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VEILIGHEID IN DE BUURT

Samenvatting

Politie wordt gemist op straat
Ruim tweederde (68%) van de mensen vindt dat de politie onvoldoende aanwezig is op
straat. Dat blijkt uit een gewogen peiling van EenVandaag onder 27.000 mensen.
Opvallend is dat juist de mensen op het platteland de politie in hun eigen buurt meer
missen dan de inwoners van de vier grootste steden.

BuurtApp zorgt voor saamhorigheid
In veel wijken zijn buurtbewoners een buurt app gestart, speci!ek gericht op
veiligheid. Hier posten ze bijvoorbeeld over verdachte situaties in de wijk. Zeven op de
tien (70%) ondervraagden die lid zijn van een dergelijke groep, vinden dat het goed
functioneert. Een kwart stelt dat ze zich door de App ook veiliger zijn gaan voelen.

Een ondervraagde zegt: "Wij hebben één wijkagent voor drie dorpen, de aanrijtijd is lang
en een politieauto is hier zeldzaam." Ruim de helft (57%) geeft aan vertrouwen in de
politie te hebben en het Korps krijgt gemiddeld het cijfer 6.
Meest veilig op het platteland
Toch geven de meeste deelnemers (89%) aan zich wel redelijk veilig tot veilig te voelen
in hun eigen buurt. Deelnemers op het platteland voelen zich het meest veilig (97%),
vooral als je ze afzet tegen inwoners van de vier grootste steden (76%).
Touwtje niet in de brievenbus
Jan Terlouw opende eerder een discussie over 'het touwtje in de brievenbus'. Slechts
een kwart (24%) staat open voor dit principe. De grootste vindt echter 'het touwtje'
anno 2018 te onveilig: "Dat hadden wij vroeger (rond 1950) thuis ook, gewoon aan de
straat. Ik zou dat nu echt niet meer doen. Onveiligheid."
Een derde heeft 'wapen' in huis
Een derde van de ondervraagden (34%) geeft aan een voorwerp in de slaapkamer of in
huis te hebben, bewust om zich te kunnen verdedigen tegen inbrekers. Veelgenoemd
zijn hockeysticks en honkbalknuppels, maar deelnemers hebben bijvoorbeeld ook
ijzeren staven of een spuitbus met haarlak of pepperspray naast hun bed liggen. Soms
zijn ze ook creatiever: "Ik heb oude borden naast me liggen om naar beneden te gooien
zodat er herrie ontstaat."
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Veiligheid in je wijk

Buurtapp

Veiligheidsgevoel is hoog

Buurtapp zorgt voor saamhorigheid

Hoe veilig voel jij je over het algemeen in de buurt waar je woont?
Veilig:
89%
Niet veilig:
11%
Weet niet / geen mening: 0%

In sommige wijken zijn de bewoners een buurtapp gestart, gericht op veiligheid. Dit is
een whatsapp groep met buurtbewoners waarin bijvoorbeeld verdachte situaties in de
wijk gemeld kunnen worden, om zo met elkaar de veiligheid in de gaten te houden.
Is er in de staat / wijk waar jij woont een buurtapp (whatsapp groep met
buurtgenoten) ingesteld, met als speci!ek doel de veiligheid in de gaten te
houden?
Ja, en daar ben ik lid van:
25%
Ja, maar daar ben ik geen lid van: 20%
Nee:
44%
Weet niet / geen mening:
11%

Voel jij je veiliger of onveiliger in je buurt in vergelijking met twee jaar geleden, of
ongeveer hetzelfde?
Veiliger:
3%
Ongeveer hetzelfde:
78%
Onveiliger:
14%
Weet niet / geen mening: 5%
Touwtje in de brievenbus?
Jan Terlouw opende eerder een discussie over 'het touwtje in de brievenbus'. Hij
opperde dat tegenwoordig nog maar weinig mensen een touwtje in hun brievenbus
durven hangen die verbonden is aan het slot, waardoor je de deur zonder sleutel van
buiten kan openmaken. In zijn kindertijd was dat wel zo.
Niet iedereen was het met hem eens: er zijn genoeg buurten waar het touwtje nog
bestaat of waar mensen dat zo zouden doen.
Even los van het feit of jij het nodig hebt, het gaat om het principe:
Kan jij je voorstellen dat je 'een touwtje in de brievenbus' hangt, zodat je van
buiten (als je je hand door de brievenbus steekt) de deur kan openen zonder
sleutel?
Ja, dat kan ik me voorstellen:
24%
Dat heb ik al:
2%
Nee, dat kan ik me niet voorstellen: 73%
Weet niet / geen mening:
1%

De volgende twee vragen zijn alleen gesteld aan deelnemers die lid zijn van een
buurtapp, N = 6.081
Hoe goed functioneert deze buurtapp wat jou betreft?
Goed:
70%
Niet goed:
20%
Weet niet / geen mening: 10%
Met name ondervraagden op het platteland waarderen de buurtapp, gericht op
veiligheid. Negen op de tien (94%) van hen zeggen dat het goed functioneert.
Zorgt de buurtapp ervoor dat je veiligheidsgevoel in de buurt is toegenomen of
afgenomen, of maakt het geen verschil?
Is toegenomen:
23%
Is ongeveer hetzelfde gebleven: 68%
Is afgenomen:
2%
Weet niet / geen mening:
7%
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Vertrouwen in de politie

Prioriteiten politie

Politie krijgt een voldoende

Meer blauw op straat

Hoe belangrijk vind jij het dat de politie zichtbaar is op straat, in de wijk waar je
woont?
Belangrijk:
82%
Niet belangrijk:
18%
Weet niet / geen mening: 0%

Stel dat er morgen agenten in Nederland bij komen: Waar vind jij dat deze agenten
in ieder geval ingezet moeten worden? Je kan maximaal 3 antwoorden aankruisen.
Top-3:
1. Aanpak geweld tegen hulpverleners / mensen met publieke taak (39%)
2. Meer zichtbaarheid op straat (38%)
3. Aanpak zedenmisdrijven (27%)

Is de politie wat jou betreft voldoende of onvoldoende zichtbaar op straat, in de
wijk waar je woont?
Voldoende:
22%
Onvoldoende:
68%
Weet niet / geen mening: 10%

6,1
Gemiddelde cijfer dat mensen de politie geven

Vertrouwen in de politie:

58%

57%

44%

2010

2015

2018

'Het volk kiest, het volk
spreekt, de politiek moet
daar naar luisteren. Niet
andersom.'

'Het volk kiest, het volk
spreekt, de politiek moet
daar naar luisteren. Niet
andersom.'

Beveiligers op straat?
Sommige gemeenten huren zelf particuliere beveiligers. Ze houden toezicht op straat
om bijvoorbeeld vandalisme of wildplassen te voorkomen. Ze mogen geen geweld
gebruiken, dat mag alleen de politie. Particuliere beveiligers zijn vaak vooral een
aanvulling op het blauw op straat. Denk aan piekperiodes waarbij meer inzet nodig is
of bij ziekte. In sommige gemeenten hebben ze ook de bevoegdheid om boetes uit te
schrijven, in andere gemeenten niet.
Vind je het een goede of slechte ontwikkeling dat in sommige gemeenten
beveiligers (een deel van) de taken van de politie overnemen op straat?
Een goede ontwikkeling: 46%
Een slechte ontwikkeling: 42%
Weet niet / geen mening: 12%

Deelnemers die voor beveiligers op straat zijn zeggen vooral dat de politie zich
dan kan focussen op zwaardere criminaliteit en dat beveiligers het tekort op
straat kunnen oplossen. Mensen die het een slechte ontwikkeling vinden,
stellen dat dit een taak van de overheid is en moet blijven (niet van
particulieren), het onnodig extra geld kost en dat het onduidelijk wordt omdat
het per gemeente verschilt welke bevoegdheden deze beveiligers hebben.
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Beveiliging eigen huis

Verdediging tegen inbrekers

Geweld tegen inbreker mag

Helft heeft een 'wapen' in huis

Als je eerlijk bent: hoe goed is je eigen huis beveiligd tegen inbraken?
Goed:
73%
Niet goed:
24%
Weet niet / geen mening: 3%

Heb jij er wel eens over nagedacht een voorwerp / wapen in je slaapkamer of op
een andere plek in huis te leggen, waar je je mee kunt verdedigen als een inbreker
je huis binnendringt?

Wat heb je (gedaan) om je woning te beveiligen tegen inbraken?
Top-3:
1. Extra veiligheidssloten op ramen / deuren (51%)
2. Buitenverlichting (49%)
3. Hek / schutting ter beveiliging
Is het mogelijk dat een (on)bekende zomaar bij je naar binnen loopt als je thuis bent?
Ja, vrijwel altijd:
15%
Ja, af en toe:
25%
Nee:
59%
Weet niet / geen mening: 1%
'Ik laat 's avonds als ik niet thuis ben bewust de lampen branden in mijn woning.'
Eens:
61%
Oneens:
37%
Weet niet / geen mening: 2%
Wanneer mag iemand wat jou betreft geweld gebruiken tegen een inbreker die
betrapt wordt in het eigen huis?
Je mag alleen geweld gebruiken als je in een levensgevaarlijke situatie verkeert: 6%
Je mag geweld gebruiken als de inbreker ook geweld gebruikt
/ dreigt met geweld:
23%
Je mag ook geweld gebruiken om een inbreker te verjagen:
67%
Je mag nooit geweld gebruiken tegen inbrekers:
2%
Weet niet / geen mening:
2%

Heb jij in je slaapkamer of op een andere plek in huis een voorwerp / wapen liggen
om je te verdedigen tegen mogelijke inbrekers?
Ja:
34%
Nee:
66%
Wat voor soort wapen/voorwerp is dit?
Slagwapen:
53%
Steekwapen:
11%
Schietwapen:
3%
Iets anders, nl:
25%
Weet niet / geen mening: 8%
Meest genoemde 'wapens' zijn hockeysticks, (honkbal)knuppels en golfclubs.
Hieronder een selectie van opvallende inzendingen.

'Een
aardappelschilmesje
op mijn nachtkastje....'

'Ik heb oude borden
naast me liggen om naar
beneden te gooien zodat
er herrie ontstaat.'

'Al jaren spuitbussen onder mijn bed met wisselend deo,
wc-verfrisser, haarlak. Als het maar pijn doet in de ogen.'
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Kans slachto"er criminaliteit

Bang voor criminaliteit

Kans op verkoopfraude het grootst

Bang voor inbraak en overval woning

Hoe groot acht je de kans dat je komend jaar slachto"er wordt van:

Ben je wel of niet bang om binnen een jaar slachto"er te worden van:

Groot

Zakkenrollerij (zonder
geweld)

17%

Klein

82%

Bang

Niet bang

Weet niet / geen
mening

1%

Zakkenrollerij (zonder
geweld)

11%

84%

5%

15%

76%

9%

Weet niet / geen
mening

Beroving op straat
(met geweld)

11%

76%

13%

Beroving op straat
(met geweld)

Inbraak in je woning
(zonder geweld)

15%

71%

14%

Inbraak in je woning
(zonder geweld)

21%

71%

8%

Overval in je woning
(met geweld)

9%

78%

13%

Overval in je woning
(met geweld)

21%

70%

9%

Verkoopfraude via
internet

28%

62%

10%

Verkoopfraude via
internet

20%

72%

8%

Inbraak in je auto

23%

61%

16%

Inbraak in je auto

12%

75%

13%

Identiteitsfraude

19%

64%

17%

Identiteitsfraude

22%

69%

9%

Uitgaansgeweld

8%

81%

11%

Uitgaansgeweld

8%

83%

9%

Terroristische aanslag

13%

72%

15%

Terroristische aanslag

19%

73%

8%

Getuige van liquidatie

4%

83%

13%

Getuige van liquidatie

6%

83%

11%
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EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek
Aan het onderzoek, gehouden van 6 tot en met 9 augustus 2018, deden 27.185 leden
van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor
zes variabelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Lisette van Vliet:
lisette.van.vliet@eenvandaag.nl
Over het EenVandaag Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het
EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk
leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke
voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Panelleden krijgen
ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de
meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

De resultaten van het EenVandaag Opiniepanel worden
gepresenteerd door Gijs Rademaker en Joyce Boverhuis in
EenVandaag (ma-za 18:15 uur, NPO1)
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