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1. Inleiding 
 

 

Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, 

uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende aspecten van leefbaarheid en veiligheid. 

Het onderzoek is uitgevoerd  in de periode september en november 2019. De enquête is 

uitgezet onder 1000 inwoners. 355 inwoners hebben de enquête ingevuld.  

 

De vragen in gemeentebeleidsmonitor, onderdeel veiligheid en leefbaarheid, hebben 

betrekking op de kwaliteit van de woonomgeving, de sociale cohesie, voorzieningen in de 

buurt, het onderhoud, maar ook over overlast en problemen, (on)veiligheid en delicten. 

De gemeentebeleidsmonitor geeft een beeld van de subjectieve veiligheid. Er is geen 

sprake van een causaal verband tussen de subjectieve veiligheid, het gevoel van 

veiligheid, en objectieve veiligheid, de geregistreerde incidenten. 

 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de veilige leefomgeving. Hieronder vallen onder 

andere de volgende onderwerpen, de waardering van de woonomgeving, rapportcijfers 

voor veiligheid, leefbaarheid, sociale cohesie, woonomgeving en woonplezier, de top vijf 

buurtproblemen en als laatste slachtofferschap. 

 

Leefbaarheid wordt nader beschreven in hoofdstuk 3. Het gaat met name om het sociaal 

klimaat, voorzieningen en onderhoud en of de ondervraagden actief betrokken zijn 

geweest bij de buurt. 
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2. Veilige leefomgeving 

Waardering van de woonomgeving 

De bewoners werden gevraagd om een rapportcijfer, oplopend van 0 tot en met 10, aan 

vijf aspecten over de woonomgeving te geven, namelijk: veiligheid, leefbaarheid 

woonomgeving, de sociale cohesie en het woonplezier. Dit jaar is ook verkeersveiligheid 

toegevoegd. 

Woonplezier, leefbaarheid en veiligheid is ten opzichte van 2017 gelijk gebleven. Sociale 

cohesie en de woonomgeving laat een negatieve ontwikkeling zien.  

 

 
 

Gevoel van veiligheid  

82% van de ondervraagden voelt zich nooit onveilig en 18% voelt zich wel eens onveilig 

in de gemeente Woudenberg. In de eigen buurt voelen bewoners zich veiliger. Dit beeld 

is ten opzichte van de afgelopen niet veranderd. Zo voelt 87% zich altijd veilig en 13% 

voelt zich wel eens onveilig in hun eigen buurt.  

1% van de ondervraagden voelt zich vaak onveilig in Woudenberg en niemand voelt zich 

vaak onveilig in zijn of haar eigen buurt. 
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Top 5 buurtproblemen 

Aan de ondervraagden zijn vijfentwintig buurtproblemen voorgelegd. Aan hen is 

gevraagd welke twee van de vijfentwintig beschreven buurtproblemen zij het meest 

direct aangepakt zouden willen zien. Hieronder staat in grafiek de vijf meest ervaren 

buurtproblemen.  

 

 
 

Te hard rijden, parkeeroverlast en hondenpoep worden net zo als voorgaande jaren as 

als grootste buurtproblemen ervaren in de gemeente Woudenberg. De grootste stijger is 

te hard rijden. 41% van de ondervraagden vindt dit het grootste probleem in zijn of haar 

eigen buurt. 29% ervaart overlast door fout parkeren en hondenpoep. Op plaats vier 

staat dat er geen problemen worden ervaren in de buurt. 

 

Verkeersoverlast 

29% van de ondervraagden ervaart overlast door te hard rijden. Dit is een lichte stijging 

ten opzichte van 2017. Opvallend is dat de ervaren parkeeroverlast gedaald ten opzichte 

van 2017 met 4%. 10% van de ondervraagden ervaart geluidsoverlast door verkeer. Net 

zoals voorgaande jaren ervaart 4% agressief verkeersgedrag.  
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Slachtofferschap 

In de afgelopen 12 maanden is 32% van de ondervraagden slachtoffer geweest van één 

of meer delicten, waarvan 27% heeft plaatsgevonden in de gemeente Woudenberg. 24% 

heeft te maken gehad met een vermogensdelict. Vermogensdelicten zijn poging tot 

inbraak, geslaagde inbraak, fietsendiefstal en diefstal uit auto. Vandalismedelicten staat 

op nummer 2 (19% van ondervraagden). Hier gaat het om beschadiging/diefstal vanaf 

auto of overige vernielingen en/of beschadigingen. 

4% van de ondervraagden is de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een 

geweldsdelict. Het gaat om huiselijk geweld (2%), mishandeling (1%) en bedreiging 

(3%).   
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3. Leefbaarheid in de buurt 

Het sociaal klimaat 

De ondervraagden zijn een aantal uitspraken voorgelegd over de relatie met de 

buurtbewoners. In het algemeen zijn de bewoners in gemeente Woudenberg positief over 

de buurtbewoners. Zo is bijna 77% tevreden over de wijze waarop buurtbewoners met 

elkaar omgaan. Daarnaast geeft meer dan de helft aan dat mensen zich thuis voelen in 

hun eigen buurt. Toch is er sprake van weinig onderling contact tussen de 

buurtbewoners. Ongeveer 34% heeft veel contact met andere buurtbewoners. 

Daarentegen staat 52% van de ondervraagden altijd voor de buurtbewoners klaar. Het 

gevoel van saamhorigheid en dat mensen elkaar niet kennen in de buurt laat een 

negatieve ontwikkeling zien.  

 

 
 

Voorzieningen en onderhoud 

Aan de ondervraagden is een lijst met voorzieningen voorgelegd. Ze zijn te spreken over 

de onderhoud van de wegen, paden, en pleintjes (69%), over de aanwezige groen 

(84%), het schoonhouden van de buurt (69%) en de straatverlichting (81%). Over de 

onderhoud van perken, plantsoenen en parken (51%), speelvoorzieningen voor kinderen 

(56%) en parkeergelegenheid (53%) is men redelijk tevreden.  Over de voorzieningen 

voor jongeren is men het minst tevreden, namelijk 85% is van mening dat er geen goede 

voorzieningen zijn voor jongeren.  
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Ontwikkeling van de buurt 

Als wordt gevraagd of men vindt dat de buurt er het afgelopen jaar op vooruit of 

achteruit is gegaan, dan is het merendeel (67%) van mening dat hierin niets is 

veranderd. Het aandeel ondervraagden dat van mening is dat de buurt vooruit is gegaan 

(10%) is lager dan het aandeel van de ondervraagden dat van mening is dat de buurt is 

achteruit is gegaan (19%). 56% van de ondervraagden verwacht dat de buurt de 

komende jaren gelijk blijft. Toch verwacht 17% dat de buurt achteruit gaat en 10% 

verwacht dat de kwaliteit van de buurt vooruit gaat. 
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