. Dit 

resultaat geeft aan dat er mede door de VBA bewoners een positiever beeld hebben over de samenwerkende 

organisaties. Ook het beeld dat de bewoners hebben van de politie laat een positieve ontwikkeling zien. 

 

De mate waarin bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk is 

volgens de betrokken partners bij de VBA echter nog onvoldoende (Memo regiegroep VBA 2013-2015). Er is 

nog een te kleine groep bewoners die actief mee doet bij het prioriteren en bedenken van oplossingen. Het 

structureel initiatief tonen bij het aanpakken van de problematiek blijft tot nu toe nog uit.  

 

Doelstellingen voor 2013-2015 

In de startfase lag de nadruk op onderwerpen als ‘veiligheid’, ‘actieve bewoners’, ‘bekendheid’ en 

‘vertrouwen’. Met uitzondering van het onderwerp ‘actieve bewoners’, zijn de doelstellingen voor de 

overige onderwerpen grotendeels behaald. Daarom ligt er geen directe prioriteit bij deze doelstellingen 

(ook al blijven ze van belang).  

Voor de periode vanaf 2013 zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd: 

- een verbetering van duurzame burgerparticipatie; 

- een verbetering in de beeldvorming van bewoners van ‘veiligheid’ naar ‘leefbaarheid’; 

- een verhoging van de efficiëntie van de VBA in de wijken; 

- een verhoging van de inbedding van de aanpak in de individuele organisaties. 

 

Verbetering van duurzame burgerparticipatie 

Voor de periode vanaf 2013 wil de regiegroep VBA de nadruk leggen op de structurele betrokkenheid van 

bewoners en het nemen van eigen initiatief en verantwoordelijkheid door bewoners. Hiervoor wordt het 

gebied waarin een VBT actief is, meer afgestemd op de logische leefomgeving van bewoners. De regiegroep 

VBA wil nagaan of de betrokkenheid van bewoners stijgt als de verbeterpunten bewoners ook daadwerkelijk 

aangaan. Daarnaast gaat het VBT vanaf 2013 benadrukken dat VBT-leden alleen extra acties ondernemen 

wanneer ook bewoners actief meewerken bij het oplossen van het aangedragen probleem. Hiervoor zullen 

VBT-leden bewoners persoonlijk benaderen en hen aanspreken op het nemen van eigen initiatief en 

verantwoordelijkheden ter bevordering van de leefbaarheid in de wijk. 

1.3 LEESWIJZER 
Het rapport beslaat in totaal vier hoofdstukken, inclusief deze inleiding. In het tweede hoofdstuk leest u 

informatie over de opzet van de pilot, zoals de doelstelling, verwachtingen en methode van het onderzoek 

en de interventie. Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van het onderzoek en in hoofdstuk 4 vindt u tot slot 

een overzicht van de belangrijkste conclusies. 
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2 OPZET PILOT 
2.1 DOELSTELLING 
Het CCV heeft onderzocht of het persoonlijk benaderen en aanspreken van bewoners op het nemen van 

eigen initiatief en verantwoordelijkheden ertoe bijdraagt dat bewoners zich meer betrokken voelen en 

actiever deelnemen aan activiteiten in de buurt ter bevordering van de leefbaarheid in de wijk. Daarnaast 

heeft het CCV onderzocht of een actieve(re) deelname van bewoners aan activiteiten leidt tot minder 

overlastbeleving, minder onveiligheidsgevoelens en meer vertrouwen in professionals in de wijk.  

2.2 HYPOTHESEN 
Het CCV veronderstelt dat het persoonlijk benaderen en aanspreken op eigen initiatief en 

verantwoordelijkheid ervoor zorgt dat bewoners zich meer betrokken voelen bij hun buurt en actiever 

deelnemen aan activiteiten in de buurt ter bevordering van de leefbaarheid. 

 

In het onderzoek heeft het CCV onderzocht of het persoonlijk benaderen en het aanspreken van bewoners 

op het nemen van eigen initiatief en verantwoordelijkheden een goede interventie is om de betrokkenheid 

van bewoners in de wijk te vergroten en bewoners te stimuleren actief deel te nemen aan activiteiten in de 

buurt. Ook is onderzocht of de mate waarin bewoners die zijn aangesproken actief deel te nemen aan 

bewonersbijeenkomsten en de mate waarin deze bewoners zelf initiatief toonden en verantwoordelijkheid 

hebben genomen heeft bijgedragen aan een toename van de leefbaarheid in de wijk. Denk hierbij aan het 

zelf aanspreken van bewoners op ongewenst gedrag of het helpen bij activiteiten ter verbetering van de 

leefbaarheid in de wijk.  

 

Het CCV veronderstelt dat bewoners die zich meer betrokken voelen bij en actiever deelnemen aan 

activiteiten in de buurt minder overlast ervaren, zich minder onveilig voelen en meer vertrouwen hebben 

in professionals in de wijk. 

 

Het CCV heeft onderzocht of actieve deelname aan activiteiten in de buurt leidt tot een verbetering van de 

leefbaarheid van de wijk. Daarbij heeft het CCV bekeken of bewoners die actief hebben deelgenomen aan 

activiteiten in de wijk minder overlast ervaren en minder onveiligheidsgevoelens hebben. Daarnaast is 

onderzocht of deze bewoners meer vertrouwen hebben in de professionals in de wijk. Denk hierbij aan de 

gemeente, woningcorporatie, politie en welzijnswerk. 

 

In Figuur 1 staan de veronderstellingen schematisch weergegeven. 

 
  

Persoonlijk benaderen 

en aanspreken op eigen 

intitiatief en 

verantwoordelijkheid

● meer betrokkenheid 

bij de buurt

● actievere deelname 

aan buurtactiviteiten

● minder 

overlastbeleving

● minder 

onveiligheidsgevoelens

● meer vertrouwen in 

professionals

Figuur 1: weergave van veronderstellingen 



 

Onderzoek 

Het veilige buurten team 

pagina 6/20 

2.3 INTERVENTIE 
De gemeente Maastricht werkt in vijf buurten volgens de Veilige Buurten Aanpak: Wittevrouwenveld, 

Limmel, Nazareth, Mariaberg en Wyckerpoort. Voor deze pilot is een straat in de buurt Limmel 

geselecteerd: De Populierweg. Deze straat bestaat uit ongeveer 110 huishoudens. Er gekozen voor de buurt 

Limmel, omdat hier het VBT samenwerkt met een actieve leefbaarheidsgroep. Dit is praktisch, omdat 

bewoners uit de leefbaarheidsgroep zullen participeren in de huisbezoeken.  

 

Huisbezoeken 

Om bewoners persoonlijk te benaderen en aan te spreken op het eigen initiatief en het nemen van 

verantwoordelijkheid heeft het VBT in juni 2013 huisbezoeken afgelegd. Hiervoor ging een VBT-lid (een 

professional in de wijk) samen met een bewoner uit de leefbaarheidsgroep huis aan huis langs bij alle 

huishoudens in de straat. Tijdens het huisbezoek werd aan bewoners gevraagd hoe lang ze in de buurt 

wonen en waarom, en wat ze leuk en minder leuk vinden aan de buurt. Daarnaast is aan bewoners gevraagd 

naar hun talenten en hobby’s en hoe ze zichzelf en hun talenten kunnen inzetten voor de leefbaarheid van 

hun buurt. In de leefbaarheidsgroep was studentenoverlast geprioriteerd als verbeterpunt. Tijdens het 

huisbezoek is gepeild of hier draagvlak voor was. 

 

Bewonersavond thema ‘studentenoverlast’ 

Uit de huisbezoeken is gebleken dat er draagvlak was voor studentenoverlast als geprioriteerde 

verbeterpunt. De leefbaarheidsgroep heeft daarom op 21 augustus 2013 een bewonersavond georganiseerd 

met als thema ‘studentenoverlast’. Alle bewoners van de Populierweg hebben hiervoor een uitnodiging 

ontvangen. Tijdens de bewonersavond is gesproken over dit thema en is nagedacht over mogelijke 

oplossingen. Om de studentenoverlast daadwerkelijk aan te kunnen pakken, zijn op deze avond twee 

werkgroepen gevormd: een studenten-bewonerswerkgroep en een leefregelwerkgroep. De studenten-

bewonerswerkgroep is een werkgroep waarin overleg plaatsvindt tussen studenten, de studentenvereniging, 

de bewoners aan de Populierweg, de gemeente en de politie. Het doel van deze werkgroep is om met elkaar 

in gesprek te gaan en afspraken te maken over normen en waarden in de wijk. Daarnaast zijn gegevens 

uitgewisseld, zodat bewoners studenten kunnen bellen als ze overlast ervaren. 

De leefregelwerkgroep stelt de leefregels op, zorgt voor draagvlak en verspreiding van de leefregels in de 

straat. De leefregels worden met alle bewoners in de straat afgesproken. Dus ook bewoners onderling en 

niet alleen naar studenten toe. In beide werkgroepen nemen vijf of zes bewoners deel. 

 

Werkgroepen 

Beide werkgroepen zijn na de bewonersavond opgestart. Er zijn bijeenkomsten geweest waarin bewoners, 

studenten en de gemeente met elkaar hebben gesproken over de overlast die bewoners ervaren van 

studenten en er is nagedacht over mogelijke oplossingen voor deze overlast. Ook het overleg tussen 

opbouwwerk, politie, gemeente en het bestuur van de Hogeschool is naar aanleiding van de activiteiten in 

de Populierweg nieuw leven ingeblazen. 

Daarnaast zijn er leefregels opgesteld. Tijdens de bewonersavond is hier al over gesproken. Bewoners 

konden tijdens die avond input leveren voor de leefregels. In de werkgroep zijn de leefregels verder 

uitgewerkt. Voor het creëren van draagvlak, hebben bewoners uit de leefbaarheidsgroep de leefregels in 

enquêtevorm verspreid in de straat. In februari 2014 heeft de werkgroep de leefregels aan de straat 

gepresenteerd. 

2.4 METHODE 
Om te onderzoeken of het persoonlijk benaderen en aanspreken van bewoners op het eigen initiatief en het 

nemen van verantwoordelijkheden leidt tot meer betrokkenheid en actievere deelname aan activiteiten in 

de buurt, heeft het CCV vragenlijsten afgenomen bij bewoners en telefonische interviews afgenomen met 

bewoners en VBT-leden. Middels vragenlijsten en telefonische interviews heeft het CCV ook onderzocht of 
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actieve(re) deelname aan activiteiten leidt tot minder overlastbeleving, minder onveiligheidsgevoelens en 

meer vertrouwen in professionals in de wijk. De vragenlijsten zijn twee keer afgenomen. De eerste 

(voor)meting vond plaats in juni 2013. Dit was net voordat de huisbezoeken hebben plaatsgevonden. De 

nameting vond plaats in oktober 2013, ongeveer twee maanden na de bewonersavond en de start van de 

werkgroepen. De telefonische interviews met bewoners en VBT-leden heeft het CCV in januari 2014 

afgenomen, na de presentatie van de leefregels. De looptijd van het onderzoek is schematisch weergegeven 

in Tabel 1. 

 

Tabel 1: Looptijd van het onderzoek 

 

Activiteit Juni 

2013 

Augustus 

2013 

Oktober 

2013 

Januari 

2014 

Vragenlijst (voormeting)     

Huisbezoek (interventie)     

Bewonersavond (vervolg op interventie)     

Opstarten werkgroepen (vervolg op interventie)     

Vragenlijst (nameting)     

Presentatie leefregels aan de straat     

Telefonische interviews bewoners     

Telefonische interviews VBT-leden     

2.4.1 VRAGENLIJST 

 

Voormeting  

De voormeting is in juni 2013 afgenomen, voorafgaand aan de huisbezoeken. In de voormeting is de situatie 

in kaart gebracht voordat bewoners persoonlijk werden benaderd. Het CCV heeft verschillende factoren 

gemeten, zoals de mate waarin bewoners zich betrokken voelen bij en actief deelnemen aan activiteiten in 

de buurt, hoeveel overlast bewoners ervaren, hoe onveilig bewoners zich voelen en hoeveel vertrouwen zij 

hebben in de wijkpolitie en de deelgemeente.  

Om deze factoren te meten heeft het CCV zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande vragenlijsten. 

Om te voorkomen dat de vragenlijst te lang zou worden, is veelal gebruik gemaakt van een verkorte versie 

van bestaande vragenlijsten. De volledige vragenlijst is opgenomen in deze rapportage als ‘Bijlage 1’. Hierin 

staan ook de bronnen vermeld die we hebben gebruikt voor de samenstelling van de vragenlijst. 

Professionals in de wijk hebben de vragenlijst vervolgens verspreid en samen met het CCV opgehaald. 

Daarnaast konden bewoners de vragenlijst terugsturen naar een antwoordnummer van de gemeente.  

 

Nameting  

In oktober 2013 heeft het CCV de nameting uitgevoerd. De nameting is op dezelfde manier uitgevoerd als de 

voormeting. Naast de factoren die ook in de voormeting zijn gemeten, zijn in de nameting ook vragen 

specifiek over het huisbezoek, de bewonersavond en de werkgroepen gesteld. De vragen die zijn 

toegevoegd, zijn als ‘Bijlage 2’ opgenomen. 
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2.4.2 TELEFONISCHE INTERVIEWS 

 

Bewoners 

In januari 2014 heeft het CCV telefonische interviews gehouden met bewoners in de Populierweg. In de 

vragenlijst konden bewoners toestemming geven voor dit interview. In totaal hebben we elf bewoners 

gesproken, waarvan twee bewoners zijn lid van de leefbaarheidsgroep.   

 

VBT-leden 

In januari 2014 heeft het CCV ook met drie professionals van het VBT gesproken, te weten de wijkagent, de 

wijkgebonden medewerker van het team handhaven van de gemeente en de medewerker van de 

woningcorporatie. 
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3 RESULTATEN 
 

3.1 RESPONDENTEN  
De populierweg bestaat uit ongeveer 110 huishoudens. In zowel de voor- als nameting zijn dus 110 

vragenlijsten verspreid. In totaal heeft het CCV 59 ingevulde vragenlijsten ontvangen: 28 vragenlijsten naar 

aanleiding van de voormeting (25% respons) en 31 vragenlijsten naar aanleiding van de nameting (28% 

respons). Helaas zijn deze responspercentages te laag om harde vergelijkingen te maken tussen de voor- en 

nameting. Er hebben evenveel mannen als vrouwen de vragenlijsten ingevuld; 28 mannen en 28 vrouwen 

(van drie respondenten is het geslacht onbekend). De gemiddelde leeftijd van de respondent is 54 jaar. De 

meeste respondenten hebben een betaalde baan of werken als zelfstandige. Ook zijn veel respondenten 

gepensioneerd of met de VUT. In Tabel 2 vindt u een schematische weergave van de verdeling van de 

respondenten. 

 

Tabel 2: Verdeling van respondenten naar dagbesteding 

Omschrijving Aantal respondenten 

Werkende met een betaalde baan/zelfstandige 20 

Gepensioneerd of met de VUT 8 

Huisvader/man of huismoeder/vrouw 4 

Scholier/student 4 

Arbeidsongeschikt  4 

Werkloos 3 

Vrijwilliger 1 

Geen van bovenstaande omschrijvingen 4 

Onbekend  11 

Totaal 59 

3.2 HET VEILIGE BUURTEN TEAM 
 

Bekendheid met het VBT 

Net als in de effectmeting van de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Maastricht eind 2011 

(Meting VBA, O&S Gemeente Maastricht, 2011), zien we ook in ons onderzoek dat bijna twee derde van de 

respondenten bekend is met het VBT. Ongeveer de helft van de respondenten heeft contact gehad met het 

VBT, zoals zichtbaar in Tabel 3.  
 

Tabel 3: Aantal respondenten dat contact heeft gehad met het VBT 

Contact met het VBT Voormeting Nameting 

Ja,  

     via het wijkservicecentrum 

     via buurtbijeenkomsten 

     telefonisch of via mail 

10 

2 

5 

3 

13 

3 

7 

3 

Nee, geen contact gehad 11 12 

Niet beantwoord  7  6 

Totaal  28 31 
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Waardering van het VBT 

Het CCV heeft de bewoners gevraagd of zij weten wat het VBT doet. Bijna de helft van de respondenten 

geeft geen antwoord op deze vraag. Van de respondenten die deze vraag wel beantwoorden, geeft ruim een 

derde aan dat ze niet weet wat het VBT doet. Bijna twee derde geeft aan dat ze wel weet wat het VBT 

doet. Volgens deze groep bewoners is het VBT er om de leefbaarheid en veiligheid van de wijk te verbeteren 

en zorgt het VBT ook voor het oplossen van knelpunten en het organiseren van bijeenkomsten in de wijk. 

Respondenten vinden het ‘vergroten van de veiligheid in de wijk’ over het algemeen de belangrijkste 

bijdrage van het VBT. Tot slot geven verschillende respondenten aan dat ze (nog) niet veel merken van het 

VBT in hun buurt.  

 

De leefbaarheid- en veiligheidsaanpak van het VBT in de buurt krijgt een 6,3 als gemiddeld rapportcijfer. Of 

het VBT volgens respondenten daadwerkelijk bijdraagt aan een betere leefbaarheid en veiligheid in de wijk, 

is niet helemaal duidelijk. Ruim de helft van de respondenten geven namelijk geen antwoord op deze vraag. 

Van de respondenten die deze vraag wel hebben beantwoord, vindt bijna elke bewoner dat het VBT wel 

bijdraagt aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. 

3.3 ACTIVITEITEN VAN HET VEILIGE BUURTEN TEAM 
Het VBT is bij alle bewoners aan de deur geweest voor een huisbezoek. Bij bewoners die niet thuis waren, is 

het VBT nog een keer langs geweest. In totaal zijn bij 45 huishoudens een huisbezoek afgelegd. Dat is dus 

bij 41% van de huishoudens. Van de respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld, hebben twaalf 

bewoners een huisbezoek gehad van het VBT, een resultaat van ongeveer een op de vier huishoudens.. 

Op de bewonersavond met als thema ‘studentenoverlast’ zijn ongeveer vijftien bewoners geweest en zes 

bewoners uit de leefbaarheidsgroep. Van de respondenten zijn er vier naar de bewonersavond geweest. We 

hebben dus ongeveer een op de vijf deelnemers van de bewonersavond bereikt. 

In de werkgroepen hebben ongeveer vijf tot zes bewoners deelgenomen, in totaal twaalf bewoners verspreid 

over beide werkgroepen. Van onze respondenten zitten er drie in een werkgroep. Dit is dus ongeveer een op 

de vier werkgroepleden. In Tabel 4 is het aantal respondenten dat heeft deelgenomen aan deze activiteiten 

schematisch weergegeven. 

 

Tabel 4: Aantal respondenten dat huisbezoek heeft gehad en mee doet aan activiteiten 

Vragenlijst   

 Daadwerkelijk 

aantal bewoners 

Wel 

deelgenomen 

Niet 

deelgenomen 

Niet ingevuld 

Huisbezoek 45 12 18 1 

Bewonersavond 20 4 25 2 

Beide werkgroepen 10-12 3 20 8 

 

Waardering huisbezoek 

Van de twaalf respondenten die een huisbezoek hebben gehad, hebben zeven respondenten geen mening 

over het huisbezoek. Drie respondenten vinden het huisbezoek goed. Een respondent vindt de mensen die 

het huisbezoek hebben afgelegd sympathiek en een andere respondent noemt deze mensen ‘thuispolitie’.  

 

Uit de telefonische interviews is gebleken dat bewoners positief zijn over het huisbezoek. Een aantal 

bewoners dat geen huisbezoek heeft gehad, geeft aan er graag alsnog een te krijgen. Over het algemeen is 

de sfeer van het huisbezoek goed. Wel heeft een aantal bewoners het huisbezoek aangegrepen om ervaren 

problematiek aan te kaarten, wat niet het doel was van het huisbezoek. Een kleine minderheid gaf aan geen 

behoefte aan of tijd voor een huisbezoek te hebben.  
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Waardering bewonersavond over ‘studentenoverlast’ 

Respondenten die de bewonersavond hebben bijgewoond, zijn positief over de avond. Ze gaven aan dat er 

een goed gesprek was met positieve gevolgen. Tevens vonden zij het heel nuttig en goed om alles een keer 

te bespreken.  

 

Werkgroepen  

Respondenten die aan (een van) de werkgroepen hebben deelgenomen, geven aan dat dit goede 

bijeenkomsten waren.  

3.4 ACTIEVE DEELNAME DOOR BEWONERS 
 

Gevolgen van huisbezoek voor actieve deelname aan bijeenkomsten en buurtactiviteiten in de buurt 

Het CCV veronderstelt dat een huisbezoek actieve deelname van bewoners zou stimuleren. Omdat te weinig 

respondenten hebben deelgenomen aan de bewonersavond en de werkgroepen, kan het CCV hierover geen 

betrouwbare uitspraken doen1. In totaal zijn vier respondenten naar de bewonersavond geweest en drie 

respondenten nemen deel aan een werkgroep. Van de vier respondenten die naar de bewonersavond zijn 

geweest, hebben twee respondenten wel een huisbezoek gehad en twee respondenten niet. Van de drie 

respondenten die hebben deelgenomen aan een werkgroep, hebben twee respondenten geen huisbezoek 

gehad en een respondent wel. Ook wat betreft de mate waarin respondenten actief zijn (geweest) in hun 

buurt, zijn geen significante verschillen tussen respondenten die wel en die geen huisbezoek hebben gehad. 

Ook hiervoor geldt dat het responspercentage te laag is om te kunnen concluderen dat het afleggen van het 

huisbezoek actieve deelname aan de bewonersavonden, werkgroepen of buurtactiviteiten stimuleert. 

 

Uit de telefonische interviews met bewoners komen meer positieve geluiden. We hebben enkele bewoners 

gesproken die voorheen niet naar bewonersavonden gingen, maar naar aanleiding van het huisbezoek wel. 

Zo geeft een bewoner aan dat hij in het huisbezoek is uitgenodigd voor een bewonersavond. Door het 

huisbezoek en de vragenlijst is hij nieuwsgierig geworden naar de mening van andere bewoners in zijn 

buurt. Daarom is deze bewoner naar de bewonersavond(en) geweest. Een andere bewoner geeft aan dat ze 

tijdens het huisbezoek gevraagd is om mee te helpen bij activiteiten in de buurt. Sindsdien gaat ze naar 

bewonersbijeenkomsten en helpt ze mee met het organiseren van buurtactiviteiten. 

De telefonische interviews met de VBT-leden (zowel bewoners als professionals) bevestigen dit beeld. Zij 

zien sinds de huisbezoeken een lichte stijging van het aantal bewoners dat naar bewonersavonden toekomt 

of deelneemt aan buurtactiviteiten.  

 

3.5 SFEER IN DE BUURT 
Bewoners voelen zich betrokken bij hun buurt. Ook betekent de buurt voor bijna alle bewoners veel voor 

hen. Over de manier waarop mensen in de buurt met elkaar omgaan zijn bewoners matig positief. Een groot 

deel van de bewoners geeft aan dat ze wonen in een gezellige buurt waarin mensen elkaar helpen en dingen 

samen doen. Toch deelt een op de drie bewoners deze mening niet. Ook voelt een op de drie bewoners zich 

niet thuis bij de bewoners die in hun buurt wonen en heeft ook geen vertrouwen in deze bewoners. 

 

De resultaten van de telefonische interviews geven weer dat er een blok huizen met tijdelijke huisvesting 

staat in de straat. Bewoners uit dit woonblok voelen zich niet betrokken bij de buurt, omdat zij toch weer 

weg gaan.  Ook wonen er veel studenten in de wijk en veel bewoners ondervinden overlast van deze 

studenten. 

____ 

1 Om deze reden kan het CCV geen vergelijkingen maken tussen respondenten die wel en respondenten die niet naar de 

bijeenkomsten zijn geweest. 
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3.6 LEEFBAARHEID, OVERLASTBELEVING EN (ON)VEILIGHEIDSGEVOELENS 
 

Leefbaarheid en veiligheid 

Bewoners voelen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. De meeste bewoners 

vinden ook dat ze zelf hun verantwoordelijkheid nemen om hun buurt leefbaar en veilig te maken of te 

houden. De respondenten uit het onderzoek zijn  terughoudender over of andere bewoners hun 

verantwoordelijkheid nemen om hun buurt leefbaar en veilig te maken of te houden. Wel geven bijna alle 

bewoners aan dat ze het gevoel hebben dat ze weinig invloed hebben op de leefbaarheid en veiligheid in 

hun buurt. Bewoners geven de veiligheid in hun buurt een 5,7 als rapportcijfer. De leefbaarheid in de buurt 

krijgt een 6,1. 

Studentenoverlast 

In de leefbaarheidsgroep is studentenoverlast geprioriteerd als verbeterpunt. Ook uit de resultaten naar 

aanleiding van de vragenlijst is gebleken dat bewoners veel overlast ervaren van studenten. Bijna de helft 

van de respondenten ervaart een beetje overlast van studenten, een kwart (redelijk) veel en een kwart heel 

veel. Slechts enkele respondenten ervaren geen overlast van studenten.  

 

Ook uit de resultaten van de telefonische interviews blijkt dat veel bewoners overlast ervaren van 

studenten. Het gaat dan vooral om overlast van feestjes die studenten organiseren in de straat en om 

overlast van studenten die na een avond stappen terugkomen naar de campus en met redelijk veel lawaai 

door de wijk fietsen. Omdat de leefbaarheidsgroep studentenoverlast als verbeterpunt heeft geprioriteerd, 

hebben de leden van deze groep een bewonersavond georganiseerd op dit thema. Naar aanleiding van deze 

avond zijn er werkgroepen gevormd om de studentenoverlast aan te pakken. Het onderzoek toont aan dat 

bewoners minder studentenoverlast ervaren. Zo zijn er zijn afspraken gemaakt met studenten en doen 

studenten een briefje in de brievenbus van omwonenden wanneer zij een feestje geven. Ook hebben 

studenten contactgegevens doorgegeven aan buurtbewoners, zodat zij kunnen bellen als ze overlast 

ervaren. Bewoners geven tijdens de interviews aan dat studenten en bewoners inderdaad meer rekening 

houden met elkaar en zijn veel bewoners positief over de afname van studentenoverlast. 

Momenteel is de werkgroep nog in gesprek met de directeur van de Hotelschool om oplossingen te bedenken 

voor de overlast die studenten veroorzaken na een avond stappen. Een ander initiatief dat momenteel wordt 

uitgewerkt, is dat de ‘oude’ studenten de afspraken tussen studenten en bewoners en de gedragsnormen 

overdragen op de ‘nieuwe’ studenten die er jaarlijks bijkomen om te voorkomen dat de overlast weer van 

voor af aan begint. Hier is een aantal bewoners nog wel huiverig voor. Desondanks zijn de bewoners over 

het algeheel beschouwd tevreden over de verbeteringen wat betreft studentenoverlast. 

 

Overige vormen van overlast 

Uit de vragenlijsten blijkt ook dat veel bewoners (redelijk) veel overlast ervaren door  hondenpoep op de 

stoep, straat of in de perken ervaren. De resultaten van de telefonische interviews geven weer dat 

bewoners ook veel overlast ervaren van hard rijden in de straat, drugs(handel) en overlast van het café in 

de straat. Door de afsluiting van de A2 komt er veel sluipverkeer door de wijk dat te hard rijdt; dit levert 

gevaarlijke situaties op. Ook een onlangs aangelegde busroute grijpt het overige wegverkeer aan tot hard 

rijden. De wijkagent beaamt dat door de afsluiting van de A2 de verkeerssituatie niet ideaal is. De 

gemeente heeft hierop inmiddels acties ondernomen, zoals het plaatsen van drempels. Wat betreft 

drugsoverlast noemen bewoners dat er in de straat, maar ook in verschillende panden vermoedelijk 

gehandeld wordt in drugs. Bewoners voelen zich hier niet prettig bij. Wat betreft de overlast van het café in 

de straat gaat het vooral om hard rijdende auto’s van cafébezoekers en geluidsoverlast. Overigens blijkt uit 

het onderzoek dat bewoners over het algemeen begrijpen dat niet alle problemen meteen kunnen worden 

aangepakt. 
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Onveiligheidsgevoelens 

De onderzoeksgegevens tonen aan dat de bewoners zich redelijk veilig voelen in hun buurt. De helft van de 

respondenten voelt zich zelden of nooit onveilig in hun buurt. Daar tegenover voelt een op de drie 

respondenten zich juist vaak of altijd onveilig in hun buurt. ’s Avonds lijken bewoners zich wat onveiliger te 

voelen dan overdag. Een op de drie respondenten geeft aan zich vaak of altijd onveilig te voelen wanneer 

hij ’s avonds in de buurt of op straat loopt. Ruim een op de drie respondenten voelt zich zelden of nooit 

onveilig op straat in hun buurt. 

 

Uit de telefonische interviews komt naar voren dat er veel inbraken zijn in de straat. Bewoners zijn bang 

ook slachtoffer te worden van woninginbraak. Het is mogelijk dat deze constatering, in combinatie met de 

vermoedens van drugshandel in de straat, leidt tot onveilige gevoelens. 

3.7 WAARDERING VAN PROFESSIONALS IN DE WIJK 
Bewoners zijn matig positief over de professionals in de wijk. Over het algemeen zijn ze tevreden en hebben 

ze ook vertrouwen in de wijkagent, de wijkgebonden medewerker van het team handhaven van de 

gemeente en de medewerker van de woningcorporatie. De opbouwmedewerker van welzijnsorganisatie 

‘Trajekt’ geniet iets meer vertrouwen van bewoners dan de andere professionals en over deze medewerker 

zijn bewoners net wat meer tevreden.  

 

In de telefonische interviews hebben enkele bewoners aangegeven dat ze sceptisch zijn ten aanzien van de 

buurtactiviteiten en de inzet van professionals in de wijk. Bewoners zijn van mening dat er te weinig wordt 

gedaan met de meldingen en dat ze nauwelijks of geen terugkoppeling krijgen. Waarschijnlijk lopen de 

verwachtingen van professionals en bewoners uiteen. In 2013 is een veranderslag gemaakt; professionals 

verwachten nu ook een actieve inzet van bewoners bij het aanpakken van problemen in de wijk. Bewoners 

moeten hier nog aan wennen en het is nog zoeken naar de juiste manier. 



 

Onderzoek 

Het veilige buurten team 

pagina 14/20 

4 CONCLUSIES 
 

4.1 HYPOTHESE 1 
Het CCV had de verwachting dat het persoonlijk benaderen en aanspreken op eigen initiatief en 

verantwoordelijkheid ervoor zorgt dat bewoners zich meer betrokken voelen bij en actiever deelnemen aan 

activiteiten in de buurt ter bevordering van de leefbaarheid, zoals schematisch is weergegeven in Figuur 2. 

 

 

 
 

 

Onderzoeksresultaten tonen aan dat het persoonlijk benaderen en aanspreken van bewoners op het eigen 

initiatief en het nemen van verantwoordelijkheden middels een huisbezoek positief wordt ervaren. 

Bewoners vinden het over het algemeen fijn dat mensen persoonlijk bij hun langskomen en er een 

mogelijkheid is om gehoord te worden. Het huisbezoek heeft (kleine) positieve effecten op de 

betrokkenheid van bewoners bij hun buurt en op actieve deelname aan activiteiten in de buurt. Het CCV 

benadrukt hierbij dat het slechts gaat om enkele bewoners en niet om grote aantallen. 

 

4.2 HYPOTHESE 2 
Ook heeft het CCV onderzocht of de verwachting dat bewoners die zich meer betrokken voelen bij hun buurt 

en actiever deelnemen aan activiteiten in de buurt minder overlast ervaren, zich minder onveilig voelen en 

meer vertrouwen hebben in professionals in de wijk, zoals schematisch weergegeven in Figuur 3. 

 
 

 

Het is lastig om deze verwachting al dan niet te bevestigen. We vinden geen aanwijzingen dat bewoners die 

zich meer betrokken voelen bij hun buurt of actiever deelnemen aan buurtactiviteiten minder overlast 

ervaren of zich veiliger voelen in hun buurt dan andere bewoners.  

Wat we wel zien is dat de activiteiten die zijn ontplooid met betrekking tot studentenoverlast, zoals 

bewonersavonden, gesprekken tussen professionals, bewoners en studenten en het opstellen van leefregels, 

hun vruchten afwerpen. Veel bewoners ervaren minder studentenoverlast sinds het VBT daar actief op inzet. 

Deze afname ziet het CCV overigens niet alleen bij betrokken en actief deelnemende bewoners, maar ook 

bij minder betrokken en minder actief deelnemende bewoners.  

 

Persoonlijk benaderen 

en aanspreken op 

eigen intitiatief en 

verantwoordelijkheid

● meer betrokkenheid 

bij de buurt

● actievere deelname 

aan buurtactiviteiten

● meer betrokkenheid bij 

de buurt

● actievere deelname aan 

buurtactiviteiten

● minder overlastbeleving

● minder 

onveiligheidsgevoelens

● meer vertrouwen in 

professionals

Figuur 2: schematisch weergave van hypothese 1 

Figuur 3: schematisch weergave van hypothese 2 
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4.3 EINDCONCLUSIE 
Het persoonlijk benaderen en aanspreken van bewoners op het eigen initiatief en het nemen van 

verantwoordelijkheden ervaren bewoners als positief. De persoonlijke benadering leidt bij een aantal 

bewoners tot meer participatie aan buurtactiviteiten in de buurt, maar het heeft geen aantoonbaar effect 

op een verbetering van overlastbeleving of veiligheidsgevoelens. 

De activiteiten die het VBT heeft ondernomen om studentenoverlast terug te dringen, hebben wel positieve 

effecten op overlastbeleving. Deze positieve effecten vinden we zowel bij betrokken en actief deelnemende 

bewoners als bij minder betrokken en minder actief deelnemende bewoners.  
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BIJLAGE 1: VRAGENLIJST VOORMETING 
 
Veilige Buurten Team 

1. Bent u bekend met het Veilige Buurten Team (VBT) in uw buurt? Antwoorden: ja of nee  

2. Wat merkt u van het VBT in uw eigen buurt? Open antwoord 

3. Heeft u wel eens contact gehad met het VBT?  

- Ja, via het wijkservicepunt 

- Ja, via een buurtbijeenkomst 

- Ja, via mail of telefoon 

- Nee 

4. Weet u wat het VBT doet? Antwoorden: ja of nee 

5. Wat doet het VBT volgens u? Open antwoord 

6. Wat vindt u de belangrijkste bijdrage van het VBT in uw buurt? Open antwoord 

7. Het VBT betrekt mij goed bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt  

Antwoorden zijn op een 6-puntsschaal: helemaal eens; eens; beetje eens; beetje oneens; oneens; 

helemaal oneens 
8. Het VBT draagt bij aan een betere leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt 

Antwoorden zijn op een 6-puntsschaal: helemaal eens; eens; beetje eens; beetje oneens; oneens; 

helemaal oneens 
9. Welk rapportcijfer geeft u de leefbaarheid- en veiligheidsaanpak van het VBT in uw buurt? 

Antwoorden: 1-10 

 

Wijkagent (bron VM 2012) 

Antwoorden zijn op een 6-puntsschaal: helemaal eens; eens; beetje eens; beetje oneens; oneens; 

helemaal oneens 
10. De wijkagent treedt daadkrachtig op om de leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt te verbeteren. 

11. Ik ben tevreden over de wijkagent, waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in 

mijn buurt. 

12. Ik heb vertrouwen in de wijkagent in mijn buurt. 

 

Wijkgebonden medewerker van het team handhaven van de gemeente (bron VM 2012) 

Antwoorden zijn op een 6-puntsschaal: helemaal eens; eens; beetje eens; beetje oneens; oneens; 

helemaal oneens 
13. Ik ben tevreden over de wijkgebonden medewerker van het team handhaven, waar het gaat om de 

aanpak van leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt. 

14. Ik heb vertrouwen in de wijkgebonden medewerker van het team handhaven. 

 

Opbouwmedewerker van welzijnsorganisatie ‘Trajekt’ (bron VM 2012) 

Antwoorden zijn op een 6-puntsschaal: helemaal eens; eens; beetje eens; beetje oneens; oneens; 

helemaal oneens 
15. Ik ben tevreden over de opbouwmedewerker van Trajekt, waar het gaat om de aanpak van 

leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt. 

16. Ik heb vertrouwen in de opbouwmedewerker van Trajekt. 
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Medewerker van uw woningcorporatie (bron VM 2012) 
17. Woont u particulier? Antwoorden: ja of nee 

Antwoorden zijn op een 6-puntsschaal: helemaal eens; eens; beetje eens; beetje oneens; oneens; 

helemaal oneens 
18. Ik ben tevreden over de medewerker van mijn woningcorporatie, waar het gaat om de aanpak van 

leefbaarheid en veiligheid . 

19. Ik heb vertrouwen in de medewerker van mijn woningcorporatie. 

 

Sociale cohesie (bron VM 2012) 

Antwoorden zijn op een 6-puntsschaal: helemaal mee eens; mee eens; beetje mee eens; beetje mee 

oneens; helemaal mee oneens 
20. Mijn buurt betekent veel voor mij. 

21. Ik voel me betrokken bij mijn buurt. 

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

23. Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen. 

24. Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen. 

25. Ik heb vertrouwen in de mensen die in mijn buurt wonen. 

 

Onveiligheidsbeleving (bron VM 2012) 

Antwoorden zijn op een 5-puntsschaal: nooit; zelden; soms; vaak; altijd 
26. Hoe vaak voelt u zich onveilig in uw eigen buurt? 

27. Hoe vaak voelt u zich onveilig als u ‘s avonds in uw buurt op straat loopt? 

28. Hoe vaak voelt u zich onveilig als u ’s avonds alleen thuis bent? 

29. Hoe vaak doet u ’s avonds niet open, omdat u het niet veilig vindt? 

30. Hoe vaak loopt of rijdt u om in uw eigen buurt, om onveilige plekken te vermijden? 

 

Rapportcijfers (bron VM 2012) 
31. Welk rapportcijfer geeft u de veiligheid in uw buurt? Antwoorden: 1-10 

32. Welk rapportcijfer geeft u de leefbaarheid in uw buurt? Antwoorden: 1-10 

 

Overlastbeleving (bron VM 2012) 
33. Komen onderstaande vormen van overlast voor in uw buurt? Antwoorden: ja of nee 

34. Bij antwoord ja: In welke mate heeft u hier zelf overlast van? 

Antwoorden zijn op een 5-puntsschaal: geen overlast; beetje overlast; redelijk veel overlast; veel 

overlast; heel veel overlast 

a. Rommel op straat 

b. Afval dat naast de container staat 

c. Vernield straatmeubilair (zoals vuilnisbakken, bankjes of bushokjes) 

d. Hondenpoep op de stoep, straat of in de perken 

e. Geluidsoverlast (bv. van cafés) 

f. Studentenoverlast 

g. Rondhangende jeugd 

h. Drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in achterpaden 

 

Gevoel van controle (bron Taris, 2009) 

Antwoorden zijn op een 6-puntsschaal: helemaal mee eens; mee eens; beetje mee eens; beetje mee 

oneens; helemaal mee oneens 
35. Ik heb het gevoel dat ik vrij weinig invloed heb op de leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt. 

36. Ik heb er begrip voor dat niet alle problemen meteen kunnen worden aangepakt. 
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Verantwoordelijkheidsgevoel 

Antwoorden zijn op een 6-puntsschaal: helemaal mee eens; mee eens; beetje mee eens; beetje mee 

oneens; helemaal mee oneens 
37. Ik voel me verantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in mijn buurt. 

38. Ik neem zelf mijn verantwoordelijkheid om mijn buurt leefbaar en veilig te maken of te houden. 

39. Bewoners in mijn buurt nemen hun verantwoordelijkheid om onze buurt leefbaar en veilig te maken 

of te houden. 

 

Actief in de buurt (bron: pilot Buurt Bestuurt) 

Antwoorden zijn op een 6-puntsschaal: helemaal mee eens; mee eens; beetje mee eens; beetje mee 

oneens; helemaal mee oneens 
40. Ik ben onlangs actief geweest om mijn buurt te verbeteren. 

41. Ik ben bereid om te helpen mijn buurt te verbeteren. 

42. Ik spreek buurtbewoners aan op ongewenst gedrag (bijvoorbeeld bij hondenpoepoverlast) 

43. Ik maak meldingen voor verbetering van de leefbaarheid in mijn buurt. (bijvoorbeeld bij een 

meldpunt van de gemeente, tel. 14-043) 

 

Achtergrondkenmerken 
44. Wat is uw geslacht? Antwoorden: man of vrouw 

45. Wat is uw leeftijd? Antwoord:….. .jaar 

46. Welke omschrijving past het beste bij u?  

- Werkende met betaald werk / zelfstandige 

- Werkloos 

- Vrijwilliger  

- Arbeidsongeschikt  

- Scholier of studerende 

- Huisvader of huisman / huismoeder of huisvrouw 

- Gepensioneerd of met de VUT 

- Geen van deze omschrijvingen 

47. Mogen wij u binnenkort telefonisch of per mail benaderen voor het gezamenlijk verbeteren van de 

leefbaarheid in uw buurt? 

- Ja, graag telefonisch op telefoonnummer: 

- Ja, graag via mail, mijn mailadres is:  

- Nee 

Wij danken u hartelijk voor het invullen van deze vragenlijst! 
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BIJLAGE 2: EXTRA VRAGEN IN DE 
NAMETING 
 

Acties van het Veilige Buurten Team 
1. Het VBT heeft huisbezoeken afgelegd in uw straat. Heeft u ook een huisbezoek gehad? Antwoorden: 

ja of nee 

2. Wat vond u van het huisbezoek? Open antwoord 

3. Het VBT heeft samen met bewoners een straatavond georganiseerd met als thema ‘overlast van 

studenten’. Bent u op deze avond aanwezig geweest? Antwoorden: ja of nee 

4. Wat vond u van deze avond? Open antwoord 

5. Er zijn leefregels opgesteld. Kent u de leefregels? Antwoorden: ja of nee 

6. Hoe bent u op de hoogte gebracht van deze leefregels? Open antwoord 

7. Bent u het eens met de leefregels? 

- Ik ben het er helemaal mee eens 

- Ik ben het er grotendeels mee eens 

- Ik ben het er grotendeels mee oneens 

- Ik ben het er helemaal mee oneens 

8. Er is nog een bijeenkomst geweest waarin vervolgacties zijn uitgewerkt. Bent u hierbij aanwezig 

geweest? Antwoorden: ja of nee 

9. Wat vond u van deze bijeenkomst? Open antwoord 

 

Invloed van leefregels 

Antwoorden zijn op een 6-puntsschaal: helemaal eens; eens; beetje eens; beetje oneens; helemaal oneens 
10. Sinds er leefregels zijn, is er minder studentenoverlast. 

11. Sinds er leefregels zijn, is het prettiger in de straat. 

12. Sinds er leefregels zijn, zijn de onderlinge relaties tussen bewoners in mijn buurt verbeterd (bijv. 

elkaar gedag zeggen en elkaar helpen). 

13. Sinds er leefregels zijn, vind ik het makkelijker om buurtbewoners aan te spreken op ongewenst 

gedrag. 

14. Ik houd me aan de leefregels. 

15. Bewoners in mijn buurt houden zich aan de leefregels. 
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