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Inleiding 

Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied van deze nulmeting bestaat uit de CBS wijken Tivoli (10) en Armhoef (11). Dit omvat de subwijken 101 
t/m 108 en 111. Bij het onderzoek zijn de subwijkgrenzen gerespecteerd. 
In het Beheerprotocol is Jan Wierhof en omgeving ten behoeve van het omgevingsbeheer en de afspraken over specifieke 
maatregelen opgedeeld in vier veiligheidsgebieden. Veiligheidsgebied 1 is de directe omgeving van de Medicinale Heroïne 
Unit (MHU). Dit is een stukje van subwijk 104.  Veiligheidsgebied 2 is het terrein en directe omgeving Jan Wierhof. Dit is 
subwijk 104. Veiligheidsgebied 3  is de woonomgeving en dit gebied komt overeen met het verspreidingsgebied van de 
nieuwsbrief GGz Breburg. Dit is ook het gebied waarbinnen de politie de meldingenregistratie bijhoudt en bij het 
Beheeroverleg verslag van doet. Dit is subwijk 104 met het grootste deel van subwijk 103 met daarbij nog een klein stukje 
van subwijk 111 en een klein stukje van subwijk 102. 
Veiligheidsgebied 4 is het enquêtegebied, het verspreidingsgebied voor dit onderzoek (subwijk 101-108 en 111). Het 
enquêtegebied is bewust groter dan de woonomgeving. Zo is er zichtbaar of overlast zich verspreid, dan wel waarmee de 
overlast in de verschillende subwijken in de woonomgeving en daaromheen liggende wijken te maken heeft. 
Bij de presentatie van de resultaten van het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de woonomgeving (subwijk 103 
en 104) en de rest van het onderzoeksgebied (subwijk 101, 102, 105-108 en 111). Als de score van een subwijk 10% afwijkt 
van het gemiddelde, of één rapportcijfer of meer afwijkt van het gemiddelde, wordt dit vermeld. 
 
Opzet en respons onderzoek 

Dit betreft een nulmeting die de uitgangssituatie beschrijft. Deze nulmeting is nodig om in de toekomst, met de resultaten 
van de vervolgmetingen, de ontwikkeling te kunnen beschrijven. 
Voor deze nulmeting is op vrijdag 15 november op 3.130 woonadressen de schriftelijke vragenlijst verspreid. Ieder bewoond 
adres is aangeschreven, er is geen steekproef getrokken. De responstijd liep tot 13 december. Op 2 januari is uiteindelijk de 
streep getrokken en was de respons 1.010 (grotendeels) ingevulde enquêtes; dat is een respons van 32%. Per subwijk zijn er 
verschillen. De laagste respons is in subwijk 106 (23%), de hoogste respons is in subwijk 103 (39,6%) en 104 (34,9%). De 
gemiddelde respons in de woonomgeving is 39% en in de rest van het enquêtegebied is het 28%. 
 

Subwijk Aantal verspreid Aantal retour % respons 

103 399 158 39,6 

104 43 15 34,9 

Totaal woonomgeving 442 173 39,1 

101 99 31 31,3 

102 273 86 31,5 

105 148 44 29,7 

106 398 90 22,6 

107 371 91 24,5 

108 478 146 30,5 

Totaal rest enquêtegebied 1.767 488 27,6 

        

Totaal CBS wijk Tivoli 2.209 661 29,9 

Totaal 111 Armhoef 921 349 37,9 

Totaal 3.130 1.010 32,3 

 
Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 vindt u de resultaten van het onderzoek. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de klachten die buurtbewoners 
hebben gemeld bij het Centraal Meldpunt van de gemeente en de registraties bij de Politie Midden- en West-Brabant. Tevens 
komt de meldingenlijst die besproken wordt in het Beheeroverleg aan bod. 
In Bijlage I staan de achtergrondkenmerken van de respondenten. Bijlage 2 is de kaart van het onderzoeksgebied. Bijlage 3 
bevat de vragenlijst. In de overige bijlagen staan de antwoorden op de open vragen zoals ze door de respondenten zijn 
ingevuld. 
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Hoofdstuk 1 Resultaten buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof 

1.1 Overlast  

Van 22 vormen van overlast kon men aangeven of dit weleens voorkomt in de buurt. Als dat het geval is, kon men aangeven 
in welke mate men er zelf overlast van ervaart.  
 
1.1.1 Overlast die voorkomt 

Meer dan 50% geeft als buurtprobleem aan te hard rijden, parkeerproblemen,  rommel op straat, inbraak, dronken mensen 
op straat en fietsendiefstal. De overlast door verwarde mensen, drugsgebruikers, zwervers/daklozen ervaart 29%-34%.  
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Tabel 1.1 Komt het weleens voor in de buurt? 

 % ja % nee %Totaal Aantal niet ingevuld 

Te hard rijden 63,3 36,7 100 53 

Parkeerproblemen (fout parkeren, drukte) 62,6 37,4 100 60 

Rommel op straat 59,7 40,3 100 53 

Inbraak in woningen / winkels / bedrijven 58,5 41,5 100 68 

Dronken mensen op straat 53,8 46,2 100 75 

Fietsendiefstal 52,1 47,9 100 79 

Beschadiging of vernieling aan auto's / diefstal vanaf auto's 44,6 55,4 100 84 

Rondhangende jongeren 40,9 59,1 100 93 

Diefstal UIT auto's 37,6 62,4 100 103 

Overlast door verwarde mensen 34,7 65,3 100 85 

Overlast door drugsgebruikers 33,8 66,2 100 95 

Agressief gedrag in het verkeer 33,6 66,4 100 94 

Overlast door zwervers/daklozen 29,2 70,8 100 101 

Overlast door buurtbewoners 19,2 80,8 100 115 

Overlast door drugsdealers 18,6 81,4 100 136 

Autodiefstal 18,5 81,5 100 113 

Mensen die op straat worden lastig gevallen 14,5 85,5 100 116 

Beroving op straat  11,5 88,5 100 103 

Intimidatie van kleine kinderen 10,4 89,6 100 119 

Geweldpleging 9,5 90,5 100 122 

Steekpartijen / schietpartijen / moord 4,0 96,0 100 108 

Overlast door prostitutie 2,5 97,5 100 126 
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De resultaten per subwijk:  
 
Deelgebied Woonomgeving (subwijk 103 en 104): in subwijk 103 en 104 zeggen meer mensen dan gemiddeld dat 5-6 van de 
8 genoemde groepen overlast geven. Overlast van delicten scoort op 3 van de 10 delicten hoger in subwijk 103. 
Verkeersoverlast wordt minder genoemd in subwijk 104.  
 
Rest enquêtegebied: in subwijk 101 zeggen meer mensen dan gemiddeld dat 6 van de 8 genoemde groepen overlast geven.  
Subwijk 101 scoort ook bij 6 van de 10 overlastdelicten hoger dan gemiddeld. Subwijk 106 scoort op 4 overlastdelicten lager. 
Verkeersoverlast wordt meer ervaren in de subwijken 105 en 107.  
  
Overlast die weleens voorkomt in de buurt, naar subwijk 

% Komt weleens voor in de buurt Tot 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Overlast door verwarde mensen 34,7 65,1 92,9 50,0 25,6 33,3 19,0 15,7 24,1 31,9 

Overlast door drugsgebruikers 33,8 52,7 61,5 48,3 23,7 20,5 16,0 38,1 39,0 27,2 

Overlast door drugsdealers 18,6 31,7 36,4 35,7 16,2 13,2 9,7 23,5 20,8 11,6 

Dronken mensen op straat 53,8 68,7 85,7 73,3 39,0 59,0 47,6 65,5 77,0 34,7 

Overlast door zwervers/daklozen 29,2 50,0 78,6 56,7 25,7 25,6 15,4 11,3 22,6 26,8 

Rondhangende jongeren 40,9 46,5 92,9 50,0 36,8 23,1 29,1 48,8 63,8 29,1 

Overlast door prostitutie 2,5 2,7 0,0 6,9 13,7 0,0 1,4 0,0 2,3 0,7 

Overlast door buurtbewoners 19,2 21,4 8,3 17,2 28,0 38,9 20,5 20,7 17,6 14,3 

Rommel op straat 59,7 51,6 69,2 86,7 58,8 77,5 60,7 68,5 81,2 47,0 

Parkeerproblemen (fout parkeren, drukte) 62,6 43,5 50,0 56,7 53,8 77,5 72,1 60,9 61,9 70,7 

Agressief gedrag in het verkeer 33,6 32,2 16,7 24,1 31,2 28,2 41,0 55,8 32,6 29,5 

Te hard rijden 63,3 59,5 38,5 62,1 50,6 73,8 61,9 83,0 55,8 66,2 

Beschadiging of vernieling aan auto's / diefstal vanaf auto's 44,6 53,6 38,5 31,0 42,1 53,8 34,6 37,9 54,5 41,4 

Mensen die op straat worden lastig gevallen 14,5 25,7 25,0 20,7 9,7 7,9 9,3 16,9 15,0 10,7 

Geweldpleging 9,5 11,2 8,3 27,6 4,2 7,9 6,8 15,5 14,3 5,2 

Beroving op straat  11,5 11,7 8,3 18,5 19,2 7,9 7,8 18,6 14,2 7,3 

Intimidatie van kleine kinderen 10,4 25,9 30,8 6,9 5,6 10,5 1,4 6,0 8,5 8,1 

Inbraak in woningen / winkels / bedrijven 58,5 67,5 66,7 33,3 49,4 65,0 47,6 41,7 53,7 66,8 

Autodiefstal 18,5 20,0 7,7 13,8 19,4 15,4 13,0 8,8 22,5 21,1 

Diefstal UIT auto's 37,6 47,3 30,8 51,7 33,8 52,5 29,1 27,2 39,7 34,9 

Fietsendiefstal 52,1 64,2 41,7 51,9 57,3 43,9 38,5 52,9 50,0 50,5 

Steekpartijen / schietpartijen / moord 4,0 6,3 8,3 26,7 6,8 0,0 0,0 4,9 3,7 1,3 
*10% of meer verschil met het gemiddelde in het onderzoeksgebied  is gearceerd. 

 
 
 

 
 
 



Nulmeting buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof                    Team Informatie- & Kenniscentrum/Gemeente Tilburg        7 

1.1.2 Overlast die men zelf ervaart 

Op basis van de vraag of een vorm van overlast wel eens voorkomt in de buurt en de mate waarin men hier zelf overlast van 
heeft, is berekend welk deel van de respondenten er zelf overlast van heeft. Degenen die hebben aangegeven dat het in de 
buurt niet voorkomt, zijn meegenomen bij de categorie die er zelf geen overlast van heeft.  Rond een kwart van de mensen 
heeft veel overlast van parkeerproblemen en hard rijden (resp. 28,4% en 23,9%). Rond de 10% heeft veel overlast van 
fietsendiefstal, dronken mensen op straat en inbraken. 
 

Tabel 1.2 In welke mate ervaart u hier zelf overlast van? 

 % veel 

overlast 

% een 

beetje 

overlast 

% geen 

overlast 

%Totaal Beantwoord 

door % 

Parkeerproblemen (fout parkeren, drukte) 28,4 29,6 42,1 100 98,1 

Te hard rijden 23,9 35,4 40,7 100 98,0 

Rommel op straat 17,4 37,1 45,6 100 97,5 

Fietsendiefstal 13,3 26,6 60,1 100 95,2 

Dronken mensen op straat 11,1 33,0 55,9 100 98,2 

Inbraak in woningen / winkels / bedrijven 10,5 30,8 58,7 100 96,4 

Beschadiging of vernieling aan auto's / diefstal vanaf auto's 8,9 29,2 61,9 100 98,3 

Agressief gedrag in het verkeer 8,8 20,5 70,6 100 97,4 

Rondhangende jongeren 7,9 23,3 68,9 100 97,9 

Overlast door drugsgebruikers 6,7 20,9 72,4 100 98,5 

Diefstal UIT auto's 5,1 22,2 72,7 100 94,8 

Overlast door verwarde mensen 4,8 22,2 73,0 100 98,9 

Overlast door zwervers/daklozen 4,2 19,3 76,6 100 97,6 

Overlast door drugsdealers 3,9 10,2 85,9 100 96,4 

Overlast door buurtbewoners 3,6 12,7 83,7 100 98,1 

Autodiefstal 2,8 9,2 88,0 100 95,6 

Intimidatie van kleine kinderen 2,0 5,9 92,1 100 95,6 

Mensen die op straat worden lastig gevallen 1,7 8,9 89,4 100 98,1 

Geweldpleging 1,3 5,5 93,1 100 98,1 

Overlast door prostitutie 0,7 0,9 98,4 100 98,5 

Beroving op straat  0,5 5,9 93,6 100 97,2 

Steekpartijen / schietpartijen / moord 0,2 1,3 98,5 100 96,8 
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1.1.3 Specifieke plaatsen waar veel overlast voorkwam 

In totaal heeft 45% van de respondenten specifieke plaatsen in de buurt genoemd waar de afgelopen 12 maanden veel 
overlast voorkwam. Hierbij kon men meerdere plaatsen aangeven. 55% heeft geen specifieke plaatsen in de buurt genoemd. 
Het meest genoemd is de categorie 'andere straat of plek' (31%). In bijlage 4 staan de straten die hierbij worden genoemd. 
De op een na hoogste score is 'park & speelvoorzieningen Jan Wierhof' (11%) gevolgd door 'Sint Josephstraat' (9%).  De 
andere straten scoren 6% of minder.  

* 44 (4,4%) personen hebben de vraag niet ingevuld. 
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1.1.4 Plaatsen waar men zelf de overlast het ergst vindt. 

Degenen die minimaal 1 locatie uit de lijst hebben aangegeven waar veel overlast voorkwam, konden aangeven op welke 
plaats (maximaal 1 antwoord mogelijk) men zelf de overlast het ergst vindt. Hierbij zijn 10 van de 12 plaatsen genoemd. De 
straten P.F. Bergmansstraat en Reinier de Graafstraat/Pieter Pauwstraat zijn niet genoemd. 
De meest genoemde plaats (53%) is wederom 'andere straat of plek'. In bijlage 5 staan de straten die hierbij worden 
genoemd. Op de tweede en derde plaats staan weer park & speelvoorzieningen Jan Wierhof (17%) en Sint Josephstraat (8%).  

* Deze vraag is door 77 personen (16%) niet beantwoord 
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1.1.5 Om welke vormen van overlast gaat het dan op deze plaats? 

Degenen die specifieke plaatsen in de buurt hebben genoemd waar de afgelopen 12 maanden veel overlast voorkwam (45%, 
480 personen), konden aangeven om welke vorm van overlast het daar gaat. Gemiddeld geven ze 4,8 vormen van overlast 
aan. Het hoogst scoort rommel op straat, dat wordt door 47% genoemd, gevolgd door te hard rijden en dronken mensen op 
straat met meer dan 40%. De categorie 'anders, namelijk is door 20% genoemd; deze antwoorden staan in bijlage 6. 
 

* 36 personen (7,5%)  hebben de vraag niet ingevuld. 
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1.1.6 Op welk tijdstip van de dag is de overlast doorgaans het ergst? 

Degenen die specifieke plaatsen in de buurt hebben genoemd waar de afgelopen 12 maanden veel overlast voorkwam (45%, 
480 personen), konden aangeven op welk tijdstip van de dag de overlast op die plaats doorgaans het ergst is. 's Avonds 
scoort het hoogst met 35%, gevolgd door 's nachts met 27%.  
 

* 45 personen (9,4%) hebben de vraag niet beantwoord. 

% op dit tijdstip overlast op deze plaats het ergst
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1.1.7 Wat vindt men van de ontwikkeling van de overlast in de afgelopen 12 maanden? 

Aan iedereen is gevraagd of men vindt dat de overlast in de buurt in de afgelopen 12 maanden is toegenomen, afgenomen of 
gelijk is gebleven. Een vijfde weet het niet (22%). Bijna de helft (48%) vindt dat de overlast gelijk is gebleven en 28% vindt dat 
de overlast is toegenomen. 
 

* 44 personen (4,4%) hebben de vraag niet ingevuld. 

 
 
De resultaten per subwijk: 
 
Deelgebied Woonomgeving: in subwijk 104 vinden meer mensen dan gemiddeld dat de overlast is toegenomen. 
 
Rest enquêtegebied: in subwijk 105 vinden meer mensen dan gemiddeld dat de overlast is toegenomen. In 107 zijn er juist 
minder mensen dan gemiddeld die vinden dat het is toegenomen. 
 
Vindt u dat de overlast in uw buurt in de afgelopen 12 maanden is toegenomen, afgenomen of gelijk is gebleven? 

 Tot 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Toegenomen 27,6 28,9 40,0 26,7 31,7 39,5 27,4 16,0 30,9 25,6 

Afgenomen 2,5 3,3 0,0 0,0 2,4 0,0 6,0 2,5 4,3 1,2 

Gelijk gebleven 48,3 46,1 46,7 46,7 50,0 44,2 48,8 70,4 44,6 45,9 

Weet  ik niet 21,5 21,7 13,3 26,7 15,9 16,3 17,9 11,1 20,1 27,4 
* 10% of meer verschil met het gemiddelde in het onderzoeksgebied is gearceerd. 
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1.2 Veiligheidsgevoel  

 

1.2.1 Hoe vaak voelde u zich onveilig in uw buurt de afgelopen 12 maanden?  

In totaal voelde 28,7% zich wel eens onveilig in de eigen buurt (2% vaak, 7% regelmatig en 20% soms). Als de categorie 
'zelden' wordt meegenomen komt het percentage op 54,4%. 
 

* 23 (2,3%) personen hebben de vraag niet ingevuld. 

 
De resultaten per subwijk: 
 
In het deelgebied woonomgeving zijn er meer mensen dan gemiddeld die zich wel eens onveilig voelden (resp. 39% in 103 en 
47% in 104).  
 
In de rest van het onderzoeksgebied wijken de subwijken niet 10% of meer af van het gemiddelde. 
 
 
Hoe vaak voelde u zich onveilig in uw buurt de afgelopen 12 maanden? 

Percentage Tot 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Vaak 2,1 3,2 0,0 3,2 3,7 2,4 1,2 1,1 0,7 2,3 

Regelmatig 7,0 8,4 20,0 9,7 8,5 7,1 4,7 10,0 6,9 5,0 

Soms 19,6 27,7 26,7 12,9 13,4 23,8 20,9 17,8 26,4 14,3 

Totaal wel eens 28,7 39,3 46,7 25,8 25,6 33,3 26,8 28,9 34,0 21,6 

           

Zelden 25,7 24,5 33,3 19,4 25,6 31,0 22,1 35,6 27,8 23,4 

Nooit 43,7 34,8 20,0 51,6 48,8 33,3 46,5 33,3 36,1 53,2 

Weet  ik niet 1,9 1,3 0,0 3,2 0,0 2,4 4,7 2,2 2,1 1,8 
* 10% of meer verschil "veilig"met het gemiddelde in het onderzoeksgebied is gearceerd. 

 

% dat zich onveilig voelde in de buurt afgelopen 12 maanden
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1.2.2 Redenen van onveiligheidsgevoelens 

Degenen die hebben aangegeven zich wel eens onveilig te voelen (vaak, regelmatig, soms, zelden; totaal 54,4%) is gevraagd 
om welke reden(en) men zich onveilig voelde in de buurt. Gemiddeld geeft men 2,5 reden op. 
De meest genoemde redenen zijn inbraak (44%) en eng/onguur uitziende types (43%). Daarnaast noemt 35% groepen 
rondhangende mensen. 'Anders, namelijk…' zegt 18%. Deze antwoorden staan in bijlage 7. 

* 45 (8,4%) personen hebben de vraag niet ingevuld. 
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1.2.3 Kinderen met een gerust hart in buurt buiten laten spelen of fietsen 

De vraag of men de kinderen met een gerust hart in de buurt buiten laat spelen is voor 27,6% van toepassing (72,4% geeft 
aan geen kinderen te hebben of geen kinderen die (nog) buiten spelen). Van hen laat 84% de kinderen buiten spelen, 
waarvan ongeveer de helft (43%) met een gerust hart. 

*42 personen (4,2%) hebben de vraag niet ingevuld. 

 
Aan degenen die aangeven de kinderen niet in de buurt buiten te laten spelen (15,7%) is gevraagd waarom dat is. Deze 
antwoorden staan in bijlage 8. Ook degenen die aangaven de kinderen buiten te laten spelen, maar dan met enig of een 
groot gevoel van onveiligheid, hebben soms wat extra informatie gegeven. Deze antwoorden staan ook in bijlage 8. 
 
De vraag of men de kinderen met een gerust hart door de buurt laat fietsen is voor 26,6% van toepassing (73,4% geeft aan 
geen kinderen te hebben of geen kinderen waarop dit van toepassing is). Van hen laat 81% de kinderen door de buurt 
fietsen, waarvan 45% met een gerust hart. 

* 58 (5,7%) personen hebben de vraag niet ingevuld. 

 
Degenen die aangeven de kinderen niet door de buurt te laten fietsen (19,4%) is gevraagd waarom dat is. Deze antwoorden 
staan in bijlage 9. Evenals de toelichting van degenen die het met enig of groot gevoel van onveiligheid wel toestaan.  
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1.2.4 Veiligheidsgevoelens 's avonds en overdag in de buurt 

Gevraagd is hoe veilig men zich voelt in de buurt, 's avonds en overdag. Overdag voelt 89% zich veilig, 10% antwoord neutraal 
en 1% voelt zich onveilig. 's Avonds voelt 60% zich veilig, 31% antwoord neutraal en 9% voelt zich onveilig. 

* 13 personen (1,3%) hebben de vraag "overdag" niet ingevuld, 20 personen (2,0%) hebben de vraag "'s avonds" niet ingevuld. 

 
 
De resultaten per subwijk: 
 
Deelgebied Woonomgeving: in subwijk 104 zijn er minder mensen dan gemiddeld die zich 's avonds in de buurt veilig voelen, 
het ligt onder de 50%.  
 
Rest enquêtegebied: in subwijk 101 zijn er minder mensen dan gemiddeld die zich 's avonds in de buurt veilig voelen, het ligt 
maar net boven de 40%. In subwijk 111 voelen juist meer mensen zich 's avonds veilig. 
 
Hoe veilig voelt u zich 's avonds in de buurt? 

Percentage Tot 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Zeer veilig 9,2 10,9 0,0 6,9 9,6 9,5 3,4 3,3 7,0 12,7 

Veilig 50,6 42,9 46,7 34,5 51,8 47,6 56,3 46,7 43,7 58,1 

Totaal veilig 59,8 53,8 46,7 41,4 61,4 57,1 59,7 50,0 50,7 70,8 

           

Niet veilig/niet onveilig 31,4 32,1 40,0 37,9 30,1 31,0 29,9 43,3 39,4 24,6 

Onveilig 7,6 12,8 13,3 13,8 6,0 9,5 8,0 6,7 9,9 3,8 

Zeer onveilig 1,2 1,3 0,0 6,9 2,4 2,4 2,3 0,0 0,0 0,9 
*10% of meer verschil"veilig" met het gemiddelde in het onderzoeksgebied is gearceerd. 

 
Hoe veilig voelt u zich overdag in de buurt? 

Percentage Tot 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Zeer veilig 32,6 32,1 13,3 25,8 28,6 27,9 26,1 31,1 28,0 39,8 

Veilig 56,4 49,4 80,0 67,7 56,0 58,1 65,9 57,8 63,6 51,6 

Totaal veilig 89,0 81,5 93,3 93,5 84,6 86,0 92,0 88,9 91,6 91,4 

           

Niet veilig/niet onveilig 9,5 13,5 6,7 3,2 13,1 14,0 5,7 11,1 8,4 8,1 

Onveilig 1,3 5,1 0,0 0,0 1,2 0,0 2,3 0,0 0,0 0,6 

Zeer onveilig 0,2 0,0 0,0 3,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
* 10% of meer verschil "veilig"met het gemiddelde in het onderzoeksgebied is gearceerd. 
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1.3 Criminaliteit  

 

1.3.1 Slachtoffer criminaliteit in de eigen buurt 

19% is in de afgelopen 12 maanden in de eigen buurt persoonlijk slachtoffer geworden van een vorm van criminaliteit, 81% 
niet (22 personen (2,2%) hebben de vraag niet ingevuld).  
 
De resultaten per subwijk: 
 
Deelgebied Woonomgeving: in de subwijken 103 en 104 zijn er meer mensen dan gemiddeld slachtoffer geworden van 
criminaliteit in de buurt. Subwijk 103 heeft de hoogste score met 30,5%.  
 
Rest enquêtegebied: in subwijk 108 zijn er meer mensen dan gemiddeld slachtoffer geworden van criminaliteit in de buurt. In 
subwijk 101 is het slachtofferschap juist lager met 6,5%. 
 
Bent u in de afgelopen 12 maanden in de eigen buurt persoonlijk slachtoffer geworden van een vorm van criminaliteit? 

Percentage Tot 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

% Ja 19,2 30,5 26,7 6,5 17,1 14,0 17,8 18,2 24,5 14,6 
* 10% of meer verschil" slachtoffer" met het gemiddelde in het onderzoeksgebied is gearceerd. 

 
 
1.3.2 Van welke vorm van criminaliteit is men persoonlijk slachtoffer geworden? 

Gemiddeld is men van 1,5 delict slachtoffer geworden in buurt. Bijna de helft (47%) was slachtoffer van vernieling van de 
auto en/of diefstal uit de auto. 30% van fietsdiefstal en 21% van een inbraak. 20% zegt 'anders', deze antwoorden staan in 
bijlage 10. 
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1.3.3 Wat kunnen bewoners zelf doen om de veiligheid van de buurt te vergroten? 

Aan iedereen is gevraagd wat de bewoners zelf kunnen doen om de veiligheid van de buurt te vergroten. 57% heeft hierop 
een antwoord gegeven, deze antwoorden staan in bijlage 11. Zo'n 40% van de antwoorden heeft betrekking op alert zijn, 
sociale controle, buurtpreventie.  Rond de 10% gaat over beveiliging/alarm in orde maken, 10% noemt meer melden en meer 
controle door politie. 10% zegt dat ze niets of niet veel kunnen doen. Dit zijn groepen van zaken die het meest worden 
genoemd, samen goed voor 70% van de antwoorden.  
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1.4 Leefbaarheid 

In de enquête is toegelicht dat onder het kopje 'leefbaarheid' alle onderdelen vallen die tot nu toe aan de orde zijn gekomen: 
overlast, veiligheidsgevoel en criminaliteit. 
 
1.4.1 Hoe vaak heeft men zich in de afgelopen 12 maanden zorgen gemaakt over leefbaarheid buurt? 

Van de inwoners heeft 43% zich wel eens zorgen gemaakt over de leefbaarheid van de buurt (vaak, regelmatig of soms). 
Hiervan heeft 5% zich vaak zorgen gemaakt, 13% regelmatig en 24% soms. Als de categorie 'zelden' wordt meegenomen dan 
komt het percentage op 63%.   

*18 personen(1,8%)  hebben deze vraag niet ingevuld. 

 
De resultaten per subwijk: 
 
In het deelgebied Woonomgeving hebben meer mensen zich zorgen gemaakt dan gemiddeld. In subwijk 104 is het zelfs 87%.   
 
In de rest van het onderzoeksgebied wijken de subwijken niet 10% of meer af van het gemiddelde. 
 
Hoe vaak heeft u zich de afgelopen 12 maanden zorgen gemaakt over de leefbaarheid van uw buurt? 

Percentage Tot 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Vaak 5,0 6,5 13,3 9,7 7,1 2,3 4,5 1,1 3,5 5,3 

Regelmatig 13,3 23,9 40,0 16,1 7,1 13,6 9,0 16,9 14,0 8,5 

Soms 24,4 29,7 33,3 16,1 28,6 29,5 22,5 18,0 22,4 23,7 

Totaal zorgen gemaakt 42,7 60,1 86,6 41,9 42,8 45,4 36,0 36,0 39,9 37,5 

           

Zelden 20,4 14,2 13,3 19,4 19,0 22,7 20,2 20,2 25,2 21,6 

Nooit 34,8 25,2 0,0 38,7 38,1 27,3 36,0 42,7 31,5 39,5 

Weet ik niet 2,1 0,6 0,0 0,0 0,0 4,5 7,9 1,1 3,5 1,5 
* 10% of meer verschil "zorgen over leefbaarheid" met het gemiddelde in het onderzoeksgebied is gearceerd. 

% dat zich zorgen heeft gemaakt over de leefbaarheid
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1.4.2 Waarover heeft men zich zorgen gemaakt? 

Degenen die zich wel eens zorgen hebben gemaakt (63%, inclusief zelden) is gevraagd waarover men zich dan zorgen maakt.  
Hierop heeft 76% een antwoord gegeven en deze antwoorden staan in bijlage 12. 
Zaken die duidelijk meer genoemd worden, zijn de komst van Novadic-Kentron met de bijbehorende problemen (20%), de 
verkeersoverlast/-problemen (15%), inbraken/onveiligheid (15%), de verloedering/verpaupering van de buurt (10%) en de 
overlast en toename van overlast (10%). Deze categorieën vormen 70% van de antwoorden.  
 
1.4.3 Vindt men de leefbaarheid verbeterd, verslechterd of gelijk gebleven in de afgelopen 12 maanden? 

De meerderheid vindt de leefbaarheid van de buurt de afgelopen 12 maanden gelijk gebleven (63%) en een kwart vindt het 
verslechterd (25%).  

*27 personen (2,7%) hebben de vraag niet beantwoord. 

 
In de resultaten per subwijk is te zien dat geen enkele subwijk 10% of meer afwijkt van het gemiddelde. 
 
Vindt u dat de leefbaarheid van uw buurt de afgelopen 12 maanden is verbeterd, verslechterd of gelijk is gebleven? 

Percentage Tot 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Verbeterd 3,2 1,3 0,0 0,0 0,0 2,3 8,0 5,7 3,5 3,2 

Verslechterd 24,6 31,2 33,3 22,6 28,9 30,2 17,2 19,3 26,2 22,3 

Gelijk gebleven 62,5 59,1 53,3 67,7 65,1 58,1 59,8 71,6 60,3 63,0 

Weet ik niet 9,8 8,4 13,3 9,7 6,0 9,3 14,9 3,4 9,9 11,4 
* 10% of meer verschil "leefbaarheid verslechterd" met het gemiddelde in het onderzoeksgebied is gearceerd. 
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1.4.4 Rapportcijfer voor de leefbaarheid van de buurt 

Als rapportcijfer voor de leefbaarheid van de buurt geeft men gemiddeld een 7,4.  
7% geeft een onvoldoende (onder de 6).  53% geeft een 8 of hoger.  
 

*13 personen (1,3%) hebben de vraag niet ingevuld. 

 

In de resultaten per subwijk is te zien dat geen enkele subwijk 1 rapportcijfer of meer afwijkt van het gemiddelde. 
 
Rapportcijfer leefbaarheid van de buurt 

 Tot 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Rapportcijfer 7,4 7,2 7,4 6,7 7,3 7,1 7,1 7,2 7,1 7,8 
* 1 rapportcijfer of meer verschil "leefbaarheid" met het gemiddelde in het onderzoeksgebied is gearceerd. 
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1.5 Meldingen bij gemeente, politie of andere instanties in de afgelopen 12 maanden 

 

1.5.1 In de afgelopen 12 maanden een melding gedaan over overlast of andere zaken in de buurt? 

Men kon meerdere antwoorden geven. In totaal heeft 47% aangegeven geen klachten te hebben. Nog eens 19% gaf aan wel 
klachten te hebben, maar ze niet te hebben gemeld. De andere klachten zijn hoofdzakelijk gemeld bij de politie (21%) en bij 
de gemeente (14%). De antwoorden van 'anders, namelijk…' (6%) staan in bijlage 13. 

*20 personen(2,0%)  hebben de vraag niet ingevuld. 

 

 

1.5.2 Tevredenheid over afhandeling melding 

Degenen die bij minimaal één instantie hebben gemeld (32,6%, totaal 329 personen) is gevraagd of men tevreden is over de 
afhandeling van de melding. 20 personen (6,1%) hebben geen antwoord gegeven.  
44% is tevreden over de afhandeling, 56% niet.  Het was mogelijk om de 'nee' ook toe te lichten. Dit hebben ze op 4 personen 
na gedaan. De antwoorden staan in bijlage 14. 
 

% dat deze instantie noemt

47

19

14

21

3

1

2

2

6

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Nee, ik heb geen klachten

Nee, ik heb wel k lachten maar ik

heb ze niet gemeld

Ja, ik heb ze gemeld bij de

gemeente

Ja, ik heb ze gemeld bij de politie

Ja, ik heb ze gemeld bij het

Meldpunt Jan Wierhof

Ja, ik heb ze gemeld bij de

receptie van Jan Wierhof

Ja, ik heb ze gemeld bij de

buurtraad

Ja, ik heb ze gemeld bij een

andere instantie

Anders, namelijk

Weet ik niet

Percentage



Nulmeting buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof                   Team Informatie- & Kenniscentrum/Gemeente Tilburg        23 

1.5.3 In de afgelopen 12 maanden contact opgenomen met instantie voor informatie? 

16% heeft contact opgenomen met de gemeente en 6% met de politie. 6% zegt 'anders'. De antwoorden hiervan staan in 
bijlage 15.  In totaal heeft 73% in de afgelopen 12 maanden geen contact opgenomen met de gemeente, politie of een 
andere instantie om informatie te vragen over zaken met betrekking tot de buurt. 
 
 

* 22 personen (2,2%) hebben de vraag niet ingevuld. 
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1.5.4 Tevredenheid over bereikbaarheid politie 

Degenen die contact opgenomen hebben met de politie voor een melding en/of om informatie te vragen (22,8%, totaal 230 
personen) is gevraagd hoe tevreden men is over de bereikbaarheid van de politie: 53% is tevreden, 21% antwoordt neutraal 
en 26% is ontevreden. 

* 18 personen (7,8%) hebben de vraag niet ingevuld. 

 
Degenen die (zeer) ontevreden zijn, konden aangeven waarom dat zo is. Dat hebben ze bijna allemaal gedaan (50 van de 55). 
Deze antwoorden staan in bijlage 16. 
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1.6 Informatieverstrekking door de gemeente 

 

1.6.1 Tevredenheid over de gemeente 

De vraag was hoe tevreden men is over de mate waarin de gemeente de mensen op de hoogte houdt van plannen en 
maatregelen die de buurt aangaan: 62% is tevreden over de informatieverstrekking, 20% antwoordt neutraal en 14% is 
ontevreden. 4% weet het niet.  
 

*29 personen hebben de vraag niet beantwoord. 

 
De resultaten per subwijk: 
 
Deelgebied Woonomgeving: in subwijk 103 en 104 zijn minder mensen dan gemiddeld tevreden over de gemeente, resp. 
37% en 43%.  
 
Rest enquêtegebied: in subwijk 107 zijn juist meer mensen dan gemiddeld tevreden. 
 
Hoe tevreden over de mate waarin de gemeente op de hoogte houdt van plannen en maatregelen die de buurt aangaan? 

Percentage Tot 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Zeer tevreden 9,3 3,2 0,0 9,7 9,6 13,6 13,6 13,3 9,2 9,6 

Tevreden 52,6 33,8 42,9 51,6 61,4 47,7 52,3 61,1 56,3 56,4 

Totaal tevreden 61,9 37,0 42,9 61,3 71,0 61,3 65,9 74,4 65,5 60,6 

           

Niet tevreden/niet ontevreden 20,5 25,3 35,7 19,4 20,5 29,5 19,3 14,4 18,3 19,4 

Ontevreden 10,0 19,5 21,4 9,7 7,2 9,1 6,8 6,7 9,9 7,8 

Zeer ontevreden 3,9 11,0 0,0 6,5 0,0 0,0 1,1 1,1 1,4 4,5 

* 10% of meer verschil "tevreden met gemeente" met het gemiddelde in het onderzoeksgebied is gearceerd. 
 
Degenen die (zeer) ontevreden zijn (14%) hadden de mogelijkheid om aan te geven waarom ze ontevreden zijn. Dat hebben 
ze bijna allemaal gedaan (127 van de 136). Deze antwoorden staan in bijlage 17. 
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1.6.2 Vindt u dat de gemeente de bewoners serieus neemt? 

34% vindt dat de gemeente de bewoners serieus neemt, 29% zegt matig, 16% zegt nee en 21% weet het niet.  
 

*29 personen (2,9%) hebben de vraag niet ingevuld. 

 
De resultaten per subwijk: 
 
Deelgebied Woonomgeving: in de subwijken 103 en 104 vinden minder mensen dan gemiddeld dat de bewoners serieus 
worden genomen, resp. 21% en 20%.  
 
Rest enquêtegebied: in subwijk 107 vindt meer dan 40% dat de bewoners serieus worden genomen. 
 
Vindt u dat de gemeente de bewoners serieus neemt? 

Percentage Tot 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Ja 34,0 20,6 20,0 33,3 41,5 30,2 28,1 44,4 42,4 34,9 

Matig 28,7 27,1 33,3 26,7 32,9 41,9 37,1 25,6 25,2 26,9 

Nee 16,3 34,8 40,0 20,0 8,5 9,3 10,1 5,6 8,6 16,9 

Weet ik niet 20,9 17,4 6,7 20,0 17,1 18,6 24,7 24,4 23,7 21,3 
* 10% of meer verschil "gemeente neemt bewoners serieus" met het gemiddelde in het onderzoeksgebied is gearceerd. 

 
Degenen die vinden dat de gemeente de bewoners niet of matig serieus neemt, hadden de mogelijkheid om aan te geven 
waarom ze dat vinden. 84% heeft dat gedaan. Deze antwoorden staan in bijlage 18. 

 

% gemeente neemt de bewoners serieus

34 16 2129

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja matig nee weet ik niet
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1.7 Is men voor of tegen de komst van medische heroïnebehandeling? 

In februari 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat onderdelen van Novadic-Kentron (waaronder medische 
heroïnebehandeling) naar de locatie Jan Wierhof komen. De vraag is gesteld of men er voor of tegen is dat de medische 
heroïnebehandeling op deze locatie plaatsvindt of dat het niets uit maakt.  Voor is 7% en tegen is 40%. 20% hinkt op 2 
gedachten en voor 24% maakt het niet uit, 9% weet het niet. 

*13 personen (1,3%) hebben de vraag niet beantwoord. 

 

De resultaten per subwijk: 
 
Deelgebied Woonomgeving: meer mensen dan gemiddeld zijn tegen de komst. In subwijk 104 is 80% tegen.  
 
Rest enquêtegebied: in subwijk 101 zijn meer mensen dan gemiddeld tegen de komst. In de subwijken 102, 106, 107 en 108 
zijn minder mensen dan gemiddeld tegen. 
 
In februari 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat afdelingen van GGZBreburg vertrekken van Jan Wierhof en dat daar 

onderdelen van Novadic-Kentron (waaronder medische heroïnebehandeling) voor in de plaats komen. Bent u er voor of er 

tegen dat de medische heroïnebehandeling op deze locatie plaatsvindt, of maakt het u niets uit? 

Percentage Tot 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Voor 6,6 8,3 0,0 3,2 8,3 4,7 4,5 8,9 5,6 6,6 

Van de ene kant voor, van de andere kant tegen 19,6 17,8 13,3 16,1 22,6 14,0 22,7 11,1 19,6 22,3 

Tegen 40,1 54,1 80,0 51,6 34,5 44,2 22,7 30,0 24,5 45,4 

Maakt me niets uit 24,47 14,6 0,0 16,1 22,6 23,3 30,7 38,9 35,0 21,7 

Weet ik niet 9,2 5,1 6,7 12,9 11,9 14,0 19,3 11,1 15,4 4,0 
* 10% of meer verschil " tegen" met het gemiddelde in het onderzoeksgebied is gearceerd. 

 

 

% voor of tegen medische heroïnebehandeling bij Jan Wier

7 40 24 920

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

voor van de ene kant voor, van de andere kant tegen tegen maakt me niets uit weet ik niet
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1.8 Beheergroep 

 
1.8.1 Is men op de hoogte van het bestaan van deze beheergroep? 

Om de kwaliteit van wonen, werken en verblijven in de wijk te bewaken en te borgen is een beheergroep opgericht. In deze 
beheergroep werken vertegenwoordigers van de politie, GGZBreburg, gemeente en bewoners samen. Is men op de hoogte 
van het bestaan van deze beheergroep? 47% kent de beheergroep, 53% niet.  

*18 personen (1,8%) hebben de vraag niet beantwoord. 

 
De resultaten per subwijk : 
 
Deelgebied Woonomgeving: de beheergroep is hier het best bekend, bij meer dan 80%.  
 
Rest enquêtegebied: de beheergroep is ook beter bekend dan gemiddeld in de subwijken 101 en 111. De beheergroep is veel 
minder bekend in subwijk 106 (8%), 108 (13%) en 107 (19%). 
 
Om de kwaliteit van wonen, werken en verblijven in de wijk te bewaken en te borgen is een beheergroep opgericht. In 

deze beheergroep werken vertegenwoordigers van de politie, GGZBreburg, gemeente en bewoners samen. Bent u op de 

hoogte van het bestaan van deze beheergroep? 

Percentage Tot 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Ja 46,6 81,6 86,7 61,3 38,6 51,2 8,1 18,9 13,3 59,5 
* 10% of meer verschil "ja kent de beheergroep" met het gemiddelde in het onderzoeksgebied is gearceerd. 

 

% bekend met bestaan beheergroep

47 53

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja nee
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1.8.2 Is het een goede zaak dat deze beheergroep bestaat? 

72% vindt het goed dat de beheergroep bestaat en 1% vindt van niet. 8% zegt 'ten dele' en 18% weet het niet.  
 

*12 personen(1,2%) hebben de vraag niet beantwoord. 

 

De resultaten per subwijk: 
 
Deelgebied Woonomgeving: in subwijk 104 vinden meer mensen dan gemiddeld dat de beheergroep een goede zaak is, dat 
vindt zelfs 93%.  
 
Rest enquêtegebied: in subwijk 108 vinden wat minder mensen dat het een goede zaak is, maar nog altijd meer dan de helft 
van de mensen. 
 
Vindt u het een goede zaak dat deze beheergroep bestaat? 

Percentage Tot 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Ja 72,0 73,2 93,3 71,0 74,7 68,2 64,4 74,2 58,3 77,7 

Ten dele 8,4 13,4 6,7 9,7 6,0 4,5 10,0 2,2 4,2 10,1 

Nee 1,2 3,8 0,0 0,0 0,0 2,3 1,1 0,0 0,0 1,2 

Weet ik niet / geen mening 18,3 9,6 0,0 19,4 19,3 25,0 24,4 23,6 37,5 11,0 
*105% of meer verschil "ja vindt beheergroep een goede zaak" met het gemiddelde in het onderzoeksgebied is gearceerd. 
 

% dat de beheergroep een goede zaak vindt

72 188 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ja ten dele nee weet ik niet / geen mening
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1.9 Wat moeten de betrokken instanties doen om de problemen in de buurt aan te pakken? 

65,8% heeft aan het einde van de vragenlijst de vraag beantwoord wat de gemeente/GGZBreburg/de politie zou moeten 
doen om problemen in de buurt aan te pakken. De antwoorden staan in bijlage 19.  
 
Zaken die vaker worden genoemd zijn: controleren/handhaven/meer blauw/meer zichtbaar (35%), 
communicatie/luisteren/serieus nemen (15%), geen concentratie verslaafden/Novadic in de wijk (10%), betere 
verkeersproblemen aanpakken (10%), er zijn geen problemen of ze worden al goed aangepakt (5%). Totaal zijn deze 
antwoorden goed voor 75% van de antwoorden. 
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Hoofdstuk 2 Geregistreerde klachten, meldingen en aangiften 

2.1 Inleiding 

 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de klachten en meldingen uit de buurt die binnengekomen zijn bij de gemeente 
(Centraal Meldpunt) en de meldingen en aangiften die zijn gedaan bij de Politie Midden- en West-Brabant. Deze gegevens 
worden vergeleken met die van Tilburg als geheel. 

2.2 Klachten / meldingen bij de gemeente (Centraal Meldpunt) 

In totaal zijn er in de periode november 2012 t/m oktober 2013 bij het Centraal Meldpunt 1.310 meldingen gedaan in het 
onderzoeksgebied, op het terrein van afval en verontreiniging, wegen en verkeer, groen, voorzieningen en sociale veiligheid 
en overlast. M.n. meldingen over sociale veiligheid zijn in dit onderzoek van toepassing. In totaal zijn dit 205 meldingen. 
Meer dan de helft hiervan, 113 meldingen, heeft betrekking op onderhoud verlichting. In totaal is er 1 melding over 
drugsoverlast, 8 over rondhangende jongeren, 1 overig geluidsoverlast, 3 sociale veiligheid en 1 over vervuiling.     
Gerelateerd aan het aantal inwoners, zijn er in het onderzoeksgebied wat meer meldingen dan in Tilburg totaal.  

 
Tabel 2.1  Klachten bij de gemeente in de buurt omgeving Jan Wier in % van het aantal huishoudens  

 
November 2012 - okt 2013 totaal 

Aantal meldingen CMP 101 102 103 104 105 106 107 108 111 Totaal Totaal 

Tilburg 

Afval en verontreiniging 35 29 67 7 23 87 40 57 61 406 14.391 

Wegen en verkeer 21 14 48 5 26 77 35 38 81 345 7.797 

Groen 8 9 9 5 3 21 22 17 23 117 3.825 

aanvraag voorzieningen 1 4 4 0 2 12 3 4 3 33 675 

onderhoud voorzieningen 18 14 33 3 9 28 28 42 29 204 2.584 

sociale veiligheid en overlast 21 4 21 0 24 39 42 24 30 205 4.486 

Totaal 104 74 182 20 87 264 170 182 227 1.310 33.758 

            

Inwoners 1 januari 2013 196 505 1.033 122 366 757 760 1.052 2.206 6.997 208.537 

% per inwoners 53,1 14,7 17,6 16,4 23,8 34,9 22,4 17,3 10,3 18,7 16,2 
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2.3 Aangifte en meldingen bij de politie 

In totaal zijn er in de periode 1 november 2012 tot en met 31 oktober 2013  in het onderzoeksgebied (OZG) 352 aangiften  
(codes 1.1.1 t/m 1.4.6) of incidenten (codes 2.11 t/m 3.5.2). In Tilburg zijn er 9.718 waarvan het gebied bekend is (in totaal 
zijn het er meer, namelijk 13.015). Op het aantal inwoners in het gebied is dat resp. 5.0% en 4,7%. In het OZG is het dus net 
wat meer. Het OZG scoort wat hoger op diefstal/inbraak, zakkenrollen, vernieling en drugsgerelateerde zaken. M.n. de eerste 
3 zaken kwamen in het onderzoek ook naar voren. Het OZG scoort wat lager op mishandeling/ruzie/bedreiging, 
verkeersproblemen, overlast diverse groepen. In het onderzoek kwam overlast van parkeren en hard rijden wel als probleem 
naar voren. 
 
Tabel 2.2 Aangiften bij de politie periode 1 november 2012 - 31 oktober 2013, aantal en per 100 inwoners  

INP Maatschappelijke klasse OZG %  Tilburg  %  

1.1.1 A20 inbraak woning 45  1235  

1.1.1 A30 diefstal in/uit woning (geen braak) 6  199  

1.1.1 B20 inbraak woning gevolgd door geweld 0  2  

1.1.1 B30 diefstal  in/uit woning gevolgd door geweld  0  4  

Totaal  51 0,7 1.440 0,7 

       

1.2.1 A10 diefstal (ook braak) uit/vanaf personenauto 57  928  

1.2.1 B10 diefstal (ook braak) uit/vanaf personenauto geweld 2  5  

1.2.2 A70 diefstal van personenauto 2  107  

1.2.2 A71 diefstal van motor/scooter 0  21  

1.2.2 A76 diefstal van vrachtauto/bestelauto 1  12  

1.2.2 B60 diefstal van personenauto gevolgd door geweld 0  2  

1.2.2 B61 diefstal van motor/scooter gevolgd door geweld 0  0  

1.2.2 B66 diefstal van vrachtauto/bestelauto gevolgd door geweld 0  0  

1.2.3 A72 diefstal van fiets 52  1600  

1.2.3 A73 diefstal van bromfiets/snorfiets 5  182  

1.2.3 B62 diefstal van fiets gevolgd door geweld 0  4  

1.2.3 B63 diefstal van bromfiets/snorfiets gevolgd door geweld 0  0  

Totaal  119 1,7 2.861 1,4 

       

1.4.3 F12 openlijke geweldpleging tegen personen 1  57  

1.4.4 F530 bedreiging 8  376  

1.4.4 F531 overige misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid 0  11  

1.4.4 F532 gijzeling/ontvoering 0  10  

1.4.5 E10 schietpartij (zonder gevolgen) 0  0  

1.4.5 E11 vechtpartij (zonder gevolgen) 0  0  

1.4.5 E15 steekpartij (zonder gevolgen) 0  0  

1.4.5 E16 ruzie/twist (zonder gevolgen) 0  0  

1.4.5 F550 eenvoudige mishandeling 10  511  

1.4.5 F551 zware mishandeling 3  71  

1.4.5 F552 overigen mishandeling 0  0  

Totaal  22 0,3 1.036 0,5 

       

1.2.4 A40 zakkenrollerij/tassenrollerij 27  398  

1.4.6 B40 zakkenrollerij/tassenrollerij gevolgd door geweld 0  0  

1.4.6 B70 straatroof 2  70  

Totaal  29 0,4 468 0,2 
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Incidenten bij de politie periode 1 november 2012 - 31 oktober 2013, aantal en per 100 inwoners 
INP Maatschappelijke klasse OZG %  Tilburg  %  

2.1.1 E38 overlast ivm drugs 12  229  

2.1.1 F46 aantreffen drugs (geen verdachte) 1  24  

2.1.1 F47 overige drugsdelicten 2  45  

3.1.1 F40 bezit hard-drugs (lijst 1) 0  50  

3.1.1 F41 bezit softdrugs (lijst 2) 1  46  

3.1.1 F42 handel e.d. hard-drugs (lijst 1) 1  65  

3.1.1 F43 handel e.d. softdrugs (lijst 2) 1  33  

Totaal   18 0,3 492 0,2 

      

2.2.1 C10 vernieling van/aan auto 27  736  

2.2.1 C20 vernieling van/aan openbaar vervoer/abri 0  4  

2.2.1 C30 vernieling van/aan openbaar gebouw 2  21  

2.2.1 C40 vernieling overige objecten 34  870  

2.2.1 C50 vandalisme/baldadigheid 1  104  

2.2.1 F11 openlijke geweldpleging tegen goederen 0  18  

Totaal  64 0,9 1.753 0,8 

      

2.3.1 D73 parkeerproblemen 4  342  

2.3.1 D74 verkeersstremming 4  39  

Totaal  8 0,1 381 0,2 

      

2.7.1 E33 overlast door gestoord/overspannen persoon 18  445  

2.7.1 E34 melding gluurder 0  0  

2.7.1 E35 melding overlast jeugd 10  614  

2.7.1 E 392 overlast prostitutie 0  0  

2.7.1 E41 overlast zwervers 10  110  

Totaal  38 0,5 1.169 0,6 

      

3.5.2 D20 rijden onder invloed drugs/medicijnen 0  2  

3.5.2 D21 rijden onder invloed alcohol 2  89  

…. D70 agressief / onveilig rijgedrag 1  23  

3.5.2 D23 weigeren ademanalyse 0  3  

3.5.2 D24 weigeren bloedproef 0  1  

Totaal   3 0,0 118 0,1 

        

TOTAAL  352 5,0 9.718 4,7 

Bron: Basis Voorzienings- & Handhavingssysteem (BHV 
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2.4 Meldingenlijst medio 2012-14 januari 2014 van het Beheeroverleg 

In totaal zijn er van de periode medio 2012 tot en met 14 januari 2014 155 netto meldingen, via diverse kanalen, in het 
Beheeroverleg besproken. Achter 1 melding zitten soms meerdere meldingen en dat levert bruto 317 meldingen op. Deze 
meldingen zijn in 5 categorieën verdeeld en volgen niet de indeling van CMP of politie. Uit dit overzicht blijkt dat 40% van de 
meldingen gaat over patiënten van Jan Wier, 19% over middelengebruik en 19% over slapende zwervers. Ook in deze lijst 
komen de drugs dus naar voren. De overlast van diverse groepen komt alleen in deze lijst echt naar voren. 
 

 Aantal meldingen % van de meldingen 

Middelengebruik/dealen 60 18,9 

Patienten JW  129 40,7 

Slapende zwerver 60 18,9 

Omgevingsproblemen 20 6,3 

Overig/niet te categoriseren 48 15,1 

Totaal 317 100,0 
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Bijlage 1 Achtergrondkenmerken respondenten 

 

Tabel I  Geslacht 

 2013 

 Aantal % 

 Man 459 45,8 

 Vrouw 543 54,2 

Subtotaal 1002 100,0 

Niet geantwoord 8  

Totaal 1010  

 
Tabel 2  Leeftijd 

  2013 2013 GBA onderzoeksgebied 

 Aantal %  

 Jonger dan 20 jaar 2 0,2 0,6 

 20 - 24 jaar 22 2,2 4,3 

 25 - 29 jaar 36 3,6 5,6 

 30 - 39 jaar 175 17,4 16,6 

 40 - 54 jaar 264 26,3 28,1 

 55 - 60 jaar 110 11,0 10,9 

 60 - 64 jaar 133 13,3 10,6 

 65 jaar of ouder 261 26,0 23,2 

Subtotaal 1003 100,0 100,0 

Geen antwoord 7   

Totaal 1010   

 

Tabel 3 Thuiswonende kinderen onder de 18 jaar 

  2013 

 Aantal % 

Nee 731 72,5 

Ja, kinderen in de leeftijd 0-11 jaar 202 20,0 

Ja, kinderen in de leeftijd 12-17 jaar 87 8,6 
* Subtotaal telt op tot meer dan 100% omdat men in beide leeftijdsgroepen kinderen kan hebben. Door 20 personen niet ingevuld. 

 

Tabel 4  Duur van wonen in de buurt 

 2013 

 Aantal % 

 Korter dan een 1/2 jaar 10 1,0 

 1/2 tot 1 jaar 50 5,0 

 1 tot 5 jaar 158 15,8 

 5 tot 10 jaar 179 17,9 

 10 tot 20 jaar 195 19,5 

 20 jaar of langer 408 40,8 

Subtotaal 1000 100,0 

Geen antwoord 10  

Totaal 1010  
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Bijlage 2 Kaart onderzoeksgebied (subwijken 101 t/m 108 en 111)  
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Bijlage 3 Vragenlijst 

1

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof
 

Hoe beantwoordt u de vragen?
Het is de bedoeling dat u per vraag één hokje aankruist. Bij sommige vragen kunt u meerdere antwoorden aankruisen.
In dat geval is dat bij de vraag aangegeven. Verder zijn er vragen waarbij u uw antwoord in een vak kunt opschrijven.
Gebruik bij voorkeur een zwart of blauw schrijvende pen, want de pagina's worden automatisch gelezen en verwerkt.

1

Er volgt nu een aantal vormen van overlast die in uw buurt zouden kunnen voorkomen. Kunt u telkens
aangeven of dit in uw buurt voorkomt en zo ja, in welke mate u hier zelf overlast van ervaart?

1.

Overlast

Komt het volgende weleens voor in uw buurt? In welke mate ervaart u hier zelf overlast van?

Overlast door verwarde mensen  Ja
 Nee

Overlast door drugsgebruikers

Overlast door drugsdealers

Dronken mensen op straat

Overlast door zwervers/daklozen

Rondhangende jongeren

Overlast door prostitutie

Overlast door buurtbewoners

Rommel op straat

Parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout
geparkeerde voertuigen of drukte

Agressief gedrag in het verkeer

Te hard rijden

Beschadiging of vernieling aan auto's
/ diefstal vanaf auto's (bijvoorbeeld
wieldoppen)

Mensen die op straat worden lastig
gevallen

Geweldpleging

Beroving op straat

Intimidatie van kleine kinderen

Inbraak in woningen / winkels /
bedrijven

Diefstal UIT auto's

Fietsendiefstal

Steekpartijen / schietpartijen / moord

 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee

 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee

 Ja
 Nee

 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee

 Ja
 Nee
 Ja
 Nee
 Ja
 Nee

Veel overlast Een beetje overlast Geen overlast

Autodiefstal  Ja
 Nee

9169040043916904004391690400439169040043
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2

2.

3. Op welke plaats in de buurt vindt u zelf de overlast het ergst? (maximaal 1 antwoord mogelijk)

Kunt u specifieke plaatsen in uw buurt noemen waar de afgelopen 12 maanden veel overlast voorkwam?
(meerdere antwoorden mogelijk)

 Nee

 park & speelvoorzieningen Jan Wierhof (Jan Ingenhouszpark)

 binnenplaats Carré

 Jan van Beverwijckstraat

 Boerhaavestraat

 Gerard van Swietenstraat

 Ringbaan Oost

 P.F. Bergmansstraat

 Gerard de Bondtstraat

 Reinier de Graafstraat/Pieter Pauwstraat

 Nieuwe Bosscheweg

 Prof. Dondersstraat

 Sint Josephstraat

 Andere straat of plek, namelijk:

Ga door naar vraag 6

4. Om welke vorm van overlast gaat het precies op deze plaats? (meerdere antwoorden mogelijk)

 Overlast door verwarde mensen

 Overlast door drugsgebruikers

 Overlast door drugsdealers

 Dronken mensen op straat

 Overlast door zwervers / daklozen

 Rondhangende jongeren

 Overlast door prostitutie

 Overlast door buurtbewoners

 Rommel op straat

 Parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde

 Agressief gedrag in het verkeer

 Te hard rijden

 Beschadiging of vernielingen aan auto´s/

 Mensen die op straat worden lastig gevallen

 Geweldpleging

 Beroving op straat

 Intimidatie van kleine kinderen

 Inbraak in woningen / winkels / bedrijven

 Autodiefstal

 Diefstal UIT auto´s

 Fietsendiefstal

 Steekpartijen / schietpartijen / moord

 Anders, namelijk:

 park & speelvoorzieningen Jan Wierhof (Jan Ingenhouszpark)

 binnenplaats Carré

 Jan van Beverwijckstraat

 Boerhaavestraat

 Gerard van Swietenstraat

 Ringbaan Oost

 P.F. Bergmansstraat

 Gerard de Bondtstraat

 Reinier de Graafstraat/Pieter Pauwstraat

 Nieuwe Bosscheweg

 Prof. Dondersstraat

 Sint Josephstraat

 Andere straat of plek, namelijk:

voertuigen of drukte

diefstal vanaf auto's (bijvoorbeeld wieldoppen)

1266040043126604004312660400431266040043
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3

5. Op welk tijdstip van de dag is de overlast op deze plaats doorgaans het ergst? (maximaal 1 antwoord
mogelijk)

 's Ochtends

 's Middags

 's Avonds

 's Nachts

 Weet ik niet

6. Vindt u dat de overlast in uw buurt in de afgelopen 12 maanden is toegenomen, gelijk is gebleven of is
afgenomen?

 Toegenomen

 Gelijk gebleven

 Afgenomen

 Weet ik niet

7. Hoe vaak voelde u zich onveilig in uw buurt de afgelopen 12 maanden?

 Vaak

 Regelmatig

 Soms

 Zelden

 Nooit

 Weet ik niet

8. Om welke redenen voelde u zich onveilig in uw buurt? (meerdere antwoorden mogelijk)

 Ik ben verbaal lastig gevallen / verbaal bedreigd door mensen op straat

 Ik ben fysiek lastig gevallen / fysiek bedreigd door mensen op straat

 Ik heb van buurtbewoners of anderen slechte verhalen gehoord

 Door groepen rondhangende mensen / jongeren

 Door eng / onguur uitziende types op straat

 Door drugsgebruikers / drugsdealers

 Door alcoholisten / zwervers

 Door prostitutie

 Omdat ik een algemeen onveilig gevoel heb / bang ben zelf ook slachtoffer te worden

 Door verhalen over onveiligheid in de media

 Vanwege een inbraak / inbraken / insluipers in de buurt

 Anders, namelijk:

Ga door naar vraag 9

Ga door naar vraag 9

Veiligheidsgevoel

9. Laat u met een gerust hart uw kind(eren) in de buurt buiten spelen?

 Ja

 Ja, maar met enig gevoel van onveiligheid

 Ja, maar met een groot gevoel van onveiligheid

 Nee, ik laat mijn kind(eren) niet in de buurt buiten spelen, omdat:

 Ik heb geen kinderen / geen kinderen die (nog) buiten spelen
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10. Laat u uw kind(eren) met een gerust hart alleen door de buurt fietsen om naar een sportclub of vriendjes te
gaan?

 Ja

 Ja, maar met enig gevoel van onveiligheid

 Ja, maar met een groot gevoel van onveiligheid

 Nee, ik laat mijn kind(eren) niet alleen door de buurt fietsen, omdat:

 Ik heb geen kinderen / geen kinderen op wie dit van toepassing is

11. Hoe veilig voelt u zich ´s avonds in de buurt?

 Zeer veilig

 Veilig

 Niet veilig / niet onveilig

 Onveilig

 Zeer onveilig

13. Bent u de afgelopen 12 maanden persoonlijk slachtoffer geworden van een vorm van criminaliteit in de
eigen buurt?

 Ja

 Nee

14. Van welke vorm van criminaliteit bent u het slachtoffer geworden? (meerdere antwoorden mogelijk)

 Woninginbraak / winkelinbraak /  bedrijfsinbraak

 Fietsdiefstal

 Autodiefstal

 Vernieling van de auto en / of diefstal uit de auto

 Beroving op straat / overval

 Geweldpleging / mishandeling

 Verkrachting / aanranding

 Bedreiging met geweld

 Vandalisme

 Anders, namelijk:

Ga door naar vraag 15

12. Hoe veilig voelt u zich overdag in de buurt?

 Zeer veilig

 Veilig

 Niet veilig / niet onveilig

 Onveilig

 Zeer onveilig

Criminaliteit
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De volgende vragen gaan over de leefbaarheid van uw buurt.
Onder leefbaarheid vallen alle onderwerpen die tot nu toe aan de orde zijn gekomen: overlast, criminaliteit en
veiligheidsgevoel.

16. Hoe vaak heeft u zich de afgelopen 12 maanden zorgen gemaakt over de leefbaarheid van uw buurt?

 Vaak

 Regelmatig

 Soms

 Zelden

 Nooit

 Weet ik niet

17. Waarover heeft u zich zorgen gemaakt?

15. Wat zouden de bewoners volgens u zelf kunnen doen om de veiligheid van de buurt te vergroten?

Ga door naar vraag 18

Ga door naar vraag 18

18. Vindt u dat de leefbaarheid van uw buurt de afgelopen 12 maanden is verbeterd, gelijk is gebleven of
is verslechterd?

 Verbeterd

 Gelijk gebleven

 Verslechterd

 Weet ik niet

Welk rapportcijfer geeft u voor de leefbaarheid van uw buurt? (1 = zeer slecht; 10 = uitmuntend)19.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20. Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens klachten over overlast of andere gebeurtenissen in uw buurt
gemeld bij de gemeente, politie of bij een andere instantie? (meerdere antwoorden mogelijk)

 Nee, ik heb geen klachten

 Nee, ik heb wel klachten, maar heb ze niet gemeld

 Ja, ik heb ze gemeld bij de gemeente

 Ja, ik heb ze gemeld bij de politie

 Ja, ik heb ze gemeld bij het Meldpunt Jan Wierhof

 Ja, ik heb ze gemeld bij de receptie van Jan Wierhof

 Ja, ik heb ze gemeld bij de buurtraad

 Ja, ik heb ze gemeld bij een andere instantie

 Anders, namelijk:

 Weet ik niet

Ga door naar vraag 22

Ga door naar vraag 22
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21. Bent u tevreden over de afhandeling van uw melding?

 Ja

 Nee, omdat:

22. Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens contact opgenomen met de gemeente, politie of een andere
instantie om informatie te vragen over zaken met betrekking tot uw buurt?  (meerdere antwoorden
mogelijk)

 Nee

 Ja, ik heb contact opgenomen met de gemeente

 Ja, ik heb contact opgenomen met de politie

 Ja, ik heb contact opgenomen met een andere instantie

 Anders, namelijk:

 Weet ik niet

23. Indien u wel eens contact heeft gezocht met de politie in verband met een melding of om informatie te
vragen: hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van de politie?

 Zeer tevreden

 Tevreden

 Niet tevreden / niet ontevreden

 Ontevreden

 Zeer ontevreden

Ga door naar vraag 25

Ga door naar vraag 25

Ga door naar vraag 25

Ga door naar vraag 25

24. Waarom bent u niet tevreden?

25. Hoe tevreden bent u over de mate waarin de gemeente u op de hoogte houdt van plannen en maatregelen
die uw buurt aangaan?

 Zeer tevreden

 Tevreden

 Niet tevreden / niet ontevreden

 Ontevreden

 Zeer ontevreden

 Weet niet / geen mening

Ga door naar vraag 27

Ga door naar vraag 27

Ga door naar vraag 27

Ga door naar vraag 27

26. Waarom bent u niet tevreden?
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27. Vindt u dat de gemeente de bewoners serieus neemt?

 Ja

 Matig

 Nee

 Weet ik niet

28. Waarom vindt u dat de gemeente de bewoners niet of matig serieus neemt?

Ga door naar vraag 29

Ga door naar vraag 29

29. In februari 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat afdelingen van GGZBreburg vertrekken van Jan
Wierhof en dat daar onderdelen van Novadic-Kentron (waaronder medische heroinebehandeling) voor in
de plaats komen. Bent u er voor of er tegen dat de medische heroïnebehandeling op deze locatie
plaatsvindt, of maakt het u niets uit?

 Voor

 Van de ene kant voor, van de andere kant tegen

 Tegen

 Maakt me niets uit

 Weet ik niet

30. Om de kwaliteit van wonen, werken en verblijven in de wijk te bewaken en te borgen is een beheergroep
opgericht. In deze beheergroep werken vertegenwoordigers van de politie, GGZBreburg, gemeente en
bewoners samen. Bent u op de hoogte van het bestaan van deze beheergroep?

 Ja

 Nee

31. Vindt u het een goede zaak dat deze beheergroep bestaat?

 Ja

 Ten dele

 Nee

 Weet ik niet / geen mening
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Tot slot volgen hier enkele algemene vragen.

32. Bent u een man of een vrouw?

 Man

 Vrouw

33. Wat is uw leeftijd?

 Jonger dan 20 jaar

 20 - 24 jaar

 25 - 29 jaar

 30 - 39 jaar

 40 - 54 jaar

 55 - 59 jaar

 60 - 64 jaar

 65 jaar of ouder

05

35 Wat is uw postcode?

36. Hoe lang woont u al in deze buurt?

 Korter dan een 1/2 jaar

 1/2 tot 1 jaar

 1 tot 5 jaar

 5 tot 10 jaar

 10 tot 20 jaar

 20 jaar of langer

37. Wat zou de gemeente / GGZBreburg/de politie volgens u moeten doen om problemen in uw buurt aan te
pakken?

Dit waren de vragen. Bedankt voor uw medewerking!
U kunt de ingevulde vragenlijst opsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop

(postzegel is niet nodig).

34. Heeft u thuiswonende kinderen onder de 18 jaar? Zo ja, in welke leeftijdsgroep? (meerdere antwoorden
mogelijk)

 Nee, ik heb geen thuiswonende kinderen onder de 18 jaar

 Ja, kinderen in de leeftijd 0 - 11 jaar

 Ja, kinderen in de leeftijd 12 - 17 jaar
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Bijlage 4 Specifieke plaatsen overlast "anders, namelijk" 

Woongebied (103 en 104) Aantal 

Bij de kerk. Looproutes van Jan Wier richting Aldi en Lidl. Looproutes van Jan Wier naar Centrum. 1 

Boerhaveplein -> publiek 013 overnacht hier en rondhangende jongeren met auto's / muziek. 1 

De achterom via Gerard van Swietenstraat (bij huisnr. 70) voelt erg onveilig. Onlangs ook weer in onze 
schuur ingebroken. Er hangen ongure types, heb weleens iemand die drugs aan het spuiten was in de 
bosjes aangetroffen. 

1 

Hoek Boerhaavestraat en G.v.Swietenstraat (hoekpand). 1 

Indonesiëmonument 1 

Ingang van Carré, voetbal 's avonds en 's nachts. 1 

Lanciersstraat, Dunantstraat. 1 

Onder de poort bij Carré. 1 

Pad achter de woningen. 1 

PARK 1 

Park /hondenuitlaatveldje hoek Reinier de Graafstraat / Gerard van Swietenstraat 1 

Park bij spoor einde Zuidoosterstraat 1 

Parkeeroverlast bij school rond begin school. 1 

Parkeerplaats J.v.B en groenvoorziening. 1 

parkeerplaats st. Josephflat, flat zelf 1 

Parkje en Indiëmonument hoek Ringbaan Oost en Gerard van Swietenstraat. 1 

Pelgrimspad 1 

Pelgrimspad. Fietspad over spoor / spoorbrug 1 

Rondom Indiëmonument. 1 

Rondom parkeerplek aan de Spoorlaan. 1 

Spoorlaan, hoge snelheid. 1 

Tivolistraat 1 

Totaal 22 

 

Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

Aan de andere kant van de Ringbaan Oost. Daar wonen wij en daar weet je over het algemeen meer 
vanaf. 

1 

Achter de kerk (Loudonstraat) 1 

Achter op de parkeerplaats is het in de nacht vaak raak met vreemde snuiters. 1 

Antoon van Diemenstraat. Verkeerd parkeren - hard rijden. 1 

Armhoefse akker 1 

Armhoefsestraat hoek spoordijk. 1 

Armhoefstraat 1 

Armhoefstraat / J.P. Coenstraat 1 

Armhoefstraat, Doorbossestraat 1 

Bankje in parkje Ringbaan Oost drugs slapen bij overkapping school Ringbaan WillemII slapen. 1 

Bij de Aldi. Bij het fietspad. Bij de school Armhoefse Akker. En van het klooster door de Polen. 1 

bij de flat Oisterwijksebaan / Ringbaan 1 

Bij het fietspad als je vanuit Armhoefstraat omhoog gaat altijd rommel en daar staan ze veel. (Tip 
afvalbak). 

1 

Bij plein Aldi, op de fietsroute. 1 

Binnenplaats Kazernehof. 1 

Binnenterrein Pendulaschool, rondhangende jongeren. 1 

Boogpoort Carré. 1 

Bouwterrein langs de Piushaven met name in en rond het groen / de beplanting. 1 

Brug Havendijk 3 bootjes levendige drugshandel. 1 

Bushokjes 1 

Café de triangel. Kruising Hoogvensestraat, Lanciersstraat 1 

Clercxstraat 1 

Clercxstraat (verkeer) Koggeplein (jongeren) 1 
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Clercxstraat, vooral autovernieling. 1 

Clercxstraat. Zie hieronder! 1 

Coffeeshop koopvaardijstraat + st. Sebastiaanstraat. 1 

DAENDELSSTRAAT 1 

Daendelstraat beschadigen van auto's en woninginbraak 1 

De Werf 1 

Diefstal Dunantstraat. Tivolihoek berging. 1 

Doornbossestraat (spoordijk) en plein Aldi. 1 

Doornbossestraat en fietspad Aldi, zwerfvuil van hangjongeren. 1 

Doornbossestraat, Pelgrimsweg 1 

Doornbossestraat. Aldi. 1 

Dunantstraat 4 

Dunantstraat van enige personen in Tivolicomplex. 1 

Dunantstraat, achter 1 

Dunantstraat, medebewoner zou overlast van burenlawaai hebben m.n. 's nachts. 1 

Dunantstraat: parkeerterrein FAXX-gebouw, onderdoorgang FAXX-gebouw. Landsteinerstraat: 
klikostandplaats. 

1 

en bij de twee cafetaria's J.P. Coenstraat G.v. Swietenstraat. Molestaties bij de glasbak. 1 

Er hangt, m.n. met goed weer, nogal eens jeugd 's nachts op de bank bij het speelveldje in de 
Pasteurstraat. 

1 

FAXX-parkeerterrein 's nachts. M.n. tijdens meerdaagse) concerten 013. 1 

Fietspad omhoog bij Aldi en bebossing spoordijk. Hoevense Kanaaldijk onder spoorbrug. 1 

galeipad 1 

Galeipad 1 

Galeipad, Klipperplein 1 

Galeipad. Overgang Piusplein / Hoogvensestraat 1 

Galjoenstraat 2 

galjoenstraat / lanciersstraat 1 

Galjoenstraat en het verlengde daarvan. 1 

Galjoenstraat tussen Lanciersstraat en Gondelstraat veel parkeer- en bouwverkeeroverlast. Incl. 
bouwrommel. 

1 

Galjoenstraat, Lanciersstraat, Piushaven 1 

Galjoenstraat, Piushaven, Lanciersstraat 1 

Geparkeerde auto's in Pasteurstraat . 1 

Gildebroedersstraat. Stuivesantplein. 1 

Gondelstraat / Hoogvensestraat 1 

Gondelstraat havendijk. Kan amper de hond uitlaten niet normaal meer. 1 

Gondelstraat, Galjoenstraat. Auto inbraken, hard rijden, parkeeroverlast door foutparkeerders. 1 

Hangplek Aldi, oprit fietspad Spoordijk. 1 

Havendijk / Piushaven 1 

havendijk parkeren 1 

Havendijk t.h.v. Besbo drugsoverlast / dealen. 1 

Havendijk wildparkeren. Vergunningen voor 24 uur invoeren a.u.b. 1 

Havendijk, onder de brug, drugshandel Ringbaan Oost 1 

Heel hard rijden langs water. Hangen onder brug. Illegaal kamperen / vissen. 1 

Heile Schoorstraat -> auto inbraak 1 

Heileschoorstraat 1 

Het Piushavengebied; de basisschool in de Hoogvensestraat 1 

Hoek Clercxstraat - Piusstraat. 1 

Hoek de Werf - kanaal wordt als pic-nic camping plaats gebruikt 1 

Hoek Doornbossestraat (boven bij talud) 1 

Hoek Piusstraat / Koopvaardijstraat (coffeeshop afrika) 1 

Hoek Ringbaan Oost / J.P. Coenstraat: autodiefstal + woninginbraak. 1 

Hoek van Imhofstraat / van Heutszstraat 1 

Hoekwoning Oisterwijksebaan 180 / Ringbaan Oost. Hier komen mensen de binnenplaats op lopen als de 
poort niet afgesloten is. 

1 
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Hoek Clercxstraat Piusstraat beide zijden. 1 

Hoevense Kanaaldijk 2 

Hoevense Kanaaldijk (onder spoorbrug drugsdeal en hangjeugd). Meijerijbaan. Daendelstraat (te hard 
rijden). 

1 

Hoevense Kanaaldijk op banken aan beide zijden van Kanaal hangjongeren 1 

Hoevense kanaaldijk, Armhoefstraat, J.M. v. Nassaustraat, J.P. Coenstraat, Pelgrimsweg. 1 

Hoevense kanaaldijk (jongeren aan het kanaal). 1 

Hoevense Kanaaldijk bij spoorbrug. 1 

Hogendriesstraat 1 

Hogendriesstraat 1 

Hoogvensestraat 6 

Hoogvensestraat / Klipperplein 1 

Hoogvensestraat ouders die met de auto hun kind naar en van school halen parkeren voor de onze, Rijden 
tegen het verkeer in en parkeren midden op straat. 

1 

Hoogvensestraat, Klipperplein 1 

Hoogvensestraat. Door Polen. Heeft niets met Jan Wier van doen. 1 

Hoogvensestraat: hardrijders, ook tegen verkeer in heel hard terwijl er een basisschool in de straat is. 1 

Hopliedenkade - Tamboerkade. Vrijdagmorgen en weekend schreeuwen van jeugd (dronkenschap) 1 

Hopliedenkade 2 

In de speeltuin de kastanje Hoogvensestraat. 1 

In de Tivolihoek 1 

In de wijk achter de Korte Heuvel. 1 

Inbraak in eigen huis Corn. Speelmanstraat. Diverse auto's beschadigd Corn. Speelmanstraat. 1 

Interpolis, m.n. Hapstap 1 

J.P Coenstraat, Armoefstraat 1 

J.P. Coenstraat - Armhoefsestraat - Oisterwijksebaan - verkeer. 1 

J.P. Coenstraat 10 

J.P. Coenstraat & Armhoefstraat 1 

J.P. Coenstraat / Cornelis Speelmanstraat 1 

J.P. Coenstraat / park aan de Ringbaan Oost (alcoholisten). 1 

J.P. Coenstraat 27 1 

J.P. Coenstraat: lawaai, rommel en verkeer. 1 

J.P.Coenstr. + Oisterwijksebaan 1 

Jan Aartestraat 2 

Kazernehof - Kurassiersstraat 1 

Kazernehof 1 

Kazernehof binnenplaats 1 

Kazernehof omgeving. 1 

Kazernehof parkeerplaats 1 

Klippeplein soms wat hangjongeren. 1 

Klipperplein 7 

Klipperplein & Koggeplein. 1 

Klipperplein / Hoogvensestraat 1 

Klipperplein / koggeplein 1 

Klipperplein en Galeipad. 1 

Klipperplein, hoek Piusstraat / Clercxstraat ( vage winkel) / Koningsplein 1 

Klipperplein. Garages / achterom / brandgang. Hoogvensestraat en Koggeplein. 1 

Klipperplein / Hoogvensestraat 1 

Koggeplein Klipperplein 1 

Koopvaardijstraat -> koffieshop. 1 

Koopvaardijstraat 3 

Koopvaardijstraat agressief verkeer. Hard rijden en tegen de richting in rijden. 1 

Koopvaardijstraat inrijden vanaf de Piusstraat, terwijl het eenrichtingsverkeer is. 1 

Koopvaardijstraat, m.n. rondom coffeeshop de bezoekers. 1 

Koopvaardijstraat, St. Sebastiaanstraat, Piushaven, Hofliedenkade en omgeving. 1 
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Korte Heuvel 2 

Korte Heuvel / Tivolistraat 1 

Korte Heuvel. Kazernehof. 1 

Kruising St. Jorisstraat met Piusstraat: veel dronken verkeer op dat kruispunt. (Dronken mensen bij 
uitgaan etc). 

1 

Kurassiersstraat (betreft diefstal uit auto). 1 

Lanciersstraat -> oorzaak café de Triangel. 1 

Lanciersstraat 4 

Lanciersstraat 72 parkeren voor carport kan er soms niet uit. 1 

Lanciersstraat: studentenhuis -> feestjes. 's Nachts hard rijden met auto's. 1 

Looproute stadscentrum. FAXXgebouw / Tivolistraat 1 

Loudonstraat - Pelgrimsweg. Daendelstraat - Maatsuykstraat. Inhofstraat. 1 

Loudonstraat 2 

M.n.geschreeuw/lawaai van de nieuwste school! 1 

Moerenburg 1 

Oisterwijksebaan 1 

Oisterwijksebaan. 1 

Omgeving Koggeplein, Klipperplein en Galeipad. 1 

Omgeving Piushaven 1 

Onder het viaduct in de boten van die jongeren. Dit is nu nog aan de overkant van het kanaal 1 

Onder viaduct Havendijk, De werf. 1 

Op het plein m.n. bij de speeltoestellen en vooral de bankjes: Klipperplein e,o, 1 

Oprit naar fietspad ter hoogte van basisschool Armhoefse Akker. 1 

Overkant kanaal Hoevense Kanaaldijk. 1 

Overlast door lawaai, een zomer lang! Ergernis. Teveel, onnodig. 1 

Pad tussen Hoogvensestraat en Koggeplein. 1 

papagaaien o.i.d. bij brug Oisterwijksebaan, geluidoverlast. Verkeer overkant kanaal van brug naar 
Bosscheweg, geluidsoverlast. Verkeer Oisterwijksebaan net vóór de brug, geluidsoverlast. 

1 

Parkje aan Ringbaan Oost t.o. Willem II state. 1 

Park St. Josephdwarsstraat / Hoogvensestraat 1 

Park St. Josephdwarsstraat. parkeren. Hard rijden / tegen het verkeer in. 1 

Park tegenover Jan Wierhof (G.v.Swietentraat). 1 

Parkeeroverlast trottoirs en hoeken J.M.v.Nassaustraat 1 

Parkeeroverlast van café de Triangel. 1 

Parkeerplaats Aldi / Pelgrimspad 1 

Parkeerplaats Dunantstraat Tivoli Hoek 1 

Parkeerplaats Dunantstraat, achter het vroegere FAXXgebouw. Tivolistraat, vooral spiegels van auto's. 1 

Parkeerplein bij Kazernehof. Doorgang st. Josephstraat. Drugs. 1 

Parkeerterrein FAXX gebouw m.n. in weekeinde en bij evenementen (o.a. 013). 1 

parkeerterrein FAXXgebouw 1 

Parkje Ringbaan Oost tegenover nrs. 240 en 240-01 tot 240-50. 1 

Parkje st. Josephdwarsstraat / overkapping Bs Pendula 1 

Passage Kazernehof met barrières. 1 

Pasteurstraat, Flemingstraat, Salkplantsoen. 1 

Pelgrimshoeve: geluidsoverlast, parkeeroverlast. 1 

Pelgrimspad veel hondenpoep! 1 

Pelgrimsweg 1 

Pelgrimsweg / Loudonstraat 1 

Pelgrimsweg. Loudonstraat. Van Heutszstraat. 1 

Pieterspad. Oisterwijksebaan. 1 

Piushaven 2 

Piushaven / Stuyvesantpark 1 

Piushaven m.b.t. punten K en L 1 

Piuslaan, Koopvaardijstraat. 1 

Piusplein 2 
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Piusplein, Clercxstraat, Paleisring. 1 

Piusplein, Korte Heuvel, Heuvel 1 

Piusstraat 1 

Piusstraat, veel dronken jongeren die terug komen van het stappen, schreeuwen etc. 1 

Plein Aldi, Doornbossestraat, Pelgrimsweg. 1 

Pleintje Catamaranstraat rondhangende jongeren, luidruchtig, mensen aanspreken / roepen. 1 

Poort of straat tussen Koopvaardijstraat en Gilde Broederstraat 's nachts na 2.00 uur. 1 

Prinsenhoeven 1 

Rommel v.d. Aldi-bezoekers, m.n. glas. 1 

Ronddwalende cliënten van Jan Wier door de gehele wijk. Buurt verloedert snel! 1 

Rondhangende (Poolse) jongeren bij oprit voor fietsers naar viaduct over Ringbaan Oost. 1 

Rondom de Aldi. Bij het kanaal. 1 

Rondom oude kunstuitleen. 1 

Roudonstraat, veel auto's van interpolis, mensen die naar de stad gaan. 1 

Route Armhoefstraat richting Ringbaan Oost, ook JP. Coenstraat. 1 

Speelplaats Catamaranstraat 1 

Speeltuin St. Josephdwarsstraat / Hoogvensestraat 1 

Speelvoorzieningen Pasteurstraat 1 

Spoorbrug Hoevense kanaaldijk -> hangjeugd, ongure figuren, drugsdealers / -gebruikers?? 1 

Spoordijk 1 

Spoordijk bij parkeerterrein Aldi en onder de brug Hoevense Kanaaldijk. 1 

Spoordijk eenrichting rijden wordt genegeerd. Armhoestraat parkeeroverlast bij school, kruisingen e.d. 
Hoevense Kanaaldijk veel troep tussen spoorbrug en Bosscheweg. 

1 

Spoordijk gebied. 1 

Spoordijk veel polen en auto's die veel te hard rijden tegen het verkeer in. 1 

St. Josephstr 137 geven personeelsfeesten en illegale bruiloften. 1 

St. Sebastiaanstraat 1 

St. Sebastiaanstraat, Piushaven. 1 

Stadsstrand Piushaven + gebruik strand Piushaven aan de oevers. 1 

Stuivesant park + plein 1 

Stuivesantplein en omgeving. 1 

Stuyvesantpark en omliggende straten 1 

Stuyvesantplein 1 

Tivoli hoek Dunantstraat 1 

Tivoli hoek. Lopen over brandtrap 's nachts, fietsendiefstal uit bergingen. 1 

Tivolipark 1 

Tivolistraat 8 

Tivolistraat (013 bezoekers) 1 

Tjalkstraat 1 

Tuin Interpolis. Parkeerterrein FAXX. Kermisherrie roze maandag. 1 

Veel te hard rijden Koopvaardijstraat. Eenrichtingsverkeer negeren Koopvaardijstraat. 1 

Veemarktstraat 1 

Veldje tegenover het huis, Hoogvensestraat. 1 

Verlengde van de Spoorlaan, bushokje. 1 

Viaduct Havendijk onder Ringbaan Oost. 1 

Werf 1 

Wijk Hoogvenne 1 

Totaal 270 
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Bijlage 5 Plaats overlast het ergst "anders, namelijk" 

Woongebied (103 en 104) Aantal 

Achterpaden naar de verpleegstersflat toe zijn niet meer veilig. 1 

Boerhaveplein 1 

De achterom naar ons huis ingang G. v. Swietenstraat. 1 

De respondent noemt 2 plekken Zowel de park & speelvoorzieningen Jan Wierhof als de Jan van 
Beverwijckstraat. 

1 

Deze respondent had alle plekken weer aangekruist. Daarom niets ingevuld. 1 

Hoek G.d.B.straat - St. Josephstraat 1 

Hoek st. Josephstraat - G. de Bondstraat 1 

Ingang Carré: voetballende jongeren 's avonds / 's nachts. 1 

Park 1 

Pelgrimspad 1 

Respondent heet zowel park & speelvoorziening Jan Wierhof als Gerard van Swietenstraat aangevinkt. 1 

Rondom parkeerplaats aan de Spoorlaan 1 

Spoorlaan, hoge snelheid. 1 

St. Josephflat 4 à 5 inbraken in een half jaar. 1 

Zie hierboven 1 

Totaal 15 

 
Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

Aan het kanaal 1 

Achter de kerk (Loudonstraat) 1 

Achter de Korte Heuvel. Rond parkeerplaatsen Kazernehof. 1 

Aldi achterkant 1 

Algemeen in Armhoefse Akkers. 1 

Antoon van Diemenstraat 1 

Armhoefsstraat hoek spoordijk 1 

Armhoefstraat 1 

Armhoefstraat / J.P. Coenstraat 1 

Armhoefstraat, JP Coenstraat, Pelgrimsweg. 1 

Armhoefstraat, kruising Pelgrimsweg. 1 

Bij Aldi, bij fietspad, bij school. 1 

Bij de haven. 1 

Bij de kroeg café de Triangel: auto's zonder vergunning; opmerkingen van dronken personen; brandgeur. 1 

Bij de scholen de speeltuin de Kastanje in de Hoogvensestraat. 1 

Bij school Armhoefse Akker 1 

Binnenplaats Kazernehof. 1 

Binnenterrein Pendulaschool. 1 

Boogpoort Carré 1 

Bushokje Spoorlaan Oost 1 

Café de Triangel 1 

Catamaranstraat 1 

Clercxstraat 1 

Clercxstraat. vanuit mijn straat kan ik alleen maar de Cityring op. Ik kom verder weinig in de andere 
genoemde straten. Kinderen zitten ook niet in de wijk op school. 

1 

Coffeeshop koopvaardijstraat + st. Sebastiaanstraat. 1 

Doornbossestraat (Aldi) 1 

Doornbossestraat (spoordijk) en plein Aldi. 1 

Doornbossestraat 12. 1 

Dunantstraat Tivoli Hoek Inbraak Diefstal 1 

Dunantstraat 4 

Dunantstraat daar zijn al heel veel fietsen uit de berging gehaald. 1 

Dunantstraat, Tivolistraat 1 
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Dunantstraat. 1 

Eigen straat,Corn. Speelmanstraat, en omgeving basisschool i.v.m. parkeren. 1 

FAXX parkeerterrein 's nachts. 1 

Fietsenbergplaats Werf 1 

Fietspad omhoog. 1 

Fietsroute bij Ringbaan Oost, nabij pleintje Aldi. 1 

Fleminghof. 1 

galeipad 1 

Galeipad 3 

Galjoenstraat 2 

Galjoenstraat / Lanciersstraat 1 

Galjoenstraat en het verlengde daarvan. 1 

Galjoenstraat, Piushaven, Lanciersstraat 1 

gehele straat J.M.v.Nassaustraat hard rijden en overal parkeren. 1 

Gildebroedersstraat, Stuivesantplein 1 

Gondelstraat / Hoogvensestraat 1 

Gondelstraat, Galjoenstraat. 1 

Hangplek Aldi, oprit fietspad Spoordijk. 1 

Havendijk 1 

Havendijk / Piushaven 1 

havendijk parkeeroverlast van gezondheidscentrum en horeca. 1 

havendijk parkeren 1 

Het Piushavengebied 1 

Hoek Clercxstr / Piusstr 1 

Hoek Clercxstraat - Piusstraat 1 

Hoek Doornbossestraat (boven bij talud) 1 

Hoek Doornbosschestraat - Spoordijk, zgn. muurtje bij Aldi. 1 

Hoek van Imhofstraat / van Heutszstraat 1 

Hoevense kanaaldijk (jongeren hangen bij het kanaal). 1 

Hoevense Kanaaldijk in omgeving van de brug. 1 

Hogendriesstraat 2 

Hoogvensestraat 7 

Hoogvensestraat / Klipperplein 1 

Hopliedenkade 1 

Ik denk in de omgeving van Jan Wier. 1 

Interpolispark 1 

J.P. Coenstraat 6 

J.P. Coenstraat 27 1 

J.P. Coenstraat 1 

J.P.Coenstraat 1 

Jan Aartestraat 2 

Jan Wierhof ook erg maar daar spelen de kinderen nu dus niet meer. 1 

Kan slecht vergelijken. Ik kijk naar mijn straat. Lanciersstraat. 1 

Kazernehof - Kurassiersstraat parkeerterrein 1 

Kazernehof 3 

Kazernehof binnenplaats 1 

Klippeplein soms wat hangjongeren. 1 

Klipperplein 11 

Klipperplein / Hoogvensestraat 2 

Klipperplein en Galeipad 1 

Koopvaardijstraat 4 

Koopvaardijstraat bij de haven. 1 

Koopvaardijstraat, St. Sebastiaanstraat, Piushaven, Hofliedenkade en omgeving. 1 

Korte Heuvel 2 

Korte Heuvel / Tivolistraat 1 
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Korte Heuvel. Kazernehof. 1 

Kruising Lanciersstraat met Jan Aartestraat. 1 

Kurassiersstraat 1 

lanciersstraat 1 

Lanciersstraat 1 

Lanciersstraat 72. 1 

Lanciersstraat lijkt op sluiproute. Vooral 's nachts rijden auto's veel te hard. 1 

Loudonstraat 2 

Moerenburg, rond waterpartij 1 

Moerenburg: te hard rijden, ben blind! Stadsstrand: ernstige overlast. 1 

Niet op één plek, vage figuren lopen in de wijk rondjes. 1 

Niet specifiek een plak, maar ik mijd 's avonds wel de binnenplaats Carré en Ingenhouszpark. 1 

Oisterwijksebaan. 1 

Omgeving Piushaven -> Bankastraat etc. 1 

Op al die plekken (Interpolistuin, Korte Heuvel) waar te harde muziek dendert. 1 

Oprit naar fietspad (zie boven) 1 

Overkant kanaal bij brug Oisterwijksebaan: tropische vogels bij brugwachterswoning. 1 

Pad tussen Hoogvensestraat en Koggeplein. 1 

Park (zie hier boven) 1 

Park Oisterwijksebaan 1 

Park tegenover Jan Wierhof (G.v.Swietenstraat) 1 

Parkeerplaats Aldi / Pelgrimspad 1 

Parkeerplein 1 

Parkeerterrein FAXXgebouw 1 

Parkje bij monument en banken. 1 

Parkje Ringbaan Oost / van Swietenstraat 1 

Passage kazernehof met barrières. 1 

Pasteurstraat, Flemingstraat, Salkplantsoen 1 

Pelgrimshoeve 1 

Pelgrimspad veel hondenpoep! 1 

Pelgrimsweg / Loudonstraat 1 

Pelgrimsweg en Van Heutszstraat. 1 

Pieterspad 1 

Piushaven 3 

Piushaven / Stuyvesantpark 1 

Piuslaan, Koopvaardijstraat 1 

Piusplein 1 

Piusplein 1 

Piusplein, Korte Heuvel, Heuvel 1 

Piusstraat 2 

Plein Aldi, Doornbossestraat, Pelgrimsweg, Spoordijk 1 

Prinsenhoeven 1 

Respondent noemt mee plaatsen, Gerard van Swietenstraat en Ringbaan Oost. 1 

Roudonstraat, auto's interpolis, mensen die naar de stad gaan. 1 

Spoordijk 1 

Spoordijk gebied 1 

St. Josephdwarsstraat Hoogvensestraat 1 

St. Sebastiaanstraat 1 

St. Sebastiaanstraat, Piushaven. 1 

Stadsstrand Piushaven 1 

Straat - poort tussen Koopvaardijstraat - Gilde Broederstraat 's nachts. 1 

Stuivesandplein en park 1 

Stuivesantplein en omgeving. 1 

Stuyvesantplein 1 

Tivolipark 1 
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Tivolistraat 3 

Tivolistraat / FAXXgebouw 1 

Tivolistraat + Interpolispark 1 

Tjalkstraat 1 

Totaal geen rekening met bewoners Galjoenstraat, Lanciersstraat gehouden i.v.m. nieuwbouw. 1 

Tuin Interpolis 1 

Veldje tegenover het huis. Hoogvensestraat. 1 

Vissers in hun tent die blijven overnachten. 1 

Zie 2 1 

zie 2 8 

Zie 2 4 

Zie 2. Ervaren verder geen overlast. 1 

Zie antwoord 2. 1 

Zie bij 2 1 

zie boven 1 

Zie boven 1 

Zie hierboven. 1 

Zie vraag 2 2 

Zie vraag 2. 2 

zie vraag hierboven. 1 

Totaal 216 

 



Nulmeting buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof                   Team Informatie- & Kenniscentrum/Gemeente Tilburg        54 

Bijlage 6 Overlast op deze plaats "anders, namelijk" 

 
Woongebied (103 en 104) Aantal 

'Bommetjes' afschieten! Vorige week nog. Je zit te bibberen in je stoel. 1 

Behoefte welke in het park wordt gedaan. Vernielingen aan speeltoestellen. Bespuugt worden. 1 

Bespugen van auto meerdere keren! 1 

Combinatie verwarde of dronken mensen die blikje of flesjes of plastic tassen laten liggen. 1 

Dronken mensen 's avonds / 's nachts in het weekend op St. Josephstraat. Rommel in Prof. Dondersstraat 
door auto's uitgaansverkeer. 

1 

Erg harde knallen! 1 

Geluidsoverlast muziek, intimiderende groepen, overnachten / wild kamperen in auto. 1 

Geluidsoverlast hoek v. Swietenstr / Boerhaavestr 1 

harde muziek, 's nachts voetballen basketballen, hard praten, scooters, intimidatie 1 

Herrie studenten! 1 

Luidruchtige mensen die buiten Klasse Theater staan te roken en afscheid nemen. 1 

Na sluiting Zaal 16 geluidsoverlast . 1 

Overdag i.v.m. halen brengen kinderen bij Kinderstad Pendula. 1 

tegen de richting van het verkeer in rijden 1 

Tegen het verkeer in rijden. 1 

tegen verkeer inrijden waardoor kinderen gevaar lopen 1 

Vanuit locatie Boerhaavestraat 40 klinkt bijna elke dag keiharde muziek, soms harde stemmen. 1 

Vooral veel fietsen in straat door studenten, soms 20 fietsen voor 3 studentenhuizen. 1 

Totaal 18 

 

Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

's Nachts op de deur bonken. Vernielingen in de tuin. diverse ruiten ingegooid. 1 

Aankomen en vertrekken leerlinge, pauzes gegil en gekrijs. 1 

Al 2x een buurjongen in elkaar geslagen. 1 

Als we netjes vragen om wat rustiger te doen midden in de nacht, grote smoel krijg je dan! 1 

als ze dronken zijn 1 

Antonie van Diemenstraat 1 

Dat je, als men naar je toekomt niet gewoon reageert, maar meteen voorzichtig wordt en afstandelijk. 1 

De herrie, het lawaai. Gratis kamperen FAXX terrein. 1 

Diefstal accu's scootmobiels. 1 

Door moeders die kinderen naar school brengen. 1 

Dunantstraat 1 

Fout parkeren hoek Havendijk met de Hogendriesstraat, waardoor geen zicht bij vanuit Hogendriesstraat 
de Havendijk inrijden. 

1 

Geen controle op 30km zone / geluidsoverlast: scooters, motor, bromfiets 1 

Geluidsoverlast. Korte Heuvel (muziek terrassen) 1 

geluidsoverlast 2 

Geluidsoverlast 4 dagen lang knetterhard! 1 

geluidsoverlast m.n. in de nachtelijke uren (uitgaanspubliek). 1 

Geluidsoverlast, parkeeroverlast. 1 

Geluidsoverlast krijsende volgens gedurende hele dag. 1 

GGZ Breburg!! 1 

Gratis parkeren zorgt voor overlast b.v. van Poubelle. 1 

Groepen / louche types die in park hangen. 1 

hangjongeren overdag van een school uit de St. Josephstraat. Lawaai 's nachts van uitgaanders. 1 

Heel veel rommel, bellen regelmatig gemeente. 1 

Hondenpoep 2 

Hondenpoep. 1 

Huiselijk geweld bij 2 gezinnen in mijn straat. 1 

i.v.m. 128 Dunantstraat, is bekend. 1 
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Illegaal storten afval. 1 

Illegale horecapraktijken. 1 

In de zomer worden oevers Piushaven + kanaal als strand gebruikt. Niet altijd positief. 1 

In landschapspark Moerenburg veel gebruikers in auto's en op bankjes. 1 

Inrichting de Werf. Parkeerplaatsen voor bezoek flat. 1 

Intimidatie van volwassenen. 1 

Intimidatie, homofoob gedrag van buren. 1 

ivm afsluiting Oisterwijksebaan/JP Coenstraat wordt er tegen het verkeer ingereden, veel en hard. 1 

Jongeren 1 

Lawaai 1 

Lawaai en ernstige overlast van bouwprojecten en geluidsoverlast van grote evenementen in de 
binnenstad. 

1 

Mensen die 's avonds laat luidruchtig roken bij auto. 1 

Mijn kinderen vonden regelmatig spuiten en lege zakjes wiet in de speeltuin. 1 

Niet binnenhalen kliko's. Klikostandplaats is niet toereikend voor het aantal kliko's. 1 

Niet duidelijk. Veel hard geschreeuw en lege blikjes of pizzadozen en andere rotzooi. 1 

Onvoldoende schoonmaak van afvalbakken. 1 

Over de auto's lopen en op de motorkap springen, dus een deuk in de motorkap. 1 

Overlast bij evenementen, geluidsvolume door versterkers. 1 

Parkeerbezoekers van 013. Campers, busjes die overnachten. 1 

Parkeren van auto's Interpolis. 1 

Poep op straat 1 

Polen uit klooster en ophalen kinderen dagverblijf / school. 1 

Rijden onder invloed van alcohol. Div. adressen 's avonds + weekenden. 1 

Ringbaan Oost oversteek bij de Oisterwijksebaan door rood rijden. 1 

Rommel (flesjes, blikjes etc) in de speeltuin. 1 

Rondhangen vreemde types. 1 

Rood stoplicht negeren. 1 

Sex, urineren, ruzie, brandstichting, hondenpoep. 1 

stelselmatig negeren éénrichting door automobilisten 1 

Te smalle parkeerplaatsen, veel beschadigingen door naar school brengers. 1 

Tegen het verkeer in rijden (Spoordijk) 1 

tegen verkeer in rijden st. Sebastiaan + Koopvaardijstraat 1 

urineren 1 

Vage winkel Clercxstraat: parkeren, tegen richting in, illegale bewoning, rommel. 1 

Veel geschreeuw / gegil bij sluitingstijd horeca. Vuurwerk. 1 

Verpaupering 1 

Vissers die hun rommel niet opruimen. En die tenten die het aanzicht 'verpesten'. 1 

Vooral veel rondhangende herrieschoppers; stappers en daklozen. 1 

Zie antwoord vraag 3. Geen concrete ervaring. 1 

Zie eerder. En feest in 013 maakt van parkeerterrein camping! (Dunantstraat) 1 

Totaal 70 
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Bijlage 7 Reden onveiligheidsgevoel "anders, namelijk" 

Woongebied (103 en 104) aantal 

2 inbraken / pogingen in eigen huis binnen 1 jaar. 1 

Aanbellen van mensen in avonduren om vage redenen. 1 

Achter de studentenflat op de hoogte van de woningen wordt gedronken en afval gedumpt. 1 

Door auto inbraken en beschadigingen aan auto's. 1 

Dronken uitgaanders die 's nachts terug naar huis gaan richting oost. 1 

Er wordt veel te hard gereden na verdwijnen flitskasten waardoor er ook aan einde van de straat door rood 
wordt gereden. Heel onveilig met kinderen van 12 en 9. 

1 

Inbraak auto's. 1 

Inbraak op de afdeling in mijn flat. 1 

Meerdere inbraken in woning, garage, auto. 1 

Mijn kinderen zijn verbaal bedreigd door mensen op straat. Melding bij Jan Wierhof en politie gedaan. 1 

Reactie van de hardrijders. 1 

verhalen van onze kinderen die buiten spelen. 1 

Totaal 12 

 
Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

's nachts agressie op straat, bonken op de ramen, vernielen van auto. 1 

2x bij mij thuis 1 

aanbellen met vage vraag: 1. Mag ik een tientje voor  lenen voor benzine, ik breng het morgen terug. Dit is 
niet teruggebracht. 2. Ik sta hiernaast met lege accu, heeft u startkabels. Geen auto met pech te zien. 

1 

Agressief gedrag door thuiskeerders bij sluiting horeca. 1 

Agressief verkeer. 1 

Agressieve mensen in te snel varende bootjes. 1 

Als er 's avonds aan de voordeur gebeld wordt. 1 

Auto's die te hard rijden langs Havendijk. 1 

Autoverkeer 1 

beschadiging van auto's door dronken uit de stad terugkerende jeugd (om 3 à 4 uur 's nachts). 1 

Buurtbewoners die je 's nachts wakker bellen. 1 

De buren. 1 

Diefstal / vernieling van auto / plantenbakken (voortuin). 1 

Diverse keren aangifte gedaan van vernielingen. (Helaas nog geen oplossing). 1 

Donker, van meerdere kanten bereikbaar terrein waar onze garage is. 1 

Donkere weggedeeltes. 1 

door alcoholgebruikers en blowers 1 

Door dronken mensen op straat. 1 

Door het zeer hard rijden over het Galeipad door dikwijls dronken wildparkeerders, terwijl dit een 
achteromgang voor bewoners is! 

1 

Door mensen die uit zijn geweest en buiten centrum auto parkeren. 1 

Door mijn slechtziendheid ervaar ik nog extra de onoplettendheid v.d. anderen. Ook heb ik veel last van 
verkeerd geplaatste reclameborden / terrassen en van vuiligheid. 

1 

Door vechtpartijen voor de kroegen op straat. 1 

Doordat ik blind ben, scheldpartijen, auto's die te had rijden etc. zeer unheimisch. 1 

Doorvage types die door de straat lopen en naar binnen kijken, zijn geen buurtbewoners. 1 

Doorzoeking van tuinen door politie. 1 

Dronken jongeren 1 

Drukte van het verkeer / hard rijden. 1 

Een lastige buurtbewoner die hier al zijn hele leven woont en niks met de personen van Jan Wier te maken 
heeft. 

1 

Er bellen regelmatig vreemde figuren aan met kaarten, stroopwafels e.d. 1 

Er is gespuugd naar mijn dochter door een bewoner van Jan Wier. 1 

Fietsdiefstal uit de tuin terwijl we gewoon thuis zijn. 1 

Foutparkeerders welke verbaal agressief waren. Jonge mannen die om 4.30 uur over mijn dak liepen. Buren 
die een openlucht discofeest houden tot na 01.30 uur. 

1 
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Getuige van geweld in Stuyvesantpark. 1 

Getuige van inbraak + overval. Slachtoffer van vernieling + diefstal uit auto. 1 

Het drankgebruik in het weekend, breken alles af of vernielen spullen. 1 

Ik ben bespuugd door iemand op de fiets, die ik vriendelijk voor liet gaan bij wegversperring. 1 

Ik ben ooit beroofd (Wilhelminapark) en ben sindsdien altijd op mijn hoede en voel ik me eerder onveilig. 1 

Ik moet nogal eens 's nachts of 's morgens vroeg gaan werken. 1 

Ik voel me niet altijd helemaal veilig als ik 's avonds laat via Korte Heuvel / St. Josephstraat naar huis moet. 1 

Ik voel mij niet echt onveilig omdat ik de wijk goed ken, maar het geeft mij niet altijd een veilig gevoel. 1 

In deze kinderrijke straat vind ik het te hard rijden v.d. auto's heel storend, voelt soms niet veilig. 1 

Inbraak met confrontatie in eigen huis + overlast in eigen tuin jongeren + vuurwerkbom aan huis tot 
ontploffing gebracht. 

1 

Jongeman (met fiets) belde aan en vroeg om geld om overnachting te kunnen betalen, met een 
fantasieverhaal. Een week of langer later belde hij 's avonds laat nog eens aan, weer om geld te vragen! Dat 
vond ik vervelend. Wij hebben hem de deur gewezen en hij is gelukkig niet meer langs gekomen. 

1 

Kinderen worden lastig gevallen in speeltuin! 1 

Lastig vallen van mijn kind van 6 jaar. Enkele notoire hardrijders die bekend zijn, maar politie doet niets. 1 

Meer graffiti op muren, troep op straat, mensen die troep maanden achter hun garage laten liggen. 1 

Meer onrust in de straten voelt niet prettig ondanks dat we er concreet geen 'last' van hebben. 1 

Mensen in het verkeer. Ze rijden vaak als 'n dolle. 1 

Mijn kind is verbaal en fysiek lastig gevallen. 1 

mijn tas is afgepakt 1 

Mijn vriend is beroofd in de Piusstraat. 1 

Na een aanslag met een vuurwerkbom bij mijn achterburen. 1 

Niet specifiek door deze buurt, maar algemeen onveilig gevoel als vrouw alleen in donker. 1 

O.a. op raam bonken 1 

Onze straat is opengebroken, kan ambulance / politie / brandweer wel op tijd hier zijn als het nodig is? 1 

Overlast van buren. 1 

Rare figuren die regelmatig opduiken. 1 

rondhangen / lopen vanuit klooster Pelgrimsweg. 1 

Schreeuwen, ramen bonken. 1 

Schreeuwende fietsers in de nacht, Niet naar mij, maar naar elkaar. 1 

Slecht verlichte plaatsen waar weinig mensen zijn / lopen. 1 

Slecht verlichte straat. 1 

Slechte verlichting langs Havendijk. Weinig bewoonde panden in St. Josephstraat. 1 

Somaliërs die 's nachts op prostitutie afkomen. 1 

Uitgaanders gaan zo te keer, dat als je wakker wordt, je angstig wordt. 1 

Vanuit het centrum. Uitgaan. 1 

Vanwege meerdere keren beschadigen van onze auto 1 

vanwege niets ontziende, gewetenloze hardrijders. 1 

vanwege te hard rijdend verkeer. 1 

Veel te hard rijden, sluipverkeer, agressief rijgedrag. 1 

verkeer 1 

Verkeer dat met hoge snelheid door de straat gaat (ook tegen rijrichting in). 1 

Vernieling 1 

Vind de straatverlichting in mijn straat erg weinig, voel me daardoor soms onveilig. 1 

Vooral 's avonds als het donker is. 1 

Waar voel je je tegenwoordig nog veilig. Waar ook ter wereld? 1 

Weggedrag 1 

Woon er pas. 1 

Totaal 78 
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Bijlage 8 Kinderen niet in de buurt buiten laten spelen, omdat.. 

Woongebied (103 en 104) Aantal 

Drugs en hangjongeren in v. Ingenhauszpark. 1 

het onveilig is en vies (pillen gevonden op speelplek, vieze speeltoestellen, vaak ongure types op 
speelplek aanwezig). 

1 

Ik de situatie niet veilig genoeg vind. 1 

Ik ga altijd mee naar het parkje, verder zijn er geen voorzieningen! 1 

ik het niet veilig meer vind gezien eerder genoemde punten 1 

Kleinkinderen geen gevaar kennen. 1 

Kleinkinderen zijn nu nog te klein. Als ze groter zijn ook niet, het is onveilig door verkeer. 1 

langzamerhand diverse 'zwervers' in de buurt. 1 

levensgevaarlijk 1 

Te jong, alleen in het bijzijn van volwassenen. 1 

Te veel verkeer, hard rijden. 1 

Ze nog te klein is en we geen gerust gevoel hebben op het volk wat rond loopt in het park achter ons 
huis. 

1 

Zoon van 15 wil zelf niet meer voetballen in het park. 1 

Totaal 13 

 
Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

De auto's veel te hard en tegen het verkeer in rijden. 1 

Gevaarlijk rijgedrag automobilisten. 1 

Gildebroedersstraat is 30km zone, maar hier wordt 50 t/m 60 km gereden. 1 

Hard rijden. Tegen richting rijden. 1 

Kinderen spelen nog niet alleen buiten, te jong. 1 

Kinderen zijn nog te jong. 1 

Mijn dochter nu nog te klein is, 1,5 jaar. 1 

Mijn kind is nog te jong en de auto's rijden te hard door de straat, waardoor ik het te onveilig ervaar. 1 

Mijn kleinzoon dat niet durft. We zijn een keer achtervolgt en uitgescholden bij Jan Wierpark. Zelf vind ik 
het ook onveilig voor hem. 

1 

Niet in speeltuin Jan Wierhof. Verder geen probleem. 1 

Nog te jong om alleen te gaan, maar zal wel gaan gebeuren. 1 

Nog te klein. 1 

Nooit gedurfd! 1 

te dicht bij de stad, teveel auto's rijden. 1 

Te jong en te gevaarlijk. 1 

te klein, te hard rijden Koopvaardijstraat, haven 1 

Vanwege het verkeer. 1 

Veel te hard wordt gereden over de woonerven. 1 

Verkeersdrukte 1 

Verwarde mensen. Te hard rijdend verkeer. 1 

Ze is nog te klein en ze rijden te hard. 1 

Ze nog te klein zijn. 1 

Ze te jong zijn en ik er vanuit huis geen zicht op heb 1 

Zijn volwassen 1 

Totaal 24 

 
Kinderen wel buiten laten spelen,  maar met enig gevoel van onveiligheid 

Woongebied (103 en 104) Aantal 

Kinderen mogen niet zonder begeleiding naar de speelplaats bij Jan Wier. 1 

Maar wel alert. 1 

Te hard rijden auto's. 1 

Totaal 3 
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Kinderen wel buiten laten spelen,  maar met enig gevoel van onveiligheid 

Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

auto's soms hard rijden 1 

En alleen op de afgesproken plekken, als er ook andere kinderen zijn. 1 

gezonde bezorgdheid 1 

I.v.m. kinderlokker en te hard rijdende auto's. 1 

Ik blijf er altijd bij, auto's zijn gevaarlijk! 1 

mede vanwege de te weinige speelruimte / voetbalruimte voor de kinderen. 1 

vanwege druk verkeer en te hard rijden 1 

Vanwege te hard rijdend verkeer. 1 

Verkeer rijdt hard door de straat. 1 

Zolang het licht is en ik weet waar ze zijn. 1 

Totaal 10 

 

 
Kinderen wel buiten laten spelen, maar met een groot gevoel van onveiligheid 

Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

Met name te hard rijden en oversteek naar schoolplein Pelgrimsweg. 1 

Over een jaar wel van toepassing. 1 

Te hard rijden in de wijk. 1 

Totaal 3 
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Bijlage 9 Kinderen niet in de buurt laten fietsen, omdat.. 

Woongebied (103 en 104) aantal 

Er te hard en door rood gereden wordt. 1 

Ik dan niet weet waar ze zijn. Er wordt hard gereden tegen verkeer in. 1 

Ik de omgeving niet veilig genoeg vind. 1 

Ik kijk ze na tot ze voorbij jan wier zijn. 1 

levensgevaarlijk 1 

Te jong. 1 

Ze zijn te jong. 1 

Zie hierboven. 1 

zie vraag 9 1 

Totaal 9 

 
 

Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

Auto's rijden soms erg hard door de Lanciersstraat. Zoon is nog te jong om zelf in deze wijk te fietsen. 1 

De auto's veel te hard rijden. 1 

De kinderen nog te klein zijn om alleen te fietsen 1 

Drukte verkeer. gedrag van bestuurders. verkeersregels niet naleven. 1 

Enkele buurtbewoners veel te hard rijden en daarop niet aanspreekbaar zijn. Politie doet niets. 1 

er teveel verwarde / verslaafde types in de buurt rondlopen en omdat auto's veel te hard rijden. 1 

Gevaarlijk rijgedrag automobilisten. 1 

Ik dat niet veilig genoeg vind. 1 

Ik ze nog te jong vind (3 en 7 jaar). 1 

Ik ze te jong vind om verkeerstechnisch onveilige situaties alleen te doen. 1 

Kinderen zijn nog te jong. 1 

Mijn kind pas 7 is en dus te jong. 1 

Nog niet. 1 

Nog te klein. 1 

nooit gedurfd 1 

Overdag wel, 's avonds vind ik dit onveilig en mogen ze niet alleen. 1 

pelgrimsweg is voor velen een snelle doorrijd route, dus door Armhoefse Akkers wordt hard gereden. 1 

snelheid verkeer. 1 

Te jong, 4 jaar. 1 

Te jong. 2 

Veiligheid geen garantie is in de wijk. 1 

Verkeer. 1 

We altijd nog meegaan. 1 

Ze nog te jong is. 1 

Ze nog te klein zijn. 2 

ze te jong zijn. 1 

zijn nog te jong 1 

Zijn nog te jong. 1 

Totaal 30 

 

Kinderen wel buiten laten fietsen,  maar met enig gevoel van onveiligheid 

Woongebied (103 en 104) Aantal 

Auto's tegen de richting in rijden. 1 

Totaal 1 
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Kinderen wel buiten laten fietsen,  maar met enig gevoel van onveiligheid 

Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

Alleen 1 bepaalde weg naar vriendjes. Sportclubjes altijd met begeleiding. 1 

gezonde bezorgdheid in de stad 1 

I.v.m. kinderlokker en te hard rijdende auto's. 1 

Vanwege te hard rijdend verkeer en onoverzichtelijke punten. 1 

vanwege verkeersdrukte 1 

Veel gerace door de wijk van automobilisten! Geen eenrichtingsverkeer waardoor situaties vaak 
onoverzichtelijk zijn. 

1 

Totaal 6 

 

Kinderen wel buiten laten fietsen, maar met een groot gevoel van onveiligheid 

Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

Te hard rijden in de wijk. 1 

zie boven 1 

Totaal 2 
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Bijlage 10 Slachtoffer van andere vorm van criminaliteit, namelijk 

 
Woongebied (103 en 104) Aantal 

Bedreiging door Jan Wier 'cliënt'. 1 

Bij reactie of men niet wat rustiger wilde rijden. 1 

Inbraak in de schuur. 1 

Intimidatie hangjongeren 1 

Looddiefstal. Beschadigingen door vuurwerk. 1 

Poging garagedeur te forceren. 1 

Poging tot woninginbraak. 1 

Tuinpoortje van voortuin weggehaald 1 

Verbaal en ik ben bespuugd. 1 

weghalen potten met planten 1 

Totaal 10 

 
Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

's nachts belletje trekken 1 

Bedreigend, aanhoudend achtervolgt met verbaal geweld. 1 

Diefstal accu's scootmobiel. 1 

Diefstal door verzorgingsmedewerkster. 1 

Door jongens op straat 's avonds na de kroeg. 1 

Flinke beschadiging aan de auto. 1 

Gemeentelijke wanstaltige bouwwerken. 1 

Getuige van poging tot woninginbraak bij overburen. 1 

Graffiti op schutting. 1 

Het over mijn dak lopen. het moedwillig blokkeren van mijn uitrit. Politie reageert zeer lauw! 1 

Het tientje lenen, zoals beschreven bij vraag 8. 1 

Lichamelijk, doordat in mijn gezicht gespuugd werd. 1 

Papierbak volgepropt met afval. Papierbak gestolen. 1 

Poging tot inbraak. 1 

Poging tot woninginbraak. 1 

Rommel over de muur op mijn plaats gegooid. 1 

Schade aan deurpost wegens aanrijding lantaarnpaal voor het huis -> tegen het huis. 1 

Sleutelbos gestolen. Ingebroken in privéparkeerplaats. 1 

Taalgebruik 1 

Urineren tegen de woning. Graffiti op de muren van de woning. 1 

Verbaal geweld i.v.m. aanspreken op rij- en parkeergedrag in de straat. Melding gedaan bij politie. 1 

Verbale agressie van autobestuurders die de rijrichting en parkeervergunning negeren. 1 

Vernielen van wanden van garages. 1 

Vernieling tuin 1 

Vernielingen aan huis en tuin. 1 

Vuurwerkbom aan huis tot ontploffing gebracht na insluiping in tuin. 1 

Werd in mijn gezicht gespuugd door een man op de fiets. 1 

Totaal 27 
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Bijlage 11 Wat kunnen de bewoners zelf doen om de veiligheid van de buurt te vergroten 

Woongebied (103 en 104) Aantal 

's Avonds binnen blijven en niet open doen!! 1 

Aan de bewoners ligt het niet. 1 

Aan elkaar doorgeven als er iets vreemds in de buurt gesignaleerd is. samen een soort buurtwacht 
opstarten. 

1 

Actie blijven voeren tegen uitbreiding / opvang Jan Wier. Centralisatie leidt tot verergering situatie. 1 

Afsluiten park na 20.00 uur. 1 

Goed contact met elkaar. 1 

Alarm aanschaffen / aanzetten. Fiets achter slot en grendel. 1 

Alert zijn en problemen melden. 1 

Alert zijn en verdachte toestanden en personen doorgeven aan de politie. 1 

Alert zijn op veroorzaken van overlast of criminaliteit 1 

Alert zijn, melden onregelmatigheden. 1 

Beseffen dat ze in een prachtig, rustige buurt wonen, waar m.i. niks aan de hand is. M.a.w. zich verzetten 
tegen de buurthysterie op dit punt. 

1 

Bewoners kunnen weinig doen, want beleid wordt door gemeente Tilburg vastgesteld, waarbij bewoners 
weinig of geen inspraak hebben. 

1 

Bewoners trekken al vaak aan de bel, maar worden niet serieus genomen. 1 

Bij afwezigheid melden aan buurtbewoners, post binnenleggen en regelmatig controle. Lichten 's avonds 
laten branden. 

1 

Bij de schuren meer licht maken. In het park de bamboe verwijderen. Regelmatig de omgeving controleren. 1 

Blijven opletten 1 

Bron van overlast (Jan Wier, klasstheater, hangjongeren) vaker direct aanspreken op de overlast. 1 

Buurt schoonhouden, met elkaar communiceren. 1 

Buurtcoaches. 1 

Buurtwacht, buurt met gemeente veiliger maken. 1 

controle 1 

Controlefunctie! 1 

De bewoners maken de buurt niet onveilig maar de rare figuren die bij Jan Wier verschijnen. 1 

De komst van Novadic-Kentron tegenhouden. Melding blijven doen van overlast (we zijn tolerant en 
meldingsmoe!) 

1 

De toegang naar de achterom afsluiten. 1 

Deuren altijd op slot. Voorkomen niet behandelbare patiënten in Jan wier. 1 

Deuren op slot. 1 

Door anders naar dit soort zaken te kijken en te denken. 1 

Doorgeven als er iets gebeurt wat niet door de beugel kan zodat de gemeente hiervan op de hoogte is en 
actie erop kan ondernemen. 

1 

Een melding maken van overlast. De buurtkrant gebruiken om te waarschuwen (bijv. inbraak). 1 

Elkaar in de gaten houden. 1 

Elkaar informeren over ongeregeldheden. Wijkagent inschakelen. 1 

Elkaar kennen, elkaar aanspreken. 1 

Elkaar niet onnodig bang maken. Huis goed tegen inbraak beveiligen. 1 

Elkaar op de hoogte houden. scherp houden. Als bijv. de galerijdeur niet goed sluit elkaar daarop 
attenderen. Elkaar op de hoogte houden van 'nieuwe' gezichten. 

1 

Elkaar regelmatig persoonlijk ontmoeten. 1 

Gastvrij zijn. Geen discriminatie t.o.v. GGZ-patiënten e.d. 1 

Geen idee, ik denk meer een taak v.d. politie en gemeente. 1 

Goed / duidelijk beleid 'afdwingen' v.d. beleidsmakers / politiek / Jan Wier. 1 

Goed onderling contact houden. 1 

Goed opletten, doen wij bij honden uitlaten. 1 

Goed oren en ogen open houden en melden bij onregelmatigheden. 1 

Goede afspraken maken met gemeente, Novadic en GGZ via de 3 comm. 1 

Goede buren blijven. Aanspreken en ingrijpen als er iets vervelends gebeurt. 1 

Haha! De participatiemaatschappij: wij hebben niet gevraagd om drugsklanten / dealers / zwervers. Beste 1 
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gemeente neem uw verantwoordelijkheid! Niet afschuiven! Dit is een immorele vraag! 

Het huis ( ook de achterzijde) bij afwezigheid sluiten. 1 

Hogere waakzaamheid 1 

Huis veilig afsluiten. 1 

Hun woonhuis beter beveiligen. 1 

Ik ervaar veel sociale controle dus niets extra's denk ik. 1 

Ik zou het niet weten. 1 

In onze straat is het veilig! 1 

Is dit in geval van Jan Wier patiënten / cliënten GGZ een verantwoordelijkheid van bewoners??? Lijkt mij dat 
zij / wij dus zelf weinig kunnen wat dat betreft. 

1 

Kijken als er iets gebeurt. Normale sociale controle. 1 

Meer contactmomenten genereren. 1 

Meer goedendag zeggen en 'vreemden' aanspreken. 1 

Meer onderling contact. 1 

Meer op feiten vertrouwen dan op geruchten. 1 

Meer toezicht politie vooral 's avonds. 1 

mensen aanspreken op gedrag en melden 1 

Misstanden melden, Vooral aan de gemeente om het zelf veroorzaakte probleem van drugshulpverlening 
aan te pakken en de overlast tot een minimum te beperken. 

1 

Moeten de bewoners dit oplossen? Hoe? 1 

N.v.t. is veilig naar onze mening. 1 

Niet veel, er wordt niet naar bewoners geluisterd, gemeente beslist toch anders. 1 

Niet wegkijken, ingrijpen als het kan, corrigeren. Je weet zo ongeveer wie er regelmatig door de straat 
komen. Let regelmatig extra op of ga even kijken. 

1 

Niets 1 

Niks meer, zolang Jan Wier hier blijft! 1 

Normaal gesproken buurtpreventie, maar hier blijven de 'ongure' types toch langs wandelen op weg naar 
Jan Wier. 

1 

Normaal met elkaar communiceren en elkaar aanspreken op opgewonden gedrag. 1 

Omgekeerde wereld lijkt me!! 1 

Onregelmatigheden met elkaar bespreken, evt. melden bij politie en buurtraad. 1 

Op elkaar letten, elkaar op ongewenst gedrag aanspreken. Maar dit gebeurt al, mensen in de 
Boerhaavestraat zijn betrokken. 

1 

Op je spullen letten. 1 

Op sommige plaatsen camera's of betere verlichting. 1 

Opletten en alarm slaan bij rare gebeurtenissen, elkaar informeren, goed afsluiten. 1 

Opletten en melden. 1 

Opletten. Waarschuwen. 1 

Oplettend zijn en buren erop aanspreken. 1 

Opvallende zaken melden of b.v. autokenteken noteren als een auto 'vreemd' parkeert. Iets meer sociale 
controle. 

1 

Poort achterom afsluiten met hekken. Maar de grootste veranderingen zouden van de gemeente moeten 
komen! M.n. rondom situatie Jan Wier! 

1 

Poort om de buurt, soort fort-achtig. 1 

proberen te voorkomen dat er in deze wijk nog meer mensen met problemen opgevangen gaan worden. 
Centralisatie van deze opvang betekent ook centralisatie van de problemen! 

1 

Problemen niet groter maken dan ze zijn. Sociale controle. Tolerantie. 1 

Rond de Nieuwe Bosscheweg nooit overlast van criminaliteit e.d. Alleen het probleem van te hard / asociaal 
rijdende bestuurders. Dit is onmogelijk voor buurtbewoners om zelf aan te pakken. 

1 

Rustig blijven, geen beren op het pad zien en verder gewoon alert blijven. 1 

sociale controle 1 

Sociale controle 1 

Sociale controle met regelmatig onderling contact (evt. per mail). 1 

Steeds melden aan de buurtraad (klachtennummer) als er overlast onveiligheid plaatsvindt. 1 

Tegen de overlast die er nu is valt door de buurtbewoners denk ik weinig te doen. 1 

vaker incidenten melden bij politie, gemeente en GGZ. 1 
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Verdachte situaties melden bij... 1 

Verwarde mensen, daklozen aanspreken en eventueel helpen. In contact komen met elkaar. Misschien open 
dag of zo. 

1 

We kunnen niets doen. Besluitvorming Jan Wierhof al vooraf bepaald! 1 

weet ik niet 1 

Weet ik niet. Ik vind dat er camera's moeten komen en meer toezicht! 1 

Weg afzetten. 1 

Zelf minder overlast veroorzaken. 1 

Zelf rommel opruimen om te voorkomen dat het erger wordt. Sociale controle; elkaar informeren. 1 

Zorgen dat de overlast niet verder toeneemt door allerlei zorgvoorzieningen in de wijk te concentreren. 1 

Totaal 101 

 
Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

'Buurt-alert' gebruiken, rommel opruimen, bij twijfel mensen aanspreken, een zichtbare wijkagent. 1 

? de deuren goed sluiten niemand binnen laten die je niet kent. 1 

? sociale controle is al groot. 1 

? Taak voor politie! 1 

? Wijkagent meer op straat!! 1 

Aan de bel trekken bij verdachte omstandigheden. 1 

Aan elkaar doorgeven als ze wat langer de woning verlaten. 1 

Aandacht voor regels. 1 

Aanspreken op overlast. 1 

Actie ondernemen indien nodig. 1 

Af en toe meer buiten komen zodat er zicht op straat komt. 1 

Afsluiten gezamenlijke toegangen / poorten. Zich houden aan 30 km limiet. 1 

Afspraken maken met café de Triangel (laten maken) 1 

Alarminstallatie, bewegingsmelder. 1 

Alarmsystemen aanleggen. 1 

Alert blijven. 1 

Alert blijven. Onregelmatigheden meteen melden. 1 

Alert zijn 1 

Alert zijn en huis en poort goed afsluiten. 1 

Alert zijn en melding maken bij bijv. de wijkagent, ook al denk je dat het niet belangrijk genoeg is! 1 

Alert zijn en tijdig melden als er iets is wat onveiligheid heeft gegeven. 1 

Alert zijn en zorgen voor goede inbraakpreventie. 1 

Alert zijn op bv. geluiden / rondhangende mensen etc. 1 

Alert zijn op ongewone geluiden. Huis en toegangsdeuren naar 'achterom' goed afsluiten. 1 

Alert zijn op tijd alles afsluiten. 1 

Alert zijn! Maatregelen nemen. 1 

Alert zijn, maar niet meer dan dat! Anders heksenjacht. 1 

Alert zijn. 2 

Alerter zijn en meer met elkaar communiceren. 1 

Alerter zijn. 1 

Alertheid op abnormale situaties. 1 

Alle ongeregeldheden melden! 1 

Alert blijven en bij twijfel doorgeven aan wijkagent. 1 

Alert reageren op dingen die gezien of gehoord worden. 1 

Alert te zijn als je wat hoort. 1 

Alert zijn op mensen die niet thuis horen in de buurt. 1 

Alert zijn, durven aanspreken, hulp bellen. 1 

Alert zijn, goed afsluiten. 1 

Alles goed afsluiten, fietsen opruimen, niet voor iedereen open doen vooral 's avonds. 1 

Alles goed afsluiten. Goede sloten. Aan buitenkant huis niet laten zien dat men afwezig is. 1 

Alles goed afsluiten. Zoveel mogelijk aan inbraakpreventie doen. 1 

Alles goed in de gaten houden. 2 
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Als ik iets zou moeten noemen (is meer overlast dan onveiligheid): voor de deur vegen; hondenpoep 
opruimen; rotzooi opruimen. 

1 

Als ze iets zien melden. 1 

Als ze toch met de hond gaan wandelen of uitlaten, door de buurt lopen en niet alleen op 'n 'betreden' 
hondenpad, alerter rondkijken. 

1 

Andere plaatsen waar de kinderen opgehaald of weggebracht worden naar school. 1 

Anderen aanspreken op gedrag. Zelf netjes handelen. 1 

Attent zijn op sluiten van gemeenschappelijke poorten. 1 

Beetje sociale controle (geen bemoeizucht). 1 

Beetje sociale controle uitvoeren. 1 

Bekendheid met ombekenden. 1 

Bellen naar de politie. 1 

Bellen, bellen en nog eens bellen naar GGZ, politie en gemeente. 1 

Beter de deuren sluiten. Betere sloten op deuren. 1 

beter melding maken van overlast 1 

beter op elkaars spullen letten bij afwezigheid. 1 

Beter opletten en meldenbij politie als er iets niet pluis is. 1 

Beter opletten, melden aan wijkagent (die dan wel even moet reageren!!) 1 

Beter opletten, om je heen kijken, meer sociale controle. 1 

Beter sociaal contact met elkaar. Weten wie wie is en waar woont. 1 

Betere beveiliging, deuren / ramen sluiten bij vertrek. 1 

Betere sociale controle. 1 

Betere verlichting. 1 

Betrokkenheid bij elkaar. 1 

Betrokkenheid, maar die ie er al. 1 

Bevorderen oplettendheid en overeenkomstig reageren. 1 

Bevriend met elkaar zijn, geen ruzies maken. 1 

Bewoners hebben reeds grotere sociale controle door elkaar in te lichten. Meer politiepatrouilles zijn nodig! 1 

Bewoners kunnen niets doen. Burgerwacht onwenselijk. politiek en politie doen per definitie niets. 1 

bewoners niets. Gemeente wel!!! 1 

Bij onraad direct de politie inschakelen. 1 

Bij verdachte zaken elkaar inlichten, zeker de buren. 1 

binnen blijven!!! 1 

Binnen blijven. 1 

Brandgangen afsluiten ter voorkoming inbraak overlast melden. 1 

Brief sturen naar gemeente over rijgedrag door de straat. Verder de eenrichtingsweg meer controleren door 
politie. 

1 

Buitenverlichting aan doen. 1 

Buitenverlichting. 1 

buren letten hier al regelmatig op elkaars spullen 1 

Burgernet, buurtwacht, sociale controle. 1 

Burgerwacht 1 

Burgerwacht instellen, maar gaat wel erg ver. 1 

Buurtbewoners doen al voldoende. Wellicht eerder overlast melden bij politie of buurt agent. 1 

Buurtpreventie 4 

Buurtpreventie beurtelings. 1 

Buurtpreventie! 2 

Buurtpreventie, sociale controle. 1 

Buurtpreventie, verlichten donkere hoeken en waakzaam zijn. 1 

Buurtpreventie. Poorten in brandgangen. 1 

Buurtpreventie. Wachtlopen. Communiceren met basisschool over gedrag en parkeren auto's. 1 

Buurtpreventieteam, maar niet nodig lijkt ons. 1 

Buurtvereniging oprichten 1 

Buurtwacht 4 

Buurtwacht (ook voor buitengebied) Moerenburg!! 1 
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Communiceren met elkaar, elkaar waarschuwen 1 

Communiceren met elkaar. Verlichting plaatsen. Buurtfeesten zodat je elkaar leert kennen. Dat doen we al in 
de Clercxstraat! 

1 

Communiceren over overlast, onveilige plekken in de wijk. 1 

Contacten onderling zou beter mogen zijn. Elkaar kennen geeft groter gevoel van veiligheid! 1 

dat er meer sociale controle komt. 1 

Dat is lastig te zeggen voor iemand die zich veilig voelt in de buurt. 1 

De bewoners kunnen hier geen verbetering in aanbrengen. 1 

De bewoners niets, de gemeente wel door geen drugs / alcohol verslaafden toe te laten in onze buurt. 1 

De boel een beetje in de gaten houden / elkaars huizen. elkaar op de hoogte houden als je er niet bent. 1 

De buurt netjes houden. Geen verloedering van huizen en de openbare weg. 1 

De buurtpolitie informeren of contact op te nemen over de ontstane situaties. 1 

De gemeente en de politie meer en bij voortduring confronteren met de overlast. Ook de publiciteit zoeken. 1 

De J.P. Coenstraat wordt opnieuw ingericht, hopelijk gaat het helpen. 1 

De Kazernehofbewoners zijn op hoge leeftijd, gemiddeld 75 jaar. 1 

De mensen die de angst en onrust veroorzaken wonen niet op dit Klipperplein of Koggeplein. We kennen 
deze mensen niet. 

1 

De mensen doen al meer dan genoeg maar door onbegrijpelijke maatregelen van B&W en Gemeenteraad 
wordt het er alleen maar slechter op! 

1 

De sociale contacten, eventueel via facebook o.i.d., verbeteren. Bij constateren onveilige situaties de 
wijkagent inlichten. 

1 

De sociale controle houden zoals die nu is! En elkaar aanspreken als er iets opvalt wat mogelijk tot inbraak 
kan leiden 

1 

De sociale controle zou wellicht wat beter kunnen. 1 

De wijkagent op de hoogte houden. de straat mocht beter verlicht worden. 1 

Deuren altijd op nachtslot. Bij aanbellen enkel opendoen indien bezoek aangemeld is. 1 

Deuren dicht en na 18.00 uur op slot en als er wordt gebeld en men verwacht niemand niet open doen. 1 

Deuren goed op slot. Waardevolle spullen uit auto halen. Rustig rijden. 1 

Deuren op slot. 1 

Diegene die in de flat woont en drugs gebruikt en prostitutie uitvoert uit de flat verbannen. 1 

Door meer op elkaar te letten en op elkaars spullen toezicht te houden. 1 

Door samen op te letten en elkaar op de hoogte te houden welke zaken spelen en waar op te letten. 1 

Duidelijk communiceren onderling. 1 

Een beetje toezicht houden. 1 

Een beter leefniveau aan te nemen en met de bewoners om te gaan en rustig praten 's avonds en 's nachts 
en geen brandtrappen te gebruiken. 

1 

een centraal meldpunt gebruikers 1 

Een oogje in het zeil houden en indien nodig alarmeren (politie) of zelf aanspreken. 1 

Eenrichtingsstraten vanaf Piusstraat veranderen. 1 

eerder bellen naar politie als er verdachte personen rondhangen. 1 

Eigen omgeving netjes houden. 1 

Eigen rotzooi opruimen, aam snelheidslimiet houden, juist parkeren, Polen niet rondhangen maar in 
klooster. 

1 

Elkaar aanspreken indien nodig. 1 

Elkaar aanspreken op het gedrag. 1 

Elkaar begroeten en wijzen op afwijkend gedrag. 1 

Elkaar beter leren kennen en elkaar en anderen kunnen aanspreken op ongewenst gedrag. 1 

Elkaar beter leren kennen. 1 

Elkaar in de "gaten" houden. Signaleren als je iets opvalt. Alert hierop zijn. Doorgeven aan elkaar als er bijv. 
vaak wat aan de hand is. 

1 

Elkaar in de gaten houden en met zijn allen inspringen waar nodig. Bijv. vrijdagnacht zag ik een groep 
jongens die op 1 jongen sloegen. Ik kan alleen de politie bellen maar ik kan er niet zelf tussen springen. 

1 

Elkaar in de gaten houden. 1 

Elkaar informeren als er verdachte personen rondhangen, eerder wijkagent informeren. 1 

Elkaar leren kennen zodat je weet op wie we terug kunt vallen. 1 

Elkaar niet zo bang maken. Ik krijg de indruk dat het vaak om subjectieve onveiligheid gaat ofwel 1 
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onveiligheidsgevoelens. Een posteractie zoals die van een jaar geleden draagt daar niet in positieve zin aan 
bij. 

Er alles aan doen om het drugsuitgiftepunt te weren in de wijk. Het kan niet zo zijn dat bewoners initiatieven 
moeten nemen voor hun eigen veiligheid dit is nl. een vanzelfsprekendheid. 

1 

Er hangen poorten die op slot kunnen, maar de mensen laten ze gewoon open staan en 's nachts ook. Af en 
toe vertikken ze het gewoon. 

1 

Er is al allerlei actie ondernomen om de veiligheid rondom het speeltuintje te vergroten. Verbeteringen zijn 
nu niet meer relevant. 

1 

Er is al best veel sociale controle, dus zou het niet weten. 1 

Er is geen onveiligheid. 1 

Er is saamhorigheid en sociale controle. 1 

Er op aandringen dat de ongewenste bewoners van ons appartementencomplex gedwongen moeten 
verhuizen! 

1 

Er voor elkaar zijn als het nodig is. Goed waakzaam zijn / blijven. 1 

Er wordt al veel gedaan per huishouden. Sociale controle is al aanwezig. 1 

Er zou een meldpunt kunnen komen om overlast te melden. Overlast in vorm van geweld, geluid, 
achterlaten van troep kan in moderne tijd makkelijk met sms / whatsapp gemeld worden al dan niet met 
foto + video!! 

1 

Evt. buurtpreventie 1 

Fietsen binnen zetten en alles goed afsluiten. 1 

Fietsen binnen zetten. Ramen sluiten. 1 

Fietsen in de kelders zetten, accu's van de fiets halen. 1 

Fietsen op slot, 's avonds meer licht. 1 

Geen aanleiding geven. 1 

Geen bijzondere acties noodzakelijk. 1 

Geen dure dingen in het zicht zetten. 1 

Geen flauw idee. 1 

geen idee 1 

Geen idee 4 

Geen idee, ben er niet mee bezig. 1 

Geen idee, ik heb geen last ervaren. 1 

Geen idee, Je kunt gestoorde mensen toch niet tegen houden. 1 

Geen mening. Volgens mij is de veiligheid goed zo. 1 

Geen sensatieverhalen vertellen. 1 

Geen spullen laten slingeren, huis / auto / fiets op slot. De buurt ook goed in de gaten houden voor een 
ander. 

1 

Geen extra inspanning nodig. 1 

Geen idee 1 

Gevelverlichting aanleggen. 1 

Gewoon hun gezonde verstand gebruiken! 1 

Gezamenlijk optreden tegen gemeente. 1 

Gezondheidscentrum wijzen op het zorgdragen voor parkeren op eigen terrein. 1 

Goed afsluiten. Goed verkeers- en parkeergedrag. Geen rommel op straat gooien. 1 

Goed de poorten afsluiten. 1 

Goed hang- en sluitwerk op deuren en ramen. Elkaar op de hoogte houden wanneer je weg bent. Deuren en 
ramen sluiten, ook als je even weg bent. Op elkaar letten. Opletten of er mensen rondlopen die zich anders 
gedragen. 

1 

Goed je huis beveiligen en geen gelegenheid geven (raampje open / fiets niet op slot). En houd het samen in 
de gaten. 

1 

Goed onderling contact behouden en verdachte situaties melden. 1 

Goed op elkaar / elkaars woning en auto letten. 1 

Goed op elkaar blijven letten en samen sterk zijn tegen onveilige situaties in de buurt. Eigenlijk zoals het nu 
ook gaat. 

1 

Goed op elkaar en de kleine kinderen letten. Rustig rijden met de auto, brommer en motor. 1 

Goed opletten 's avonds. 1 

Goed opletten en elkaar informeren. 1 

Goede buitenverlichting. Aan snelheid rijden houden. 1 
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Goede sloten aan het huis en poort. Sociale controle in de buurt. oogje in het zeil houden. 1 

Goede verlichting 1 

Grotere betrokkenheid bij de buren. 1 

Grotere sociale cohesie / meer contact dan, dan meer aandacht voor elkaar. Sluiten koffieshop. 1 

Heel alert zijn en meldingen maken van dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. 1 

Heel goed opletten wie er door de straat loopt en elkaars woningen in de gaten houden. 1 

het in de gaten houden van vreemde mensen of auto's die er niet thuis horen. 1 

het is goed zo. 1 

het is hier veilig 1 

Het is o.k. zo, tevreden, er hoeft niets verbeterd te worden. 1 

Het is veilig! 1 

Huisbaas van studentenhuizen beter in de gaten houden wie er in komt wonen, geen dealers of ongure 
types. 

1 

Huizen beveiligen tegen inbraak. Alert blijven. 1 

huizen goed afsluiten, goede verlichting op donkere plekken. 1 

Huizen goed beveiligen, fiets in schuur zetten. 1 

iets meer toezicht / handhaving eenrichtingsverkeer - snelheid bromfietsers en fietsende jongeren naar en 
van sportvelden 

1 

Ik denk dat er al gedaan wordt wat er kan. 1 

Ik denk dat er niets extra hoeft te gebeuren. We wonen hier zeer veilig, zeker binnen een stad. 1 

Ik denk niets. Misschien iets meer op de snelheid letten in de J.P. Coenstraat. 1 

Ik heb bewegingsmelders met fel licht dat jaagt de indringers ook weer weg. Hoge boetes voor foutparkeren 
voor uitritten en handhaven!! 

1 

ik kan zo niets bedenken. 1 

Ik weet het niet. 1 

Ik zou het niet weten. 1 

In de straat kennen we elkaar redelijk tot goed. Er is een goede sociale controle. Er is 2 keer ingebroken dit 
jaar in onze straat. Dat heeft naast te hard rijden van auto's ons wel wakker geschud. 

1 

In ieder geval straatpoorten op slot doen. Er zijn 'laantjes' waar geen poort zit. 1 

Inbraakpreventie 1 

Inbraakpreventie. Aanspreken op fout gedrag (te hard rijden b.v.). 1 

Inbraakveiligheid verhogen in eigen woningen. Mensen aanspreken die verdacht gedrag vertonen (gesprek 
aanknopen bijv.). Melden aan wijkagent als ze verdachte / foute dingen zien. 

1 

Inbraakwerend hang- en sluitwerk monteren, poorten op slot houden. Goed opletten, om je heen kijken. 
(Minder hondenpoep zou ook fijn zijn). 

1 

Is niet nodig, het is veilig. 1 

jan Wier kan cliënten binnen houden. Uitleggen dat ze daar verblijven met de gratie van de buurt. Overlast is 
moven! 

1 

Kinderen met de fiets naar school brengen. Aan de verkeersregels houden. Respect hebben voor elkaar. 1 

Klachten melden! 1 

langer de gordijnen open houden. 1 

Langzamer rijden! 1 

Letten op auto's die op de stoep staan en het groen tegen de huizen dat helemaal overhangt zodat ik en ook 
anderen op de rijweg moeten lopen met de rollator. Hoogvensestraat. 

1 

Letten op elkaar. Weten wie er in je buurt woont. Je huis inbraakveilig maken. 1 

Luiken dicht, deur en poort op slot. 1 

Meer alertheid met elkaar, sneller contact opnemen met betrokken instanties. Dan moeten zij wèl reageren. 1 

Meer camera's hangen en alarmsystemen. 1 

Meer contact maken met elkaar, signalen bespreken, contact met wijkagent, buurtregiegroep, gemeente, 
goede verlichting aan huis, op elkaar letten. 

1 

Meer contact met bewoners onder elkaar. 1 

Meer contact met elkaar. 1 

meer contact onderling 1 

meer controle op 30km zone 1 

Meer doorgeven naar politie en bouwvereniging (Wonen Breburg). 1 

Meer incidenten melden en escaleren. Vooral de handhaving door gemeente / politie is een probleem. 1 
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Meer klagen. Buurtpreventie. Minder hard rijden. 1 

Meer melden aan bevoegde instanties. 1 

Meer meldingen bij overlast. 1 

Meer met elkaar communiceren. Je hebt soms buren die elkaar niet eens groeten. 1 

Meer naar buiten kijken en opletten wat ze zien. 1 

Meer op elkaars bezittingen letten. 1 

Meer politietoezicht vragen. 1 

Meer protesteren tegen uitbreiding van Jan Wier. Géén drugscliënten opnemen in de dienstverlening. 1 

Meer sociaal gedrag vertonen. Troep opruimen. Geen auto's op het trottoir parkeren. Betere 
buitenverlichting. 

1 

Meer sociale contacten. 1 

Meer sociale controle 1 

Meer sociale controle en echt melding maken van overlast. 1 

Meer sociale controle onder elkaar. Meer betrokkenheid naar elkaar toe, we leven steeds meer langs elkaar 
heen. 

1 

Meer sociale controle, geen fietsen 's nachts buiten laten staan. 1 

Meer sociale controle. 1 

Meer toezicht. Sneller communicatie met buurtpolitie. 1 

Meer tolerant, niet stressen bij ieder 'afwijkend' gedrag. Je niet elitair gedragen, ga een tijdje in een 
volksbuurt wonen!!! 

1 

Meer verlichting bij de deuren. 1 

Meer verlichting. 1 

Meer waakzaamheid. 1 

Meer wijkagenten 1 

Melden bij politie / gemeente. 1 

Melding maken bij alle soorten overlast. 1 

Melding maken van alle vormen van overlast aan de juiste instanties. 1 

Mensen aan durven spreken. Is het niet alleen dan samen met bv buren. 1 

Mensen aanspreken die overlast bezorgen. 1 

Mensen aanspreken op asociaal gedrag. 1 

Mensen aanspreken op vervelend gedrag. 1 

mensen aanspreken, sneller politie bellen 1 

Mensen doen al veel - elkaar waarschuwen. Gezamenlijke poort - opletten. Zelf fatsoenlijk zijn - kinderen 
aanspreken. 

1 

Met de gemeente in contact gaan om de problemen rondom het Galeipad aan te pakken. de mogelijkheid 
van wild parkeren trekt criminaliteit aan! 

1 

Met elkaar praten als er iets gebeurd is of als er iets verdachts is. Op deze manier ben je gewaarschuwd en 
kun je evt. afspreken om actie te ondernemen. En 112 bellen indien nodig. 

1 

minder autorijden 1 

Minder bang zijn; de omgeving positief gebruiken. 1 

Minder hard rijden. 2 

Minder hard rijden. Signaleren. 1 

Minder rolluiken. Weet wie je buren zijn. 1 

Minder verstoppen achter de gordijnen, eerder melden bij Wonen Breburg wanneer de verlichting op 
achterpaden weer kapot is. 

1 

Misschien kan de politie wat vaker surveilleren. 1 

Misstanden melden bij desbetreffende meldpunten of wijkagent. Elkaar waarschuwen bij 'vreemde zaken'. 1 

n.v.t. geen onveilig gevoel 1 

N.v.t. hoge sociale controle reeds aanwezig. 1 

Niet angstvallig binnen blijven, maar 's avonds gewoon de straat op. Géén buurtwacht! 1 

Niet bang zijn om mensen die overlast geven ook aan te spreken. 1 

Niet de taak van de bewoners, maar van politie. 1 

Niet meer zeuren over junks, wordt niet goed van dat gezeik. er gebeurt echt niks. 1 

Niet open doen als iemand belt die er niet thuishoort. (Woning Breburg) 1 

Niet rekenen op de overheid, eigen rechter spelen! 1 

Niet telefoneren tijdens verkeersdeelname. Stoppen bij rood verkeerslicht. 1 
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Niet van iedere mug een olifant maken 1 

Niet veel, er is goede sociale cohesie. 1 

Niet veel. Mensen aanspreken levert niets op. 1 

Niet zo hard rijden. 2 

Niets meer dan dat er nu al wordt gedaan. Gewoon opletten met en voor elkaar. 1 

Niets omdat de onveiligheid door het verkeer gemaakt wordt -> Gemeente!! 1 

Niets, alles gebeurt 's nachts. 1 

Niets, als ze last hebben van bewoners van Jan Wier, moet de instelling en gemeente voor zorgen dat deze 
bewoners zich gedragen. 

1 

Niets, bang om zelf slachtoffer te worden. 1 

Niets. 1 

Niets. Gemeente is verantwoordelijk voor gedogen koffieshops in woonbuurten. 1 

Niets. Probleem jan Wier moet opgelost worden. Anders is het water naar de zee dragen. 1 

Niets. Zal altijd uitgelegd worden als 'eigen rechter' spelen. 1 

Niks! het overkomt je altijd onverwacht. 1 

Niks, enkel overlast koffieshop en eetcafé midden in de nacht. Meer controle 's nachts op dronkenschap en 
eetgelegenheid om 11 uur sluiten is dé oplossing. 

1 

Niks, hier in de straat wordt al voldoende opgelet / actie ondernomen als dit nodig is. Tevens is dit een 
drukke straat dus als er iets gebeurt zijn er snel mensen bij. 

1 

Niks, sociale controle genoeg. Meer politie door de straat. 1 

Niks. Gebeurt 's nachts, meestal na sluiten kroegen. 1 

Nog betere beveiliging van woningen. 1 

Normale woning, met begeleiding en invulling niet door een huisbaas in kleine kamertjes. 1 

O.a. iedereen de kliko binnenhalen. 1 

Ogen en oren open houden. 1 

ogen open en attenderen bij bv politieman v.d. buurt. Rommel opruimen. Huis veilig afsluiten. 1 

Om toerbeurt met een tank door de wijk walsen. 1 

Onderling contact houden, ervaringen uitwisselen en de boel in de gaten houden. Zelf brandgangen 
afsluiten. 

1 

Onderlinge contacten uitbreiden en zo de sociale controle vergroten. 1 

Onregelmatigheden melden. 1 

Op de banken op het Klipperplein hangen nogal eens jongeren rond, ze maken er een troep van. 1 

Op een gezonde manier dingen in de gaten houden. Melding maken bij twijfel. 1 

Op elkaar letten. 4 

Op elkaar letten. Bij vreemd geluid op straat gaan controleren of alles goed is. 1 

Op snelheid letten. 1 

Op sommige plaatsen betere verlichting. 1 

Opletten 2 

Opletten en waarschuwen (voor zover dit nu niet al gebeurt). 1 

Opletten en zich netjes gedragen. 1 

opletten op elkaar 1 

Opletten op onbekende personen in de straat. 1 

Opletten! 1 

Opletten, af en toe een blokje om lopen. 1 

Opletten, signaleren, informeren, alert zijn, elkaar op de hoogte houden, brandgangen (achterom) afsluiten, 
verlichting. 

1 

opletten, sociale controle. Goed hang- en sluitwerk. 1 

Opletten. 1 

Opletten. We hebben al het gangetje met een poort afgesloten, lampen met sensoren, buren kennen. 1 

Oplettend zijn. Buitenverlichting aanbrengen. 1 

Oplettendheid 1 

Opvallendheden melden, mensen die hier niet herkend worden (opvallende / ongure types) in de gaten 
houden en politie bellen bij twijfel. 

1 

Oren en ogen open houden. 1 

Overlast melden. Troep opruimen. 1 

Overlast melden. Veroorzakers aanspreken. 1 



Nulmeting buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof                   Team Informatie- & Kenniscentrum/Gemeente Tilburg        72 

parkeren zoals het hoort en niet te hard rijden 1 

Politie moet zeker in het weekend ook eens in deze buurt kijken. Niet alleen op de Heuvel en Piusplein. Ze 
wijken uit naar de buurt als ze politie daar zien. 

1 

Politie/gemeente bellen 1 

Politiekeurmerk sloten. Afhankelijk van de corpo's die prostitutie toelaten. Terugtrekkende gemeente. 
Blokhoofden aanstellen 

1 

Poort brandgang op slot. Goede inbraakveiligheid. Sociale controle, gaan kijken als idee is dat er iets gebeurt 
en/of politie bellen. 

1 

Poort en deuren altijd afsluiten. 1 

Poort sluiten! Mensen die ze niet herkennen of kennen aanspreken als ze het niet vertrouwen. 1 

Poort sluiten. 1 

Poorten afsluiten, de gemeenschappelijke toegangspoorten. 1 

Poorten van het achterompad consequent afsluiten. 1 

Poorten voor de brandgangen. 1 

Portiekverlichting. 1 

Positieve contacten leggen. 1 

Probleemvrije werking van de deur- resp. haldeuropeningssloten. 1 

Ramen en deuren dicht, niet opendoen als je niet weet wie er voor de deur staat. 1 

Ramen en deuren goed afsluiten. Alert zijn. Kinderen duidelijk maken waar wel of niet te spelen. 1 

Ramen en gordijnen en deuren goed afsluiten en de buren over vakantie inlichten. 1 

Rekening houden met elkaar en met elkaar in contact zijn. 1 

Rommel goed opruimen, vaker politie / gemeente bellen bij overlast. 1 

Rommel opruimen en netjes parkeren. 1 

Rommel opruimen; bloembakken onderhouden; mensen aanspreken; opletten. 1 

Rotzooi opruimen. 1 

Saamhorigheid 1 

Saamhorigheid en sociale controle vergroten. 1 

samen overleggen om het drugsgebruikcentrum uit onze wijk te krijgen. 1 

Samenhorigheid en preventie van huizen (sloten etc). Melden van incidenten. 1 

samenwerken en elkaar helpen als dat nodig is. 1 

Signaleren en melden. 1 

Snelheid remmende objecten op straat plaatsen. 1 

Snoeien van de achtertuinen (bewoners Oisterwijksebaan vanuit de Simon v.d. Stelstraat richting Ringbaan 
Oost rechterkant) 

1 

Sociale contacten. Verlichting. Een platform (wijkblad-site) waar meldingen op worden gemaakt over dit 
soort zaken. het maakt elkaar bewuster. 

1 

sociale controle 1 

Sociale controle 7 

Sociale controle (ogen en oren open). 1 

Sociale controle blijven behouden!! 1 

Sociale controle en elkaar normaal begroeten. 1 

Sociale controle vergroten, evt. onderling afspraken maken om veiligheid te vergroten. 1 

Sociale controle, beter opletten met parkeren. 1 

Sociale controle, binnen de perken 1 

Sociale controle, maar komt al veel voor 1 

Sociale controle. 8 

Sociale controle. Bedrijvigheid / lampen etc. op straat. 1 

Sociale controle. Buurt netjes houden. Verlichting aan. 1 

Sociale controle. Elkaar leren kennen via bijv. een burendag o.i.d. 1 

Sociale controle. Geen spullen / beelden / planten bij gevel/voordeur. Verlichting poorten. 1 

Sociale controle. Korte lijnen met gemeente, politie en GGZ. Voldoende overlegmomenten en dat er dan ook 
aandacht en actie komt. 

1 

Sociale controle. Overlast altijd melden bij politie. 1 

Sociale controle. Samen gezamenlijke poorten beter sluiten en beheren. 1 

Sociale structuren verbeteren; zorg dat je je buren kent! 1 

Soort burgerwacht o.i.d. (i.s.m. politie). 1 
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Spijkermatten leggen! 1 

Spullen niet in auto laten liggen. Fietsen binnen zetten. 1 

Straat schoonhouden 1 

Straatbeeld netter houden. Rotzooi opruimen voor de deur bv. 1 

Taak van politie. 1 

Tegen inbraak hebben wij gezamenlijk betere sloten in de deuren laten monteren. In onze buurt 
(Koggeplein) zijn volgens mij niet zoveel problemen; goed contact houden met elkaar is altijd zinvol. 

1 

Tja, als ik het niet onveilig vind ( en ook nog nooit heb gevonden!) heb ik geen suggesties behalve wat al 
gebeurt: op elkaar letten. 

1 

Toezicht houden. 1 

Toleranter - positiever zijn 1 

Troep opruimen, niet te hard door de wijk rijden als kinderen met de auto van school worden gehaald. 1 

Uitkijken en signaleren, maar niemand durft er op af te stappen. 1 

Vaak op straat komen! 1 

Vaker de politie bellen bij overlast. Meer klagen bij de bevoegde instanties en gemeente. 1 

Vaker parkeerbureau of politie bellen. 1 

Veiligheid is op goed niveau. 1 

verantwoordelijk zijn voor eigendommen zoals fietsen enz. 1 

Verkeersregels en snelheid in acht nemen. Zelf zorgen voor goed hang- en sluitwerk. 1 

Verlichting 1 

verlichting bijhouden, melden als het niet werkt. 1 

Verlichting buiten in de donkere maanden. Auto's parkeren in de vakken en niet op stoepen etc. 1 

Verlichting in de brandgangen. Brandgangen afsluiten met toegangspoort. 1 

Verlichting in de poort en bij de voordeur. 1 

Verlichting parkje tegenover Willem II state aanvragen bij gemeente. 1 

Verlichting. 1 

Voldoende buitenverlichting. Bij afwezigheid gordijnen dicht 's avonds en licht aan. 1 

Vooral wél de straat opgaan. 1 

waakzaam zijn 1 

Waakzaam zijn. 1 

waakzaamheid 1 

Wangedrag corrigeren. Goed voor beeld geven. Aangifte doen. 1 

We hebben in onze blok met woningen poorten gehangen in de brandgangen achter de huizen maar deze 
worden niet altijd door iedereen dicht gedaan, ga de bewoners hier op aan spreken. Samenwerken werkt. 

1 

We letten veel op elkaar, als er wat is komt er altijd wel iemand kijken. 1 

We zijn al erg alert n.a.v. drie inbraken. Mensen aanspreken op rondhangen zou kunnen, maar doe ik niet. 
Ze zijn onder invloed. 

1 

Weet ik niet. Wij wonen aan de andere kant v.d. Ringbaan t.o.v. Jan Wier. Wij hebben daar voor zover ik 
merk geen overlast van. 

1 

Weinig tot niets, zijn m.n. externe factoren die bepalend zijn en dan is het een overheidstaak. 1 

Weinig, m.i. hangt gevoel van onveiligheid m.n. samen met plannen Jan Wier / Traverse. En het wantrouwen 
met een wel zeer gebrekkige communicatie en informatie. 

1 

Weinig. 1 

Weinig. Gaat met name om mensen die tegen het verkeer inrijden (is eenrichtingsverkeer) en parkeren op 
vergunningplekken. Veel mensen durven al niets meer te zeggen. 

1 

Weinig: Gaat om personen die uit de stad komen en drugsdealers die met de auto komen afleveren. 1 

Wij hebben massaal gevraagd om verlichting in het plantsoen. Tot op heden géén respons. 1 

ze doen al veel. 1 

Zeer attent zijn op alles en iedereen die hier rondloopt. 1 

Zelf actief zijn in signaleren. 1 

Zelf goed opletten. 1 

Zelf het goede voorbeeld geven, niet te hard en tegen het verkeer inrijden. 1 

Zelf minder hard met de auto rijden. 1 

Zelf oplettender zijn, verantwoordelijker en meer solidair. 1 

Zelfverzekerdheid uitstralen. 1 

Zich aan de regels houden m.b.t. verkeer. 1 
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Zich minder aanstellen en een meer open houding naar de medemens aannemen. 1 

Zich niet gek laten maken en als er iets gebeurd is altijd aangifte doen, wat het ook is. 1 

Zich tolerant maar scherp opstellen. 1 

Zichtbaar surveilleren. Beheer van openbare ruimte. Handhaving. 1 

Zichzelf minder laten opfokken door media. 1 

Zijn veel ouderen. 1 

Zo houden, geen onveilig gevoel in mijn straat / buurt. 1 

Zolang de politie het niet nodig vindt heeft ingrijpen van de buurt geen zin. 1 

Zorg gewoon dat je alles goed afsluit. 1 

Zorg voor hun buurt. Schoonhouden straten. Goede contacten. 1 

Zorgen dat je de dief geen gelegenheid geeft. Goede sloten, juiste verlichting, kostbare spullen niet in het 
zicht. En bij onraad tijdig de politie waarschuwen. 

1 

Zorgen dat je eigen spullen op orde zijn. Alert zijn op wat er in de omgeving gebeurt. Snel signaleren en 
melden als er dingen gebeuren die niet kunnen. Je verdiepen in de achtergronden van de bezoekers / 
patiënten Jan Wier / Novadic. 

1 

Zorgen voor schoon straatbeeld (zelf ook straatvuil opruimen). Onderlinge sociale controle. 1 

Zorgvuldig deur van de parkeergarage sluiten, oplettendheid. 1 

Zou het niet weten. Veel te gevaarlijk om je ergens mee te bemoeien. 1 

Totaal 476 
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Bijlage 12 Zorgen gemaakt over leefbaarheid, over…  

Woonomgeving (103 en 104) Aantal 

Algehele verloedering van de wijk. 1 

Angst dat het toe gaat nemen i.v.m. Jan Wier en meer studentenhuizen. 1 

Bereikbaarheid 1 

Besluit GGZ Breburg distributie aan verslaafden. 1 

Dat ik me niet veilig voel door inbraken, maar ook dat de leefbaarheid voor kleine kinderen op straat 
afneemt en dat de buurt in waarde afneemt door veel junkies, alcoholverslaafden etc. 

1 

Dat is onderhand wel duidelijk. 1 

Dat mijn veiligheidsgevoel weg is en dat ik altijd alert moet zijn. 1 

Dat ze iemand die verward / dronken is doodrijden voor de deur. 1 

De concentratie van patiënten op het Jan Wierterrein. 1 

De criminele activiteiten van P.Dsw nr 46 i.v.m. verboden nieuwbouw. 1 

De discriminerende houding van mede-buurtbewoners. De hysterie t.o.v. drugshulpverlening. 1 

De inadequate wijze waarop de wijzigingen zijn geïntroduceerd en doorgevoerd hebben de verstandhouding 
in de buurt / wijk verslechterd. De wethouder / of gemeente in bredere zin) en het bestuur van Jan Wier valt 
arrogantie, gebrek aan kennis en kunde te verwijten. Botter had nauwelijks gekund. Slecht voor de buurt, 
inclusief de mensen de mensen die zich voor zorg wenden tot de locatie. 

1 

de komst van Novadic-Kentron medicinale heroïneverstrekking en methadon uitgiftepunt. 1 

De macht van de politiek en zorgverleners. De ondergeschiktheid van de bewonersbelangen. 1 

De overlast die gaat komen door de buurt van allerlei voorzieningen (heroïnepost, methadonverstrekking). 
Toename van verkeersstromen, het blijven hangen van mensen in parkjes etc. 

1 

De problemen rondom Jan Wier. 1 

De uitbreiding van het aantal (soort) patiënten op Jan Wierhof vind ik geen positieve ontwikkeling in een 
kinderbuurt zeer nabij het centrum. Ook het geringe aantal speelplaatsen voor kinderen baart mij zorgen. 

1 

De veranderingen bij Jan Wier. 1 

De veranderingen: eerst GGZ -> liep goed nauwelijks overlast. Nu: Kentron -> andere doelgroep, veel 
concentratie van die doelgroep in buurt is géén integratie maar juist concentratie! 

1 

Drugsconcentratie in een woonwijk met veel jonge kinderen. 1 

Drugshulpverlening op Jan Wier + houding van de gemeente op dit punt. 1 

een veilig gevoel in mijn buurt m.b.t. inbraken, vernielingen aan de auto's, fietsendiefstal. Alles rondom de 
flat aan st. Josephstraat. 

1 

Er komen steeds meer vreemde / ongure types in de buurt die rondhangen / alles in de gaten houden. 
Parkeren bij ophalen / brengen kinderen Pendula-Kinderstad. Fietsgedrag jeugd Nieuwste school. 

1 

Er wordt te vaak aangebeld om diensten aan te bieden. Ben goed van vertrouwen, doe altijd open zonder er 
bij na te denken. anderen zeggen dat ik dat niet moet doen. 

1 

Extra overlast Jan Wier. 1 

Geluidsoverlast 's avonds en 's nachts. Parkeerprobleem in Carré. Rondhangende jongeren met rommel. 1 

geluidsoverlast. Beschadiging auto. 1 

Gevolgen uitbreiding Kentron hulpverlening. 1 

GGZ: heroïneverstrekking, verslaafden 1 

Het besluit om verslaafden naar deze buurt te verplaatsen! 1 

hoe en of de geconcentreerde huisvesting Kentron zich gaat ontwikkelen 1 

Inbraak, veiligheid 's avonds. 1 

Inbraak. Overlast. 1 

Inbraakgevoeligheid; nare sfeer door problematiek rond Jan Wier. 1 

Junks 1 

Komst drugsverslaafden naar Jan Wier. 1 

Komst en omgaan met Novadic Kentron en de cliënten. Centralisatie van deze hulpverlening. GHB verslaving 
(Zembla 14 nov). 

1 

Komst Jan Wier / Novadic Kentron 1 

Komst methadonverstrekking + zware verslaving 1 

Komst Novadic-Kentron naar Jan Wier. 1 

Komst Novadic-Kentron naar Jan Wier. 1 

Komst Novadic Kentron 1 

Komst van drugsverslaafden in Jan Wier met als gevolg diefstal uit auto en ingegooide ramen huis. 1 
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Komst van kliniek met verslaafden Jan Wier. 1 

Komst van methadon en medische heroïne verslaafden. 1 

Komst van zoveel (aantal) psychische patiënten van Novadic Kentron 1 

Leegstaand, vervallen pand -> opgelost. dreiging van bouw garages op binnenterrein, niet duidelijk of dat 
nog doorgaat. 

1 

Methadonverstrekking en andere voorzieningen van Novadic-Kentron die hier naartoe komen. 1 

Methadonverstrekking, Kentron, enz. 1 

Mijn kinderen zijn o.a. bedreigd (verbaal). 1 

Na enkele malen een Pool voor de deur te hebben gehad die deze probeerde in te trappen / burenruzie / 
inbraak. 

1 

Nu al genoeg overlast, hoe wordt het als GGZ en Novadic-Kentron gaan uitbreiden? 1 

Of alle afspraken correct nagekomen zullen worden en door desbetreffende instanties goed op papier zullen 
komen. 

1 

Of de komende concentratie in de buurt van drugsgebruikers de buurt niet veel onveiliger maakt. Of de 
herrie op Boerhaavestraat 40 ooit afgelopen is. 

1 

Of ik de kinderen wel alleen buiten kan laten spelen. Nog meer inbraken in huis, of in de toekomst 
overvallen. 

1 

Ontwikkeling Novadic Kentron. Hoeveelheid studentenwoningen in de buurt. 1 

Ontwikkelingen bij Jan Wier. 1 

Ontwikkelingen Jan Wier 1 

Over de drugsverslaafden die hier hun spullen moeten halen. 1 

Over de mogelijke overlast als gevolg van de komst van Novadic-Kentron; m.n. als dat drugsdealers aantrekt. 1 

Over de toekomst en de veranderingen in Jan Wier. Vooral voor de buurtkinderen. 1 

Over de toekomst van deze wijk. 1 

Over de vooroordelen m.b.t. de komst van Novadic en de schuld die bewoners van Jan Wier krijgen m.b.t. 
overlast betreft jeugd die na sluitingstijd horeca over de straat zwalkt. Nou ja, als dat alles is, valt erg mee. 

1 

Over Jan Wier en alles wat daarbij komt. Jan Wier trekt ongure types aan. 1 

Over komst van de methadonverstrekking. Over de toename van activiteiten van het Klasse Theater. 1 

Overlast studentenhuizen. 1 

Overlast van dronken of schreeuwend uitgaanspubliek van en naar de stad. Vreemde types glurend door het 
raam of tegen zichzelf pratend ... wat enger lijkt dan het wellicht is. 

1 

Regelmatig inbraken in hetzelfde complex. 1 

Rondlopende / hangende / drinkende / verwarde mensen in onze omgeving. 1 

Snel rijden. Grote hoeveelheid verkeer -> fijnstof! Verkeersherrie. Verkeerssituatie. 1 

Steeds meer vage types op straat. Veel alcoholisten. Op handen zijnde methadonverstrekking. 1 

Teveel studenten, kapotte bierflessen op straat, veel fietsen op de stoep, herrie uit studentenhuizen. 
Gehang op straat, drinken etc. 

1 

Toekomstige ontwikkelingen. Veiligheid in speeltuin en buurt, met name voor kinderen. 1 

Toename 'rare figuren' in de wijk waar mijn kind speelt, opgroeit. 1 

Toename drugsdealen. nachtelijke hangjongeren in Jan van Ingenhauszpark. Fietsdiefstallen. Toename 
verwarde mensen omgeving Carré. Veel te veel fout geparkeerde auto's op Carré bij activiteiten Klasse 
Theater en Carré dan niet bereikbaar voor hulpdiensten! 

1 

Toename drugsgebruik en dealing. Verwarde personen. 1 

Toename overlast, door meer mensen die in de buurt niet thuishoren (drugsgebruikers), door herrie vanuit 
pand met jongeren die begeleid wonen. 

1 

Toename van het aantal bewoners van Jan Wier en dus nog verdere toename van overlast. 1 

Toenemend gevoel van onveiligheid al in bestaande situatie. Uitbreiding leidt ertoe dat leefbaarheid 
beneden peil geraakt. 

1 

toenemende overlast door Jan Wier / Novadic. 1 

Toezicht. Beschikbaarheid politie. 1 

Veel te hard rijden op de Nieuwe Bosscheweg. Onveilig Pelgrimspad. 1 

Veiligheid op straat en bij speelplek jan Wier als mijn kinderen daar willen spelen. 1 

Veiligheid van de kinderen als ze 's avonds thuis komen. 1 

veiligheid van kinderen 1 

Veiligheid voor de kinderen door komst drugsafgifteloket / medicinale heroïneverstrekking. 1 

Veiligheid voor kinderen. Inbraak. 1 

veiligheid, diefstal, beroving. 1 
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Veiligheid, drugsgebruikers, rotzooi op straat, inbraak 1 

Veiligheid, vandalisme, verloedering. 1 

Verkeersoverlast, i.h.b. hard rijden. 1 

Verloedering, kindonvriendelijkheid, inbraken, drugsgebruik, ongure types, 't niet gehoord worden. politieke 
spelletjes, etc. 

1 

Vernielzucht en veel te hard scheuren over de Nw Bosscheweg. Woon zelf ruim 30 jaar hier en kan 
vergelijkend met voorheen alleen maar toename hardrijden zien. 

1 

Verpaupering doordat de huizen minder goed verkoopbaar zijn i.v.m. Novadic/Kentron HUP kan nieuwe 
kopers afschrikken. 

1 

verwarde mensen en wietrokende mensen in het parkje G.v.Swietenstraat. 1 

Wat er gaat gebeuren in de buurt. 1 

We hebben al een buurt met muziekcentrum 013, prostitutie, te hard rijdend verkeer en nu komen daar 
verslaafden bij. Zeer bedreigend. 

1 

Wijzigingen bij Jan Wier 1 

Woninginbraak. Mensen die nadrukkelijk naar binnen kijken / huizen bekijken. Straat is eenrichting maar er 
wordt vaak tegen de richting in gereden. 

1 

Zie bij 8. 1 

Zie vraag 14 + asociale parkeerbeleid van Klane theater. 1 

Zwervers, schreeuwers, openbaar drugs dealen. 1 

Totaal 102 

 

Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

'Hangende mensen' 's avonds / 's nachts. 1 

's Avonds niet rustig over straat. 1 

's Nachts met rondhangende jongeren. 1 

's Nachts passanten die rondsnuffelen in auto's 1 

(Parkeer)overlast + zuipende 'zwervers'. 1 

1. veiligheid in verkeer! Mensen rijden in Koopvaardijstraat (regelmatig) + St. Sebastiaanstraat (1 op 3!!) 
tegen het verkeer in! Hierbij dan ook nog eens met grote snelheid. 2. Rommel achterlaten op straat! 
(aanbieden van betere vuilnisbakken). 

1 

A-sociaal gedrag burenlawaai. Hangjongeren. 1 

Achterbuurt gevoel 1 

Achterstallig onderhoud. Rommel / hondenpoep op straat. Overlast door Polen woonachtig in Pelgrimweg. 1 

Achteruitgang in 'niveau' medebewoners. 1 

Achteruitgang m.n. door drugsgebruikende en rommel makende jongeren op Klipperplein. 1 

Afsluiten van allerlei straten, eenrichtingsverkeer maken, regelmatig verkeer tegen de draad in. Het enorme 
bouwgebeuren, het er niet in en uit kunnen van je wijk! 

1 

Afval en rotzooi in de straat. 1 

Agressie 1 

Agressief gedrag. 1 

Agressiviteit 1 

Algemene teruggang in de buurt. 1 

Als de café's uitgaan o.m. vernieling, lawaai, geschreeuw, dat maakt me angstig. 1 

Als er weer ingebroken is in auto's. 1 

Als later kindjes alleen de buurt in zullen gaan. 1 

Angst voor overlast van junks nadat methadonverstrekking naar Jan Wier is gegaan. Zorg voor patiënten Jan 
Wier, kwetsbare groep die door junks/dealers verslaafd gemaakt kunnen worden door evt. verminderde 
assertiviteit. 

1 

asociaal gedrag 1 

Auto's die te hard rijden en auto's bij de basisschool vóór het fietspad parkeren zodat fietspad geblokkeerd 
wordt. 

1 

Auto's tegen het verkeer in, te hard rijdende auto's en scooters. 1 

Auto moet soms ver van huis geparkeerd worden. Betreft de avond! 1 

Autodiefstal 1 

Autovandalisme, op de hoek Heile Schoorstraat / Daendelstraat richting J.P. Coenstraat als je daar je auto 
neerzet, dan gebeurd er vaak iets met de auto. Spiegels eraf e.d. Is een beruchte plek! 

1 
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Bedrijven ingezet voor nieuwbouw. Geen inbreng in veranderingen van de wijk. verkeer. gedrag van ouders 
met kinderen op de basisschool. 

1 

Begaanbaarheid v.d. buurt. Onbekenden trekken zich niets aan van de 'regeltjes'. Met name verkeersregels 
worden met voeten getreden. 

1 

Ben bang dat de leefbaarheid steeds minder wordt en daarmee het woongenot / plezier & veiligheid voor 
mij, partner en toekomstige kinderen. 

1 

Bepaald pand waar vermoedelijk illegale zaken gaande zijn. 1 

Bezoek bij studenten? bewoners. 1 

Cliënten Jan Wier horen niet in een dorpse wijk in de stad. Veel jonge gezinnen, veel kinderen dus GEEN! 
plek voor verslaafden!! 

1 

Criminaliteit 1 

Criminaliteit, geluidsoverlast 1 

Dat de omgeving enigszins verpaupert. Ongure types, hardrijders m.n. binnenstraten en St. Josephstraat, 
meerdere meldingen auto inbraak e.d. 

1 

dat de sloten slecht zijn, weinig onderhoud. 1 

dat e.e.a. nog toe gaat nemen. 1 

Dat er door politie weinig gedaan wordt en vreemde jongeren in de flat kunnen komen. 1 

dat er woonruimte verhuurd wordt aan mensen die het niet zo nauw nemen. 1 

Dat gemeente de buurtraad negeert. Wethouder Frenk niet kan luisteren. 1 

dat het door Jan Wier niet in verval raakt en mensen die daar opgenomen worden de criminaliteit en 
onveiligheid vergroten. 

1 

dat mensen met een psychische handicap (zoals die 'spuger') steeds meer vrij rondlopen, doordat ze drugs 
nemen, ghb, etc... en waar weinig aan te genezen valt. Zie uitzending Zembla van 14 november. 

1 

Dat mijn kind wordt aangereden door een te hard rijdende auto. Dat de overburen ongure types blijven 
aantrekken. 

1 

Dat vernielingen en lastig vallen ongestoord verder gaan. 1 

dat woninginbraken zo veel meer voorkomen de laatste jaren. 1 

De 'winkel' op de hoek Piusstraat / clercxstraat. Overlast gehad toen er nog mensen in zaten + bewoners van 
de 'kamers'. Nu staat winkel leeg; pand en straat worden verwaarloosd! Agressie van andere mensen dan de 
straatbewoners. 

1 

De aanwezigheid van bewoners/bezoekers van Jan Wier. 1 

De bereikbaarheid, de coffeeshop Africa en de bezoekers. 1 

De geparkeerde auto's op stoepen. Asociaal maar dat zijn dan buurtbewoners. 1 

De inbraken in de Lanciersstraat waar wij wonen en te hard rijdende auto's (verkeersdrempels graag!). 1 

De komst van Novadic-Kentron baart zorgen!!! 1 

De komst van Novadic-Kentron naar de buurt en de veiligheid van mijn jonge kinderen (buitenspelen). 1 

De komt van verslaafdenopvang bij Jan Wier. 1 

De leefbaarheid in het algemeen. 1 

de leefbaarheid wordt op dit moment beïnvloed door werkzaamheden in de straat. 1 

De nieuwe en andere functie / voorzieningen bij Jan Wier. 1 

De onoplettendheid in zijn algemeenheid, bij het verkeer per auto / fiets of te voet. Regels worden 
overtreden, maar de gemeente maakt er ook een rotzooitje van. Voorbeeld bij Albert Heijn situatie. 

1 

De ontwikkeling in het Piushavengebied. We leven al geruime tijd in een grote bouwput. 1 

De ontwikkelingen bij Jan Wierhof m.b.t. drugsverstrekking. 1 

De rotzooi, hangjongeren, blowen + alcoholgebruik. Rotzooi wordt niet opgeruimd, lege flessen slingeren 
rond. Geen surveillance. Verwaarlozing plein. 

1 

De situatie Jan Wier: de niet betrouwbare gemeente / GGZ met de toezeggingen. Waar gaat dat naartoe? Te 
snel rijdend verkeer. Inbraaktoename en parkeerproblemen. 

1 

De steeds groter wordende verkeersdrukte bij de brug naar Moerenburg, gevaarlijke situatie. 1 

De straat is oud en er staan huizen die niet bewoond kunnen worden. Het is een allegaartje. 1 

De veiligheid / inbraak huis en auto. De onrust die dit geeft. 1 

De veiligheid, de verloedering. 1 

De vele bouwactiviteiten die een einde kunnen maken aan de rustige omgeving. 1 

De vele werkzaamheden in de buurt. Er wordt door de gemeente weinig gedaan in de Lanciersstraat t.a.v. 
leefbaarheid vergroten. Wegen en stoepen liggen schots en scheef. Er wordt nooit geveegd. Onkruid nooit 
weggehaald. Veel studentenwoningen / oude vervallen woningen. Slechte parkeergelegenheid. 

1 

De veranderingen bij Jan Wier. 1 
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De visite van coffeeshop in Koopvaardijstraat. Inclusief tegen eenrichtingsverkeer en dan te hard. er iets van 
zeggen leidt onmiddellijk tot agressieve reacties. 

1 

Dealers. Wisselende bewoners boven / bij horecapanden. 1 

Diefstal, voornamelijk om mijn auto. 1 

Dit is altijd een goede veilige wijk geweest, zie toch wel wat terug uit gaan. 1 

Door de komst van Novadic-Kentron in de buurt. 1 

Door de straat trekkende groepjes jongeren. 1 

Door de verandering bij Jan Wier heb ik er wel over nagedacht. 1 

Door jongeren die rondhangen / blowen / drinken m.n. op het Klipperplein en soms Koggeplein. 1 

Dronken mensen en drugsgebruikers 1 

Drugs in de wijk 1 

Drugs in het algemeen. Drinken (alcohol op straat). 1 

Drugsgebruik. Hard rijden. 1 

Drugsverslaafden naar Jan Wier! 1 

Drugsverstrekking, verkeer. 1 

Druk autoverkeer; onveilige situaties ten gevolge daarvan. 1 

Druk verkeer. Rommel op straat. 1 

Drukke verkeer richting de Werf i.v.m. buitenspelen. 1 

Economisch gaat het slecht en meestal komen de boeven nu thuis bij de gewone burgers (overvallen). 1 

Einde Clercxstraat daar hangen mensen rond waar ik zeer mijn twijfels over heb. 1 

En zelfs briefjes bij de huismeester in zijn postvak gestopt. 1 

Er is eenrichtingsverkeer, maar (bijna) niemand houdt zich er aan. Dan gaan ze extra hard tegen de richting 
inrijden (omdat ze de weg niet kunnen vinden denk ik, frustratie). 

1 

Er is zoveel zinloos geweld. 1 

Fietsendiefstal. Veiligheid vriendin op straat. 1 

Geconfronteerd worden met mensen die van het padje zijn. Regelmatig in bosje hoek Ringbaan Oost en Jan 
van Beverwijkstraat 'mens' die rondjes loopt, zit te staren, zich daar bevinden. 

1 

Gedrag van buren. 1 

Geen zorgen maar wel geïrriteerd door zwerfvuil m.n. in omgeving van brug Hoevense Kanaaldijk. 1 

Geen zorgen, alleen last van blowende Polen (klooster) op tijdstippen dat kinderen buiten zijn. 1 

Geluidoverlast 1 

Geluidsoverlast in de buurt, jongens met brommers in de stegen achter de tuinen. 1 

Geluidsoverlast. Verkeer (hard rijden). 1 

Geluidsoverlast buren en uitgaanspubliek 1 

Gemeentelijke plannen die leefbaarheid aantasten, het ontbreken van inspraak / invloed hierop en de 
besluitvorming die ondemocratisch en ondeskundig is. 

1 

Geweld horeca en fietsers en brommers rijden je ondersteboven als je niet op past (Korte Heuvel). + muziek 
's nachts. 

1 

Geweld in het centrum. 1 

GGZ / drugs 1 

Groeiend autoverkeer. 1 

Groot aantal auto's, en activiteiten 's nachts aan het kanaal. 1 

Hangende jeugd 1 

Hangjongeren in de speeltuintjes. 1 

Hangjongeren, aantal inbraken. 1 

Hangplek jongeren op het speeltoestel Klipperplein. Liever dat dat weg gaat. Vinden meerdere bewoners 
ook. 

1 

Hard rijden (kinderen). 1 

Hard rijden en verkeersveiligheid. Huiselijk geweld bij buren. Hangjongeren met drugs en drank. 1 

Hard rijden, schreeuwende studenten in de nacht, rommel op straat. 1 

Hard rijdend verkeer (auto's). Vooral verkeer in/uit de Werf. 1 

Herrie 's nachts. Toenemend onkruid rondom FAXX terrein. 1 

Het gevaar voor kinderen door het harde rijden. 1 

Het geweld wordt met de dag erger en agressiever. 1 

Het Jan Wierhof. Hard rijden in de wijk / veel autoverkeer. 1 

Het lawaai en verder ernstige overlast veroorzaakt door grote bouwprojecten. Klagen bij de gemeente had 1 
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geen effect. Schandalig! En dan nu met zo'n enquête komen. Absurd! 

Het niet pluis zijn van café de Triangel, inbraken, rare types die rondlopen en dat is niet wenselijk met 
opgroeiende kinderen. 

1 

Het toekennen door W. Breburg van appartementen aan mensen jonger dan 55 jaar en tevens geluidoverlast 
en rustverstoring. 

1 

Hoe het straks in de toekomst zal gaan worden. 1 

Hoe lang blijft onze wijk zijn fijne sfeer er rust nog behouden met zoveel bezuinigingen in het vooruitzicht. 
Waar kunnen de kwetsbaren straks terecht, is er nog voldoende geld voor periodieke politiecontrole in en 
om de wijk. 

1 

Hoe lang kunnen mijn kinderen nog onbezorgd buiten spelen. 1 

Honden uitwerpselen! 1 

Hondenpoep, fietsen of scooters op de van Nassaustraat, naar huis fietsende en soms vandalistische jeugd 's 
nachts in het weekend. 

1 

hondenpoep. Rondhangende jongeren. Inbraak. 1 

Huisverkoop 1 

huurhuizen in de straat, personen die hier komen wonen 1 

Ik ben AED-bediener / hulpverlener. Echter bij een oproep om deze bij Jan Wier op te halen ga ik niet. 
Overdag i.v.m. de verslaafdenzorg en 's avonds omdat het veel te donker is. Hier wordt helemaal niks aan 
gedaan, ook niet na overleg. 

1 

Ik heb wel echt last van parkeerproblemen. Ik kan vaak niet bij mijn eigen huis in de buurt parkeren. Er 
wordt 's ochtends heel vaak geparkeerd door mensen die komen werken. Kunnen we geen vergunning 
krijgen? 

1 

Ik maak me niet zo snel zorgen, als ze er zijn is het vroeg genoeg! 1 

Ik vind het aantal ongure types het laatste jaar enorm toegenomen. Sommigen zijn helemaal van het padje, 
die horen niet thuis in een woonwijk met veel kleine kinderen. 

1 

Ik woon aan doorgaande fietsroute langs het kanaal, die de laatste jaren steeds drukkeer is geworden. De 
verlichting is minimaal. Vooral ook als je via de Werf - havenpad - naar Oisterwijksebaan fietst. (Niet prettig). 

1 

In de nacht inbraak. 1 

Inbraak 2 

Inbraak en vernieling 1 

Inbraak in huis! 1 

Inbraak in huizen of auto's, diefstal auto's. 1 

Inbraak woning / auto en vernieling aan auto of woning. 1 

Inbraak, geweldpleging. 1 

Inbraak, verkeer. 1 

Inbraak, vernieling (vooral 's nachts). 1 

Inbraak. Aanbellen met verkeerde bedoelingen. 1 

Inbraak. Geluidsoverlast met name van blaffende en jankende honden. Zwerfafval. Stankoverlast door 
opstoken van ?? 

1 

Inbraak. Niet goed slapen door overlast. 1 

Inbraakveiligheid van mijn woning. Fietsdiefstal. 1 

INBRAKEN 1 

Inbraken bij buren, doorgangsroute voor dronken lieden na cafe sluiting. 1 

Inbraken in de buurt. 1 

inbraken, fietsdiefstal 1 

Inbraken, ongure types, te smalle straten (sacrament) waardoor irritatie ontstaat bij de automobilisten, 
opengebroken straten e.d. 

1 

Inbraken, rondhangende mensen die zitten te drinken / blowen op Klipperplein en Koggeplein 1 

Inbraken. 1 

Insluiping in mijn woning. Ook in een andere woning, daar autosleutels weggehaald en auto meegenomen. 1 

Introductie Jan Wierhof complex. Resterende (mogelijk toekomstige) aanpassingen bedacht door de 
gemeente i.c.m. instanties. 

1 

Irritatie door slechte wegen, moeilijke bereikbaarheid, opstoppingen door (bouw)verkeer, verkeerssituaties 
(bijv. eenrichtingsverkeer, te hard en agressief rijden). 

1 

Jan Wier en Polen. 1 

Je weet niet wat er op de dag van vandaag allemaal rond loopt. 1 

Jongeren 's nachts. 1 
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Jongeren onder het viaduct in de boten (vooral in de zomer). 1 

Komst methadon / heroïneverstrekking op Jan Wier daar waar al overlast is van de huidige populatie willen 
we er daar niet meer bij. 

1 

Komst Novadic-Kentron. 1 

Komst van het heroïne-uitgiftepunt bij een criminaliteitarme wijk vol kinderen!!! 1 

Komst verslaafdenzorg. 1 

leefbaarheid in de zomer is niet altijd leuk. Vooral buitenlanders schreeuwen alsof ze hier alleen wonen. 1 

Leegstand van kerk, parochie, klooster. Geen zitgelegenheid. De werkzaamheden bij de Piushaven. 1 

Luidruchtige mensen 's avonds op straat, of mensen bij auto's in de buurt. 1 

Maar als je 'n hond hebt mag je je hond echt nergens los laten lopen. 1 

Medebewoner; beschuldigt ons van lawaaioverlast. Onterecht! 1 

Meer agressie op straat. 1 

Mensen die te hard rijden. Vaak ouders die kinderen hebben. het parkeren is een groot drama. 1 

Mensen gedragen zich steeds asocialer, óók buurtgenoten. 1 

Mensen worden wat schichtiger tegenover vreemden. wantrouwen komt de sfeer niet ten goede. Bovendien 
is de groeiende parkeeroverlast (te weinig) een bron van ergernis die kan uitmonden in onvriendelijke 
toestanden. 

1 

Met name over de verkeersoverlast. Mede veroorzaakt door de vele wegwerkzaamheden en 
bouwprojecten. Verder zijn er vaak mensen die drugs gaan kopen bij de coffeeshop, zij blijven buiten 
'hangen'. 

1 

Mogelijk verhuizen v.d. buren en 'onderverhuur' / doorverhuur v.d. woning aan de zoon (drugs). 1 

Of er  wanneer ik 's avonds, 's nachts met de hond naar buiten moet geen 'wazige' types rondlopen. Of 
mensen die hun hond niet aan de lijn hebbenen op mijn hond af rennen. 

1 

of er toename komt van overlast en criminaliteit door Jan Wier. 1 

Of het niet erger wordt. 1 

Of onze zuurverdiende spullen wel heel blijven. Inbraak in auto of garage + algehele verloedering van 
Galeipad. 

1 

ongure types 1 

Ongure types die rondhangen in onze wijk, donker gekleed mutsen op en op snelle scooters. 1 

onmacht je te verdedigen indien nodig 1 

Ons kindje dat op gaat groeien in deze wijk. 1 

Ontwikkelingen Jan Wier. Hondenpoep. 1 

Ontwikkelingen m.b.t. Jan Wier. 1 

Onvoldoende veiligheid v.d. woningbouwvereniging, keurmerk! 1 

Onvoorspelbare personen. 1 

Openbare honden-wc is de hele buurt zowat. Blowende Polen bij school. Heel interpolis (gedetacheerden) 
parkeert hier! Poolse bewoners E&A parkeren ook massaal in van Heutszstraat, kan bij Aldi. 

1 

Opheffing / kleiner worden van speeltuin Holle Boom. 1 

Over aanwezigheid van verslaafden in de buurt. 1 

Over alle aangegeven aspecten. Armhoefse Akkers was de beste buurt (wijk) van Tilburg. Dit wordt helaas 
steeds minder. 

1 

Over buurtbewoners, rommel op straat, containers die te lang buiten blijven staan. 1 

Over de aanwezigheid van vreemden in de wijk die zich ophouden in de buurt om onduidelijke redenen. 1 

Over de bootjes die onder viaduct Ringbaan Oost liggen. 1 

Over de eventuele komst van de nieuwe bewoners / cliënten op Jan Wier. 1 

Over de kinderen die in de Hoogvensestraat naar school gebracht en gehaald worden. 1 

Over de komst van Kentron en de hangjongeren die sinds kort bij de flat staan, bij de hond uitlaten. 1 

Over de overlast van rondhangende mensen / jongeren en drugsgebruikers. 1 

Over de ongelooflijke beslissing door B&W en Gemeenteraad van Tilburg rondom kwestie GGZ - Jan Wier. 
Bedankt gemeente Tilburg!! 

1 

Over de Poolse buurtbewoners. 1 

Over de situatie en de toekomst  bij Jan Wier overlast junks en dealers. 1 

Over de snelheid waarmee er gereden wordt in de straat. 1 

Over het gedrag van jongeren, ook kinderen. Brutaal, agressief, onbeleefd, onopgevoed. 1 

Over hoe het met het Klipperplein verder moet. 1 

Over inbraak, bij 2 buren is ingebroken. 1 
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Over rommel / poep op straat, hangjongeren, inbraken, beschadigen van auto's. 1 

Over schreeuwende hangjongeren en vreemde figuren met auto's in mijn straat op parkeerterrein aldi 
(doornbossestraat). 

1 

Over studenten die hun fietsen nooit fatsoenlijk weg zetten. 1 

Over veiligheid en over continu opengebroken straten. 1 

Over zwervers, drugsdealers en hangjongeren. Dit is het afgelopen jaar toegenomen. 1 

Overbuurman die ons herhaaldelijk bespuugt. 1 

Overlast + straten bij antwoord 2. 1 

Overlast door buurtbewoners en inbraak bij buren. 1 

Overlast door ongure types. 1 

Overlast door Polen die dronken zijn en veel rotzooi achterlaten op straat en parkeerterrein. 1 

Overlast door te veel geparkeerde auto's. Hard rijden. Groepjes mensen die rondhangen. Vooral jongelui 
boven op fietspad uit Polen-pension. (Drinkend). 

1 

Overlast in de nacht: belletje trekkers, tegen de deur schoppen, op de rolluiken bonken, rommel in onze 
brievenbus gooien en erin plassen. 

1 

overlast jeugd uitgaansavonden (vernieling e.d.) 1 

Overlast van groepen jongeren, junks, verwarde mensen. 1 

Overlast, weinig speelplekken voor de kinderen. 1 

Overval / mishandeling 1 

Overvallen 's nachts. 1 

pand tegenover mijn huis wordt bewoond door alcoholisten + onguur ogende types. 1 

Parkeerbeleid als dit wordt vrijgegeven en de overlast die dit dan met zich mee brengt. Meer verkeer in de 
wijk / straat. 

1 

Parkeergelegenheid (geen strepen in de parkeervakken) losliggende stoeptegels, teveel bomen in de straat 
(overlast van wortels, bladeren, e.d.) 

1 

Parkeermogelijkheden en veiligheid v.d. auto's. 1 

Parkeeroverlast 1 

parkeeroverlast op de Pelgrimsweg. 1 

Parkeeroverlast waardoor onveilige situaties ontstaan. 1 

Parkeeroverlast, verwarde mensen, dronken mensen. 1 

parkeerproblemen 1 

Parkeerproblemen 2 

Parkeervoorzieningen en de straat. Auto kun je bijna niet meer in de straat parkeren als je laat thuis komt. 
Jeugd die 's nachts terugkomt uit de stad (alcohol + vandalisme). 

1 

Parkeren als de nieuwbouw bewoond gaat worden. 1 

Parkeren van personeel van horeca + gezondheidscentrum + poubelle 1 

Parkeren, horeca, winkelvoorzieningen. 1 

Parkeren: de mogelijkheden worden steeds beperkter. Veel Interpolismedewerkers en nu ook bouwvakkers 
die bij ons parkeren. 

1 

Plaatsingsbeleid in de huurflats. Geeft duidelijk ander publiek en meer overlast (schreeuwen / ruzie e.d.). 1 

Plotseling toegenomen inbraken in de straat. 1 

Prostitutie, drugsdealers, fietsendiefstallen, inbraak bergingen, blaffende honden, claxonerende auto's, 
geschreeuw. 

1 

Pubkiek dat een koffieshop nu eenmaal aantrekt. 1 

Publiek 013 wat massaal bivakkeerde op het parkeerterrein van het FAXX gebouw. 1 

Relatief veel inbraken in de huizen rondom. 1 

Rommel en glasscherven bij de afvalcontainers. 1 

Rommel op straat. Wildgroei planten / bomen / struiken. Verkeerd parkeren. 1 

Rommel op straat. Wildplassen - ernstige mate overgeven. 1 

Rommel, criminaliteit, verkeer. 1 

Rommel, ongure types, mensenpoep en spuiten liggen op plaatsen waar kinderen spelen. 1 

Rommel, overlast, bouwverkeer, opbrekingen, hangjongeren 1 

Rondhangende jeugd in speeltuintje. 1 

Rondhangende jongeren en spuiten vinden op schoolplein. Passanten uit de stad na een avondje stappen. 1 

Rondhangende jongeren van het Schutsboomhof. 1 

Rondhangende mensen 1 
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Rondhangende Polen en vervuiling daardoor. Dagenlang container (vuil) op straat. 1 

Rooien van bomen, verdwijnen van faciliteiten. 1 

Rotzooi op straat, graffiti, hangjeugd, ongure types. 1 

Rotzooi publiek domein - terugtrekkende overheid geen controle openbaar gebied 1 

Rotzooi, vernielingen op straat. Overal staan te plassen. 1 

Ruzie, gillen, vechten, 's nachts lawaai, ramen inslaan als de deur bij hen zelf niet open gaat. Onveilig gevoel, 
nachtrust gestoord. 

1 

Sinds de nieuwe bewoners langs het kanaal achter de Oisterwijksebaan, meer hondenpoep in de tuin en 
afval. 

1 

Sinds er een poging tot inbraak is gedaan maak ik me nog weleens zorgen. Bij buurtgenoten is ook 
ingebroken en als dat gebeurt dan voel ik me een tijdje 'onveilig'. 

1 

Situatie kerk Ringbaan Oost en het tuig wat zich 's nachts in de tuin en pastorie ophoudt. 1 

Slapeloosheid door blaffende honden, vernieling door hangjeugd op Koggeplein en Klipperplein. 1 

Slecht onderhoud van huizen en straat (zwerfvuil, onkruid). Bedrijfswagens geparkeerd. 1 

Slechte nachtrust door lawaai op straat. 1 

Sloop van huizen in volkswijken, waardoor deze wijk achteruit gaat. 1 

Sluipverkeer 's avonds langs kanaal: traject Zomerlust -> Moergestel 1 

Smalle straat, veel autoverkeer, hard rijden. 1 

Snelle verkeer gevaar voor de vele scholieren en kinderopvang in de St. Josephstraat. 1 

Sociale controle ontbreekt. Veiligheid thuis en op straat. M.n. ook veiligheid kinderen en geen speelplekken 
meer voor de jeugd!! 

1 

Soms wel wat hangjongeren, maar heb er niet echt last van. 1 

Speelgelegenheid voor kinderen. 1 

St. Sebastiaanstraat is eenrichting vanaf de Koopvaardijstraat maar er wordt ca. 25 keer per dag vanuit de 
Gildebroedersstraat deze weg genomen, hierdoor is een zeer gevaarlijke situatie ontstaan en verschillende 
keren woorden gevallen, binnenkort een handgemeen? 

1 

Steeds meer inbraken. 1 

Steeds meer ongure types in de wijk en Moerenburg. Slapers en openlijk gebruiken met meerdere personen 
in parkje Ringbaan 's nachts. 

1 

Steeds minder mensen lijken zich verantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid van de buurt. Ieder leeft 
voor zichzelf en op zichzelf. Gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel is te weinig aanwezig. 

1 

Studentenhuizen 'rukken' op. 1 

Te hard rijde, tegen verkeer in rijden (vooral coffeeshopbezoekers). 1 

Te hard rijden in de Piushaven, zeer gevaarlijk. 1 

Te hard rijdende auto's! En oversteek naar schoolplein Pelgrimsweg. 1 

Te hard rijdende auto's. Kinderlokker. 1 

Tegengaan vandalisme. Waarom hangen er zoveel dronken en drugsverslaafden hier rond. 1 

Tergend langzame werkzaamheden aan openbare ruimte. Materialen zwerven maanden rond. 1 

Terugkerend jong uitgaanspubliek. 1 

Toekomstige overlast van gebruikers bij jan Wier en de indirecte gevolgen hiervan o.a. dealen. 1 

Toename aantal inbraken. 1 

Toename aantal studenten in de wijk -> geluidsoverlast en verwaarlozing van huizen. 1 

Toename aantal studentenpanden; grens toegestane aantal bereikt. 1 

Toename alcoholgebruik / drugsgebruik. 1 

Toename inbraken in de wijk. 1 

Toename inbraken. Drugsverslaafden Jan Wier. Veel Poolse mensen (drankgebruik, niet rijden volgens de 
verkeersregels). 

1 

Toename overlast en onveiligheid i.v.m. vestiging Novadic / Kentron in Jan Wierhof. 1 

Toename van alcoholisten die mij verbaal lastig vallen. Toename auto's parkeren in de buurt. 1 

Toename van inbraken. 1 

Toename van overlast en criminaliteit. 1 

Toename van overlast, ook vanuit horeca op Korte Heuvel, maar ook dronken herrieschoppers. 1 

Toename van Polen met de samenscholing op fietspad. Heb hierover mail gezonden naar politie maar nooit 
reactie op gehad. 

1 

Toename verhuur kamers. 1 

Toenemend drank- / drugsgebruik. Sterk toenemende aantallen zwervers. 1 



Nulmeting buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof                   Team Informatie- & Kenniscentrum/Gemeente Tilburg        84 

Toenemend wangedrag. Weinig of geen handhaving door politie. 1 

Toenemende diefstal. 'Afglijden' buurt. 1 

Toenemende drugshandel, dronken mensen op straat. 1 

Toenemende overlast door ontwikkelingen rondom de wijk! 1 

Toenemende verkeersdrukte en toenemend aantal verwarde / verslaafde types. 1 

toenemende verkeersdrukte ivm De Werft. 1 

Totale buurt (wijk). 1 

Troep op straat, hard rijden. 1 

Vage figuren die binnen kijken, langs schuifelen. 1 

vandalisme, geluidsoverlast 1 

vanwege drugsoverlast van Jan Wier i.v.m. kinderen die buiten gaan spelen, mijn dochters zijn 1 en 4 jaar. 1 

Veel autoverkeer, veel parkeeroverlast 1 

Veel inbraken. 1 

Veel nachtelijk lawaai van uitgaanspubliek en hard rijdende auto's in de straat. Veel politie sirenes. 1 

Veel verkeer, te hard / agressief rijden. Korte lontjes van de meestal 'jonge gasten' in die auto. 1 

Veel zwerfvuil. Nachtelijke overlast Klipperplein, vooral veroorzaakt door Galeipad dat criminelen en 
dronken parkeerders aantrekt. De buurt kent de wijkagent niet. 

1 

Veiligheid 's nachts. dat er iemand achter je aan loopt als je de voordeur open doet. 1 

Veiligheid - overlast 1 

veiligheid 1 

veiligheid / eigendommen 1 

Veiligheid op straat. Over de onoplettendheid, bijv. velen kijken slechts op hun mobiel. 1 

Veiligheid verkeer en parkeerdruk i.v.m. nieuwbouw Havenmeester. 1 

Veiligheidsgevoel, ben alleenstaand. 1 

Veranderingen m.b.t. Jan Wierhof. 1 

Verdwijnen groenzones kop Piushaven - Galjoenstraat. 1 

Verdwijnen van groenvoorziening. Te hard rijden waar kinderen spelen. 1 

Verkeer 2 

verkeer en parkeren. 1 

Verkeer, zie vorige punten 1 

Verkeersdruk. Buurt als parkeerplaats van anderen (o.a. Interpolis). 1 

Verkeersdrukte nu en de horeca overlast in de toekomst. 1 

Verkeersdrukte, parkeeroverlast, onduidelijke verkeerssituaties. 1 

Verkeersdrukte, parken overlast, vervuiling, inbraak. 1 

Verkeersonveiligheid, gedrag van jongeren. 1 

Verkeersproblematieken in de wijk: te hard rijden, parkeeroverlast, tegen rijrichting in rijden. 1 

Verkeerstoename en geluidshinder sinds opening nieuwe brug; dag en nacht hulpdiensten. 1 

verkeersveiligheid 1 

Verkeersveiligheid. M.n. m.b.t. spelende kinderen. 1 

Verloedering - parkeerprobleem in de wijk. 1 

Verloedering door meer rommel op straat. Onduidelijke zaak op de hoek van de straat. 1 

Verloedering in de buurt. 1 

Verloedering v.d. Sacramentskerk, kerktuin, muur die nu weg is. 1 

Verloedering, Hangjongeren blowend en zuipend in speelplaatshuisje, slopen van verkeersborden, 
uittrekken van planten bij gevel, vechtpartijen 's nachts, bezopen stappers die met hun auto bijna je huis 
binnenrijden enz. enz. 

1 

Verloedering, rommel, jongeren uit de buurt die rotzooi trappen. 1 

Verloedering, rommel, vandalisme, rondhangende personen. 1 

vernieling v.d. diefstal uit de auto. Bedreiging met geweld. Inbraak. Vernieling / brandstichting aan de 
woning. 

1 

Verpaupering in zijn geheel. Vuil op straat, zatte mensen, verkeerstoename. 1 

Verpaupering v.d. buurt. Het ongeloof van wijkagent Brabers. 1 

Verpaupering van de groenvoorzieningen, waardoor er allerlei vuil ingegooid wordt. 1 

Verpaupering, achteruitgang en mentaliteit vooral van nieuwe bewoners. 1 

Verpaupering. Verkeer. 1 
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Vervelend dat mensen hondenpoep niet opruimen. Je loopt er zo doorheen met de kinderwagen. 1 

Vervuiling door m.n. horeca. 1 

Vervuiling. Ongure / dronken personen. Schade aan auto's. 1 

Verwarde of opgefokte mensen die andere lastig vallen. 1 

Vooral kinderen. 1 

Vooral overlast van het Stadsstrand, is nu weg. 1 

Vooral parkeergedrag en parkeerproblemen. 1 

Vooral rommel op straat / kliko's niet binnenhalen / afval bij klikostandplaats. 1 

Voorheen clubhuis Satudarah vuurwerkoverlast in nov en dec. 1 

Vrachtverkeer door de wijk. Onveilige situaties bij school door auto's! 1 

Vreemde omstandigheden en personen. 1 

Vriendinnetje van mijn oudste dochter (8) was bij haar schouder gegrepen en bijna van haar fiets 
afgetrokken hier in de buurt door een naar persoon. Zou het niet fijn vinden als dat soort dingen erger 
worden en dat je niet meer je kinderen alleen durft te laten gaan. 

1 

wat er in de omgeving van Jan Wier rondloopt. 1 

We wonen in een prettige wijk en het zou ons sieren als we mensen die het minder getroffen hebben 
zouden kunnen opvangen. Alertheid op strafbare feiten naast acceptatie van hun aanwezigheid. 

1 

Wegwerkzaamheden, daardoor onveiliger gevoel 's nachts, bouwplaatsen. 1 

Welke bovenburen ik heb. Steeds anderen en vaak een beetje vreemd. 1 

Wijzigen huurwet regeling i.v.m. plaatsing bewoners in flat tegenover ons. Onduidelijkheid 
bestemmingsplan. 

1 

Woon hier net; zorgen is niet het goede woord. Ik interesseer me wel voor de leefbaarheid. Onze 
woonomgeving is nog niet helemaal ingericht / verlicht. 

1 

zatlappen die in het kanaal donderen. 1 

Zie 15. De mensen kunnen het verwilderd groen weghalen en de auto's op een parkeerplaats zetten zodat 
de stoep veiliger is. 

1 

zie 2 1 

Zie antwoord vraag 8 1 

Zie eerder. Houd eens op de stad te vergasten op evenementen die voor bewoners 'gewoon niet leuk meer 
zijn' Lawaai!! 'Muziek' waar je als bewoner slechts de basdrum van in de nieren voelt. 

1 

zie vraag 1 overlast 1 

Zie vraag 15 2 

zie vraag 8 1 

Zorgen maken helpt nergens tegen. Ik heb al mijn ramen langs de straat afgedekt met 4 mm acrylglas tegen 
rondvliegende bierflesjes e.d. in het weekend na 3.00 uur en speciaal met carnaval. 

1 

Zwerfafval en los liggende tegels. 1 

Zwerfvuil. hondenpoep, fout parkeren, weinig sociaal verkeer. 1 

Zwervers en drugsgebruikers. 1 

Zwervers, dronken - verslaafde mensen. 1 

Totaal 386 
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Bijlage 13 Klachten afgelopen 12 maanden, "anders namelijk" 

Woongebied (103 en 104) Aantal 

beheercomm. 1 

Bij de groepsleiding van Boerhaavestraat 40. 1 

gemeld bij huiseigenaar 1 

Ongeval Pelgrimspad 1 

Wonen Breburg 1 

Wonen Breburg (verhuurder). 1 

Totaal 6 

 

Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

AED landelijk 1 

bij beheersraad 1 

Bij parkeerbeheer. 1 

Bij parkeerwachters gemeld. 1 

Buren aangesproken op overlast veroorzakend gedrag. 1 

Corporatie 1 

Directie basisschool. 1 

Door anderen. 1 

Een brandje. Brandweer opgeroepen (112), die kwam niet en nooit meer iets van gehoord. 1 

Eigen bewonersvereniging Werf. 1 

Eigenaren stadsstrand. 1 

Fietsenstalling Duvelhok, gemeld bij gemeente. 1 

Geen klacht, maar wel opvallende zaken, zoals langer geparkeerde auto's van niet buurtbewoners. 1 

Geen parkeerruimte bezoekers de Werf (niet gemeld). 1 

Gemeente 1 

Herhaaldelijk gevraagd om een andere speeltuin voor de kinderen, vind Jan Wier een stomme plek voor 
speeltuin. 

1 

het betreft diefstal in huis (zonder inbraak) 1 

Huisbaas huis Polen 1 

Ik heb een poging tot auto inbraak digitaal proberen te melden, maar dat lukte niet. dat heb ik gemeld, maar 
ik heb er nooit een reactie op ontvangen. 

1 

Illegale bootjes liggen t.h.v. Jeruzalem. 1 

Ja, geluidsoverlast van stadsstrand (bij politie en eigenaren gemeld) en diefstal container (bij gemeente 
gemeld) 

1 

Jeugdzorg 1 

Jongerenwerk (tegenover OB) 1 

kan niet iemand melden omdat die zich ergens bevindt met 'apart' gedrag. Vrij Nederland. 1 

Kapotte lantaarnpalen. 1 

Krant, m.b.t. overlast nacht. 1 

Losliggende stoeptegels / vergeten container. 1 

Manager Jan Wier 1 

naar wijkagent 1 

Op pompen water uit Piushaven. 1 

Organisatie Hap-stap via binnenstadsraad 1 

Overlast van dronken mensen en rondhangende jongeren. 1 

Parkeerbeheer 1 

parkeren 1 

Poging tot inbraak. 1 

Politie (Wijkdienst doet niets aan parkeeroverlast). 1 

Projectontwikkelaar (De Werf) 1 

Uitzendbureau E&A i.v.m. Poolse mensen. 1 

Veel hondenpoep, niet gemeld. 1 

via VvE De Admiraal 1 
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waar mogelijk zelf mensen aanspreken. 1 

wijkagent 2 

Wijkagent 2 

Wijkagent en Pools uitzendbureau E&A. 1 

Wonen Breburg 3 

Wonen Breburg + huismeester 1 

Totaal 50 
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Bijlage 14 Niet tevreden over afhandeling melding omdat… 

Woongebied (103 en 104) Aantal 

Buurtraad en politie hebben goed gehandeld, Jan Wierhof niet. 1 

De beleving wijzigt niet na melding, ontkenningsgedrag GGZ. Dweilen met de kraan open. 1 

De klacht netjes werd beantwoord maar niet kon worden opgelost. Ik vroeg om minder lawaaimakende 
onkruidverdelging. dat kon niet. 

1 

De klacht niet echt serieus wordt genomen. 1 

De Pool nog steeds regelmatig in de buurt komt en een aangifte tot geweldpleging v.d. buren niet serieus is 
genomen. 

1 

Er bij inbraak in onze woning naar mijn mening niet voldoende is gedaan door de politie! 1 

Er een standaard antwoord komt. Onduidelijk is bij wie / wat moet worden gemeld. 1 

Er is geen oplossing geboden. 1 

er niets veranderd 1 

Er wordt niks aan gedaan. 1 

Geen reactie gehad v.d. wijkagent op mijn melding. Wordt niets mee gedaan ?? 1 

Geen reactie gehad. 1 

Geen reactie gehad. Helaas is mijn mail verwijderd. 1 

Geen respons. 1 

GGZ zich niet verantwoordelijk acht voor hun patiënten zodra ze buiten staan. 1 

Het antwoord veel te laat kwam. 1 

Het lawaai nog voortduurt en de groepsleiding daar niet op ingrijpt. 1 

Ik geen antwoord kreeg op een mail die ik stuurde. 1 

Inbraak auto niet. 1 

Jan Wier gaat arrogant met klachten of meldingen om, er wordt weinig notitie van genomen of genegeerd. 1 

Nauwelijks reactie. 1 

niets mee gedaan 1 

Onduidelijke respons op aangifte van mogelijk verdachte personen. 1 

Politie was te druk, gemeente denkt aan zichzelf 1 

Sorteert geen effect. 1 

van gemeente niks meer gehoord. 1 

weinig tot geen feedback van gemeente. 1 

Wel de telefoon is bezet maar vervolgens daar alles ophoudt! 1 

Wijkagent zeer slecht bereikbaar! 1 

Wordt niet op gereageerd (receptie Jan Wier) of politie komt veel te laat of met weinig mensen (handelt niet 
effectief). 

1 

Wordt niets mee gedaan. 1 

Totaal 31 

 
Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

 met de afgegeven signalen over verkeers- en parkeeroverlast tot nu toe niets gedaan is. 1 

Afgedaan als niet te traceren, zoals gewoonlijk. 1 

Alle partijen zeggen er niks aan te kunnen doen. Dat wil zeggen dat er dus mensen zijn die dus weigeren en 
dus een mensenleven niet kunnen redden. 

1 

Beide instanties verwijzen naar elkaar en doen vervolgens niets. 1 

belofte over feedback niet werd nagekomen (gemeente), politie passief bleef (niets deed) -> ernstige 
geluidsoverlast stadsstrand. 

1 

Bericht politie: te weinig aanknopingspunten. Ondertussen zijn al 3 personen beroofd van accu's. 1 

betreffende persoon is aangesproken, maar valt weer in z'n oude patroon terug (lange termijn dus niet 
geholpen). 

1 

café's zorgen voor geluidsoverlast d.m.v. versterkte muziek buiten. dat is niet veranderd. 1 

De gemeente het goed door heeft, maar de uitvoerende instantie in gebreke blijft. 1 

de politie doet hier niets aan. 1 

De politie kwam niet. 1 

De politie mij doorverwijst naar de wijkagent. 1 

de politie niets aan overlast heeft gedaan 1 
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De rommel en afval blijft. 1 

De site voor doen van aangifte van poging tot diefstal zeer ontoegankelijk is. Na melding hiervan nooit 
reactie gekregen! 

1 

De situatie nog hetzelfde is, tegen rijrichting in rijden. 1 

De zwerver is weer teruggekomen. Wij hebben hem nu zelf aangesproken. 1 

Destijds werd er geen actie ondernomen op mijn klacht. Inmiddels is politie meer betrokken geweest omdat 
er meerdere meldingen binnenkwamen. 

1 

Dit het probleem van het studentenhuis niet oplost. 1 

Door de gemeente is het probleem opgelost, van de politie nooit meer iets vernomen, geen (re)actie. 1 

Duurde heel lang voor ik via de telefooncentrale bij de juiste instantie terecht kwam. Ik heb 3x naam en 
adres door moeten geven. Daarna waren ze er trouwens wel snel met 3 auto's (diefstal bij stadsstrand). 

1 

er dikwijls geen antwoord komt of een nietszeggend. 1 

Er een slechte terugkoppeling is vanuit de politie en gemeente. 1 

Er geen verbetering op de snelheidscontrole is. 1 

Er heeft geen terugkoppeling plaatsgevonden. Dus weet niet wat er met de melding gebeurd is. 1 

Er is geen actie ondernomen. 1 

Er is niets mee gedaan. 1 

er niemand komt kijken. Je hoort er niets meer van. 1 

Er niet veel aan gedaan werd. Er zijn zelfs meldingen kwijt geraakt. 1 

er niets aan gedaan wordt. 1 

Er niets aan wordt gedaan. De bomen zijn niet ziek en worden / kunnen niet gekapt worden. Tegels gebeurt 
elk jaar wel weer om ze goed te leggen. Strepen nog geen verzoek ingediend (geen vertrouwen). 

1 

Er niets mee gedaan is 1 

Er niets mee gedaan wordt. 1 

er niks gebeurt 1 

er niks mee gedaan is 1 

er niks mee gedaan wordt 1 

Er niks wordt gedaan tegen foutparkeerders die gevaar veroorzaken. 1 

Er nog niets is veranderd. 1 

Er nog steeds niets aan gedaan is. 1 

Er nog steeds veel te hard gereden wordt, teveel auto's door de straat rijden en teveel auto's tegen het 
verkeer inrijden. 

1 

Er nooit iets gedaan wordt. 1 

Er op mijn verzoek of klacht niet wordt ingegaan. 1 

Er te traag gereageerd wordt. 1 

Er volgens mij niet veel mee gedaan wordt. 1 

Er weinig meer gedaan werd. 1 

Er wordt niets aan gedaan. 1 

Feest Vidar, werd aangegeven dat ze een vergunning tot 8.00 uur hadden. Vinden wij onacceptabel. 1 

gebeurt nooit wat 1 

Geen actie 1 

Geen actie / terugmelding resultaat 1 

Geen adequate opvolging van meldingen. 1 

Geen afhandeling en geen contact gehad, zowel gemeente als politie (wijkagent). 1 

Geen communicatie, niet transparant hoe wordt omgegaan met klacht! 1 

Geen daders gevonden. 1 

geen of lauwe reactie 1 

Geen of ontwijkend antwoord. Alleen beheergroep neemt zaken serieus. 1 

Geen of slechte opvolging en afhandeling klachten. 1 

Geen reactie wijkagent. Niet bekend bij bewoners, laat zich niet zien. 1 

Géén respons van gemeente. politie: vaak achter de feiten aanlopend... te druk, geen prioriteit! 1 

geen terugkoppeling 1 

Geen terugkoppeling. 2 

Geen terugkoppeling. Geen verbetering. 1 

Geen wijkagent gezien. 1 

Gemeente heeft desbetreffend bedrijf wel aangesproken, maar niets veranderd. 1 
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Gemeente heeft nog niet gereageerd. 1 

Gevraagd om 'dode hoek'-spiegel bij hoek Hogendriesstraat / Havendijk. Niets mee gedaan. 1 

Grote smoel van politie gekregen aan de telefoon en hing op! 1 

Heb het gevoel dat er weinig mee gedaan wordt. 1 

het geen invloed blijkt te hebben 1 

het geen prioriteit heeft, dat was het antwoord. 1 

Het is gedeeltelijk weggehaald maar het probleem blijft. 1 

Het naar mijn mening alleen als kennisgeving werd aangenomen. 1 

het niet verandert 1 

Het parkeren van bestelauto's en busjes op kritieke hoeken onverminderd doorgaat. 1 

het probleem wordt niet aangepakt omdat het niet kan 1 

Het vrij lang duurt voordat personeel Jan Wier en politie komen als b.v. iemand voor een auto wil springen. 1 

Hevige geluidsoverlast ('muziek') om 03.00 uur 's nachts in Lanciersstraat. De dienstdoende telefoniste zei 
dat voor iets dergelijks geen mankracht was. 

1 

Hij verder niets doet, je ziet hem nooit 1 

Ik er nooit iets op terug gekregen heb. 1 

Ik geen antwoord krijg op mail of brief. Zelfs persoonlijk aangesproken en dan nog geen reactie! 1 

Ik geen hulp kreeg. Moest zelf probleem oplossen ondanks dat ik had aangegeven dit niet te durven / 
kunnen. 

1 

Ik heb geen reactie vernomen. 1 

Ik me een beetje afgescheept voelde. 1 

Ik met kort antwoord werd afgescheept. 1 

Ik na de melding een agent aan de deur kreeg die mij kwam vragen wat er aan de hand was terwijl ik de 
melding al had gedaan. 

1 

ik niets terug gehoord heb. 1 

Ik terug gebeld zou worden maar ik word niet terug gebeld. 1 

Ik werd niet serieus genomen. Ik meldde de overlast van verkeer in de straat. er werd mij verteld dat deze 
mensen allemaal in de wijk wonen (dus ook mensen die naar hun werk gaan met een vrachtwagen met 
oplegger? 

1 

is niet goed opgepakt. 1 

ja en nee, omdat de daders niet worden gevonden maar dat is ook zeer lastig. 1 

Je hoort niet wat er mee gedaan is alleen dat je aangifte hebt gedaan. 1 

Je steeds wordt doorverwezen en er niets gebeurt. Bijv. het kamperen in de Dunantstraat door 013-gasten. 1 

Klachten over geluidsoverlast worden ontkend. Op Klacht over waterscooters werd wel serieus gereageerd. 1 

M.u.v. beheerraad of geen antwoord of geen oplossing van problemen. 1 

Met klacht van overlast is niks gebeurd. 1 

Mijn melding eigenlijk al te laat was en het kwaad reeds was geschied. 1 

Nee. Of je hoort niets, of er gebeurt niets. 1 

Niemand neemt meldingen serieus of zorgt voor adequate opvolging. 1 

Niets aan gedaan. 1 

niets verbeterd 1 

Niks meer gehoord. Fietsenstalling staat er nog. 1 

Omdat de Buurtraad er ook niets aan kan doen. 1 

Omdat deze brand kon uitslaan en de brandweer niet kwam. 1 

omdat er geen directe actie is ondernomen en weer wordt afgewacht. 1 

Omdat er niets aan gedaan is. Dit betreft geluidsoverlast bij evenementen in Binnenstad. Veel te harde 
muziek! 

1 

Omdat er weinig aan gedaan wordt. 1 

Omdat ik liever persoonlijk contact had gezocht / gewild. 1 

Ongelooflijk hoe lang weg- / bestratingswerkzaamheden duren. Wegen open /dicht / open / dicht. 
Ontzettende geldverspilling. 

1 

Overlast blijft, wordt alleen maar erger. 1 

Politie (Wijkdienst doet niets aan parkeeroverlast). 1 

Politie er niets mee doet. Alles wordt afgehandeld vanachter een bureau! 1 

Politie kan weinig, gemeente doet weinig. 1 

Politie komt niet zomaar kijken als er geruzied wordt op straat of vandalisme gepleegd is. 1 
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Politie neemt geen actie inzake hinderlijk geparkeerde auto's. 1 

Politie niks doet met geluidsoverlast. 1 

Politie: ja. Gemeente: nee, er wordt geen enkele inspanning gedaan om de kerk te dwingen het netjes te 
houden. 

1 

probleem blijft terugkomen. 1 

Schade door geluidsoverlast bij evenementen door gedreun van volume. 1 

Stelde me aan! 1 

Te traag of geen optreden door de gemeente. Slechte handhaving. 1 

terugkoppeling wijkagent ontbreekt geen prioriteit wijkagent ziet men nooit 1 

Tot op heden niets gehoord! Al 4x gemaild maar geen reactie. 1 

Vaak gebeurt er niets, soms wel. Wijkagent is onzichtbaar en schuift de zaak af. 1 

Verlies van tijd; je bent maar net thuis of de brief ligt er al dat ze niets hebben kunnen vinden. 1 

Vooral 's nachts geen / weinig reactie op meldingen van overlast (bijvoorbeeld de 'trommelaar') 1 

vuurwerk mag was het antwoord 1 

We geen terugkoppeling krijgen. 1 

Wij horen nooit iets terug. 1 

Wij na de aangifte niets meer hebben gehoord. 1 

wordt niets aan gedaan 1 

Wordt niets mee gedaan! 1 

ze er niks aan kunnen doen, zeggen ze. 1 

ze er te weinig mee doen 1 

Ze komen er nooit op terug. 1 

zie pagina 1 1 

Zie vraag 17 1 

Zij op 128 al een jaar daar bezig is en ze houdt niet op met al die rare dingen zoals drugshoer te spelen!! 1 

Totaal 138 
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Bijlage 15 Contact opgenomen om informatie over de buurt te vragen "anders" 

 

Woongebied (103 en 104) Aantal 

buurtraad 1 

Buurtraad 1 

Buurtraad / brief a.d. gemeente. 1 

Contact via tussenpersoon 1 

Ik ga naar alle bijeenkomsten. 1 

Ik vraag zaken aan de buurtraad. 1 

Infoavonden bij Jan Wier. 1 

Informatie uit krant, buurtkrant en gemeente / Novadic 1 

Informatieavond Jan Wier / gemeentevergaderingen. 1 

Informatieavonden bezocht. 1 

Jan Wier 1 

Jan Wier commissie 1 

Met de buurman over hout stoken op de buitenplaats, vonken van 4 meter hoog. 1 

Met de buurtraad. 1 

Naar een bijeenkomst geweest in het Jan Wierhof over de nieuwe plannen van Novadic. 1 

Novadic Kentron 1 

uitval v.d. verlichting 1 

via buurtcomité, aanpassingen herinrichting 1 

Via commissie Jan Wierhof. 1 

Voor 12 maanden terug wel, bij gemeente maar geen gehoor gekregen. 1 

Vragen gesteld bij wijkbezoek. 1 

Wonen Breburg 1 

Totaal 22 

 
Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

BAT voor buren die geen container buiten zetten en hun afval ongescheiden bij andere containers dumpen. 1 

Ben ik nog van plan i.v.m. openleggen v.d. straat (Hoogvensestraat). 1 

Bewonersbrieven, bijeenkomsten etc 1 

Bij de woningcorporatie 1 

Bomen kappen havendijk 1 

Buurtraad 1 

Buurtwandeling met burgemeester. 1 

Corporatie 1 

de beheersraad 1 

Er was een buurtbijeenkomst op het plein. 1 

Evenementencommissie 1 

Het 'hondenpoep' probleem is helaas niet oplosbaar. 1 

Huismeester 1 

I.v.m. tegengaan van parkeren van mensen op grasveld + over dak parkeergarage rijden. 1 

Ik heb onveilige situatie gemeld bij gemeente 1,5 jaar geleden. Nooit iets aan gedaan, niks meer over 
gehoord! 

1 

kapotte lantaarnpalen 1 

Klachtenburo over hondenoverlast (langdurig blaffen). 1 

Krant 1 

Meldpunt 1 

met gemeente via VvE 1 

Overleg Jan Wierhof 1 

parkeerproblemen, rijrichting 1 

Plaatselijke wethouder 1 

Publieke Werken - straatinrichting! 1 

Via website gezocht hoe lang overlast duurt t.g.v. allerlei Bouwprojecten -> nog erg lang. 1 
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wegens diefstal fiets 1 

Wel met buurtgenoten gesproken over auto die er lang stond en niet van iemand was. 1 

Wij zijn goed geïnformeerd door Armhoefse Akkers. 1 

wijkagent 1 

Wijkagent 1 

Wijkagent komt alleen bij zijn vrienden om een wit voetje te halen. 1 

Wonen Breburg 1 

Totaal 32 
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Bijlage 16 Niet tevreden over bereikbaarheid politie, omdat.. 

Woongebied (103 en 104) Aantal 

Betaald nummer, dat is raar. Er lag iemand in het park bij Ringbaan Oost. 1 

Je wordt afgewimpeld, geen prioriteit. 1 

Omdat ze klachten niet serieus nemen en niet komen opdagen. 1 

Zie 21. Wel bureaumensen maar die verwijzen door naar andere instantie of geven aan dat ze niets kunnen 
beloven of kunnen doen. 

1 

Zie vraag 21: geen reactie van wijkagent. 1 

Zoals eerder gemeld, politie had geen tijd en vond het geen prioriteit 1 

Totaal 6 

  
Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

's Nachts banden lek gestoken. Computeraangifte gedaan. Nooit meer iets van gehoord. Zelfs nog naar 
bureau Ringbaan Zuid geweest. 

1 

0900 zeer slecht bereikbaar, zelden terugkoppeling, maken zelden melding aan, hebben het veel te druk 
!!!!? 

1 

2x contact gezocht met de wijkagent. 1x wel (een goede) reactie, 1x géén reactie. 1 

dat het te lang duurt voordat je de klacht kunt vertellen (uitleggen). 1 

De bereikbaarheid v.d. politie is OK. Echter, als je niet als groep klaagt, word je niet serieus genomen. 1 

De meldcentrale zit niet eens in Tilburg en personeel heeft geen idee over de Tilburgse situatie, kunnen niet 
handelend optreden, maken slechte notities. 

1 

De politie heeft andere prioriteiten en moet waarschijnlijk bezuinigen van de overheid. 1 

Door de wijkagent zeer kleinerend wordt gedaan over terechte klachten. 1 

Doorverbonden, doorverbonden. Geen rechtstreeks  contact met lokale post. 1 

Duurt erg lang voordat er iemand komt. Op lange termijn gebeurt er niets. Zelfs aangiftes verdwenen?! 1 

Er is geen persoonlijk contact geweest op mijn advies. 1 

Er wordt nietszeggend antwoord gegeven en met de klacht wordt niets gedaan. Met name wijkagent is 
onzichtbaar. 

1 

Geen communicatie over melding. 1 

Geen reactie ontvangen!! 1 

Geen terugkoppeling 1 

Grote mond krijgen en niks doen. 's Nachts om 3 uur moeten gaan werken en niet kunnen slapen, maar dat 
boeit niet. 

1 

Het is moeilijk om persoonlijk contact te krijgen. Het antwoord is dat ze er niet zijn voor 
verkeershandhaving. Zoals bv tegen verkeer inrijden bij eenrichtingsweg. 

1 

Ik heb moeten zoeken hoe de poging tot inbraak moest worden aangegeven en ook nog moeten bellen. 1 

Ik zocht contact met wijkagent. Zou gewaarschuwd worden - intern - door email. Hij zou reageren....: nooit 
meer iets gehoord! 

1 

Je houdt het gevoel dat je niet serieus genomen wordt. Met een reactie na 45 minuten bereik je niets. De 
bereidheid om te melden is bij mij bekoeld. Ik heb ook al eens te horen gekregen dat ik maar beter niet in 
het centrum moest gaan wonen! 

1 

Je praat tegen een muur. Zegt ook niets terug en doet ook niks. 1 

Je wordt niet series genomen. 1 

Klachten worden met dooddoener afgedaan, er volgt geen reactie en zeker geen follow-up. 1 

laat reageren 1 

Mag niet meer mailen naar wijkdienst. Volgens wijkdienst loopt parkeeroverlast nu via surveillancedienst. 
Deze zien wij en anderen nooit. 

1 

Meerdere meldingen door bewoners over gedreun van geluid vlak voor onze flat waardoor zeer grote 
schade binnenshuis. 

1 

Meldkamer (ver weg!) stuurt lokale politie niet aan. 1 

men komt vaak niet opdagen, er is een duidelijke onderbezetting bij politie, vooral 's nachts. De buurt 
Hoogvenne is verre van tevreden over de wijkagent, men kent hem niet. 

1 

Moeilijk bereikbaar, gebeurt niet echt iets. 1 

Niet duidelijk welke locatie je moet zijn en zijn dicht of er moet persé een afspraak gemaakt worden. 1 

Omdat de wijkagent bijna niets doet!! 1 

Omdat mijn vraag in de ijskast gezet wordt. 1 
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Omdat overlast 's nachts soms groot is en we dan maar moesten verhuizen. 1 

Omdat we het terroriseren onderhand zat zijn. 1 

Ontoegankelijke website voor het doen van aangifte van poging tot diefstal. 1 

Politie en gemeente zeggen dat ze niets kunnen doen om problemen op te lossen. 1 

Vaagheid, ontwijken. 1 

Werd afgescheept. Ik zie nooit een wijkagent. 1 

Wordt geen aandacht aan besteed. 1 

Wordt niet serieus genomen. 1 

zie 21 1 

Zie 21 1 

Zie antwoord 21. 1 

Zie eerder. Alles zal worden genoteerd maar verandering zie je niet. 1 

Totaal 49 
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Bijlage 17 Niet tevreden over op de hoogte houden door gemeente, omdat.. 

 
Woongebied (103 en 104) Aantal 

1. We zijn erg laat op de hoogte gebracht. Beslissingen waren al genomen. 2. Heb sterk de indruk dat veel 
relevante informatie is achtergehouden. 

1 

Altijd mosterd na de maaltijd. 1 

Betrouwbaarheid van de informatie staat steeds ter discussie. 1 

Blijft vaag. Planning klopt niet verkeerde info. 1 

De buurt is min of meer toevallig achter plannen rondom Jan Wier gekomen. Arrogant besturen noem ik dat. 1 

De gemeente geeft weinig tot geen info over bepaalde zaken of meldt ze zodra er sprake is van een 
voldongen feit. 

1 

De informatie van de gemeente komt soms te laat en is regelmatig onvolledig. 1 

De informatie wordt pas achteraf gegeven als de besluiten al genomen zijn. Dit leidt tot grote frustratie en 
afhaken van betrokken wijkbewoners. 

1 

Een woonwijk met speeltuin voor kinderen is geen geschikte locatie voor Novadic-Kentron. 1 

Gebrekkige informatie met buurtraad 1 

Geen antwoord ontvangen op vragen! 1 

Geen eerlijke informatie. Niet transparant. 1 

Gemeente liegt. Gemeente laat bewoner berichten uit de krant lezen ook tijdens afwezigheid. Vanachter 
hun stoel worden plannen gekeurd terwijl men de situatie ter plekke niet kent. 

1 

Hebben de indruk dat de buurt voor een voldongen feit wordt geplaatst. 1 

Herindeling v.d. Nw Bosscheweg wordt geregeld buiten meerderheid bewoners om. 1 

Het blijft eenrichtingsverkeer! Eerst krijg je met geen tot waardeloze communicatie een stapeling van 
verslavingszorg door je strot geduwd en dan gaat het ineens over 'samenwerken' en 'vertrouwen'. 

1 

Het eigenlijke belang wordt niet genoemd!. M.i. zijn economische en politieke belangen bepalend. 
Schijnbaar gaat het om integratie, maar eigenlijk moeten gebouwen 'gevuld' worden! 

1 

Het is bijna altijd achteraf. 1 

Horen niets of te laat 1 

Ik weet niet wat de plannen omtrent jan Wier zijn. 1 

Informatie te laat en/of onvolledig. 1 

Informatie wordt alleen verstrekt om niet het verwijt te kunnen krijgen dat er te weinig is gecommuniceerd. 
Inhoudelijk gebeurt er nauwelijks wat, alleen pappen en nathouden. 

1 

Je wordt niet echt betrokken. Met verslavingszorg stellen ze de kinderen bloot aan te grote risico's. Deze 
buurt vangt al veel problemen op, druk op buurt te groot. 

1 

Komen erg laat met nieuws naar buiten. vertellen halve waarheden / leugens. Informeren liever achteraf 
dan vooraf! 

1 

Krijgen info die niet juist is. Door commissie Jan Wierhof meerdere keren aangehaald. 1 

Niet tijdig en niet volledig geïnformeerd. 1 

Omdat de gemeente niet volledigheid van informatie heeft gegeven over besluitvorming komst 
methadonverstrekking en afkickcentrum medicinale heroïneverstrekking. 

1 

Omdat de indruk wordt gewekt dat we inspraak hebben maar dat is niet zo. 1 

Omdat er niet echt geluisterd wordt. Je mag wel je mening geven maar er wordt verder niets mee gedaan. 1 

Omdat er weinig tot geen inspraak mogelijk is. 1 

Omdat soms de verstrekte informatie achteraf niet blijkt te kloppen. 1 

Ontevreden over 'standaard' antwoorden overheid. Wel tevreden over Buurtkrant / Buurtraad . 1 

Onvoldoende informatie over ontwikkelingen Jan Wierhof. Wel informatie van buurtorganisaties en die is 
eenzijdig ongenuanceerd. Ander voorbeeld: trage reacties op vragen van bewoners over renovatie nwe 
Bosscheweg en aanpak overlast hard rijden. 

1 

Proforma info, geen echte belangstelling. 1 

Slechte communicatie, niet luisteren, bagatelliseren van feiten, verdraaien van feiten. 1 

Slechte communicatie, of mosterd na de maaltijd. 1 

te laat en te weinig inspraak 1 

Te late informatie en te weinig inspraak. 1 

Te late respons / uitleg. 1 

Te weinig en te laat! 1 

Vaak mosterd na de maaltijd. Niet op tijd informatie gekregen. Nu buurtcie erachter is gekomen wat er 1 
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allemaal speelt, volgt wel informatie. 

Veel te laat betrokken bij ontwikkelingen Jan Wier, geen open kaart gespeeld, maatregelen zijn zelfs strijdig 
met gemeentelijk beleid (Deconcentratie). 

1 

Worden laat op de hoogte gebracht van wat vervolgens toch al besloten is. Gemeente vaart eigen koers en 
volgt procedures niet op wanneer het niet in hun straatje past. 

1 

Ze stellen ons voor reeds voldongen feiten. 1 

Zeer vervelend gevoel vanwege het feit dat de buurt voorafgaand aan de beslissing over de komst van 
allerlei voorzieningen niet serieus is genomen. Besluitvorming is een politiek spel geweest, als burger heb je 
totaal geen inspraak. Vertrouwen in politie 

1 

Zie antwoord bij 17. De informatie was onvoldoende, te laat. het traject verliep alsof het wiel moest worden 
uitgevonden. Overal in steden en dorpen weten gemeentes dat een dergelijke ingreep deskundigheid / 
inlevingsvermogen vraagt. 

1 

Zijn m.i. niet transparant. Reageren laat en informatie wordt achter gehouden. 1 

Zowel gemeente als Jan Wier gaan op arrogante manier met klachten om. 1 

Totaal 50 

 

Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

Al ruim een jaar ondervinden de bewoners van de Lanciersstraat overlast door werkzaamheden. Hierover is 
lang niet altijd en tijdig geïnformeerd. op e-mails aan de gemeente wordt nauwelijks actie ondernomen. 

1 

Altijd te laat, burger wordt voor voldongen feit gesteld. Voel me dan ook niet serieus genomen. 1 

Bellen niet terug. 1 

Beslissingen worden al doorgevoerd en daarna krijg je wel eens te horen wat er in je wijk verandert. 
Zodoende krijg je echt het gevoel dat het niet uitmaakt wat je vind of zegt! 

1 

Bewonersbrieven komen niet. 1 

Bijv. de 'inloopavonden'. Weinig tot geen mogelijkheid om vragen te stellen. Ambtenaren die 'het niet 
weten'. 

1 

Brieven met slordigheids fouten, bijv. niet juiste datum. 1 

Buurt wordt nauwelijks geïnformeerd over plannen / maatregelen etc. 1 

Buurt wordt niet betrokken bij veranderingen. 1 

De buurt wil géén concentratie van verslavingszorg / GGZ in de buurt en toch drukt de gemeente dit door!!! 1 

De communicatie vanuit de gemeente wat betreft de komst van Novadic-Kentron liet te wensen over. 1 

De gemeente vaart haar eigen koers. Er wordt inspraak gevraagd maar daar wordt niets mee gedaan. 1 

De informatieverstrekking rondom de verhuizing van Novadic-Kentron naar Jan Wier. Veel en belangrijke 
overlast. Gerelateerde info is in eerste instantie achter gehouden. 

1 

Doordat er veel gebouwd wordt worden er straten afgesloten. Werkzaamheden lopen uit en bewoners laten 
ze in de kou staan. we kunnen amper zonder overtredingen te maken de wijk uit. Geloof dat prestige van de 
Piushaven belangrijker is dan leefbaarheid van 

1 

Er is geen gesprek achteraf. 1 

Er worden zgn. Inspraakavonden georganiseerd. Maar meestal blijkt dat de gemeente zijn plannen al rond 
heeft. 

1 

Er wordt weinig aandacht besteed aan de overlast in het park hoek Ringbaan Oost - G. v. Swietenstraat . 1 

Geen contact met bewoners. 1 

Geen enkel bericht over veranderingen Jan Wier. 1 

Geen informatie over exacte datum en duur renovatie straatdeel. 1 

Geen respons na melding. Verantwoordelijke personen worden nooit bereikt. Meldpunt!?: "we zullen het 
doorgeven"!? 

1 

gemeente geeft te eenzijdig of onvoldoende informatie over stadsstrand (eenzijdig) of over inrichting 
woonomgeving (onvoldoende). 

1 

Gemeente heeft niet gereageerd. 1 

Gemeente, m.n. wethouder Frenk duwt door, bagatelliseert probleem en communiceert niet open, is 
uitermate onbetrouwbaar. 

1 

Gemeenteberichten niet of laat ontvangen. Bezorging niet via e-mail. 1 

Het zijn mededelingen, géén plannen. Besluit is genomen. Te algemeen, als je even niet oplet is het al 
voorbij en heb je het gemist. 

1 

Hoor of zie niets en er veranderd niets n.a.v. de klachten over bewoners die het zo onveilig maken. 1 

Ik heb het gevoel als burger toch geen inspraak te hebben. Andere belangen wegen zwaarder dan het belang 
v.d. burger. De schijn van inspraak wordt gewekt door die info / inloopavonden etc. 

1 
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Ik hoor of zie niemand ook geen politie zeker geen plannen met een uitvoering! 1 

Ik merk dat er bij klachten niets mee gedaan wordt. 1 

Info vaak onduidelijk, niet kloppend. 1 

Informatie is onvolledig. Wordt pas verstrekt als besluiten al genomen zijn. 1 

Informatie komt altijd te laat, is onvoldoende en de gemeente heeft andere prioriteiten en een eigen 
agenda. 

1 

Informatieverstrekking is zeer gedateerd. Wie leest nu nog huis aan huis bladen. Waarom geen mail? Kappen 
bomen in Armhoef totaal aan mijn aandacht ontsnapt. 

1 

Is niet altijd actueel en planning die is bijgesteld kan beter worden gecommuniceerd. Bereikbaarheid is erg 
wisselend. Wordt soms snel, soms helemaal niet gereageerd. 

1 

Je hebt weinig inspraak als gewone burger! 1 

Jullie luisteren niet!! De buurt is zeer coulant maar er zijn grenzen. Je weet genoeg om dubbele diagnose en 
heroïneverstrekking terug te brengen / niet door laten gaan. past niet in een woonwijk. 

1 

Kijk naar de procedure rond jan Wier en Faxxgebouw. Buurtbewoners hebben geen enkele invloed op de 
onzinnige plannen. 

1 

Komst Novadic-Kentron, nu opeens ook methadonverstrekking. 1 

Lantaarnpalen worden geplaatst en 6 weken later weer vervangen. Graag wordt gezaaid op het slechtst 
mogelijke moment. Alles duurt oneindig lang voor het wordt afgewerkt. 

1 

Lees meer (eerder en duidelijker) in wijkblad dan in bewonersbrieven. 1 

Mag een stuk digitaler. 1 

Matige informatievoorziening, over het algemeen in vrij slecht / onduidelijk geschreven bewonersbrieven. 1 

Niet modern, Koerier voor bouwvergunningen e.d. waarom geen app op postcode. 1 

Niet proactief. 1 

Niet voldoende informatie en niet op tijd maar vaak achteraf. 1 

O.a. project Novadic-Kentron stond al lang vast. Van inspraak was geen sprake. AED machine hangt nog 
steeds op terrein Jan Wier! 

1 

Omdat de informatievoorziening over o.a. jan Wier niet goed en te laat is opgestart. 1 

Omdat de mening van de bewoners volledig in de wind wordt geslagen en niet series wordt genomen door 
B&W en Gemeenteraad Tilburg. (De goede niet te na gesproken). 

1 

Omdat er nooit een discussie plaatsvindt over de aanwezigheid van koffieshops in woonbuurten. 1 

Omdat ik niet op de hoogte ben gehouden over de afbraak van mijn woning. 1 

Omdat niemand luistert. 1 

Omdat wij niet goed op de hoogte worden gebracht over bepaalde uitvoeringen van werken. 1 

Onduidelijkheid over groenvoorziening / aanleg / onderhoud. 1 

Onregelmatige communicatie! Plannen en maatregelen moeten meer met de buurt vooraf overlegd worden. 1 

Onvolledig en niet tijdig informeren. 1 

Onzorgvuldige brieven, geen informatie of erg summier. 1 

Op dit moment is J.P. Coenstraat afgesloten. Er staan nergens borden, waardoor er meer auto"s tegen het 
verkeer inrijden. Ook grote vrachtwagens. Het verkeerscirculatieplan n.a.v. De Werf is nog steeds niet 
duidelijk en/of besproken met bewoners. 

1 

Over afhandeling. Voor de vorm lijkt het prima maar het levert niets op. 1 

Overdadige info over belangrijke zaken als plantenbakken e.d. geen / weinig info over bv. grote bouw op de 
hoek Koningsplein / Piusstraat. 

1 

Plannen worden doorgedrukt. 1 

Planning van het onderhoud aan de straat is me nog steeds niet duidelijk. Verder goed, ook over Jan Wier. 1 

Politiek spel / belangenverstrengeling 1 

Slecht geïnformeerd over werkzaamheden j.p. Coenstraat okt/nov 2013. 1 

Slechte communicatie. 1 

Te laat informeren. 1 

Te laat, summier, voldongen feit. Geen inspraak mogelijk. 1 

Te weinig informatie over de opengebroken straten. 1 

Tijdens 't plannen van allerlei bouwprojecten, rioolwerkzaamheden, wordt niet gekeken wat dit voor de een 
buurt inhoudt. Bijv. parkeerproblemen, ophalen kliko's, doorstroming verkeer, enz. 

1 

Vertraging werk aan Havendijk-noord pas zéér laat aan bewoners gemeld. Slechte communicatie gemeente. 
Goed nieuws wordt wel snel gemeld, slecht nieuws niet. 

1 

Voelt alsof ze voorliegen. Buurt zou inspraak hebben over problematiek Jan Wierhof maar achter de 
schermen was alles er al doorheen gedrukt. 

1 
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we krijgen niet altijd bericht van werkzaamheden die worden gedaan. 1 

we krijgen niet over alle plannen en maatregelen een bewonersbrief en horen achteraf wat gebeurt. Zie 
vraag 30bijv. 

1 

wegwerkzaamheden voor de deur afgelopen jaren gehad. Wij waren niet op de hoogte van de duur hiervan. 1 

weinig aandacht voor veiligheid 1 

Wordt incidenteel iets verteld, vooral na veelvuldig aandringen buurt. wordt niet geluisterd: kastje-muur 
principe. 

1 

Wordt totaal geen rekening gehouden met de bewoners. 1 

zie 24 2 

Totaal 86 
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Bijlage 18 De gemeente neemt de bewoners niet of matig serieus, omdat.. 

Woongebied (103 en 104) Aantal 

'Wij' vonden/vinden psych. ziekenhuis naast speelplaats voor kinderen onverantwoord -> situatie is nog 
steeds idem. 

1 

Alle bezwaren tegen de verslavingszorg in de wijk worden terzijde gelegd. 1 

Alle goede en gemonteerde en onderbouwde argumenten worden niet serieus genomen. 1 

Alle verhandelingen aangaande Jan Wier. tegenstanders zijn niet afdoende gehoord. Was al beklonken voor 
buurt ervan wist. 

1 

Alles rond jan Wier is heel mistig en onder de tafel allang geregeld. 1 

Anders was er wel actie ondernomen. 1 

Ben bang dat alles m.b.t. Novadic-Kentron gewoon doorgaat en heb bij gemeente melding gemaakt van 
onveilige kruising Nw Bosscheweg / Spoorlaan maar daar na 1/2 keer niet op gereageerd. 

1 

Beslissing tot uitbreiding is genomen zonder redelijke belangenafweging omtrent alternatieven. 
Alternatieven zijn voor de vorm bekeken, maar niet serieus onderzocht. 

1 

Bijv. terugdringen niet-bestemmingsverkeer in Moerenburg. Er wordt heerlijk gescheurd en als wandelaar / 
loper moet je tè vaak opzij springen. 

1 

Bijv. trage reacties, niet of nauwelijks van gemeentebestuur op klachten en vragen van bewoners nw 
Bosscheweg over aanpak verkeerssnelheid + renovatie weg. 

1 

Burgemeesters die zichzelf persoonlijk verantwoordelijk stellen. Dat is sympathiek maar nauwelijks serieus 
te nemen. Wethouders die uitspraken over bewoners doen in de pers, volledig uit de lucht gegrepen. 

1 

Buurt wordt voor voldongen feiten geplaatst, bezwaren worden niet serieus genomen. Ondanks alle 
bezwaren uit de buurt worden de plannen toch uitgevoerd. 

1 

Buurtraad krijgt onjuiste informatie. Wethouder en burgemeester komen pas na anderhalf jaar de situatie 
ter plaatse bekijken. 

1 

Bv. Jan Wier het verstrekken van hulp aan heroïneverslaafden; bewoners tegen, plan ging toch door tot nu 
toe. 

1 

Dan was de Burgemeester wel een jaar eerder gekomen! 1 

Dat zo'n instelling niet (bovenop GGZ) ineen woonwijk hoort. 1 

De bezwaren worden niet serieus genomen. School gaat uit op tijdstip dat verslaafden heroïne komen halen. 
Kan echt niet. 

1 

De enige partij die serieus genomen is, is Novadic. Zonder gevecht van de buurt hadden we nu nog niets in 
de melk te brokkelen! 

1 

De gemeente doet toch gewoon wat ze zelf willen. Besluiten zonder naar de buurtbewoners te luisteren. 1 

De gemeente heeft een duidelijke visie - haar inziens - over de uitbreiding van Jan Wierhof. Ik krijg niet de 
indruk dat ze gevoelig zijn voor argumenten van de buurt. 

1 

De gemeente heeft geen enkele boodschap aan haar bewoners. Om midden in het centrum deze 
voorzieningen te plaatsen, volslagen absurd. 

1 

De gemeente heeft maar een belang, n.l. waarmaken dat Novadic Kentron op Jan Wier terrein wordt 
gevestigd. 

1 

De gemeente heeft zogenaamd altijd gelijk en heeft ook de middelen om haar gelijk te halen. 1 

De gemeente luistert niet genoeg naar de bewoners. 1 

De inspraakprocedure van wethouder Frenk was een aanfluiting! Groen Links, haha! ik stem er niet meer op! 1 

De politiek beslist. 1 

Door de informatie die ik in de krant lees! 1 

Door de manier waarop een aantal zaken rondom Jan Wier gelopen zijn. 1 

Doordat ze soms met dubbele boodschappen kwamen over de komst van Novadic Kentron. 1 

Drugsverslaafden zouden hoe dan ook komen. 1 

Een grote concentratie van drugsverstrekking en één woonwijk is onredelijk en gaat toch door. 1 

Eenzijdig de 'posterhangers' aan het woord. Niet de bewoners die positief staan t.o.v. Jan Wier. 1 

Er wordt geen rekening gehouden met de bewoners. 1 

Er wordt niets gedaan met de geleverde info. er is nog steeds geen gemeentebrede commissie. 
Burgemeester M. Frenk geeft geen blijk van echte belangstelling, komt te laat. 

1 

Er zijn geen mogelijkheden van inspraak of meedenken geweest. Dit heeft mijn vertrouwen in het beleid 
zeer geschaad. 

1 

Ervaring 1 

Geen inspraak. 1 

Geen verandering. 1 
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Gemeente doet waar ze zelf zin in hebben. 1 

Gemeente doet wat ze wil! Beslissingen worden in eigen belang genomen! 1 

Gemeente houdt zich niet aan eigen beleid over spreiding van verslaafden / psychische probleemgevallen 
over buurten. 

1 

Gemeente neemt besluiten zonder overleg met buurtraad. Pas als besluit genomen is, wordt er serieus 
overleg gepleegd over waarom er geen overleg is gepleegd. 

1 

Gemeente negeert procedures om eigen koers mogelijk te maken. Bij informatie- / inspraakavonden lijken 
keuzes reeds lang gemaakt. 

1 

Gevoel van volledig vertrouwen is er niet. 1 

Hebben een groot eigenbelang 1 

Heroïneverstrekking in een woonwijk plaatsen is natuurlijk onverantwoordelijk gedrag v.d. gemeenteraad! 1 

het gaat toch door ondanks alle protest. 1 

Het lijkt al een gelopen race te zijn wat betreft de drugsverslaafden. 1 

het overleg is niet goed. 1 

Idee dat beslissingen vaak al genomen zijn. Buurtbewoners hebben geen inspraak wordt niet geluisterd naar 
alternatieven. 

1 

Ik denk dat dit bij de gemeente wel bekend is. Met name de houding van weth. Frenk & Burgemeester 
(regent) vind ik beneden alle peil!!! Voelen zich boven het 'volk' staan. 

1 

Ik heb niet de indruk dat er naar je wordt geluisterd. Als de plannen er zijn dan worden ze toch wel 
uitgevoerd. procederen heeft geen zin. De gemeente heeft toch een lange adem. Het treft hen niet 
persoonlijk, het is werk. 

1 

Ik zie geen verbetering. 1 

Lijkt verstrengeling te zijn met gemeente (Marjo Frank) en Novadic Kentron. 1 

Luisteren niet. Gaan eigen gang. Beslissingen worden vooraf genomen / geen inspraak. 1 

M.b.t. antwoord van Jan Wier in vroeger stadium open communicatie + eerlijker. 1 

M.n. klachten over te hard rijden worden niet serieus genomen. 1 

Marjo Frenk neemt de bewoners niet serieus: lomp wijf! Ambtenaren verschuilen zich achter elkaar. Bij 
serieuze vragen wordt men nog steeds van het kastje naar de muur gestuurd. 

1 

Novadic-Kentron komt toch in de buurt ondanks de vele protestacties! 1 

Omdat de gemeente bovenmatig risicogroepen concentreert en op die manier één wijk onevenredig belast 
met (overlast door) risicogroepen, terwijl zij ook hadden kunnen en moeten spreiden. 

1 

Omdat de gemeente geen oor heeft voor de bezwaren die de bewoners hebben over de toekomst rond het 
Jan Wier terrein. 

1 

Omdat de gemeente haar plannen gewoon doorzet. Ze zegt wel te luisteren naar de bewoners maar neemt 
de klachten niet serieus c.q. doet er uiteindelijk niets mee. 

1 

Omdat de plannen van gemeente toch doorgaan. 1 

Omdat deze andere problemen ook niet altijd even serieus nemen. 1 

Omdat er door de gemeente onverantwoorde beslissingen worden genomen m.b.t. Jan Wier en Novadic-
Kentron. 

1 

omdat er niet geluisterd wordt 1 

Omdat ondanks veel protest vanuit de wijk de onderdelen van Novadic-Kentron naar Jan Wierhof worden 
gehaald. Onbegrijpelijk! 

1 

Omdat ze geen open kaart spelen. 1 

Ondanks bezwaren gaan voorgenomen plannen die extra overlast gaan geven toch door. 1 

Ondanks dat de buurtraad goede alternatieven heeft aangereikt, drukt de gemeente onze buurt toch een 
contingent drugsgebruikers met bijbehorende overlast door de strot. 

1 

Ondanks de kritiek van bewoners dat verslavingszorg met een HUP niet thuis hoort in een woonwijk met 
speeltuin voor de kinderen is het toch doorgedrukt. 

1 

Op het moment dat er onrust is over een op handen zijnde verandering, is bagatelliseren het slechtste wat 
de gemeente kan doen. Ze moet dan volledige transparantie nastreven; dat is niet gebeurd! 

1 

Partijpolitieke belangen en het in stand blijven houden van de coalitie zijn belangrijker dan de belangen van 
de buurt. 

1 

Plan van drugshulpverlening is / wordt bewoners door de strot geduwd. Problemen en risico's worden 
gebagatelliseerd. 

1 

Plannen rondom Jan Wier worden doorgedrukt ondanks duidelijk toenemende overlast. 1 

Plannen worden er doorgedrukt, argumenten worden niet gehoord, vreselijke vertoning. 1 

Protest buurt tegen garages op binnenterrein eigenlijk genegeerd t.b.v. iemands commerciële belangen. 1 
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Te laat info verstrekken, onduidelijke / onjuiste info. 1 

Uiteindelijk verandert er niets, of gemeente drukt plannen door. 1 

Vaak gaat het om uitgestippeld beleid dat al te snel in gang is gezet. 1 

Wanneer de gemeente een flitscamera(paal!) wegneemt in een doorgangsweg vraag je om roekeloos 
rijgedrag. Evenals onze klacht over de 'wir-war' van parkeerborden, wijzers, kastjes etc wordt niets mee 
gedaan. 

1 

We werden pas op de hoogte gesteld van het feit v.d. nieuwe plannen van Novadic-Kentron toen de 
gemeente e.e.a. al besloten had. Ons werd niets gevraagd. Alleen om achteraf een bestuursclub op te 
richten. Beetje pappen en nathouden noemen we dat in Tilburg. 

1 

Wonen hier 25 jaar. Jan Wier zou ambulante dagopvang worden, niemand intern etc. Kijk waar we nu zijn! 
Mijn angst is dat straks alle verslavingszorg / opvang hier komt. 

1 

Zaken worden toch voortgezet als oorspronkelijk 't idee m.b.t. methadonverstrekking. Het lijkt alsof je 
inspraak hebt, maar dat is schijn. 

1 

zie 26 4 

Zie 26. -> besluit is al genomen. Men schermt met doelgroep en integratie. Integreren betekent verdelen 
over een stad en niet alles op één plak. Dit gaat nu gebeuren vanuit niet benoemde belangen. 

1 

Zie 26. 3 

zie 26. Burgerparticipatie is in Tilburg een farce. 1 

Zie antwoord 26. Buurtbewoners worden te laat of onvolledig geïnformeerd. 1 

Zie antwoorden bij 17 en 26. 1 

Zie boven. 1 

Zie hierboven. 1 

Totaal 97 

 
Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

'Beperkte' inspraak!! 1 

  Als het geld kost doet men niets 1 

2x melding gedaan van illegaal afval dumpen in mijn container. Ondanks belofte niets meer van gehoord. 1 

Afspraken worden nooit nagekomen. bewoners hebben geen enkele vorm van inspraak of invloed op 
besluiten die hen direct aangaan. Geen inzet professionals bij gemeente m.b.t. buurtaangelegenheden. 

1 

Alleen als er verkiezingen aankomen 1 

Alles is al beslist voordat inspraak kan plaatsvinden. 1 

Als de gemeente een besluit wil nemen en er komt inspraak van bewoners of buurt, wint meestal de 
gemeente. Deze enquête gaar grotendeels over het probleem Novadic-Kentron 

1 

Als er overleg is zijn de plannen meestel al klaar. Dus de inspraak is nihil. 1 

Als er voorstellen worden gedaan luistert de gemeente niet. 1 

als het probleem blijft terugkomen weet je niet of er iets mee gedaan is / wordt 1 

Als je ergens bezwaar tegen maakt win je het nooit van de gemeente 1 

Als je iets meldt weet je nooit of er iets mee gedaan wordt. Bijv. voetgangers over de Korte heuvel. terrassen 
staan met obstakels gewoon tot aan het fietspad. Meld dit al 2 jaar met tussenpozen. 

1 

Als vrijwilliger wil je mensenlevens redden. Als ik bang ben daar heen te gaan dan is het toch ongelooflijk dat 
er niks gedaan wordt? 

1 

Ambtenaren voeren binnen de gemeente Tilburg veel te veel one-man shows! Er wordt te weinig gekeken 
wat de burgers wel of niet willen! 

1 

Beleid gaat toch voor. 1 

Bellen niet terug als je vragen hebt. 1 

Besluiten worden genomen voordat bewoners gehoord worden! 1 

Besluiten zijn al genomen, men wil daarom niet afwijken. 1 

Besluitvorming Jan Wier. 1 

Bewoners worden niet altijd serieus genomen. 1 

Bewonersbelangen en -argumenten nauwelijks meegewogen bij besluiten. 1 

Bij bijeenkomsten staat toch al vast wat de gemeente wil. 1 

Bij contact wordt je keurig te woord gestaan maar met een voor de hand liggend antwoord zoals: we 
begrijpen het probleem, we proberen zo goed mogelijk, maar garanties kunnen we niet geven etc. etc. 

1 

Bij klacht of suggesties wordt je afgedaan als onbelangrijk en niet serieus genomen. Neem de Ring en 
bereikbaarheid Hoogvenne. 

1 

Bij melding aan balie parkeerbeheer werd ik doorverwezen naar de website (terwijl ik daar stond). 1 
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Bij melding niet veel gedaan wordt. 1 

Bijeenkomsten zijn zoethoudertjes. Voor aanvang staat al vast wat er zal gaan gebeuren. 1 

Bomenoverlast 1 

Burgers worden uitgemolken met div. belastingen / maar we worden niet serieus genomen. 1 

Buurt wordt niet betrokken bij veranderingen. 1 

Cityring! Wie bedenkt zo iets?? Een brok ellende voor de mensen in de buurt van het Centrum. 1 

Commentaar FAXX terrein. 1 

Communicatie over Jan Wierhof slecht. Overlastproblemen onvoldoende voortvarend aanpakken. 1 

Dat er weinig mee gedaan wordt. 1 

dat gemeente niet kijkt naar de wijk als ze nieuwe bewoners bij Jan Wier willen plaatsen. Gewoon doen en 
dat er gekeken wordt wat financieel het beste is in deze tijd. Niet naar mensen die er wonen. 

1 

Dat is meerdere keren gebleken, ook in communicatie over bv de sacramentskerk. (Schandalig hoe die staat 
te verkommeren). 

1 

Dat ons buurthuis gesloten werd stond bij voorbaat vast. 1 

Dat zou nieuw zijn. De gemeente meent dat de bewoners er voor hen zijn. 1 

De besluiten zijn al genomen voordat de buurt op de hoogte is gesteld. 1 

De besluitvorming over de komst van de MHV is 'doorgedrukt'. 1 

De betreffende wethouder heeft fouten gemaakt en het lijkt alsof ze al lang had besloten dat Novadic-
Kentron er zou komen. 

1 

De gemeente doet niets met de problemen en stuurt ons door naar de politie die zoals voornoemd andere 
prioriteiten heeft!!! 

1 

De gemeente doet toch waar ze zin in heeft. Als het bij de bewoners nee is, dan is het bij de gemeente ja. 1 

De gemeente heeft omtrent 'Jan Wier' laten zien dat ze bewoners niet serieus neemt, en al beslist voordat er 
anderen gehoord worden. 

1 

De gemeente heeft toch altijd het laatste woord. wat de gemeente wil gebeurt! 1 

De gemeente vraagt, wanneer er problemen zijn dit te melden! Dit gedaan! Doch er worden geen 
maatregelen genomen! 

1 

De gemeente zorgt er uiteindelijk toch wel voor dat bepaalde zaken worden doorgedrukt. 1 

De hele buurt is tegen de komst v.d. methadonverstrekking, naar mijn idee wordt daar niet echt naar 
gekeken. Hoezo komt zoiets in een woonwijk? Te bizar! 

1 

De inspraakprocedure voor Jan Wier was een wassen neus (burgerinspraak). Het lokatie-onderzoek onzin, 
stond al van tevoren vast en evt. "belastende"rapporten (over toenemende criminaliteit op oude locatie) zijn 
opzij geschoven. 

1 

De kerk is een doorn in ons oog. Helemaal aan het vervallen. 1 

De plannen zijn allemaal al geregeld en de bewoner mag een punt zetten achter de laatste zin. 1 

Dingen als 'losse stoeptegels' etc. pakken ze snel op. serieuze zaken als parkeeroverlast, inrichting wijk, 
opvang verslaafden / prostituees, nieuwbouw mag je wel input leveren maar wordt niets mee gedaan. 

1 

Discrepantie tussen politiek - burger. Voel mij niet vertegenwoordigd door de politiek. 1 

Discriminatie van psychiatrische patiënten, zoals deze enquête 1 

Doen alsof ze luisteren en iets anders beslissen. 1 

Doen altijd wat ze van plan zijn. 1 

Doen gemeenten nooit; is niet het eerste belang bij informeren. 1 

Doen toch wat ze willen. 1 

Doen waar ze zin in hebben. 1 

Doordat de Hoogvensestraat open ligt heb ik veel overlast. Als ik de gemeente bel is hier totaal geen begrip 
voor. Afgelopen week moest ik met mijn pak en nette schoenen door het nat geregende zand lopen omdat 
er geen loopplanken waren. 

1 

Doordat er geen reactie wordt gegeven op een klacht. 1 

Doordrukken van plannen, waar buurtbewoners terecht tegen protesteren. 1 

Doorgaans geen antwoord... of veel te laat. Zie 26. 1 

Drukken toch altijd hun plannen door. Weinig groen + speelgelegenheid voor kinderen. Weinig toezicht 
snelheidsovertreders. 

1 

Duurt even voor de gemeente reageert en de maatregelen zijn maar half genomen of niet! 1 

Duurt te lang voordat de gemeente iets doet. 1 

Een beetje zelfrespecterende gemeente plaatst geen Novadic-Kentron in een woonwijk en zeker niet in een 
woonwijk waar de 'klandizie' zelf al niet vandaan komt! 

1 

Een bewoner had 2 juni een brief gestuurd en had in november nog geen antwoord (parkeerbeleid). 1 



Nulmeting buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof                   Team Informatie- & Kenniscentrum/Gemeente Tilburg        104 

Een gemeente kiest per definitie altijd de weg die ze zelf willen bewandelen. 1 

Een voorziening als een psychiatrisch ziekenhuis hoort niet thuis in een woonwijk, maar in een groene 
omgeving buiten de stad. 

1 

eerst zijn er de plannen, dan worden de burgers geïnformeerd. 1 

Er gebeurt veel tegelijk en dat is niet allemaal even goed op elkaar afgestemd. Ook lijkt economisch belang 
te prevaleren en vraag ik me weleens af of de gemeente wel wil dat hier mensen wonen. 

1 

Er is heel veel druk op deze wijk. Parkeerdruk, veel nieuwbouw, etc. Bewoners uiten dit, maar het 
volbouwen van de buurt gaat toch door. 

1 

Er is hier een appartement gebouw neergezet midden tussen gewone laagbouw. Tientallen bezwaarmakers 
in de buurt, alles van tafel geveegd. het gebouw (14m hoog) ziet er niet uit. Op nr 77 (gewone woning) zijn 5 
zgn. studio's gemaakt Dat bevordert de leefbaarheid echt niet. 

1 

Er is wel toegezegd dat er iets aan de verkeersrichting en hardrijden gedaan wordt, maar niet duidelijk 
wanneer. (Gildebroedersstraat) 

1 

Er lijkt pas te worden geluisterd wanneer burgers echt stampij gaan maken en grotere georganiseerde 
protesten houden. Dat mag ook wel wat eerder. 

1 

Er moet bijv. eerst een klankbordgroep worden opgericht waar de gemeente niet meer om heen kan. 1 

Er wordt alleen naar het 'succes' gekeken en niet naar de nadelen van bv. stadsstrand. 1 

Er wordt keurig gereageerd maar verder wordt er niets aan gedaan!!! Dus had ik me de moeite kunnen 
besparen. 

1 

Er wordt nauwelijks gecommuniceerd. 1 

Er wordt niet altijd geluisterd of ze komen ook niet kijken. Beslissen veel achter hun bureau. 1 

Er wordt niet geluisterd naar ons en zo als boven reeds gemeld. 1 

Er wordt niet gereageerd. 1 

Er wordt niets gedaan met vragen van de bewoners. Alles ligt al vast, geen bemiddeling mogelijk. 1 

Er wordt niets gevraagd alleen maar medegedeeld! 1 

Er wordt te weinig info verstrekt en te weinig geluisterd naar bewoners. 1 

Er wordt te weinig naar de bewoners geluisterd. Alles is erg bureaucratisch. Opeens zijn er mannen op het 
pleintje bezig om planten aan te leggen, ik wist van niets. 

1 

Er wordt wel gereageerd maar de schuld ligt altijd elders. Er wordt weinig met klacht gedaan. 1 

Er wordt wel het gevoel gegeven van medezeggenschap, maar alles lijkt al te zijn bepaald. 1 

Er wordt wel van alles aangedragen door bewoners, maar niet of laat actie op ondernomen. 1 

Gaat de gemeente om inkomsten, niet om de belangen van de betaler. 1 

Gaat eigen gang en doet eigen zin. 1 

gebeurt weinig 1 

Geen bevredigende antwoorden op vragen. Bij het achterlaten van een terugbelnotitie word je niet terug 
gebeld. 

1 

Geen echte controle in onze straat. 1 

Geen inlevingsvermogen. Vinden bewoners maar zeurneuzen, nemen bewoners niet serieus. 1 

Geen inspraak in parkeerproblemen. 1 

Geen inspraak infrastructuur m.b.t. nieuwbouw de Werf. 1 

Geen inspraak. 1 

Geen reactie op mailtjes! 1 

Gemeente heeft zijn besluiten al genomen en draait deze niet terug voor de meningen van bewoners. 1 

gemeente luister niet goed. 1 

Georganiseerde infoavonden met partijdige (door de gemeente betaalde) voorzitter. Conclusies die niet 
overeenstemmen met de mening van het publiek. Er wordt niet ingegaan op argumenten. 

1 

Gevoel dat gemeente issues in de buurt niet altijd serieus in behandeling neemt, zoals: 1. Verkeersdrukte 
van m.n. vrachtverkeer in J.P. Coenstraat. 2. Protesten tegen drugs verstrekken Jan Wier. 

1 

gevoel dat je van alles wordt meegedeeld maar dat het eigenlijk al besloten is. 1 

Gevoel is er toch altijd, wordt niet goed uitgelegd waarom die keuze wordt gemaakt, wel dat er een keuze 
wordt gemaakt. 

1 

Heb het gevoel dat mijn mening er toch niet toe doet. 1 

Heeft zijn eigen plan en burgers moeten niet lastig zijn dan heb je hinder van ze. Dus is het voor mij dat de 
gemeente door handelen zelf door kan gaan met wat zij wil. 

1 

Hele wijk was tegen dit Novadic et voilà de gemeente doet het toch. Puur machtsmisbruik en betutteling. 
Schandalig! Wie wonen er nou in een wijk. De gemeente of wij? wie betalen belasting voor die wijk? Wij! Wij 
houden het mooi en leefbaar en wij mogen dus ook beslissen niet jullie!! 

1 
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Herinrichting van de Werf en haven werden in inspraakrondes besproken. Van inspraak bleek weinig, alles 
leek ongeveer vast te liggen. Inspraakronde leek mosterd na de maaltijd. 

1 

het beleid dat de gemeente wil uitvoeren wordt er toch doorgedrukt, wat bewoners er ook van vinden! 1 

Het duurt erg lang voor er iets veranderd. Bijvoorbeeld twee jaar geleden gevraagd om plastic verzamelpunt 
nu oktober 2013 een plasticbak. 

1 

het duurt lang voor ze reageren, dan is het meestal al opgelost of dingen zijn al definitief ondertussen zodat 
er geen verandering meer mogelijk is. 

1 

het gaat meer om de verhuurder van de kamers binnen 3 huizen (de huisbaas). 1 

Het hele verhaal van Jan Wierhof en drugsverstrekking. 1 

Het is dikwijls al geregeld voordat we iets weten. 1 

Het is het ongeloof hoe werkzaamheden in de Lanciersstraat zijn verlopen. Zo niet effectief en 
kostenverspillend. Ik kan dit niet begrijpen. Wel groot compliment hoe Piushaven nu wordt. 

1 

het lijkt erop of alle beslissingen nog steeds vanuit de stoel of vanachter het bureau al lachend worden 
genomen. de uitvoering en het nakomen van wat doorgegeven wordt strookt niet tot een goede 
voorziening. 

1 

Het parkeerbeleid moet niet veranderd worden. 1 

Iedereen is met zichzelf bezig. 1 

Ik denk dat de bewoners rondom Jan Wier reden hebben zich onveilig te voelen i.v.m. komst Novadic / 
Kentron. 

1 

Ik heb de indruk dat gesprekken met bewoners / buurt door gemeente pas hebben plaatsgevonden nadat 
een beslissing is genomen. 

1 

Ik heb de indruk dat wat de gemeente in haar hoofd heeft toch gebeurt. ik zie inspraakavonden dan ook als 
een verplichte procedure voor de gemeente en niet of nauwelijks resultaat voor de bewoners plannen staan 
vast en worden niet of nauwelijks aangepast 

1 

Ik heb het gevoel alsof er niks aan gedaan wordt en het steeds maar erger wordt. 1 

Ik heb het gevoel dat alles al beslist is voor wij het horen. 1 

Ik heb het gevoel dat de belangen van de horeca belangrijker zijn dan die van de bewoners. Het evenwicht is 
zoek. 

1 

Ik heb het idee dat er niet geluisterd wordt. Veranderingen worden doorgezet. 1 

Ik heb het idee dat gemeente m.b.t. Jan Wierhof toch het besluit al vast had staan, ondanks protest uit de 
buurtraad enz. 

1 

Ik heb over het algemeen geen goed gevoel over de gemeente. Zoiets van: ze vragen je mening over iets en 
doen dan hun eigen zin. 

1 

Ik heb vaak het idee dat grote bedrijven voor gaan. Wie gebruikt er nu een heipaal midden in de stad zodat 
woningen scheuren en scheefzakken? En vervolgens is de Piusstraat al ruim een jaar afgezet. Maak dat eens 
af! 

1 

Ik krijg geen reactie op mijn klachten over geluidsoverlast. Ook wordt er niets aan gedaan. 1 

Ik krijg het idee dat de gemeente toch al bepaald heeft hoe het gaat gebeuren. 1 

Ik merk er niets van het is al 30 jaar zo. De gemeente verhoerd elk tegeltje in de binnenstad om het zuipen te 
bevorderen maar geen blauw op straat. 

1 

Ik vind dat de gemeente bewoners niet altijd voldoende hoort, m.n. bij verschil van belangen. 1 

Ik vind dat onze buurtbewoners ook begrenst mogen worden. Ze krijgen geld voor speeltuinen, overleg Jan 
Wier etc. Omdat ze slim genoeg zijn, omdat ze net werk hebben. Ik vraag me af of bewoners van Broekhoven 
ook zo serieus genomen worden. 

1 

Ik vind de controle op wet- en regelgeving inconsequent. 1 

Ik zie nooit of bijna nooit een terugkoppeling hiervan. 1 

In verschillende voorgaande enquêtes heb ik suggesties gedaan. Hierop is nooit actie noch reactie gekomen. 1 

Ingrijpende plannen gaan gewoon door ondanks veel protest uit de buurt. 1 

Inspraak is 'gebakken lucht' en vooraf gemaakte plannen worden gewoon doorgedrukt. 1 

Inspraak leidt zelden tot verandering van de plannen. 1 

Inspraak mag, beleid staat grotendeels vast. -> Meer ruimte voor zelfverantwoordelijkheid te kiezen is niet 
participatie. 

1 

Ivm de lelijke flat waar ik nu op uitkijk. er wordt nu al maanden gevaarlijk hard tegen het verkeer ingereden. 
Prachtige bomen zijn vernietigd in de wijk. 

1 

jan Wier complex verhaal; lijkt meer op corruptie en proberen eigen belangen boven 
gemeenschapsbelangen te zetten. Beslissing was al genomen (achterkamertjespolitiek) voordat er 
informatie naar buiten komt. 

1 



Nulmeting buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof                   Team Informatie- & Kenniscentrum/Gemeente Tilburg        106 

je kunt niet met iedereen rekening houden. 1 

Klachten (zie boven) werden afgewimpeld. Onvoldoende info vanuit gemeente naar bewoners. 1 

Klachten over verkeersdrukte zijn er al jaren, wordt niets mee gedaan. 1 

Klachten worden niet altijd aangepakt. 1 

Klinkt heel cliché maar ze doen toch wat ze willen. 1 

Krijg de indruk dat ze slecht luisteren. 1 

Laat of niet informeren. 1 

Laks handelen. 1 

Lees de verhalen in wijkkrant over o.a. kerk, speelplaats, nieuwbouw en appartementencomplex en Novadic-
Kentron. 

1 

Lijkt alsof gemeente het maar 'gezeur' vindt en doet toch wat haar het beste uitkomt. 1 

Locatie Kentron komt er toch. En dat in een veilige wijk. 1 

Luisteren niet naar bewoners 1 

Luisteren niet! 1 

M.b.t. bouwplannen de Werf; de kerk/pastorie/klooster. 1 

Matig tot slechte manier van communicatie. 1 

Meestal word je voor een voldongen feit gesteld en kun je alleen achteraf nog wat proberen te veranderen 
of in te brengen. Bijv. Jan Wier gebeuren, verkeerscirculatie na nieuwe wijk. 

1 

Meeste zaken zijn al beslist, en hebben we geen inspraak. 1 

Minimale info. 1 

Na diverse vragen of meldingen geen reactie / antwoord vind ik niet netjes. 1 

Naaien hun eigen naad! 1 

Niemand komt vragen stellen. 1 

Niet adequaat met oplossingen voor de buurtbewoners, exploitatie van parkeerterreinen gaat boven 
leefbaarheid voor de buurtbewoners. 

1 

Niet voldoende informatie. 1 

Nieuwe verkeerssituatie zou minder verkeer geven in Prinsenhoeven. Zoals we al vermoedden, is dat niet 
waar. Meer verkeer, harder rijden, hulpdiensten met sirenes, etc. 

1 

O.a. door het lokaliseren van Kentron midden in woonwijk. Zijn veel mensen met honden in de wijk en er is 
geen losloopstrook of veld, waar dat in andere wijken wel het geval is. Straat is racebaan, staat nu bord 30 
km, wordt niet eens gezien door auto's. 

1 

Omdat de meesten niet willen luisteren. 1 

Omdat er niet altijd 'goed' geluisterd wordt naar de bewoners. 1 

Omdat er niet voldoende wordt geanticipeerd over met name parkeergelegenheid bij nieuwbouwprojecten. 1 

Omdat er niets aan het probleem wordt gedaan. 1 

Omdat er niks veranderd. 1 

Omdat er op klachten niet wordt ingegaan. 1 

Omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat ik na de veranderingen op Jan Wierhof deze enquête net zo positief 
invul als nu. Het lijkt erop dat de gemeente dat ingecalculeerd heeft. 

1 

Omdat hun idee toch voorrang heeft. 1 

Omdat niemand luistert. 1 

Omdat ondanks bezwaren de plannen op Jan Wierhof toch doorgaan. 1 

Omdat regelingen meestal toch al beslist zijn. 1 

Omdat voorgekookte politieke plannen met grote domme standvastigheid door moeten! Niks overleg, niks 
aanpassingen. 

1 

Omdat wij het gevoel hebben dat de beslissing vast staat en dit alleen een formele actie is. 1 

Omdat wij pas geïnformeerd worden als alles al afgewerkt is en wij what you see is what you get te horen 
krijgen. 

1 

Omdat ze alleen hun eigen zin doordrukken, geen eerlijk verhaal verkopen en niet willen ingaan op eerlijke 
suggesties van de buurtraad Armhoefse Akkers! Schande! 

1 

Omdat ze alleen maar brieven sturen wat er gaat gebeuren, er is nooit een brief zodat we mee kunnen 
denken. Zie 27. 

1 

Omdat ze hetgeen er besloten is doordrammen, nadat er zgn geluisterd is naar de bewoners. 1 

Omdat ze toch doen wat ze willen. Bureaucratie spat ervan af. 1 

Omdat ze toch niet luisteren. 1 

Omdat ze weinig doen met signalen over verkeersoverlast oude woonbuurt. Wij kunnen vaak amper met 
auto de wijk uit. Zwaar verkeer door woonbuurt, verkeerspalen worden eruit gereden. 

1 
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Omdat, ondanks ons bezwaar, de Koopvaardijstraat eenrichtingsverkeer werd met gevolg dat de St. 
Sebastiaanstraat een racebaan is geworden. Niet één controle geweest door politie!! 

1 

Ondanks de vele protesten zet de gemeente door met zijn plannen terwijl er alternatieven voorhanden zijn. 
Besluiten zijn vooraf genomen en kunnen niet meer worden aangepast. 

1 

Onjuiste info. besluiten worden door de strot geduwd. Ontwijkende info BenW. Vooral mevr. Frenk blinkt 
hierin uit. Voorbeeld: ontbrekende vergunningen brandweer. Vlg. Frenk nooit geen problemen, het 
tegendeel is waar. 

1 

Ontwikkelingen Jan Wier (weinig inspraak). 1 

Onze klacht wordt niet opgelost. 1 

ook bij het wijkbezoek wordt alles terug gelegd bij de burger, die het 'samen' moet doen. 1 

ook hier weer alles vanachter een bureau i.p.v. eens polshoogte te komen nemen. 1 

Ook hier weer bereikbaarheid. je zou laten zien dat je bewoners serieus neemt als je in contact blijft. Als je 
niets terug hoort voel je je niet serieus genomen. 

1 

Ook hier weer te laat antwoord en verder wordt er te veel gesteld, er is hier geen geld voor. 1 

Ook veel te late reactie en actie. 1 

Over bepaalde zaken is er gewoon geen inspraak. 1 

Over parkeergelegenheid. te veel vergunningen tegenover parkeerplekken. 1 

Overal hangt 'geen Novadic-Kentron in onze buurt' en toch komt het naar een kinderwoonwijk!!! 1 

Parkeer- en verkeersdruk wordt groter. 1 

Parkeerproblemen. 1 

Pas na aandringen is men bereid echt te luisteren naar verbeterideëen uit de buurt. 1 

Plan is beslist zonder rekening te houden met bewoners. 1 

Plannen die de gemeente heeft gaan toch door ondanks bezwaren vanuit omwonenden (zoals Jan Wier - 
drugsverslaafdenopvang). 

1 

Plannen Jan Wier gaan door. 1 

Plannen worden op gemeentehuis gemaakt en gaan toch door. Beloftes worden niet altijd waargemaakt. 1 

Plannen zijn vaak al definitief / weinig communicatie vooraf. 1 

Politiek spel / belangenverstrengeling 1 

Protesten hebben geen zin evenals meldingen van onvrede. 1 

Protesten tegen bep. zaken worden wel aangehoord, maar de voorgenomen plannen worden toch 
doorgedrukt. 

1 

Raadplegen van bewoners gebeurt vaker om ze rustig te houden. Als bewoners echt invloed willen hebben 
moeten ze een te hoge drempel nemen: activeren van de hele wijk. 

1 

Schijninspraak: Werf, Jan Wier, kerk/klooster 1 

Slecht luiterend oor. 1 

Slechte communicatie vanuit de gemeente. De wensen en ideeën worden niet meegenomen in de 
besluitvorming. 

1 

Slechte communicatie. 1 

Soms zijn er al beslissingen genomen en voor de vorm komen de bewoners nog aan bod. 1 

Te veel de eigen mening doordrukken. 1 

Te weinig info te laat over openbare ruimte rond woning de Werf. 1 

Trage reactie / actie. Vervallen stoep Loudonstraat bij kerk bijv. na half jaar nog niet hersteld. 1 

Uit betrouwbare bronnen weet ik dat het besluit om Jan Wier uit te breiden al lang vast staat. Uiteindelijk 
zullen ze er een andere naam aan geven en het 'oude' plan voor 90% gewoon doorzetten. 

1 

Uitblijven reactie. 1 

Uiteindelijk wordt er toch van alles bij Jan Wier geplaatst. 1 

Vaak 'n opmerking, dat plan of idee niet meer gewijzigd kan worden. 1 

Vaak zijn de plannen al gemaakt en al bijna in uitvoering voordat bewoners info krijgen. 1 

vanwege ontoelaatbare takkenherrie bij de zomerse festiviteiten. 1 

Veel bezwaren, veel klachten t.a.v. Jan Wier, toch gewoon door gegaan!!! Waarom? Financieel belang i.v.m. 
buurtverbetering Spoorzone. Probleem verplaatsen naar een top wijk is idioot! 

1 

Verhalen gehoord van mensen die met gezin tegenover Jan Wier wonen en dat ze bij klachten / overlast niet 
gehoord werden. 

1 

Verkeersproblemen worden onvoldoende aangepakt. 1 

Verschillende antwoorden op een herhaaldelijk gestelde vraag. 1 

Voor de veiligheid bij het fietsgedrag. 1 

vraag 26 1 



Nulmeting buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof                   Team Informatie- & Kenniscentrum/Gemeente Tilburg        108 

Wanneer het op een juridische kwestie dreigt uit te lopen sta je als burger met je rug tegen de muur. 
Telefonische meldingen worden niet gelogd; van eerdere meldingen weet de gemeente dan niets meer af. 

1 

Wat ik al zei. Het parkeren van auto's op de plaatsen waar wij een vergunning voor moeten hebben. Er 
wordt te weinig gecontroleerd. 

1 

We hebben al zo veel aangegeven. Gemeente doet niks. Wethouder heeft allang een akkoord met Jan Wier / 
Kentron. Er is helemaal geen onderhandelingsruimte. 

1 

We hebben inspraak maar ik heb het gevoel dat alle plannen al kant en klaar zijn. De inspraak is slechts 
schijn! 

1 

We hebben jááááren geleden al aangegeven dat er in onze straat iets moet gebeuren m.b.t. rommel / 
groenvoorziening én de eenrichtings'kant'. Is nooit echt iets mee gedaan. Cityring was er 'ineens' en wij 
kunnen vanuit onze straat geen kant meer op. Piusstraat in gaat praktisch niet i.v.m. fietsverkeer + 
voetgangers. 

1 

Weet niet waarom. 1 

Weinig aangetrokken van bezwaren Jan Wier. 1 

Weinig inspraak. 1 

Weinig terugkoppeling. 1 

Wel in de zin dat er geluisterd wordt, niet in de zin dat er ook daadwerkelijk zaken veranderen. 1 

Woon 45 jaar in Clercxstraat. Heb nog nooit een wijkagent gezien. 1 

Wordt laat gereageerd op meldingen. 1 

Wordt niet ingegaan op klachten, bomen worden zo maar weggehaald. 1 

Ze drukken hun plannen er toch wel door, ook als er weerstand is bij bewoners. Kijk maar naar Jan Wierhof. 
Drugspost komt er toch ondanks weerstand. 

1 

Ze luisteren niet naar de bewoners. 1 

Zeer eigenzinnig optreden, valse voorlichting. manipulatie, corruptie. 1 

zeer lange reactietijden en wanneer inlichtingen of informatie gegeven wordt over besluiten, dan zijn die 
besluiten officieus vaak al genomen! (Dus zonder inspraak!...) 

1 

Zie 21 + 24. 1 

zie 24 1 

zie 26 7 

Zie 26 1 

ZIE 26 1 

zie 26 en 21 1 

Zie 26, spreekt voor zich. Zie ook 29. Komt me bekend voor: bewoners willen participeren, meedenken, 
incasseren. Maar redelijke wensen worden met voeten getreden. 

1 

Zie 26. Als bewoner heb je nul invloed op procedures, politie treedt niet op, etc. Alleen parkeerwachters 
schrijven parkeerboetes uit aan vergunninghouders. 

1 

Zie antwoord vraag 26. de buurt wil deze concentratie niet en toch gebeurt dit. 'Voorgekookt beleid' van de 
gemeente, geen invloed. 

1 

Zie eerder. 1 

Zie hierboven. 1 

zie vraag 17 1 

zie vraag 26 1 

Zie vraag 26 1 

Zou graag zien dat ze zich meer zouden inzetten voor speelgelegenheden voor kinderen. 1 

Zwerfvuil, 's nachts gebeurt er van alles. 1 

Zwerfvuil, afval blijft. 1 

Totaal 274 
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Bijlage 19 Wat moeten de instanties doen om de problemen in de buurt aan te pakken? 

Woonomgeving (103 en 104) Aantal 

1. Geen concentratie van alle verslaafdenzorg op één locatie. 2. Hangjeugd beter controleren en overlast 
aanpakken. 3. Drugsdealen (ook aan onze buurtjeugd) harder aanpakken. 

1 

1. Open en eerlijke communicatie. 2. Zich aan gemaakte afspraken houden. 3. Lasten verdelen over de hele 
gemeente, ook de aanpalende dorpen. We vangen in de wijk al veel op: Jan Wier, jongeren villa, veel 
studenten, opvang jongeren en ouderen rondom 'casino', korsakovgroep. 

1 

1. Patiënten en kinderen voor elkaar beschermen door 'scheiding'. 2. Een ingang/uitgang voor 
patiënten/cliënten. 3. Registratie van cliënten die GGZ bezoeken. 4. Adequate bewaking (conform 
belastingdienst / Gemeentehuis etc. 

1 

Achter onze woningen is bamboe waar nogal eens in geslapen wordt. Het park moet opener worden zodat 
het overzichtelijker wordt. Meer controle door wijkagent. 

1 

Adequater optreden en eerlijk zijn. Belang van de burgers voorop stellen. 1 

andere plek kiezen! 1 

Besluit afblazen! 1 

Bestaande situatie beheersbaar maken en uitbreiding ergens anders realiseren. 1 

Bestemmingsplan wijzigen. Geen studenten, dit is een woonwijk geen campus. Stop ze maar in flats bij de 
universiteit. Sowieso: meer politie en hang camera op! 

1 

Beter spreiden over de stad! 1 

Betere geluidsisolatie in woningen Carré. Rondhangende mensen jan Wierhof 's nachts wegsturen. 
Parkeeroverlast Carré theater aanpakken zodat je als bewoner zelf nog kunt parkeren voor je huis. 

1 

Betrouwbare (open en transparante) informatie geven. En communicatie met wijkraad serieus nemen! 1 

Bewoners serieus nemen en volledigheid van informatie bij besluitvorming + bewoners betrekken bij deze 
besluitvorming. 

1 

Bewoners zouden m.i. toleranter moeten zijn en niet zo snel angstig zijn en problemen zien. Psychiatrische 
patiënten (waaronder verslaafden) zijn ook mensen die ergens behandeld moeten worden. In onze wijk kan 
dat m.i. prima! Er zijn in onze wijk veel mensen die er zo over denken. 

1 

Blijven luisteren naar wat de buurtbewoners vertellen over overlast / problemen en mogelijke oplossingen. 
Tweerichtingsverkeer. 

1 

Buurt serieus nemen ook als er moeilijke besluiten moeten worden genomen. Of van te voren nadrukkelijk 
aangeven dat buurt niet in te brengen heeft. In elk geval mensen niet voor de gek houden. 

1 

Communiceren, maar in een andere volgorde. Dus vóór de besluitvorming. Dit is de belangrijkste oorzaak 
van de onvrede. Aangezien het wezen van politiek nu eenmaal is dat dit nooit gebeurt, vrees ik dat het 
probleem niet wordt opgelost omdat het onomkeerbaar is. 

1 

Controle uitbreiden. 1 

Controlefunctie! + meldingen serieus nemen. 1 

Daarmee zijn we nu te laat. Jammer dat deze buurt vlakbij het centrum verloedert. 1 

De beheergroep moet meer van zich laten horen. Ik weet van zijn bestaan, maar inhoudelijk heb ik nog niet 
veel van ze gehoord / gelezen. Ik vind het positief dat gemeente d.m.v. bijvoorbeeld deze enquête een 
inventarisatie doet. Ik wil graag de uitkomsten van deze inventarisatie gepubliceerd zien! 

1 

De bewoners serieus nemen. 1 

De buurt rondom Jan Wierhof goed in de gaten houden en snel en adequaat reageren op meldingen / 
gevoelens van onveiligheid. 

1 

De buurt serieus nemen. 1 

De gemeente zou hun beslissing tot plaatsing van Novadic-Kentron moeten heroverwegen en daarna gaan 
spreiden. 

1 

De onderdelen van Novadic-Kentron niet in onze wijk vestigen. Wij hebben al voldoende. iedere wijk hoort 
een steentje bij te dragen (bv. Blaak - of waar Burgemeester zelf woont). Geen concentratie! Frenk is een 
drammer, ze wil gewoon niet luisteren en wil haar zin. 

1 

De st. Josephstraat zo maken vanaf Ringbaan Oost tot Heuvel dat er echt niet sneller dan 30 km gereden kan 
worden (en vergeet Tivolistraat niet!) Ook minder vrachtwagens! En zorgen voor minder verkeer m.n. 's 
nachts de bussen van 013 (die moeten over de Spoorlaan!) 

1 

De vestiging van GGZ Breburg moet verdwijnen uit de buurt. Heroïneverstrekking trekt de problemen juist 
aan. Niet doen dus!! 

1 

Decentraliseren. Eerlijk zijn. Openheid. Gebruik maken van buurtkrant om informatie te geven"over 
behandelingen enz. zodat er meer begrepen wordt. 

1 

Deze straat is (nog) betrekkelijk veilig gelukkig! 1 
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Dit is volledig afhankelijk van de toekomstig3e ontwikkelingen. Als blijkt dat de komst van Novandic Kentron 
zorgt voor onveilige situaties en verslechtering van de leefbaarheid van de buurt zal de gemeente moeten 
zoeken naar andere huisvesting van deze voorzieningen. 

1 

Doelgroepen met elkaar in contact brengen. Uitleggen wat er gebeurt, wat medische heroïneverstrekking 
betekent. Mensen informeren, angst wegnemen. 

1 

Drugsgebruikers horen niet thuis in een kinderrijke buurt maar buiten de stad. 1 

Duidelijk meldpunt en feedback op klachten. Tot op heden weinig problemen ondervonden van GGZ 
Breburg. 

1 

Echte problemen zijn er volgens mij niet. De overlast die ik ervaar komt m.n. door dronken mensen die 
vanuit de stad naar huis gaan en voor overlast / vernielingen zorgen. Ik heb zelf geen kinderen waardoor de 
komst van Novadic-Kentron me niet heel veel 

1 

Eerlijk en open communiceren. Niet alles op één plaats / plek in Tilburg concentreren. Geloofwaardig zijn. 
Dit onderzoek is óók achteraf!! Besluit ligt er al. 

1 

Eigen parkeerplekken op Carré, zodat je je auto kunt parkeren waar je ook voor betaald (abb.). 's Nachts 
toezicht / afsluiten Jan Wier speeltuin grasveld. 

1 

Er zijn geen problemen. 1 

Er zijn nauwelijks problemen in mijn beleving. 1 

Ervaar geen problemen en heb dus geen suggesties. Voor zover er in de buurt problemen er varen worden 
heb ik de indruk dat irrationele angst mede een rol speelt. 

1 

Ervoor zorgen dat zorg evenredig over de stad wordt verdeeld en niet wordt geconcentreerd bij Jan Wier! 1 

Frequent overleg. 1 

Frequent toezicht houden + speelplaats bij Jan Wier goed schoonhouden van gebroken glas, hulzen van 
joints en andere rommel. 

1 

Geen centralisatie van verslaafdenzorg in een woonwijk naast de speeltuin. Spreiding over de stad! 1 

Geen concentratie van GGZ Breburg activiteiten. Buren en/of buurtbewoners per brief of mail op de hoogte 
brengen  van veranderingen / verbouwingen. 

1 

Geen concentratie van psychiatrie en verslaving in onze mooie buurt. Jan Wier alleen is al genoeg en zorgt al 
voor overlast. 

1 

Geen concentratie. Ons serieus nemen. 1 

Geen medicinale heroïne en methadonverstrekking midden in een woonwijk en naast de enige 
speelvoorziening in de wijk. Beter en serieuzer omgaan met melding en mening van buurtbewoners. 

1 

Geen medische heroïne behandeling bij een speeltuin voor kinderen!! 1 

Géén Novadic-Kentron in het Jan Wier complex. In ieder geval geen methadon verstrekking. Terrein v.d. 
instelling in het Jan Wier complex omheinen! Ingang niet bij de woonwijk & speelvoorziening! 

1 

Geen stapeling van verslavingszorg in een woonwijk! Kijk naar andere steden, dat gaat altijd fout! Novadic-
Kentron is een onbetrouwbare partij als het om deze info gaat! 

1 

Gemeente: Eerlijke, heldere informatie geven over de voortgang van de plannen. GGZ: Bereikbaar zijn voor 
klachten en deze z.s.m. verhelpen. Politie: laten controleren van Jan Wierparkje en binnenplaats Carré. 
Allen: Problemen en klachten niet bagatelliseren. 

1 

GGZ Breburg: patiënten buiten de muren van Jan Wier niet aan hun lot overlaten (vooral alcoholisten). 
Algemeen: geen methadonverstrekking in woonwijk. 

1 

GGZ en Novadic verhuizen naar een locatie aan de rand van de stad. Óf dat de gemeente nog eens goed kijkt 
naar het vlekkenplan en niet centraliseert maar volgens afspraak decentraliseert! 

1 

Goed in de gaten houden!! 1 

Goed kijken en luisteren naar hoe andere gemeenten omgaan met verslaafdenzorg en luisteren naar welke 
keuzes zijn gemaakt en niet 'achteruit' beslissen -> keuzes maken en dan deze goedpraten, daar lijkt het hier 
op. 

1 

Goed naar de bewoners luisteren, nauw contact houden. Vaak gezicht laten zien. 1 

Goed overleg met buurtbewoners (is meer dan wijkvereniging of beheersgroep). 1 

Goed overleg met beheersgroep. Aangedragen problemen serieus benaderen. En adequate reacties hierop 
geven. 

1 

Goede afspraken maken over verschillende onderwerpen en deze nakomen. 1 

Heb meer last van hardrijders dan van drugsgebruikers. 1 

Heel goed blijven monitoren wat komst van Novadic-Kentron met zich meebrengt en ook besluiten te 
stoppen / naar andere oplossingen te zoeken indien het overlast veroorzaakt, -> niet te lang aanzien / 
gedogen! 

1 

Heroïnebehandeling op andere locatie. 1 

Heroïneverstrekking op een andere locatie. Snelheidscontroles Nieuwe Bosscheweg. 1 
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Het besluit t.a.v. de inhuizing van Novadic/Kentron herzien en m.n. terugkomen op het besluit te komen tot 
een grote concentratie van verslaafdenzorg in een woonwijk. 

1 

Het stoort me dat in de enquête speciaal gekeken wordt naar kinderen onder de 18. Ik denk dat juist voor 
jong volwassenen de wijk onveiliger is. Deze groep bevindt zich ook later op straat en zal ook eerder lastig 
gevallen worden dan kinderen die naar een vriendje of sportclub gaan. 

1 

Ik denk dat een dergelijk onderzoek als dit een stap in de goede richting is. En nogmaals veel meer toezicht 
op straat. Ook overdag!! 

1 

Ik ervaar geen problemen. 2 

In de buurt wonen veel aardige, ruimdenkende mensen. GGZ / Gemeente zijn wel erg laat met het tonen van 
betrokkenheid. Misschien moet u nu deze vraag niet bij de buurt leggen zonder eerst de hand in eigen 
boezem te steken? Nadenken over het eigen democratisch gehalte (Dhr. Fijnaut?) 

1 

In een goede buurt geen instantie plaatsen waar beveiliging en camera's voor nodig zijn zodat het toch een 
leefbare buurt blijft. Dit is de omgekeerde wereld en gang van zaken. 

1 

In ieder geval meer verlichting bij speelplek en parkje zodat er goed zicht is op wat er gebeurt. 1 

Klachten van bewoners serieus nemen. 1 

Luisteren 1 

Luisteren / verantwoordelijkheid nemen / handhaven. 1 

Luisteren naar bewoners. 1 

Meer aandacht voor de mensen die geen klachten hebben. Niet alleen reageren op hysterie. 1 

Meer bewaking en politie op straat en meer controle. 1 

Meer controle / maatregelen tegen inbraken en berovingen. Wonen Breburg zou complexen beter 
inbraakwerend moeten maken. 

1 

Meer controle + bewoners en hun zorgen serieus nemen. Drugsgebruik leidt nu eenmaal tot overlast. 1 

Meer controle van politie en GGZ. Veel meer straatverlichting - slecht in wijk. 1 

Meer controle, geen drugs Jan Wier 1 

Meer controles fout geparkeerde auto's. Controleren op loslopende honden en bekeuren. 1 

Meer de straat opgaan, ook 's nachts. 1 

Meer surveillance van politie, m.n. in het Pelgrimspad. Flitspalen aan de Nieuwe Bosscheweg, er wordt veel 
te hard gereden. Zorgen voor voldoende parkeerruimte. 

1 

Meer toezicht. Goede verlichting in park Jan Wier en graag méér openheid groenstrook grenzend aan de 
achterkant v.d. huizen J.v.Beverwijkstraat / park. De bamboe woekert maar door!!! en bomen (eik bijv. die 
er niet hoort) en struiken geven vooral 's avonds een zeer onveilig gevoel. Pak de tekening van het aan te 
leggen park (ca. 1995) er maar eens bij en zie hoe het nu verwilderd is. 

1 

Meldingen korter opvolgen door klachten serieus te nemen. 1 

Met de heer Fijnaut om tafel, hij is buurtbewoner en expert. 1 

Minder stiekem. 1 

Naar mijn idee zou het goed zijn als er persoonlijk contact mogelijk is met mensen aan wie methadon wordt 
verstrekt. Dat zou een hoop angst wegnemen. 

1 

Naast beheergroep, die - naar ik aanneem - veiligheid in algemene termen  / beleid bewaakt, een aantal 
praktische maatregelen. Zoals meer verlichting langs groenvoorzieningen van het Breburgterrein; 
surveilleren als het donker is. 

1 

Niet aan mij om dit op te lossen! 1 

Niet alle probleemgevallen concentreren in een woonwijk, graag spreiden. Ouderenzorg GGZ in de buurt 
moeten laten. 

1 

Niet alle probleemgroepen op één locatie in de stad vestigen. Plaatsen van camera's. Bewoners eerlijk en 
tijdig informeren. 

1 

Niet overdrijven, wel bewoners erbij betrekken. 1 

Niet zo'n grote concentratie 'medische heroïnebehandeling en één wijk. 1 

Niet zoveel regelen (regels / borden). Meer patrouilleren. 1 

Niet zulke grote concentratie van deze doelgroep plaatsen in een woonwijk met kinderen omdat de 
verhouding scheef groeit. 

1 

Normaal beleid voeren!! Niet de grootste klagers hebben altijd gelijk! Niet de harde schreeuwers als leidraad 
nemen. 

1 

Novadic-Kentron (heroïnebehandeling) moet weg uit deze buurt. Ik mis de vraag: "Wat is veranderd sinds 
andere patiënten van Jan Wier in de buurt erbij zijn gekomen?" Antwoord: Mijn kinderen spelen niet meer in 
de speeltuin bij Jan Wier. Voetballen gaat ook niet, ze vinden het onveilig. Nu steken ze de Ringbaan over om 
in de wijk Armhoef te spelen. Dit vind ik als moeder heel oneerlijk en riskant. 

1 

Novadic-Kentron elders vestigen. Alle signalen en verzoeken van bewoners serieus nemen en tijdig volledige 1 
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informatie verstrekken i.p.v. politieke spelletjes spelen. 

Novadic-Kentron zorg niet in een woonwijk plaatsen!! Simpel dus!! 1 

Novadic Kentron en andere verslavingszorg niet in een woonwijk concentreren. Er wordt gedaan alsof er 
wordt geluisterd, maar uiteindelijk blijkt alles al beklonken te zijn. Ze zouden onze zorgen serieuzer moeten 
nemen. 

1 

Novadic kentron niet volledig breed hier vestigen. 1 

Novadic / Kentron ergens anders onderbrengen, beslist niet in het centrum. Meer politie in de buurt vanaf 
do-avond t/m zo-avond i.v.m. overlast uitgangsgebied. Studentenhuizen St. Josephstraat hoek Gerard de 
Bondstraat bevelen onderhoud te plegen. Vervuiling en verpaupering studenten verpleegstersflat in 
weekend in de gaten houden. Vandalisme! 

1 

Open en eerlijke communicatie. 1 

Overdag patiënten in het oog houden zodat ze geen problemen veroorzaken. 1 

Overleg plegen en besluiten handhaven. 1 

Parkeervergunningtijd weer terug naar 02.00 uur! De methadonverstrekking en de noodbedden maar voor 
vijf jaar in deze wijk en dan weer nieuwe locatie zoeken! (Of als uit evaluatie blijkt dat het allemaal wel mee 
valt pas blijven). 

1 

Permanente verkeerscontrole nw Bosscheweg. Flitspaal terug of camera's o.i.d. Er wonen hier zoveel 
gezinnen met kleine kinderen. Niet terug naar jaren tachtig (dodelijk ongeval voor de deur). 

1 

Plannen terugdraaien Novadic. Een wijkagent die zichtbaar is, geen kantoorklerk. Bewoners écht serieus 
nemen en bevragen op wenselijk e en mogelijke ontwikkelingen. 

1 

Probleem te hard rijdende auto's: duidelijkere borden (snelheid) langs de weg. Meer controle? 1 

Project Novadic / Kentron niet door laten gaan in Jan Wierhof. De andere buurtproblemen i.v.m. verkeer e.d. 
kunnen eventueel aangepast of verholpen worden. 

1 

Signalen van de buurt serieus nemen. Goed eerlijk en bijtijds overleg. 1 

Snel op incidenten reageren. Cohesie buurt stimuleren. 1 

Surveilleren rondom de flat, Jan Wier en de parkeerplaats achter st. Josephstraat en dan m.n. 's nachts in het 
weekend als veel studenten thuis bij hun ouders zijn. Inbraken gebeuren voor de flat vaak. 

1 

Surveilleren. 1 

Terugkomen om besluitvorming. 1 

Toegeven dat dit géén goed besluit is geweest en gewoon terugdraaien. Jan Wier al 25 jaar in woonwijk is 
voldoende! 

1 

Transparant communiceren over voornemens! 1 

Vaker surveilleren, zwervers en ongure types aanspreken dat ze zich niet in de speeltuin / speelhuisje mogen 
begeven. 

1 

Veel meer controle, politie, aanpak verloedering parkje, optreden tegen openbaar drugs dealen. 1 

Veel toezicht houden, strenge veiligheidseisen voor Jan Wier, heroïneverstrekking verhuizen. 1 

Veel, heel veel controle en contact houden. 1 

Vooral in juiste proporties zien. Ik zelf ervaar geen problemen. de protesten van buurtbewoners staan mij 
eerlijk gezegd nogal tegen. Wij wonen in een prachtige buurt waar m.i. niets aan de hand is. Het stuit mij 
tegen de borst dat enkel de aanwezigheid v. psychiatrische patiënten of hangjongeren of studentenhuizen al 
als een probleem wordt benoemd. 

1 

Voorkomen dat verslaafden rondhangen in buurt, maakt het onveilig voor kinderen. Overlast 
muziekcentrum 013 aanpakken: overnachten in auto tegen gaan, troep opruimen. 

1 

Wat verkeersoverlast ( te hard rijden) betreft, flitspalen terug. Parkeerproblematiek teruggeven aan 
Interpolis (althans financiële plaatje, Interpolis betaald onze parkeerkaarten). 

1 

We hebben geen problemen. 1 

We worden voldoende geïnformeerd. De angst van de omwonenden is groot, onwil komt daarbij!!! Niet van 
ons. 

1 

Weg met de verslavingszorg uit een woonwijk. Dat is vragen om problemen. Er dus niet aan beginnen!! 1 

Zie opmerkingen boven (21, 24, 28, 29): Inspraak geen formaliteit laten zijn. Sneller reageren met politie ter 
plekke in geval van een serieuze melding. Vaker surveilleren. 

1 

Totaal 131 
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Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) Aantal 

'Op' havendijk betere verlichting. 1 

's Nachts meer controleren bij Carré vooral bij goed weer in weekend. En auto's met mensen achter het 
stuur met teveel drank op. Komen uit 013. 

1 

 Waarschuwen alleen leidt mijns inziens niet tot het gewenste resultaat. Daadwerkelijk uitvoeren. 1 

Heel erg helder communiceren. Adequaat optreden bij overlast en daarover goed communiceren. Adequaat 
optreden bij overlast en daarover goed communiceren, de melder wordt op de hoogte gesteld over 
afhandeling klacht. Cleanteam van gebruikers / cliënten GGZ Breburg en Novadic om de troep in de buurt op 
te ruimen. Open dag organiseren voor de buurtbewoners. 

1 

1 x per kwartaal / 6 maanden avondje hoe staat het in de wijk ervoor. Evalueren van wat er is geweest, 
melden van wat er gaat komen. 

1 

1. Meer toezicht in de wijk. Politie is weinig zichtbaar voor ons. 2. Parkeeroverlast aan Ringbaan Oost is 
overdag groot. 3. Rijbaan direct naast parkeerplaats zorgt voor onveilig en agressief verkeersgedrag. 
(Ringbaan Oost). 

1 

1. Strengere controle en sancties bij overtreding. 2. Zichtbaarheid vergroten; sociale controle. 1 

Aangiftes serieus nemen en ook naar aanleiding van aangiftes daadwerkelijk onderzoek plegen en eventuele 
daders vervolgen via rechter. 

1 

aanpakken van genoemde klachten 1 

Aantal studentenhuizen in de wijk beperken om verval van de huizen en overlast tegen te gaan. 1 

Aanwezig zijn en blijven luisteren naar de bewoners. En de evt. klachten serieus blijven benaderen. Tot nu 
toe zijn de meeste bezwaren gegrond gebleken! 

1 

Aanwezig zijn. 1 

Actie ondernemen las er gebeld wordt. 1 

Actief aanwezig zijn in de buurt; voorkomen van onheil. 1 

Actief worden 1 

Actiever en frequenter actie ondernemen. 1 

Actiever waarnemen, zichtbaar zijn, in overleg treden met buurtbewoners en bovenal de coffeeshop in de 
Koopvaardijstraat sluiten. 

1 

Adequate controle wijkagenten 1 

Af en toe bike-politie laten surveilleren en de buurten heeft volgens mij een preventief effect. 1 

Alert blijven. Als er problemen zijn deze serieus nemen en niet bagatelliseren. Veel blijven communiceren. 1 

Alert zijn, attent zijn. Signalen serieus nemen en goed communiceren. 1 

Allereerst even contact opnemen met A. Hopmans Tel. 013-5906953. Dank u bij voorbaat. 1 

Alerter zijn op de op- en aanmerkingen die ze binnenkrijgen. 1 

Alles wat te maken heeft met verslavingsbehandeling uit de wijk halen! Als ik met mijn kleinkinderen naar 
het parkje wil bij Jan Wier, kunnen ze er vaak niet spelen omdat een junk op een schommel zit. Ik zelf loop 
ook een straatje om als ik een verslaafde / verwarde man/vrouw tegen kom. Ze kunnen elk moment ook 
agressief worden. De uitzending van Zembla 14 november heeft me ook niet een veiliger gevoel gegeven. 
GMB verslaafden kunnen niet genezen. Zijn draaideurverslaafden. 

1 

Als er meldingen komen, optreden. En dan terugkoppelen naar de melder, Maar de persoon die melding 
aanneemt geeft het allemaal wel door maar echt actie zie je nooit. Er moet echt een terugkoppeling komen. 
Ook als het probleem niet kan worden opgelost. 

1 

Als er overlast is die serieus nemen. Met de bewoners in dialoog blijven en ze goed informeren. 1 

Als ze net zoveel zouden surveilleren als de parkeerwachters zou iedereen zich wel bedenken voordat hij iets 
strafbaars zou doen. 

1 

Andere keuzes maken! 1 

Antonie van Diemenstraat -> vanuit mobiliteit onveilig: -> persoonlijk: aanrijding, -> diverse aanrijdingen. 1 

Beheergroep waarborgt geen continu veiligheid in de buurt. Meer handhaven, toezicht Korte heuvel / P. 
Vreedeplein. Geen fietsverkeer in voetgangersgebied, geen scooters-brommers. Meer duidelijkheid 
parkeren voor buitenlanders. Bewoners gebied/bewonerskaart, snappen buitenlandse bezoekers 013 niet. 

1 

Bekeuren van desbetreffend verkeer. 1 

Bereikbaar zijn als het nodig is. 1 

Bestrating - bloembakken renoveren. Beter onderhoud. Verkeer controleren. Woning hoek Clercxstraat 
Piusstraat bekijken. 

1 

beter luisteren en adequaat reageren; buurtbewoners weten ook iets en zijn de beste kenners van de wijk. 1 

Beter luisteren, goede controle, meer blauw op straat. 1 
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beter toezicht houden op publiek dat de horeca verlaat van ca. 01.00-05.00 uur. Ook optreden tegen 
'schreeuwers'. 

1 

Betere controle. 2 

Betere en logische verkeersroutes in wijken i.p.v. onduidelijke stukken opgesplitste straat delen. Vooral met 
al de bouwwerkzaamheden in de wijk. 

1 

Betere informatie. Mensen meer betrekken. 1 

Betere samenwerking. Geen woorden maar daden. 1 

Betere weg / stoep Lanciersstraat. Betere schoonmaak op straat. 's Nachts meer controle op uitgaande jeugd 
-> veel vandalisme. Betere / meer parkeervoorzieningen voor bewoners. 

1 

Bewoners informeren en betrekken bij zaken die directe leefomgeving aangaan ( en dan dus wel serieus 
i.p.v. formeel cosmetisch). Professionele mensen op sleutelposities inzetten en de huidige prutsers op een 
zijspoor (liefst zonder wachtgeld). 

1 

Bewoners serieus nemen en redelijke wensen bekrachtigen. Politieke belangen secundair maken. 
Gemotiveerde bewoners niet uitputten en daarmee demotiveren. 

1 

Bewoners serieuzer nemen, ogen niet sluiten voor de overlast, meer surveilleren en handhaven / iets doen. 
Niet 'wegwuiven'. De overlast komt bij de bewoners in de buurt, niet op het kantoor van de ambtenaar. 

1 

Bewonersopmerkingen en -klachten serieus blijven nemen en behandelen. 1 

Blijf in contact met bewoners: goed informeren / uitleggen, neem signalen serieus. Zorg voor goede / snelle 
opvolging als een probleemsituatie ontstaat. 

1 

Blijven communiceren met bewoners en zo nodig snel actie ondernemen. 1 

Blijven controleren en aanspreken / ingrijpen. 1 

Blijven informeren over lopende zaken / ontwikkelingen. 1 

Boetes hondenpoep. 1 

Borden hangen dat er gecontroleerd wordt i.v.m. ongure mensen. DNA spray hangen! 1 

Burgers serieus nemen en luisteren. 1 

Burgers uit wijk inzetten als burgerwacht in Moerenburg. Veel dump van afval en 'hangjongeren'. Ik ga bv 2 x 
per dag (met de hond) naar Moerenburg en zou graag met bv een pasje iets meer gezag krijgen. Idee?? bel 
rustig 06-51510132. 

1 

Buurt is niet gebouwd / ingericht om veel verkeer door te sluizen naar het centrum, zeker geen 
vrachtverkeer. Verlichting aan en parkeerwachters, wijkagenten zichtbaar in de wijk. Ga door met 
ontwikkeling van onze wijk. Wij leven hier erg prettig. 

1 

Buurtpreventie misschien? 1 

cameratoezicht 1 

cameratoezicht + meer politie tijdens nacht 1 

Cameratoezicht + schoonmaken in Galeipad. 1 

Communicatie met buurtbewoners, misschien zelfs opleiden van buurtbewoners hoe om te gaan met 
dronkenschap en verslaving. Buurtwacht opzetten. 

1 

Communiceren, maar dat gebeurt al. 1 

Controle en mensen eerst eens horen i.p.v.directe actie. Met elkaar dus in gesprek!! Elkaar eerst begrijpen 
en dan evt. afspraak maken. Sancties kunnen altijd nog!   

1 

Controle Jan Aartestraat bij het nachtleven in het weekend (sluitingstijd horeca). Hier gebeurt veel, zoals 
vechtpartijen en vandalisme! 

1 

dat de politie beter attent moet zijn op wat er in de buurt gebeurd. 1 

Dat ze die verslaafden maar ergens anders moeten doen. Bijvoorbeeld bij de mensen die bij de gemeente dit 
hebben verzonnen want dat zijn mensen die niet in de buurt van de post wonen. 

1 

De bewoners serieus nemen! Goed luisteren, goed communiceren. 1 

De bewoners serieus nemen. Er niet direct vanuit gaan dat men de problemen van 'de stad' niet inziet en 
niet wil meedenken naar oplossingen! 

1 

De boel in de gaten houden en hangplekken opheffen. 1 

De brug bij Zomerlust omzetten naar fietsbrug. Hogere verkeersdrempels. De wijk eenrichtingsverkeer 
maken. 

1 

de buurtbewoner blijven informeren en serieus nemen in hun vraag. De inzet nu is goed. Er is met veel zeer 
uit het verleden nog af te rekenen. Succes gewenst! 

1 

De gemeente / GGZ Breburg hebben de taak om niet alleen rond Jan Wier maar meer in de hele wijk 
veiligheid te waarborgen. Zij hebben nl. deze situatie gecreëerd. 

1 

De gemeente kan meer naar speelplekken kijken nu heeft ze alleen oren naar de parkeerplekken (geld). Hoor 
van veel oma's dat ze altijd uit de wijk moeten voor speelplek. Politie veel meer zichtbaar op straat. 

1 

De heroïneverstrekking niet in een woonwijk plaatsen. Niet in de Armhoefse akkers, maar ook niet in een 1 
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andere woonwijk. 

De illegale kamerhuur van studenten aanpakken. Dit geeft veel meer overlast dan patiënten van Jan Wier. 1 

De medische heroïnebehandeling is nog maar kort geleden verhuisd. Hierdoor kunnen wij nog geen goed 
oordeel geven over veiligheid en mogelijke veranderingen hierin. 

1 

De muziektent bij evenementen verder weg te zetten. 1 

De oorzaak van het probleem aanpakken, i.p.v. de gevolgen van het probleem. 1 

De opvang annuleren! 1 

De overlast is er vooral 's avonds en 's nachts. Ik heb gemerkt dat wanneer politie over straat loopt alles veel 
rustiger is. 

1 

De parkeerplaats bij Aldi voor klanten niet voor Interpolis medewerkers. 1 

De plannen heroverwegen. Zorg verplaatsen naar de omgeving van ziekenhuis. 1 

De politie zou in uniform met herkenbare auto's moeten rijden. Bij onderzoek na een inbraak zou, zoals b.v. 
in Belgie, een politiebusje als mobiel kantoor op de P.D. moeten staan. Dan komen er automatisch mensen 
zich melden met wat ze gezien hebben. 

1 

De politie zou zich meer moeten laten zien. 1 

De politie zou zich moeten richten op criminaliteit en minder op boetes uitschrijven. 1 

De problemen harder aanpakken of verplaatsen. 1 

De problemen rondom Jan Wier verplaatsen zich eigenlijk nooit naar mijn straat. Ik kan daarom niet altijd 
even goed antwoorden. Zo ook hier. 

1 

De strook langs het kanaal zou zo moeten worden dat je hond daar los mag lopen. We wonen hier zo mooi 
en zo'n eind weg maar je hond mag nergens los lopen. 

1 

De vrachtwagens die voor horeca komen staan uren voor het appartement veel overlast te lang buiten staan 
van containers. 

1 

Dichter bij de mensen staan. Minder het zgn. algemene belang (is eigen belang) vooropstellen. Luisteren. 1 

Die kunnen niet in de buurt opgelost worden. De zaken moeten beter over de stad verdeeld worden. 1 

Direct actie ondernemen bij meldingen. Verwijderen van bankjes uit park t.o.v. Jan Wier en langs Ringbaan 
Oost (parkje). Plaatsen van verlichting in parkje langs Ringbaan Oost e.d. 

1 

Direct de oorzaak onderzoek als er een melding komt van onveiligheid. Vooral handhaven van 30 km zone in 
de wijk en dit controleren. 

1 

Directer reageren op klachten en werkelijke actie ondernemen. 1 

Dit is een goed initiatief; proactief zijn en bewoners serieus nemen. 1 

Dit lijkt mij een goed begin! Bewoners moeten ook zelf aan de bel trekken als er iets mis is of als er een 
onveilig gevoel heerst. 

1 

Dit soort enquêtes digitaal doen. het is niet zo ingewikkeld om een database op te zetten met e-
mailadressen. Zo kun je mensen uitnodigen om mee te doen aan enquêtes, maar ze ook op de hoogte 
brengen van belangrijke dingen in de buurt. Mensen zonder e-mail gewoon papieren variant in de bus 
blijven doen. 

1 

Doorgaan met de beheergroep: participeren. Focussen op belang van kinderen + ouderen bij problemen. Het 
is een fijne wijk met draagkracht ook voor Novadic. En verder 'Als ieder nou zijn medicijnen inneemt voor ie 
de deur uitgaat (naar behoefte) ... helpt 

1 

Doorgaan zoals het nu gaat. Naar alle partijen luisteren. En niet vergeten dat we in een grote stad wonen 
met alles wat erbij hoort. In deze wijk zijn geen noemenswaardige problemen. 

1 

Drugs, hangjeugd bij ouderen, beter onderhoud van de straten en trottoirs en onkruid opruimen. 1 

Drugsvoorziening buiten bebouwde kom plaatsen bijv. vgl. Skaeve Huse. 1 

Duidelijk zijn / keuzes maken en uitvoeren. Zorgen dat er een oplossing komt voor de kerk. De kinderen 
serieus nemen! 

1 

Echt luisteren naar de bewoners. Goed handelen. 1 

Echt rekening houden met de belangen v.d. bewoners en niet zo die van Novadic / Kentron. De beheergroep 
moet echte invloed hebben en is nu teveel alleen een 'klankbord'. 

1 

Een aanspreekbare buurt agent. 1 

Een burger-wijkbeheerder aanstellen, een soort wijkvertegenwoordiger die in betreffende zaken altijd als 
spreekbuis wordt uitgenodigd in een vroeg stadium. 

1 

Een duidelijk meldpunt. 1 

Een eind maken aan de verkeerschaos in de Galjoenstraat. Parkeerregeling houden zoals die nu is. 1 

Een enquête als deze vind ik goed. Ik denk dat het belangrijk is te blijven kijken hoe het gaat in de buurt en 
extra waakzaamheid door politie kan geen kwaad. 

1 

Een keer luisteren naar de bewoners en die dan ook serieus nemen. 1 

Een paar keer extra surveilleren doet wonderen voor het onderbuikgevoel. 1 
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Een wijkagent laten patrouilleren. Niet speciaal hier maar gewoon standaard overal. 1 

Een wijkagent op straat en niet achter het bureau. 1 

Een zero-tolerance beleid binnen een bepaalde straal rondom Jan Wier hanteren en naleven. 1 

Eenrichtingsverkeer in de Pelgrimsweg. parkeren door medewerkers Interpolis verhinderen. Gedrag ouders 
m.b.t. parkeren bij school proberen te beïnvloeden. 

1 

Eens controleren op hardrijders en overtreders van het eenrichtingsverkeer, naast controle op het fout 
parkeren (dat gaat goed!). 

1 

Eens meer 's avonds en 's nachts de parkjes, bankjes, hoeken en plaatsen controleren door politie waar zich 
deze mensen ophouden of slapen. 

1 

Eens vaker door de buurt fietsen en waar het nodig is de mensen op hun gedrag aanspreken. Dus 'meer 
blauw op straat'! 

1 

Einde aan politiek spel / belangenverstrengeling en décentralisatie zorg i.p.v. céntralisatie!!! 1 

Enerzijds luisteren & serieus in gesprek gaan. anderzijds duidelijk maken dat zwakkeren ook in goede wijken 
een plek verdienen. Tot 1,5 jaar geleden woonde ik bij Jan Wier. Politie en GGZ reageren niet adequaat. 

1 

Er boven op zitten als er iets gebeurd en flink aanpakken. 1 

Er zijn betere locaties dan Jan Wier. 1 

Er zijn geen grote problemen die de bijzondere aandacht van deze instanties vereisen. Het monitoren van 
aangiften van criminaliteit bij de politie is meer dan voldoende naast adequaat optreden bij incidenten. 

1 

Er zijn geen problemen aan deze kant van de Ringbaan waaraan de politie iets zou moeten doen. Is anders 
voor mensen aan de kant van Jan Wier. 

1 

Er zijn geen problemen. 1 

Extra controle politie. 1 

Extra toezicht wanneer de medische heroïnebehandeling plaatsvindt, voor / tijdens / na. 1 

Frequent met beheergroep of andere vorm van bewonersgroep om de tafel. Dit overleg serieus nemen, 
evenals de inbreng van bewoners. Meteen tot actie overgaan vanuit belang van bewoners wanneer situatie 
daar om vraagt. 

1 

Gebied met cameratoezicht uitbreiden naar omliggende wijken van het centrum. 1 

Gedegen analyse maken, van meet af aan belanghebbende burgers erbij betrekken, transparant en eerlijk 
zijn. 

1 

Geen 'uitnodigende' plaatsen in een woonwijk creëren als bijv. op ons plein. De bankjes zijn gezien de 
afstand van het centrum, een goedkope + makkelijke plaats om te drinken en drugs te gebruiken en te 
hangen. Meer surveilleren. 

1 

Geen heroïnepost in een omgeving waar veel kleine kinderen wonen en bij scholen. 1 

Géén huurwoningen / studentenwoningen, meer parkeerplaatsen + garageboxen, hogere / meer drempels. 1 

Geen idee. 1 

Geen mening. 1 

Geen Novadic Kentron a.u.b. Nee. 1 

Geen opvangcentrum maken. 1 

Geen problemen in de buurt maar ik ben tegen de komst van Novadic! 1 

Geen prostituees en/of drugsgebruikers in een seniorencomplex laten wonen of toe laten! 1 

Geen prostituees in flat waar hoofdzakelijk ouderen wonen. Glasscherven opruimen St. Josephstraat. 
Parkeerproblemen oplossen en duidelijk aangeven waar wel en niet geparkeerd mag worden. 

1 

Geen toevoegingen aan huidig beleid. 1 

Geluidsoverlast bij evenementen aanpakken. 's Nachts actief patrouilleren van politie is straten rond 
uitgaansgebied (o.a. Jan Aartestraat). 

1 

Gemeente en politie moeten goed aanspreekbaar zijn als er concrete problemen / klachten zijn. 1 

Gemeente moet alles veel leefbaarder houden, Snoeien bomen en struiken of weghalen waardoor het 
overzichtelijker rondom woningen wordt. Politie veel meer aanwezig. Surveilleren! 

1 

gemeente moet het eigen beleid handhaven. Idem politie. En zo snel mogelijk regelen dat de vuilcontainer 
op huisadres wordt geleegd. 

1 

Gemeente zou erg goed moeten bekijken hoe het met de verkeersveiligheid is gesteld, open staan voor 
mening / idee van bewoners. Lanciersstraat aan eind van Hoogvensestraat naar links toegankelijk maken 
voor autoverkeer, zodat je makkelijker de wijk uit kunt zonder overbodige kilometers te maken. En je niet 
langs drukke scholen hoeft te rijden, weg langs Panta Rhei is niet te doen! 

1 

Gespreksavonden houden met de bewoners. 1 

Gewoon alle drugs uitbannen óók bij Jan Wier! 1 

Gewoon zo doorgaan. Ik kan alleen maar positief over hun zijn. 1 
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Gezicht laten zien. 1 

GGZ Breburg en politie doen hun werk. Gemeente kon een betere bestemming zoeken voor deze mensen. Je 
hoeft ze niet uit een wijk te halen, maar zet ze dan aan een rand van een wijk en niet zo dichtbij dat er veel 
mensen bang worden voor hun veiligheid. 

1 

GGZ Breburg en politie moeten toezicht serieus blijven nemen. De kwestie is nu actueel, maar hoe gaat dat 
in de toekomst als de aandacht verslapt omdat het goed of beter lijkt te gaan? 

1 

GGZ instelling verplaatsen naar plek in de buurt van ziekenhuis. Dit soort instellingen hoort niet thuis in 
centrum van stad. 

1 

Goed in contact staan met elkaar. Maar géén heksenjacht. 1 

Goed in overleg blijven en niet gek laten maken door bewoners die op alle slakken zout leggen. 1 

Goed luisteren naar de bewoners en er iets mee doen. Inspraakavonden / informatiebrieven, alles is al klaar 
en uitgelegd. De plannen worden niet gewijzigd door inspraak. De schijn ophouden dat is echt heel lang om 
zo met mensen om te gaan. 

1 

Goed luisteren naar de wijkbewoners die er vlakbij wonen en met deze opmerkingen iets doen 1 

Goed onderhoud. Duidelijke verkeersregels + bewaking. Informatieverstrekking zo houden! 1 

Goed toezicht door de politie en contact onderling en met de burgers houden. 1 

Goede communicatie. 1 

Goede controle / goed overleg. 1 

Goede handhaving v.d. orde rondom het Jan Wierhof. Met daarbij een straal van ca. 1,5 km in acht nemend, 
zodat de overlast zich niet naar de rand van onze wijk verplaatst. 

1 

Goede transparante informatie verstrekken en een open dialoog. Bewoners mee verantwoordelijk maken 
voor een zorgzame samenleving! 

1 

Goeie verlichting! Melding maken! Snoeien groen/bosrand. Buurtwacht! Buurtvergadering / zelf alert zijn! 1 

Groenstrook aan Ringbaan Oost onderhouden en zwerfvuil opruimen. 1 

Handhaven verkeersregels -> controleren. Meer toezicht houden. 1 

Handhaven wat is afgesproken! 30-km controle! 1 

Handhaven! 1 

Handhaving, we leven in een geweldig land maar het ontbreekt aan handhaving op alle niveaus. 1 

harder aanpakken 1 

harder optreden 2 

harder optreden en niet van laat maar zitten en we kijken nog wel een keer. 1 

Heb jaren op de Edisonlaan gewoond, daar nooit iets gehoord over Novadic-Kentron (en ook geen overlast 
gehad), veraast me dat dat voor Jan Wierhof zo anders is. Tip: bereikbaarheid en parkeren rondom sommige 
plekken verbeteren. Bijv. bij coffeeshop. 

1 

Hebben wij een wijkagent? 1 

Heel de GGZ / Novadic verplaatsen. Ik vind dat deze mensen een te grote afstand hebben tot de 
maatschappij om midden en een woonwijk te wonen of behandeld te worden. En ook nog eens een wijk 
waar veel kinderen wonen. 

1 

Heel graag plaatsen van verkeersdrempel of verhogen van de bestaande, er zijn er twee. 1 

Hekwerk plaatsen in brandgangen. Veel verlichting op straat. Fysieke aanwezigheid van politie. 
Inbraakprobleem serieus nemen i.p.v. blijven roepen dat de wijk zo veilig is. 

1 

Herinrichting straat. Stoppen met drugsverstrekking. Geen suggestieve vragenlijsten rondsturen. 1 

Het biketeam van de politie regelmatig iedere dag door de wijk, het Jan Wierhof en de omliggende parken 
alsmede het nieuwe Piushavengebied laten fietsen en controleren. 

1 

Het contact met de wijkorganisatie niet verwaarlozen. 1 

Het hele proces rond Jan Wier moet volledig over gedaan worden en dan op een eerlijke manier en zonder 
leugens en bedrog van de gemeente Tilburg, want dit is een afschuwelijk schandaal! Zet er een fatsoenlijke 
wethouder op die weet waar het over gaat en vooral eerlijk is !! Doe dit probleem niet af met lapmiddelen 
van een burgemeester. Een suggestie, breek met Novadic/Kentron een subsidie verslindend orgaan!! 

1 

Het uitgevoerde plan, Koopvaardijstraat eenrichtingsverkeer is een gedrocht. dat lokt de vele overtredingen 
uit, waardop niet wordt gecontroleerd door politie. Niet nagedacht. Koopvaardijstraat t/m kruising weer 
herstellen naar 2 richtingverkeer. Logisch en iedereen tevreden. 

1 

Het weer inzetten van een wijkagent. En vaker in de wijk rondrijden of controleren. Vooral luisteren naar de 
bewoners wat er gebeurd in de wijk. 

1 

Hoge mate van alertheid bij calamiteiten vertonen. Surveilleren (vrijblijvend) of met de fiets door de wijk, 
prettig om ze te zien ook al is er geen onrust. 

1 

Hondenuitlaatplek Vendelierstr. Tamboerkade wordt hondenpoep beter opgeruimd en de hondjes mogen 
even loslopen. vele buurtbewoners zijn hiervoor deze plek. 

1 
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I.v.m. hard rijden eenrichtingsverkeer of drempels. 1 

Ik ervaar geen problemen! 1 

Ik ervaar geen problemen, behalve parkeerproblemen in mijn buurt. 1 

Ik ervaar geen problemen. 1 

Ik ervaar geen problemen. Hooguit overlast van hondenpoep op het plein. Terwijl er eigenlijk geen honden 
uitgelaten mogen worden. Meer controle is gewenst. 

1 

Ik ervaar nu geen problemen en hoop dat het zo blijft. 1 

Ik heb er geen last van, maar heb wel met de mensen te doen die er naast wonen. 1 

Ik heb veel last van openliggende straten. Dat het eens een keer wordt afgemaakt, want het maakt 
verkeerssituaties voor mij en de kinderen erg onveilig. 

1 

ik kan zo niets bedenken. 1 

Ik krijg de indruk dat wij niet mee hoeven te doen, want wij horen niet bij de straten die genoemd worden. 
Wel heb ik te maken gehad met vernielingen aan de auto en op de parkeerplaats is veel zwerfvuil, vooral in 
het weekend. 

1 

Ik vind dat de problemen goed aangepakt worden. 1 

Ik vind het al goed. Fijn dat de politie 's avonds af en toe langsrijdt. 1 

Ik woon aan de Werf en ervaar dat in het geheel niet als de buurt van Jan Wierhof. Advies: eerlijk 
communiceren zonder verborgen agenda en emotie serieus nemen. En blijven communiceren! 

1 

Ik woon in een flat en in ons gangetje is een paar keer binnengekomen, waardoor insluipers in de tuinen van 
de bewoners van de Tivolistraat zijn gekomen. dat heb ik gelezen op het papier dat in de gang hangt. Zelf 
voel ik me nog steeds veilig. 

1 

Ik zie geen problemen behalve dat buurtbewoners ervan uit gaan dat er problemen komen! Er zijn nu ook 
cliënten van GGZ Breburg op straat, daar stoor ik me ook niet aan!! 

1 

Ik zie weinig of geen politie in mijn straat komen. Verlichting in de straat zou al een veiliger gevoel geven. 1 

Ik zie weinig problemen in de buurt. 1 

ik zou het niet weten. Het is hier prima. 1 

In contact blijven met elkaar. 1 

In contact blijven. Ook met individuele burgers. 1 

In de Antonie van Diemenstraat wordt sinds de bewoning van de Werf veel en hard gereden door 
bestemmingsverkeer. Het nemen van verkeersmaatregelen (eenrichtingsverkeer invoeren) in de Antonie van 
Diemenstraat. 

1 

In de buurt van Jan Wier vaker surveileren. in onze straat weinig overlast. 1 

In het weekend hebben we dikwijls stappers die overlast veroorzaken of vernielingen. 1 

In het weekend meer mensen inzetten vernielingen tegen te gaan. 1 

In mijn straat (Dunantstraat) zijn geen problemen voor zover mij bekend. 1 

In onze wijk ervaar ik geen problemen, maar ik kan me voorstellen dat dit voor bewoners rondom Jan 
Wierhof anders ligt. 

1 

In open dialoog met de buurt. Wethouders die niet deugen binnen houden en goede wethouder à la 
Moorman sturen. 

1 

Info over beheergroep. Nooit van gehoord. 1 

Informeren, communiceren, beheren, handhaven, optreden, luisteren en doorpakken. 1 

Intensievere surveillance door politie. Betere / eerlijkere informatievoorziening. Open dag GGZ Breburg met 
informatie wat ze precies doen. 

1 

Invoer blauwe zone voor het parkeren van auto's in wijk Armhoef. 1 

Is niet nodig, geen problemen. 1 

Kentron niet plaatsen. 1 

Klachten serieus nemen en met concrete oplossingen komen. 1 

Koffieshop Koopvaardijstraat sluiten. Snelheidsbeperkende objecten Koopvaardijstraat. 1 

Koffieshop verplaatsen naar buiten de stad. Is oorzaak van bijna alle overlast (verkeer tegen richting in, te 
hard rijden, rondhangende mensen, dealende mensen, etc.) 

1 

Koffieshops uit binnenstad c.q. woonbuurten verhuizen naar industrieterrein. 1 

Koopvaardijstraat 2richtingverkeer maken, mensen beboeten die tegen het verkeer inrijden, niet teveel 
studentenhuizen (of jongerenhuizen) in een straat of buurt. Cityring opheffen, hierdoor gaan doden vallen. 
doorgang politie, ambulance, brandweer is bij drukte niet mogelijk. 

1 

Kwetsbare mensen in kleine ruimtes. Kamers laten verhuren in een drukke straat geeft veel overlast i.v.m. 
ander dag/nachtritme, drankgebruik, gillen. Geeft veel overlast maar ook onveilig gevoel i.v.m. ruzie etc. 

1 

Laat in de avond bv vanaf 24.00 uur meerdere keren patrouilleren tot ca. 3.00 uur. Daarna is de hangjeugd 1 
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wel naar huis. 

Lanciersstraat herinrichten (meer drempels / versmallingen etc). Parkeerbeheer strenger laten optreden (ze 
laten de auto's voor de Triangel met rust, ook zonder kaartjes). Noot: de Triangel is afgebrand maar nog 
steeds open! 

1 

langs gaan bij café de Triangel, kijken naar veiligheid van het gebouw en de praktijken die ze daar uitvoeren. 
Parkeergelegenheid verbeteren door bonnen uit te schrijven vanaf 16.00 uur tot 's avonds. 

1 

Lantaarnpalen zetten in het parkje tegenover de kantoren van de gemeente of banken weghalen. 1 

Ligt eraan over welke problemen je het hebt. 1 

Lik op stuk beleid en terg communiceren naar de buurt. 1 

Luisteren 1 

Luisteren en helpen door enige reactie. 1 

Luisteren naar bewoners en daar ook naar handelen. Verkeersveiligheid vergroten in St. Josephstraat door 
snelheid eruit te halen d.m.v. bv versmallingen (bloembakken). met de uitkomst van deze enquête iets doen. 

1 

Luisteren naar bewoners en dan pas actie ondernemen i.p.v. andersom. 1 

Luisteren naar de bewoners!! 1 

Luisteren naar de bewoners!!! 1 

Luisteren naar de buurtbewoners. 1 

Luisteren naar de meerderheid van de buurtbewoners en niet kost wat kost eigen plannen doorduwen. 1 

Luisteren naar de mensen!! 1 

Luisteren wat er gezegd wordt. En de stoep waar de mensen op lopen eens goed leggen anders breken de 
mensen nog eens de heup of  de benen. 

1 

Luisteren, communiceren, mensen benaderen op veranderingen. actie - reactie. 1 

Maak je zichtbaar, ga eens in gesprek met willekeurige bewoners. Neem elke uiting van klachten serieus ook 
al kan er niet direct iets aan gedaan worden. iedereen wil graag gehoord worden ... u ook!! 

1 

Meer 'blauw' op straat! 1 

Meer 'blauw' zichtbaar op straat. Opener communicatie over problemen in de buurt. 1 

Meer aan verkeersveiligheid doen, jaren 30 wijk met veel bestemmingsverkeer. 1 

Meer aandacht en betere afstemming bewoners. 1 

Meer aanwezig zijn in de straat. 1 

Meer aanwezigheid en beter afstemmen. 1 

Meer aanwezigheid van de politie zou al kunnen helpen. 1 

Meer afvalbakken plaatsen (bij zitbanken!). Strenger optreden bij negeren vergunningsvoorwaarden 
stadsstrand (ook en vooral na 20.00 uur). Handhaven of vergunning weigeren! 

1 

Meer bewaking, patrouilleren. 1 

Meer blauw in de wijk ter controle 1 

meer blauw op straat vooral 's avonds 1 

Meer blauw op straat, camera's op diverse punten, zwaarder straffen, komen als er gebeld wordt (politie), 
iemand die wat te melden heeft (diefstal enz.) afhandelen en niet zeggen via de PC (internet) kunt u alles 
kwijt! 

1 

Meer blauw op straat, meer controle door medemens. Deze wijk ligt volgens mij niet in de buurt van Jan 
Wier. 

1 

Meer blauw op straat. 1 

Meer blauw op straat. Wijkagent. 1 

Meer boetes uitdelen voor hardrijden en tegen de richting in rijden i.p.v. op de Ringbanen auto's die 3 km te 
hard rijden te bekeuren. Piushaven is een racebaan dus een gevaar voor groot en klein! 

1 

Meer contact / uitleg / aanbellen. Vraaggestuurd in plaats van aanbod gedreven. 1 

meer controle - surveilleren 1 

meer controle 1 

Meer controle 1 

Meer controle en gewoon eens bij de gewone burgers aanbellen en een praatje maken en bakje koffie 
drinken. 

1 

Meer controle en meer de klachten van de mensen serieus nemen! 1 

Meer controle in de buurt door meer in de buurt te lopen of te rijden en dan vooral 's avonds laat en 's 
nachts. 

1 

Meer controle in de wijk. Zeker op agressief rijgedrag en diverse ongure types. 1 

Meer controle in het weekend. 1 

Meer controle langs het kanaal waar de hangjongeren drugs / alcohol gebruiken en tot 's nachts muziek 1 
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draaien. 

Meer controle m.n. onder viaduct Havendijk. 1 

Meer controle op gebruik alcohol/drugs in opvallende en onopvallende surveillance van de politie. Verbod 
gebruik staat vermeld in APV. BOA of politie kan handelen. 

1 

Meer controle op straat, ook 's nachts. 1 

Meer controle parkeerwachters en wegsturen voor onze carport door politie. 1 

Meer controle tijdens stapnachten om luidruchtige jongeren in toom te houden. Wij incl. ons kind worden 
regelmatig wakker. 

1 

Meer controle van hondenbezitters op het opruimen van poep, zeker rond school en kinderopvang. Ik geloof 
niet dat verder de problemen groot zijn hier. 

1 

Meer controle vooral in nacht- en avonduren. 1 

Meer controle. 2 

Meer controle. Goed kijken naar rijroutes in de wijk, drempels? 1 richtingsverkeer in veel straten!! 1 

Meer controleren. wegsleepregeling maken (dit i.v.m. de parkeerproblemen / overlast) Rommel: vaker 
schoonmaken; zeker na grote evenementen zoals de kermis. Alleen de stoep wordt gedaan, alle rotzooi 
onder auto's blijft liggen. 

1 

meer controleren 1 

Meer controleren en handhaven. 1 

Meer controleren op al het gespuis dat hier woont nl. Schutsboomhof. Geluidoverlast, dealen en al het 
gespuis wat daar op af komt. Dubbel parkeren, fout parkeren. Er worden bijna nooit bekeuringen gegeven. 

1 

Meer controleren. 1 

Meer de neus laten zien. Aanbellen bv. Zie vraag 28. 1 

Meer door de wijk gaan 's avonds - 's nachts en de wijkagent mag zich ook wel eens voorstellen. 1 

Meer doorheen rijden. 1 

Meer drempels, meer controle, strenger optreden. 1 

Meer eenrichtingsverkeer. 1 

Meer en betere controles (hierbij te denken aan verkeer). Buurt openstellen voor de buurtbewoners t.a.v. 
het verkeer en niet van Tilburgse binnenstad af te sluiten zoals door de gehate cityring nu gebeurt; en het 
inconsequente eenrichtingsverkeer in de vele straten. 

1 

Meer fysiek aanwezig zijn (proberen escalatie / problemen te voorkomen i.p.v. acteren op meldingen). 1 

Meer handhaving / onderzoek bij adressen waar veel verloop is van bewoners / horeca. Toezien op spoedig 
verloop bouw. Bijv. bouwput Koningsplein ligt al lang stil, daardoor langer overlast. 

1 

Meer in de buurt controleren. Zeker in het weekend. 1 

Meer kijken naar sluipverkeer, overlast parkeren medewerkers Interpolis, te hard rijden in wijk. Veel 
vrachtverkeer!! 

1 

Meer parkeergelegenheid. Meer toezien op de verkeersregels m.n. eenrichtingsverkeer. 1 

Meer patrouilleren. 1 

Meer patrouilles in de wijk. 1 

meer politie 1 

Meer politie aandacht. 1 

Meer politie bij het Schutsboomhof en opladen en meenemen. 1 

Meer politie en beveiliging op straat vooral 's avonds! 1 

Meer politie op straat. 2 

Meer Politie rond 013 's avonds. 1 

Meer politiecontrole op straat. 1 

Meer politiecontrole. 1 

Meer rondkijken in de wijk vooral 's avonds. 1 

Meer surveillance op uitgangsavonden. 1 

Meer surveillance. Bewoners beter voorlichten over gezamenlijke initiatieven om inbraak tegen te gaan. 1 

Meer surveilleren. Troep opruimen. Hondenbezitters bekeuren als ze hun hond uitlaten op speelweides of 
poep niet opruimen van hun hond, want dat is vaak! het is geen gemakkelijke taak om bij te sturen zonder 
machtsvertoon. 

1 

Meer surveilleren. Uitrukken bij aangiftes / meldingen. De verantwoording nemen i.p.v. van Jan Wier intern 
doorschuiven naar politie extern zodat er per saldo niets gebeurt. 

1 

Meer toezicht houden 1 

Meer toezicht houden. 1 

Meer toezicht, betere benadering bewoners, controle op verkeersovertredingen (snelheid, door rood licht 1 
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rijden). 

Meer verkeerscontroles (vooral te hard rijden en eenrichtingsverkeer). Meer straatafval verwijderen. 1 

Meer voorlichting organiseren, omdat veel mensen inhoudelijk niet weten waar 'het over gaat. Ik wél, werk 
zelf in verslavingszorg maar merk dat veel mensen vol 'vooroordelen' zijn. 

1 

Meer wijkagenten 1 

Meer wijkagenten op straat. 1 

Meer zichtbaar / aanwezig zijn! 1 

Meerder malen een enquête houden en daadwerkelijk iets doen met de resultaten. Iemand persoonlijk 
onderzoek laten doen bij mensen thuis, praten levert meer info op. 

1 

Meldingen serieus nemen en opvolgen. 1 

mensen die een hond hebben een brief sturen dat ze de hondenpoep moeten opruimen / of andere mensen 
daarop aanspreken. 

1 

Mensen die om wat voor reden dan ook minder toerekeningsvatbaar zijn, moet je niet midden in een 
woonwijk opvangen. 

1 

Mensen die regelmatig aan drank, drugs zitten uit huis halen. 1 

Mensen rijden heel hard door de Tivolistraat. Regelmatig drugs / alcoholgebruik na sluitingstijd in Tivolipark. 1 

Mensen serieus nemen. En ook foutparkeerders in de Galjoenstraat bekeuren, parkeerwachters mogen dit 
nu niet. 

1 

mensen wijzen op de eigen verantwoordelijkheid als buurtbewoner. 1 

Met mensen in gesprek gaan. Kop koffie met elkaar drinken en goed luisteren welke problemen er concreet 
zijn. Passende oplossingen zoeken. Goede en relevante informatie verschaffen. Dit alles met regelmaat en 
niet eenmalig doen! 

1 

Met tijden zichtbaar aanwezig zijn. 1 

Mij als bewoner zijn geen specifieke problemenbekend. Wel zou ik gemeente / politie de tip willen geven om 
het bestemmingsverkeer / verbod op de Oisterwijksebaan te handhaven / controleren of de 
(verkeers)borden weg te halen. Dit is heden een 'lachertje'. Snap wel dat dit absoluut geen prioriteit heeft. 

1 

Mijn grootste probleem is parkeren in de wijk, veel drukte weinig plaats. (Ik woon in de Cornelis 
Speelmanstraat) 

1 

Minder naar een auto kijken die 10 minuten te lang op een plaats staat, maar naar de verlichting op fietsen 
die het niet doet! 

1 

minder parkeervergunningen verstrekken per adres en in de avond / nacht meer controle. 1 

Minstens 10 agenten continu door het cafégebied laten rijden. Vooral niet naast elkaar laten rijden 
(tussenruimte minstens 110 meter) en een busje wat zo komt als het nodig is (2 minuten). 

1 

Misschien zouden agenten meer per fiets door de wijk kunnen rijden, je signaleert dan sneller iets. 1 

Misschien meer blauw op straat. 1 

Misschien meer surveilleren. 1 

N.v.t. ik vraag me af waarom wij deze vragenlijst krijgen. Jan Wierhof is niet in directe omgeving; we hadden 
er zelfs nog niet van gehoord, dus ook geen last van. 

1 

Naar mijn idee gebeurt dat op dit moment goed. 1 

Nauw contact met buurt houden. Misschien 1x per jaar thema avond houden om onderwerpen te bespreken 
met de buurt. 

1 

Niet alleen luisteren maar ook enkele (of meer) adviezen gebruiken. Bewoners idee geven dat er naar hen 
geluisterd wordt. 

1 

Niet centreren van probleemgroepen. Kleinschalige zorg bieden. Zeker niet in een buurt met veel gezinnen 
en naast een v.d. weinige speelplaatsen. 

1 

Niets het is goed zo. 1 

Nog transparanter worden en meer anticiperen. 1 

Nogmaals: berichtgeving altijd eerlijk en volledig! 1 

Novadic-Kentron afdeling niet plaatsen en deze woonwijk met veel kinderen! 1 

Novadic-Kentron in buitengebied plaatsen dus niet in een woonwijk. 1 

Novadic-Kentron niet in het centrum van een stad plaatsen. 1 

Novadic-Kentron weg te laten. 1 

Novadic-Kentron weren uit onze buurt! Betere parkeermogelijkheden scheppen! 1 

Novadic / Kentron elders plaatsen. 1 

Novadic Kentron is te vrijblijvend. Alleen een AA-vorm werkt. Men weet het al lang maar men is te slap. Laat 
mensen werken en opknappen met doelen in het leven die opgelegd worden of zelf aangegeven worden. 
Het wordt één grote brij, want er wordt niets opgelost!!! 

1 
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Novadic Kentron op een industrieterrein plaatsen. Meer surveilleren. 1 

Novadic Kentron verbannen uit de wijk!! 1 

Novadic Kentron verhuizen. Scherper toezicht op drugsdealen onder spoorbrug Hoevense kanaaldijk. 
Toezicht rondhangende / drinkende Polen op fietspad. 

1 

Novadic op een locatie plaatsen waar geen/minder overlast verwacht wordt door omwonenden, b.v. 
industrie terrein. 

1 

nr. 137 aanpakken i.v.m. activiteiten voornoemd. 1 

O.a. ondergrondse afvalinzameling. 1 

Ons probleem is de bereikbaarheid, mede door de Ring. Wij moeten veel omrijden willen we ergens komen. 
Ook thuiskomen kost veel extra tijd. 

1 

Ons serieus nemen!!! 1 

Op de eerste plaats de bankjes weghalen op het Klipperplein i.v.m. hangjongeren en drugsgebruikers. het is 
anders niet veilig voor de kinderen. Meer surveilleren. 

1 

Op de hoogte blijven, af en toe snelheidscontrole, stoplichten kruising Hoevense Kanaaldijk - Bosscheweg 1 

Op dit moment niet nodig. 1 

Op gezette tijden regelmatig controleren in onze wijk. Waardoor men steeds up to date is om maatregelen 
te nemen! Cameratoezicht?!?!! 

1 

Op het Klipperplein de banken en het kleine speeltuintje weghalen. Veel bewoners zijn hier voor. 1 

Op het Klipperplein lantaarns (licht) bij de banken en het speelhuisje! 1 

Open communiceren. 1 

optreden 1 

Optreden tegen hangjongeren. 1 

Opvang van heroïnegebruiker buiten de stad! 1 

Overlast 's nachts. Overlast Nieuwste school: Aandringen op beleid t.a.v. deze overlast. Klachten worden 
gezien als incidenten. 

1 

Overleg met bewoners en échte inspraak! 1 

Overleg met de woningbouwvereniging om ongewenste bewoners de huur op te zeggen. Ook een betere 
toelating hanteren. 

1 

Overleg plegen met commissies van bewoners. 1 

Parkeerbeleid zo laten als het nu is en betere wegwijzer zodat er geen zwerfverkeer meer in de wijk / straat 
komt. 

1 

Parkeeroverlast aanpakken. (Door Interpolis, Rabobank en ABN-AMRO). Toezien op dronken jonge Polen in 
pension die rondlopen. Zwerfrommel op straat (Aldi). Geen Novadic-Kentron in wijk met veel jonge kinderen 
die buiten spelen. 

1 

Parkeeroverlast. Te hard rijden. Sluipverkeer. Speelgelegenheid voor kinderen. Zwerfvuil (bij containers 
Aldi). 

1 

Parkeerprobleem aanpakken! 1 

Parkeerprobleem Pasteurstraat, 's avonds geen plaats. Drukke onveilige St. Josephstraat, wordt aan gewerkt 
volgens mij. 

1 

Parkeerproblemen en rommel op straat oplossen. Onderhoud plegen. Overigens geen van mijn opmerkingen 
hebben betrekking op Jan Wier. Hier hebben wij geen last van. 

1 

Parkeervergunning. Daadkrachtig zijn t.o.v. blijvend zeurende buurtbewoners. 1 

Parkeervergunningen en meer paaltjes op straathoeken (Loudonstraat / Pelgrimsweg) 1 

Parkeervergunningen i.v.m. Interpolis -> massaal in wijk parkeren. gesprek E&A over de te parkeren auto's -> 
bij Aldi op parkeerplein. Rondhangende junks / alcoholisten etc. in hele wijk en parken rondom Jan Wier. 
Meer surveillance i.v.m. hondenpoep overal en nog véél meer. 

1 

Parkeervergunningstelsel per direct invoeren zodat buurtbewoners kunnen parkeren. De kerk dwingen het 
gebouw te onderhouden zodat er geen glas meer naar beneden valt. Onkruid wieden; dit staat in de 
openbare ruimte 50 cm hoog. genoemde stoep herstellen. 

1 

Parkeervoorziening aanleggen. 1 

Parkeren beter beheren. 1 

Parkeren beter reguleren. Overlast door buurtbewoners aanpakken (studenten in dit geval). Huiseigenaren 
aanpakken die hun huis en tuin totaal laten vervallen en niet openstaan voor overleg. 

1 

Patrouilleren 1 

Permanente buurtsurveillance en optreden tegen overlast plegers. 1 

Personeel van Interpolis een eigen parkeerterrein geven zodat de bewoners 's avonds de auto niet moeten 
ophalen een paar straten verder op. 

1 
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Plaatsingsbeleid flats Pasteurstraat e.o. Maak me zorgen dat daardoor wijk te snel achteruit gaat de 
komende jaren. 

1 

Plastic- / glascontainers niet in een woonwijk! 1 

Plekken minder aantrekkelijk maken door bijvoorbeeld bankjes te verwijderen, genoeg lantaarnpalen te 
plaatsen en actief te surveilleren. 

1 

Politie laten controleren op handhaving van de verkeersregels. 1 

Politie meer aanwezig! (Zichtbaar!) 1 

Politie meer patrouilleren vooral 's avonds en 's nachts tussen 3 en 6 uur. 1 

Politie op straat zichtbaar. Om het parkeerprobleem op te lossen: campers - bedrijfsbussen op een aparte 
parkeermogelijkheden. 

1 

Politie toezicht op auto en huisinbraken vergroten! Drempel om te melden verlagen. Ik weet van 7 personen 
uit de straat dat auto-inbraak heeft plaatsgevonden. Vraag me af wie dit wel heeft gemeld? Politie is denk ik 
onvoldoende (makkelijk) bereikbaar, me 

1 

Politie: beter bereikbaar en zichtbaar. Gemeente: minder log. 1 

Politie: zo af en toe door de wijk (straat) om hangjongeren weg te sturen. Gemeente"parkeerprobleem in 
straat blijft een probleem ivm aldi. Kan vaak mijn auto niet in mijn straat parkeren. Voor zwerfvuil, 
prullenbakken plaatsen bij Aldi Doornbossestraat. 

1 

Praten met individuen. Tips en raad geven over omgang met patiënten die op straat lopen en hoe huizen en 
andere eigendommen veiliger kunnen. Verhalen achter patiënten delen wellicht. 

1 

preventief zichtbaarder zijn 1 

Proberen met elkaar in gesprek te blijven. 1 

Problemen zien te voorkomen. Communiceren / voorlichten 1 

Problemen? Valt allemaal reuze mee. 1 

Regelmatig bijeenkomsten organiseren als er zich een incident heeft voorgedaan. Zaak bijv. als een (poging 
tot) inbraak. Heb dit eenmaal meegemaakt n.a.v. inbraak bij buren en deze preventieve actie vond ik zeer 
nuttig. 

1 

regelmatig door de wijk rijden en blijven luisteren naar de mensen. 1 

Regelmatig politie rondlopen in de buurt. 1 

Regelmatig surveilleren door politie. Zwerfvuil tijdig opruimen. 1 

Regelmatig surveilleren. 1 

Regelmatige controles. Ook bij het nachtvissen aan de Piushaven. 1 

Regelmatiger politie of andere gezaghebbende toezienden op straat. Op uitgaansavonden mogen ook  vaker 
geluidsovertreders aangesproken worden op hun gedrag. 

1 

Regels rond horeca handhaven. (muziek buiten, reclameborden op de stoep en op straat) 1 

Rondhangende jongeren 's avonds beter in de gaten houden. Buurt rond Stuyvesantplein heeft veel last van 
buitenlandse gokkende en drinkende jongeren die een hoop rotzooi achter laten op 't veld i.p.v. 
vuilnisbakken. 

1 

Samen optrekken met alle! partijen. 1 

Serieus kijken wat de buurt aan kan aan vestiging van doelgroepen / hulpverlening. Geen 
beveiligingsmaatregelen die de privacy van bewoners schaden (camera's e.d.). 

1 

Serieus luisteren en serieus aanpakken. Politie is 'onzichtbaar', zelden in de buurt. Klachten en melding via 
mail afhandelen, hoort niks meer terug. 

1 

Signaleren serieus nemen en tijdig informeren. 1 

Sneller reageren en verdachte personen niet weer na 1 uur vrij laten. 1 

Speeltoestel Klipperplein weg en de banken ook. 1 

Straat zeer onaantrekkelijk voor doorgaand verkeer maken. Vrachtverkeer verbieden door J.P. Coenstraat te 
rijden. Medische heroïne behandeling naar een andere plek (niet in een woonwijk). Houd onze ouderen in 
de wijk, maak van Jan Wier een bejaardenhuis. 

1 

Straatverlichting in Hogendriesstraat 's nachts laten branden. 1 

Straten aanpassen zodat er niet te hard gereden kan worden. we wonen in een buurt met veel gezinnen. 
verder heel tevreden over de buurt! 

1 

Straten schoon houden. 1 

Strenger controleren en optreden tegen hondenpoep. 1 

Surveilleren 1 

Surveillance buurtconciërge wijkagent. 1 

Surveillance door politie, zichtbaarheid geeft vertrouwen. 1 

Surveilleren en handhaven en voorlichten. 1 
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Surveilleren in de buurt. 1 

Surveilleren. In contact blijven met mensen. 1 

Ten eerste 's avonds laat en 's nachts bij de parkeerplaats achter de Dunantstraat goed posten. er si altijd 
wel wat te zien en te horen en dieven, want die slapen niet. 

1 

Toch eens vaker agenten op de fiets door de buurten laten rijden, ook eens rondrijden en kijken of mensen 
hun troep opruimen. Eens een brief sturen met tips hoe mensen positief kunnen bijdragen aan leefbaarheid 
van de buurt want veel mensen durven hun buren niet aan te spreken i.v.m. ruzie krijgen enz. degelijke 
oplossingen verkeersproblemen bij uitloop werkzaamheden. 

1 

Toezicht 1 

Toezicht blijven houden. wellicht gaat het nu goed omdat politie, GGZ en bewoners handen ineen slaan. 
Vraag is wat er gebeurt als toezicht minder wordt. 

1 

Toezicht intensiveren als heroïneverstrekking bij Jan Wier begint. 1 

Toezicht zwervers met drugsproblemen nodig. 1 

Toezien op discriminatie van homo's 1 

Transparantie. Mensen en problemen serieus nemen. terugkoppelen van acties op meldingen. Info op tijd, 
voldoende vooraf. Betere handhaving. 

1 

uitgaanspubliek en hun overlast 'scheiden' van daadwerkelijke overlast van mensen die Jan Wier en 
Novadic/Kentron bezoeken. Parkeervergunningen / bezoekerskaarten aanpassen zoals in wijk Hoogvenne, 
dus ook in avonduren betalen. 

1 

Uw vak waarvoor u bent opgeleid uitoefenen, de burgers beschermen. 1 

Vaker 's avonds langs rijden en deze mensen wegsturen. Dit wordt nu niet in onze straat gedaan en op het 
parkeerterrein. Hier hangen jongeren, zwervers en dronken mensen. 

1 

Vaker bladeren opruimen in de herfst. 1 

Vaker controleren / rondes doen t.b.v. veiligheid op straat na 12 uur 's avonds. 1 

Vaker door de straten lopen zoals vroeger 'de wijkagent'. 1 

vaker door wijk rijden, m.n. langs kanaal 1 

Vaker politiecontroles uitvoeren. 1 

Vaker preventief door de buurt rijden. 1 

Vaker surveilleren door politie zodat verkeersovertreders en vandalisten op heterdaad betrapt kunnen 
worden. 

1 

vaker surveilleren en dan niet alleen op de straten maar vooral op de pleinen en in de enorme hoeveelheid 
'brandgangen / achterafplekken' zoals bijv. Galeipad. 

1 

Vaker surveilleren! 1 

Vaker surveilleren. 1 

Van Jan Wier hebben we weinig last. Parkeeroverlast wel, maar dat is niet relevant voor deze enquête. 
Tevens is het verval van de kerk geen mooi gezicht voor de straat en dat vind ik zeer jammer. Open hekwerk 
vraag om rommel en kans op vervuiling. 

1 

Vanaf begin streng toezicht. 1 

Vaste gezichten in de wijk en dan ook echt in de wijk. Niet alleen praten maar ook daadwerkelijke acties: ID-
controles, blauw in de wijk, afsluiten van speeltuinen na zonsondergang, overleg met buurtbewoners. 

1 

Veel meer contact met wijkagent. Jongeren die nu nog bij te sturen zijn aanpakken (probleemgevallen v.d. 
toekomst). Buurtpreventie. Overleg met bewoners. Galeipad parkeervergunningstelsel invoeren en/of 
afsluiten voor niet-bewoners. Sneller rommel opruimen. 

1 

Veel meer controle en boetes uitdelen. Alles wordt gedoogd. Van te hard rijden in een woonwijk (30 km!) tot 
parkeervergunningen. Niemand controleert wat. Speeltuintjes, parkjes controleren op hangende drugs / 
alcohol gebruikers. 

1 

Veel meer rekening houden met bewoners en inspraak serieus nemen. Besluitvorming baseren op deze, en 
veel eerder consulteren. 

1 

Veel meer surveillance, ook 's nachts. 1 

Veel meer toezicht, zowel overdag als 's avonds. 1 

Veel toezicht houden. 1 

Veranderen van plan: ik vind het geen goed plan om midden in een woonwijk medicinale 
heroïneverstrekking te doen, waarom niet buiten de woonwijk? Als ik daar vlakbij zou wonen, zou ik niet blij 
zijn, terwijl ik zelf in de zorg werk. 

1 

Verdelen van doelgroepen die overlast geven, niet alles centreren. (Psychiatrische patiënten, gastarbeiders, 
etc.) 

1 

Verkeersbeperkende maatregelen J.P. Coenstraat + stukje Oisterwijksebaan tot de brug. 1 

Verkeersbord 30km plaatsen in de straat zodat kinderen veiliger zijn op straat en op stoep. 1 
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Verkeerscontroles op te hard rijden. 1 

Verkeersdrempels langs Piushaven, vaker bekeuren bij snelheid, fout parkeren, rijrichting negeren. Beter 
plannen van bouw- en verbouwprojecten. 

1 

verkeersgedrag 1 

Verkeershandhaving. 1 

Verkeersmaatregelen i.v.m. snelheid. Meer toezicht rondom kanaal i.v.m. hangjongeren / drugsgebruikers. 
Meer speelplekken jeugd. 

1 

verkeersregels beter handhaven, bekeuren bij vervuiling 1 

Verkeerssituatie; versnellen van wegwerkzaamheden; bekijken v.d. bewegwijzering. 1 

Verkeerssluizen in Prinsenhoeven tegen hardrijders, zodat we weer kunnen oversteken met boodschappen. 1 

Verlichting beter. Zwerfvuil ruimen, meer afvalbakken. Investeren in werk zodat er banen komen om 
mensen te begeleiden en deze mensen niet op straat hoeven rond te dwalen. Ringbaan Oost groene golf. 

1 

Verlichting verbeteren, meer surveillances, open dag Jan Wier / Novadic-Kentron, zo kunnen bewoners zien 
wat zij precies doen. met kinderopvang / school in gesprek gaan over (fout)parkeren. Polen aanspreken. 

1 

Verplaatsen Jan Wierhof naar plaats buiten het centrum. betere controle. Meer optreden door politie (doet 
nu niets). 

1 

Verplaatsen van het Novadic-Kentron. Stem vraag en aanbod op elkaar af. in de Armhoefse Akkers is geen 
vraag hiernaar, dus ... 

1 

Verslaafdenzorg hoort niet thuis in een wijk met veel jonge gezinnen en kleine kinderen! Ik ben voor het 
helpen van dit soort mensen maar denk na! over locatie waarop dit gebeurd! Alternatieven zat! 

1 

Verslavingszorg dient niet midden in woonwijken te worden uitgevoerd! Het is toch te gek voor woorden. Er 
worden enerzijds scheve huizen weg van de woonkernen gebouwd om overlast te verminderen en 
anderzijds voer je verslavingszorg in midden in woonwijken 

1 

Visie tonen, gebaande paden verlaten. Dit soort onderzoeken voorkomen, minder hap snap beleid. De weg 
van het kapitaal verlaten en minder luisteren naar zogenaamde deskundigen. Ook minder papier verspillen. 

1 

Voldoende controleren, zeker in deze donkere tijd! 1 

Voldoende surveilleren. Niet gedogen maar meteen optreden. 1 

Volgens mij zijn er weinig problemen. 1 

Volgens mij zit het probleem voor een groot deel in de beeldvorming . Ontmoeting met de groep waarover 
de vooroordelen bestaan, blijkt daar vaak tegen te helpen. Daarnaast niet te veel meebewegen met de 
buurtbewoners die alleen maar problemen zien want d 

1 

Voor mijn deur Kazernehof heb je een overdreven zee van licht en als je dan de cavalierstraat in rijdt richting 
Piusplein is het gelijk donkerder. Lijkt mij nu juist onveiliger dit i.v.m. weinig straatverkeer. 

1 

Voor mijn gevoel zijn er geen problemen. 1 

Vooral blijven communiceren! Ruimte geven aan de oplossingen die buurtbewoners zelf aandragen. Eigen 
kracht! 

1 

Vooral gezamenlijk overleg met de buurt en deze mensen ook serieus nemen. 1 

Vooral meer veiligheid op straat, waar kinderen spelen en fietsen. 1 

Voordat beslissingen worden genomen is het handig en raadzaam onderzoek te verrichten en vervolgens alle 
mogelijkheden onderzoeken en op een zorgvuldige wijze betrokken partijen meenemen in de besluitvoering 
en onderzoek. Nu is het een voldongen feit. 

1 

Voornamelijk veel in gesprek blijven met de bewoners. Onderling begrip en vertrouwen realiseren. 1 

Vrij geven van verslavingsmiddelen; zodat 'n 'overdosis' mogelijk is. 1 

Vroegtijdige en duidelijke communicatie. 1 

Waarom deze enquête. Jullie weten allang hoe het ervoor staat. Zie zwartboek! Het wordt er echt niet beter 
op door dit soort vragenlijsten. Neem maatregelen: geen heroïnepost, halveer dubbele diagnose Jan Wier! 

1 

Waarom toch weer zo'n duur project? De verbouwing in de burgem.buurt kostte handel vol geld. Het zit 
daar prima naar mijn idee. Bij inbraak is het prettig wanneer de politie meteen komt en niet te laat. 

1 

Wanneer men besluit deze afdelingen ergens te plaatsen zou dit zeker niet in woonwijken moeten zijn. 
Woonwijken moeten veilig zijn, het moet een veiligheid bieden, een thuis. Je kiest om hier te wonen omdat 
het veilig was!! 

1 

Wat betreft diefstal geen idee, wat betreft parkeerprobleem vergunningen instellen. 1 

Wat heeft GGZ Breburg te maken met problemen in de buurt die door anderen worden veroorzaakt. 
Onderzoek maar eens goed wie de problemen veroorzaakt, voordat GGZ Breburg overal de schuld van krijgt. 

1 

Weet ik niet. 1 

wegen verbeteren (m.n. verlengde v.d. Galjoenstraat), bereikbaarheid verbeteren, ophouden 
verkeerssituatie te wijzigen, zorgen dat (bouw)verkeer niet zorgt voor opstoppingen. Zorgen dat er niet fout 
geparkeerd wordt (meer controle). 

1 
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Welke problemen? 1 

Wellicht verbod op gebruik alcohol en drugs in Koggeplein en Klipperplein en ook actief patrouilleren / 
handhaven. is nu (met slechte weer) niet nodig, maar vanaf lente wel! 

1 

Werklozen zwerfvuil op laten ruimen. Graffiti weghalen. Meer politie 's nachts. Dealen aanpakken. 1 

Weten waar de plaatsen zijn waar drugsdeal / -gebruik plaatsvindt en dat aanpakken / controleren. Ingaan 
op alle meldingen van overlast, bemiddelen, terugkoppelen en zo nodig sancties. Goede opvang slachtoffers 
en begeleiding overlastplegers. 

1 

Wij wonen in het appartementencomplex de Werf wat relatief ver verwijderd is van Jan Wier. Van de 
problemen die daar spelen hebben wij geen last. 

1 

Wij zijn erg tevreden! Maar wij wonen dan ook niet vlakbij Jan Wier... dus eventuele overlast kennen we 
niet. 

1 

Wijkagenten echt in de wijk laten werken en niet net als nu 12 uur per week in de wijk en de rest horeca???? 
En zijn dan niet bereikbaar - maar dan is niemand bereikbaar. En heb je iemand nodig over een klacht gaan 
zij namen noemen. 

1 

Ze elders, buiten centrum, in buitengebied onderbrengen. 1 

Zebrapad bij oversteek naar schoolplein Pelgrimsweg en liever geen drugsverstrekking in de buurt! 1 

Zeer lastig; surveillance is optie. 1 

Zgn. blauw op straat i.p.v. op het bureau. Vooral niet alles weg bezuinigen. Nu gaat binnenkort 'Binnenstad' 
weer dicht! 

1 

Zich regelmatig laten zien. 1 

Zichtbaar aanwezig zijn, meer mankracht. 1 

Zichtbaar blijven. 1 

Zichtbaar zijn, fysiek in de wijk zijn. 1 

Zichtbaarder zijn. 1 

Zichtbare controle op straat. 1 

Zie 15. de overlast in de nachten is erg groot. Hoor veel mensen die er slecht door slapen. 1 

Zie vraag 21. 1 

Zie vraag 29. Voorbeeld een jaar op proef. bij overlast dan sluiten. 1 

Zijn al goed bezig! Bewoners mogen ook wel bij zich zelf te rade gaan en niet altijd zo tegen iets zijn. We 
wonen in een stad en iedere wijk moet zijn steentje bijdragen voor opvang! En dat is goed te doen met 
goede afspraken! 

1 

Zijn er problemen dan? 1 

Zijn ze volgens mij al mee bezig i.v.m. inbraken e.d. Vaker door Hoogvenne rijden. Blijft toch lastig voor 
gemeente / politie denk ik. Woon hier graag! 

1 

Zo goed mogelijk met elkaar samenwerken. 1 

Zorgen dat de heroïnepost hier, midden in een woonwijk, niet wordt gevestigd! 1 

Zorgen dat de mensen van Kentron / GGZ op het eigen terrein blijven. En extra controle tegen de 
hangjongeren. 

1 

Zorgen dat verslaafden niet in de wijk komen. Desnoods een enkelband om te zien waar ze zich bevinden. 
Mocht er in de wijk iets gebeuren, dat men direct kan zien of verslaafden hier debet aan zijn. 

1 

Zorgen dat wij weer een buurthuis in de wijk krijgen. Daar komen informeel de buurtzaken op tafel te liggen. 
Nog steeds onacceptabel dat buurthuis Hoogvenne is gesloten. 

1 

Zorgen voor duidelijkheid m.b.t. verkeer. Nu te veel wisselingen van éérichtingverkeer of plotselinge 
afsluiting of openstellingen. zorgen voor meer parkeerplekken voor vergunninghouders. 

1 

Zorgen dat er geen situatie kan ontstaan net als bij de Jan Heijnstraat (Huize Poels) daar hangen 's avonds 
ook de verslaafden op straat rond, dit hoort niet in een woonwijk dus politie laat je eens wat vaker zien in 
onze wijk. 

1 

Zwaarder straffen. 1 

Zwerfvuil eerder opruimen: hoe schoner de buurt, hoe schoner deze blijft. Er si een rapport verschenen 
waarin duidelijk geconstateerd is dat de criminaliteit daalt als er meer groen (hoog/laag) in de wijk/stad is. 

1 

Zwerfvuil, bomen waarvan de wortels de trottoirs onbegaanbaar maken. Parkeerplaatsen zijn te smal, zijn 
simpel te verbreden. 

1 

Totaal 532 

 

 




