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1.

De cijfers en onderdelen nader uitgewerkt.

Fysieke verloedering in de buurt (% ervaart veel overlast)
- straatmeubilair, zoals vuilnisbakken, bankjes of bushokjes, dat vernield is
- bekladde muren of gebouwen
- rommel op straat
- hondenpoep op de stoep, straat of in de perken
Sociale overlast (% ervaart veel overlast)
- dronken mensen op straat
- mensen die op straat worden lastiggevallen
- drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops
- rondhangende jongeren
- overlast door buurtbewoners
Verkeersoverlast (% ervaart veel overlast)
- agressief gedrag in het verkeer
- te hard rijden
- parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte
Totaal ervaren overlast (% ervaart veel overlast)
- items fysieke verloedering
- items sociale overlast
- items verkeersoverlast.
- hinder van ‘horecagelegenheden’

2.

Toelichting functioneren gemeente op het terrein van leefbaarheid en
veiligheid

Aan de respondenten is gevraagd hoe tevreden of ontevreden ze zijn over het totale functioneren van
de gemeente waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. De respondenten konden
als antwoord geven:
- zeer tevreden
- tevreden
- niet tevreden en niet ontevreden
- ontevreden
- zeer ontevreden
- kan dit niet beoordelen
Bij deze indicator worden de antwoordcategorieën zeer tevreden en tevreden, respectievelijk zeer
ontevreden en ontevreden, telkens als één categorie weergegeven naast de overige categorieën.

3.

Toelichting onveiligheidsgevoelens in buurt en in het algemeen

In de enquête wordt gevraagd of men zich in de eigen buurt en in het algemeen wel eens onveilig
voelt en zo ja, of men zich vaak, soms of zelden onveilig voelt. In de factsheet zijn de percentages van
zowel weleens als vaak opgenomen. Het percentage vaak heeft betrekking op de totale onderzoekspopulatie, dus niet alleen op degenen die zich wel eens onveilig voelen.

4.

Toelichting slachtofferschap van (traditionele) criminaliteit

In de Veiligheidsmonitor wordt in negen afzonderlijke delictsblokken (geweldsdelicten, (poging tot)
woninginbraak, fietsdiefstal, diefstal vanaf of uit de auto, autodiefstal, diefstal van ander motorvoertuig, (poging tot) zakkenrollerij/beroving, overige diefstal, vandalisme) gevraagd of men in
de afgelopen twaalf maanden slachtoffer is geworden van een of meer delicten.
De gepresenteerde gegevens hebben betrekking op het percentage personen dat persoonlijk
slachtoffer is geworden van één of meer van deze delicten.
In de factsheet zijn vier indicatoren opgenomen:
- slachtofferschap totaal (alle traditionele delicten)
- slachtofferschap van geweldsdelicten
- slachtofferschap van vermogensdelicten ((poging tot) woninginbraak, fietsdiefstal, diefstal vanaf of
uit de auto, autodiefstal, diefstal van ander motorvoertuig, (poging tot) zakkenrolle-rij/beroving,
overige diefstal)
- slachtofferschap van vandalismedelicten

