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Inleiding 

 

Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is: 
- Inzicht krijgen in de leefbaarheid en veiligheid in de wijk rondom de Jan Wierhof 
- In beeld brengen van eventuele verschillen ten opzichte van de 0-meting  

 

Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied van de nul- en eenmeting 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). In de 
nulmeting is het enquêtegebied bewust groter gehouden 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.  
Subwijk 104 heeft weinig inwoners. Daarom is bij de presentatie van de resultaten ervoor gekozen om de subwijken 
103 en 104 samen te nemen onder de noemer woonomgeving. 
Daarnaast is bij zowel de 0-meting als nu bij de 1-meting gebleken dat de andere subwijken weinig merken van Jan 
Wier maar dat er over andere problemen wordt gesproken. Daarom is ervoor gekozen om deze subwijken niet apart 
te presenteren maar ze samen te nemen onder de noemer restgebied (subwijk 101, 102, 105-108 en 111).  
Als de score 10% afwijkt van het gemiddelde, of één rapportcijfer of meer afwijkt van het gemiddelde, wordt dit 
vermeld. 
 
Opzet en respons onderzoek 

De nulmeting in 2013 heeft de uitgangssituatie beschreven. In maart 2016 heeft de eenmeting plaatsgevonden. De 
terugvraag periode is 8 maanden. Bij de nulmeting was het 12 maanden. De opzet van de metingen is hetzelfde. De 
vragenlijst is bezorgd bij bewoonde adressen volgens de BRP. Nettto is in 2016 bij 3.277 woonadressen de schriftelijke 
vragenlijst verspreid. 
Ieder bewoond adres is aangeschreven, er is geen steekproef getrokken. De veldwerkperiode liep in 2016 van 1 maart 
t/m 27 maart. De respons is 940 (grotendeels) ingevulde enquêtes; dat is een respons van 28,7% . Dit is wat minder 
dan in 2013. Per subwijk zijn er verschillen. De laagste respons is in subwijk 106 (21,5%) net zoals in 2013, de hoogste 
respons is in subwijk 103 (40,1%) en dat was ook zo in 2013. De gemiddelde respons in de woonomgeving is 39,6% en 
dat is hoger dan in 2013 en in de rest van het enquêtegebied is het  24,6% en dat is lager dan in 2013. 
 

   2013   2016 

Subwijk Verspreid Ingevuld % Respons Verspreid Ingevuld % Respons 

103 399 158 39,6 364 146 40,1 

104 43 15 34,9 43 15 34,9 

Totaal woonomgeving 442 173 39,1 407 161 39,6 

101 99 31 31,3 97 33 34,0 

102 273 86 31,5 267 67 25,1 

105 148 44 29,7 150 45 30,0 

106 398 90 22,6 587 126 21,5 

107 371 91 24,5 346 78 22,5 

108 478 146 30,5 477 125 26,2 

Totaal rest enquêtegebied 1.767 488 27,6 1.924 474 24,6 

            

Totaal CBS wijk Tivoli 2.209 661 29,9 2.331 635 27,2 

Totaal 111 Armhoef 921 349 37,9 946 305 32,2 

Totaal 3.130 1.010 32,3 3.277 940 28,7 
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Een aantal zijn onbezorgbaar retour gekomen (2 in 103, 1 in 106, 1 in 107). 4 mensen sturen de vragenlijst niet 
ingevuld terug. Hiervan geven 2 mensen aan de vragenlijst niet in te vullen omdat ze er net zijn komen wonen (102 en 
106), een zegt niet in de omgeving van Jan Wier te wonen (106) en een stuurt hem  leeg terug (102).  
 
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. 
In Bijlage I staan de achtergrondkenmerken van de respondenten. Bijlage 2 is de kaart van het onderzoeksgebied. In 
Bijlage 3 staan tabellen met uitsplitsingen naar subwijk. Bijlage 4 bevat de vragenlijst. De overige bijlagen, bevatten 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. Net zoals 
in 2013. Dronken mensen op straat en fietsendiefstal is in vergelijking met 2013 nu net onder de 50% gezakt.  
De overlast door verwarde mensen (32%), drugsgebruikers (29%) en met name zwervers/daklozen (22%) scoort net 
wat lager dan in 2013. De volgorde van de items op basis van het percentage "ja" is bijna ongewijzigd.  
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Tabel 1.1 Komt het weleens voor in de buurt? 

2016 % ja % nee % totaal Aantal niet ingevuld 

Te hard rijden 65,0 35,0 100,0 56 

Parkeerproblemen (fout parkeren, drukte) 61,6 38,4 100,0 58 

Rommel op straat 61,5 38,5 100,0 63 

Inbraak in woningen / winkels / bedrijven 56,2 43,8 100,0 65 

Dronken mensen op straat 47,1 52,9 100,0 87 

Fietsendiefstal 44,6 55,4 100,0 74 

Beschadiging of vernieling aan auto's / diefstal vanaf auto's 38,4 61,6 100,0 86 

Rondhangende jongeren 38,1 61,9 100,0 106 

Agressief gedrag in het verkeer 34,2 65,8 100,0 95 

Diefstal UIT auto's 33,0 67,0 100,0 86 

Overlast door verwarde mensen 32,3 67,7 100,0 100 

Overlast door drugsgebruikers 29,1 70,9 100,0 102 

Overlast door zwervers/daklozen 21,9 78,1 100,0 110 

Overlast door buurtbewoners 19,1 80,9 100,0 117 

Autodiefstal 18,8 81,2 100,0 92 

Overlast door drugsdealers 15,5 84,5 100,0 134 

Mensen die op straat worden lastig gevallen 14,1 85,9 100,0 117 

Beroving op straat  11,0 89,0 100,0 103 

Intimidatie van kleine kinderen 8,8 91,2 100,0 107 

Geweldpleging 8,1 91,9 100,0 127 

Steekpartijen / schietpartijen / moord 3,6 96,4 100,0 105 

Overlast door prostitutie 1,4 98,6 100,0 136 
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1.1.1.1 De resultaten per gebied  

In de woonomgeving vinden meer mensen dan gemiddeld in het totale gebied dat een aantal vormen van overlast wel 
eens voorkomt in de buurt. Het percentage ligt bijna 3 keer zo hoog voor intimidatie van kleine kinderen en (bijna) 
twee keer zo hoog voor overlast door verwarde mensen, drugsgebruikers, drugsdealers, zwervers/daklozen en 
mensen die op straat worden lastig gevallen. Verder ligt het  hoger voor dronken mensen op straat. 
In vergelijking met 2013 vinden in 2016 meer mensen in het woongebied dat te hard rijden, parkeerproblemen en 
rommel op straat voorkomt. Minder mensen vinden dat inbraken, fietsendiefstal, overlast door zwervers/daklozen 
voorkomt. 
  
Tabel 1.1a Overlast die weleens voorkomt in de buurt (% ja) 

 2016 2013 2016 2013 2016 2013 

% Komt weleens voor in de buurt Totaal Totaal Woonomgeving Woonomgeving Rest gebied Restgebied 

Te hard rijden 65,0 63,3 70,9 57,8 63,8 64,5 

Parkeerproblemen (fout parkeren, drukte) 61,6 62,6 63,5 44,0 61,2 66,4 

Rommel op straat 61,5 59,7 63,1 53,0 61,1 61,1 

Inbraak in woningen / winkels / bedrijven 56,2 58,5 55,9 67,5 56,3 56,6 

Dronken mensen op straat 47,1 53,8 62,8 70,1 43,8 50,3 

Fietsendiefstal 44,6 52,1 49,7 62,5 43,5 49,9 

Beschadiging, vernieling  auto's/diefstal va auto's 38,4 44,6 45,1 52,4 37,1 42,9 

Rondhangende jongeren 38,1 40,9 42,1 50,6 37,3 38,9 

Agressief gedrag in het verkeer 34,2 33,6 37,3 31,0 33,6 34,2 

Diefstal UIT auto's 33,0 37,6 37,2 46,0 32,2 35,8 

Overlast door verwarde mensen 32,3 34,7 66,4 67,5 25,1 27,5 

Overlast door drugsgebruikers 29,1 33,8 55,2 53,4 23,7 29,5 

Overlast door zwervers/daklozen 21,9 29,2 37,3 52,5 18,7 24,2 

Overlast door buurtbewoners 19,1 19,2 22,5 20,4 18,4 19,0 

Autodiefstal 18,8 18,5 16,3 19,0 19,3 18,4 

Overlast door drugsdealers 15,5 18,6 33,6 32,0 11,9 15,8 

Mensen die op straat worden lastig gevallen 14,1 14,5 34,0 25,6 10,0 12,2 

Beroving op straat  11,0 11,5 11,1 11,5 11,0 11,5 

Intimidatie van kleine kinderen 8,8 10,4 23,3 26,3 5,7 7,1 

Geweldpleging 8,1 9,5 12,4 11,0 7,2 9,1 

Steekpartijen / schietpartijen / moord 3,6 4,0 4,2 6,5 3,5 3,5 

Overlast door prostitutie 1,4 2,5 2,3 2,5 1,2 2,5 

N (Respondenten) 940 1.010 161 173 779 837 
*10% of meer verschil in 2016 met het gemiddelde in het onderzoeksgebied  is gearceerd. 10% of meer verschil met de meting in 2013 is met een 

driehoek aangegeven. Groen is verbeterd. Rood is verslechterd. 
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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. 25,5% en 24,3%) en 
nog eens rond de 30% heeft er een beetje overlast van. Rond de 10% heeft veel overlast van agressief gedrag in 
verkeer, fietsendiefstal en inbraken. De problemen die men zelf veel of een beetje ervaart zijn ten opzichte van 2013 
vrijwel ongewijzigd. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 2016: Tussen de 16-40 personen hebben een item niet ingevuld 
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1.1.2.1 De resultaten per gebied  

In de woonomgeving ervaren meer mensen dan gemiddeld in het totale gebied overlast van een aantal vormen van 
overlast, zowel in 2013 als in 2016. Het gaat dan om dronken mensen op straat, overlast door verwarde mensen, 
drugsgebruikers, zwervers/daklozen en intimidatie van kleine kinderen. In 2016 scoort men hoger voor mensen die op 
straat worden lastig gevallen.  
In 2013 scoorde men ook hoger voor fietsendiefstal maar dat is in 2016 niet meer zo. In 2013 scoorde dit gebied nog 
lager dan gemiddeld op parkeerproblemen maar dat is in 2016 niet meer zo. 
In vergelijking met 2013 ervaren meer mensen in het gebied woonomgeving nu overlast van parkeerproblemen. Maar 
minder mensen ervaren overlast van inbraak, fietsendiefstal, beschadiging/vernieling auto's, diefstal uit auto's en 
overlast door zwervers/daklozen. 
 
Tabel 1.2a Overlast die men zelf wel eens ervaart (% veel of een beetje opgeteld) 

 2016 2013 2016 2013 2016 2013 

% Dat overlast zelf ervaart Totaal Totaal Woonomgeving Woonomgeving Rest gebied Restgebied 

Te hard rijden 59,3 59,3 63,3 54,1 58,4 60,4 

Parkeerproblemen (fout parkeren, drukte) 54,5 57,9 53,8 40,4 54,7 61,6 

Rommel op straat 55,2 54,4 56,1 49,1 55,0 55,5 

Inbraak in woningen / winkels / bedrijven 37,9 41,3 32,7 50,3 39,0 39,4 

Dronken mensen op straat 37,2 44,1 48,7 57,6 34,8 41,2 

Fietsendiefstal 33,8 39,9 37,3 50,3 33,1 37,8 

Beschadiging, vernieling  auto's/diefstal va auto's 30,4 38,1 33,5 45,3 29,8 36,6 

Rondhangende jongeren 29,1 31,1 32,3 37,3 28,5 29,9 

Agressief gedrag in het verkeer 29,8 29,4 28,9 26,6 30,0 29,9 

Diefstal UIT auto's 21,5 27,3 22,9 34,3 21,2 25,8 

Overlast door verwarde mensen 23,9 27,0 46,2 55,2 19,3 21,2 

Overlast door drugsgebruikers 22,2 27,6 38,0 45,0 18,9 24,0 

Overlast door zwervers/daklozen 17,2 23,4 29,1 44,0 14,8 19,2 

Overlast door buurtbewoners 15,9 16,3 16,7 17,8 15,7 16,1 

Autodiefstal 11,8 12,0 10,3 12,5 12,1 11,9 

Overlast door drugsdealers 10,7 14,1 20,0 22,2 8,8 12,4 

Mensen die op straat worden lastig gevallen 10,7 10,6 23,4 19,0 8,1 8,9 

Beroving op straat  5,6 6,4 6,5 5,9 5,4 6,5 

Intimidatie van kleine kinderen 6,8 7,9 17,0 20,4 4,7 5,3 

Geweldpleging 5,6 6,9 7,5 7,1 5,2 6,8 

Steekpartijen / schietpartijen / moord 1,9 1,5 2,6 2,4 1,7 1,4 

Overlast door prostitutie 0,8 1,6 1,3 1,8 0,7 1,6 

N (Respondenten) 940 1.010 161 173 779 837 
*10% of meer verschil in 2016 met het gemiddelde in het onderzoeksgebied  is gearceerd. 10% of meer verschil met de meting in 2013 is met een 

driehoek aangegeven. Groen is verbeterd. Rood is verslechterd. 

 
Als de percentages veel en een beetje overlast voor de woonomgeving los worden bekeken (tabel 1.2b), dan blijkt  
dat in 2016 alleen bij overlast door verwarde mensen het percentage "veel overlast" wat hoger ligt dan gemiddeld 
(geen 10%). Dat geldt ook voor 2013. In 2016 is er bij de items overlast door verwarde mensen, drugsgebruikers en 
zwervers/daklozen een hogere score overlast, omdat m.n. het percentage "een beetje overlast" hoger ligt. Dit geldt 
ook voor 2013. Toen was deze score ook hoger voor dronken mensen op straat.  
In 2013 was de score veel overlast door parkeerproblemen meer dan 10% lager dan gemiddeld. Dat is in 2016 niet 
meer zo.  
In vergelijking met 2013 zijn er in de woonomgeving nu meer mensen die veel overlast hebben van rommel op straat 
en meer mensen die een beetje last hebben van te hard rijden. Maar er zijn minder mensen die een beetje overlast 
ervaren van inbraken, beschadiging/diefstal vanaf auto's en overlast door verwarde mensen. 
 
Een aantal scores liggen in 2016 lager, maar net geen 10%: veel overlast van fietsendiefstal, een beetje overlast van 
diefstal uit auto's. De score "een beetje overlast van parkeerproblemen" ligt net geen 10% hoger dan in 2013.  
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Tabel 1.2b 2013-2016 Woonomgeving: Overlast die men zelf ervaart, % veel  en % een  beetje 

 Totaal Woonomgeving Totaal Woonomgeving 

  2016  2016  2013  2013 

% Dat overlast zelf ervaart % veel % beetje % veel % beetje % veel % beetje % veel % beetje 

Te hard rijden 24,3 35,0 22,8 40,5 23,9 35,4 24,1 30,0 

Parkeerproblemen (fout parkeren, drukte) 25,5 29,0 20,3 33,5 28,4 29,6 16,4 24,0 

Rommel op straat 17,4 37,8 21,0 35,0 17,4 37,1 9,9 39,2 

Inbraak in woningen / winkels / bedrijven 8,7 29,2 10,3 22,4 10,5 30,8 17,0 33,3 

Dronken mensen op straat 6,1 31,1 9,5 39,2 11,1 33,0 12,4 45,3 

Fietsendiefstal 9,4 24,3 7,8 29,4 13,3 26,6 17,6 32,7 

Beschadiging, vernieling  auto's/diefstal va auto's 8,2 22,2 8,2 25,3 8,9 29,2 8,8 36,5 

Rondhangende jongeren 4,7 24,5 7,0 25,3 7,9 23,3 7,1 30,2 

Agressief gedrag in het verkeer 10,3 19,6 8,2 20,8 8,8 20,5 8,9 17,8 

Diefstal UIT auto's 4,1 17,4 5,1 17,8 5,1 22,2 7,2 27,1 

Overlast door verwarde mensen 3,8 20,1 12,0 34,2 4,8 22,2 11,0 44,2 

Overlast door drugsgebruikers 3,5 18,7 5,7 32,3 6,7 20,9 9,4 35,7 

Overlast door zwervers/daklozen 2,1 15,2 1,9 27,2 4,2 19,3 7,7 36,3 

Overlast door buurtbewoners 3,3 12,6 3,2 13,5 3,6 12,7 5,9 11,8 

Autodiefstal 2,1 9,7 1,9 8,4 2,8 9,2 4,2 8,3 

Overlast door drugsdealers 2,1 8,6 1,9 18,1 3,9 10,2 4,8 17,4 

Mensen die op straat worden lastig gevallen 1,4 9,3 5,1 18,4 1,7 8,9 5,4 13,7 

Beroving op straat  0,6 5,1 0,0 6,5 0,5 5,9 0,0 5,9 

Intimidatie van kleine kinderen 1,4 5,3 4,6 12,4 2,0 5,9 6,6 13,8 

Geweldpleging 0,6 5,0 0,6 6,9 1,3 5,5 0,6 6,5 

Steekpartijen / schietpartijen / moord 0,3 1,6 0,0 2,6 0,2 1,3 0,0 2,4 

Overlast door prostitutie 0,1 0,7 0,0 1,3 0,7 0,9 0,0 1,8 

N (Respondenten) 940  161   1.010  173 

*10% of meer verschil in 2016 met het gemiddelde in het onderzoeksgebied  is gearceerd. 10% of meer verschil met de meting in 2013 is met een 

driehoek aangegeven. Groen is verbeterd. Rood is verslechterd. 
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1.1.3 Specifieke plaatsen waar veel overlast voorkwam 

In totaal heeft 38% van de respondenten specifieke plaatsen in de buurt genoemd (meerdere antwoorden mogelijk) 
waar de afgelopen 8 maanden veel overlast voorkwam. In 2013 was dat meer, namelijk 45%. 
Het meest genoemd is de categorie 'andere straat of plek' (25%). In bijlage 5 staan de straten die hierbij worden 
genoemd. De op een na hoogste score is 'park & speelvoorzieningen Jan Wierhof' (8%) gevolgd door 'Gerard van 
Swietenstraat' en 'Sint Josephstraat' (6%).  De andere straten scoren 4% of minder. Dit zijn dezelfde straten als in 
2013. 

 
* 2013: 44 personen (4,4%) hebben de vraag niet ingevuld. 2016: 37personen (3,9%) hebben de vraag niet ingevuld. Terugvraagperiode in 2013 was 

12 maanden. 
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1.1.4 Plaatsen waar men zelf de overlast het ergst vindt. 

Degenen die niet hebben aangegeven dat ze geen specifieke plaatsen in de buurt kunnen noemen waar in de 
afgelopen 8 maanden veel overlast voorkwam, konden aangeven op welke plaats (maximaal 1 antwoord mogelijk) 
men zelf de overlast het ergst vindt. Hier heeft men zich niet aan gehouden. Vaak gaf men meerdere antwoorden en 
hetzelfde rijtje als bij de vraag waar in de buurt veel overlast voorkwam. Maar het was een enkele keuzevraag. 
Daarom is maar 1 van hun antwoorden bewaard. Hierbij zijn 11 van de 12 plaatsen genoemd. De straat P.F. 
Bergmansstraat is niet genoemd.  
De meest genoemde plaats is wederom 'andere straat of plek' (54%). In bijlage 6 staan de straten die hierbij worden 
genoemd. Daarna volgen weer, met minder dan 10%, Sint Josephstraat, Gerard van Swietenstraat  en park & 
speelvoorzieningen Jan Wierhof (9%).  

 
* 2013: Deze vraag is door 77 personen (16%) niet beantwoord. 2016 :61 personen (16%) hebben de vraag niet ingevuld.  
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1.1.5 Om welke vormen van overlast gaat het dan op deze plaats? 

In vervolg op de vorige vraag kon men aangeven om welke vorm van overlast het daar gaat. Gemiddeld zijn 4,6 
vormen van overlast genoemd. Het hoogst scoort rommel op straat (52%), gevolgd door te hard rijden en 
parkeerproblemen met meer dan 40%. De categorie 'anders, namelijk is door 20% genoemd; deze antwoorden staan 
in bijlage 7. Het is eenzelfde beeld als in 2013 wat betreft de meest genoemde categorieën met hier en daar wat 
schommelingen, wat meer of minder dan in 2013. Het grootste verschil qua afname is bij overlast door 
drugsgebruikers, 30% ten opzichte van 38% in 2013, overlast door zwervers/daklozen 17% ten opzichte van 24% en 
rondhangende jongeren 31% ten opzichte van 38%. De grootste toename is bij agressief gedrag in verkeer (24% ten 
opzichte van 17%). 
 

 
* 2013: 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? 

In vervolg op de vorige vraag kon men aangeven op welk tijdstip van de dag de overlast op die plaats doorgaans het 
ergst is. Ook hier heeft men vaak weer meerdere tijdstippen aangegeven. Bijvoorbeeld 's avonds en 's nachts, 's 
middags en 's avonds etc. Maar het was een enkele keuzevraag. Daarom is maar 1 van deze antwoorden bewaard.  
's Avonds scoort het hoogst met 34%, gevolgd door 's nachts met 21%. Dit was in 2013 niet anders. 
 

 
* 2013: 45 personen (9,4%) hebben de vraag niet beantwoord.2016: 29 personen (7,7%) hebben de vraag niet beantwoord. 
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1.1.7 Wat vindt men van de ontwikkeling van de overlast in de afgelopen 8 maanden? 

Aan iedereen is gevraagd of men vindt dat de overlast in de buurt in de afgelopen 8 maanden is toegenomen, 
afgenomen of gelijk is gebleven (in 2013 was de terugvraagperiode 12 maanden). Een vijfde weet het niet (22%). Iets 
meer dan de helft (53%) vindt dat de overlast gelijk is gebleven en 22% vindt dat de overlast is toegenomen. In 
vergelijking met 2013 is het deel dat het vindt toegenomen nu kleiner en het deel dat vindt dat het gelijk is gebleven is 
groter. 

 
* 2013: 44 personen (4,4%) hebben de vraag niet ingevuld.2016: 36 personen (3,8%) hebben de vraag niet ingevuld. 

 
1.1.7.1 De resultaten per gebied 

In deelgebied Woonomgeving vinden meer mensen dan gemiddeld dat de overlast is toegenomen.  
 

Tabel 1.3a Overlast in uw buurt de afgelopen 8 maanden toegenomen/afgenomen/gelijk gebleven? 

 2016 2013 2016 2013 2016 2013 

 Totaal Totaal Woonomgeving Woonomgeving Rest  gebied Rest  gebied 

Toegenomen 22,4 27,6 34,8 29,9 19,7 27,2 

Afgenomen 2,8 2,5 5,1 3,0 2,3 2,4 

Gelijk gebleven 53,1 48,3 45,6 46,1 54,8 48,8 

Weet  ik niet 21,2 21,5 14,6 21,0 23,2 21,7 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 941 1.010 161 173 779 837 
*10% of meer verschil in 2016 met het gemiddelde in het onderzoeksgebied  is gearceerd. 10% of meer verschil met de meting in 2013 is met een 

driehoek aangegeven. Groen is verbeterd. Rood is verslechterd. 

Bij woongebied (3 personen 1,9%) niet ingevuld, bij Rest gebied 33 personen (4,2%) niet ingevuld. 
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1.2 Veiligheidsgevoel  

 

1.2.1 Hoe vaak voelde u zich onveilig in uw buurt de afgelopen 8 maanden?  

In totaal voelde 25,3% zich wel eens onveilig in de eigen buurt (2% vaak, 5% regelmatig en 19% soms). Als de categorie 
'zelden' wordt meegenomen komt het percentage op 52,0%. Het beeld is vergelijkbaar met 2013. 
 

 
*2013:  23 personen (2,3%)  hebben de vraag niet ingevuld.2016: 12 personen (1,3%) hebben de vraag niet ingevuld. In 2013 was de 

terugvraagperiode 12 maanden. 

 
1.2.1.1 De resultaten per gebied 

In deelgebied woonomgeving is het aandeel "wel eens" (vaak, regelmatig en soms) 10% hoger (afgerond)  dan 
gemiddeld (35,0%). In 2013 lag het ook hoger. Dit komt door de categorieën regelmatig en soms. 
 
Tabel 1.4a Overlast in uw buurt de afgelopen 8 maanden toegenomen/afgenomen/gelijk gebleven? 

 2016 2013 2016 2013 2016 2013 

 Totaal Totaal Woonomgeving Woonomgeving Rest  gebied Rest  gebied 

Vaak 1,8 2,1 1,9 2,9 1,8 2,0 

Regelmatig 5,0 7,0 9,4 9,4 4,0 6,5 

Soms 18,5 19,6 23,8 27,6 17,4 17,9 

Totaal wel eens 25,3 28,7 35,0 40,0 23,3 26,3 

       

Zelden 26,7 25,7 26,3 25,3 26,8 25,8 

Nooit 46,0 43,7 38,1 33,5 47,7 45,8 

Weet ik niet 1,9 1,9 0,6 1,2 2,2 2,1 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 940 1.010 161 173 779 837 
*10% of meer verschil in 2016 met het gemiddelde in het onderzoeksgebied  is gearceerd. 10% of meer verschil met de meting in 2013 is met een 

driehoek aangegeven. Groen is verbeterd. Rood is verslechterd. 

Bij woongebied 1 persoon (0,6%) niet ingevuld, bij Rest gebied 11 personen (1,4%) niet ingevuld. 
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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 52,0%) is 
gevraagd om welke reden(en) men zich onveilig voelde in de buurt. Gemiddeld geeft men 2,2 redenen op. 
De meest genoemde redenen zijn eng/onguur uitziende types (40%) en inbraak (37%), net zoals in 2013.  Daarnaast 
noemt 23% groepen rondhangende mensen. 'Anders, namelijk…' zegt 18%. Deze antwoorden staan in bijlage 8. 
De percentages wijken hier en daar wel af van die in 2013. Ze liggen nu minimaal 7% lager voor inbraken, groepen 
rondhangende mensen/jongeren en drugsgebruikers/drugsdealers. 
 

 
* 2013: 45 personen (8,4%) hebben de vraag niet ingevuld. 2016: 37 personen (7,7%) hebben de vraag niet ingevuld. 
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1.2.3 Kinderen met een gerust hart in buurt buiten laten spelen of fietsen 

 
1.2.3.1 Kinderen buiten laten spelen 

De vraag of men de kinderen met een gerust hart in de buurt buiten laat spelen is voor 29,5% van toepassing (70,5% 
geeft aan geen kinderen te hebben of geen kinderen die (nog) buiten spelen). Van hen laat 81% de kinderen buiten 
spelen, waarvan 50%  met een gerust hart. Dit is wat meer dan in 2013. 

 
*2013: 42 personen (4,2%) hebben de vraag niet ingevuld. 

 
Aan degenen die aangeven de kinderen niet in de buurt buiten te laten spelen (12,3%) is gevraagd waarom dat is. 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 9. 
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1.2.3.2 Kinderen in de buurt laten fietsen 

De vraag of men de kinderen met een gerust hart door de buurt laat fietsen is voor 27,7% van toepassing (72,3% geeft 
aan geen kinderen te hebben of geen kinderen waarop dit van toepassing is). Van hen laat 80,2% de kinderen door de 
buurt fietsen, waarvan 45,6% met een gerust hart. Dit is vergelijkbaar met 2013. 

 
* 2013: 58 personen (5,7%) hebben de vraag niet ingevuld. 2016: 46 personen (4.9%) hebben de vraag niet ingevuld. 

 
Degenen die aangeven de kinderen niet door de buurt te laten fietsen (19,8%) is gevraagd waarom dat is. Deze 
antwoorden staan in bijlage 10. 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 

Overdag voelt 90,3% zich veilig in de buurt, 's avonds voelt 63,0% zich veilig. De verschillen met 2013 zijn niet groot. In 
2016 voelen iets meer mensen zich 's avonds zeer veilig in de buurt. 

 
*2013:  13 personen (1,3%)  vraag "overdag" niet ingevuld, 20 personen (2,0%)  vraag 's avonds" niet ingevuld. 2016: 10 (1,1%)  beide vragen niet 

ingevuld. 

 
1.2.4.1 De resultaten per gebied 

De verschillen tussen de woonomgeving en het gemiddelde van het totale gebied zijn niet groot.  Het percentage dat 
zich veilig voelt 's avonds ligt 6% lager en dat zich veilig voelt overdag net geen 5%. 
 

Tabel 1.5a Hoe veilig voelt u zich 's avonds in de buurt? 

 2016 2013 2016 2013 2016 2013 

 Totaal Totaal Woonomgeving Woonomgeving Rest  gebied Rest  gebied 

zeer veilig 12,7 9,2 13,1 9,9 12,6 9,0 

veilig 50,3 50,6 43,8 43,3 51,7 52,1 

niet veilig/niet onveilig 29,9 31,4 34,4 32,7 29,0 31,1 

onveilig 6,2 7,6 8,8 12,9 5,7 6,5 

zeer onveilig 0,9 1,2 0,0 1,2 1,0 1,2 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 940 1.010 161 173 779 837 
*10% of meer verschil in 2016 met het gemiddelde in het onderzoeksgebied  is gearceerd. 10% of meer verschil met de meting in 2013 is met een 

driehoek aangegeven. Groen is verbeterd. Rood is verslechterd. 

 
Tabel 1.5b Hoe veilig voelt u zich overdag in de buurt? 

 2016 2013 2016 2013 2016 2013 

 Totaal Totaal Woonomgeving Woonomgeving Rest  gebied Rest  gebied 

zeer veilig 33,8 32,6 31,9 30,4 34,2 33,1 

veilig 56,6 56,4 53,8 52,0 57,1 57,3 

niet veilig/niet onveilig 8,7 9,5 14,4 12,9 7,5 8,8 

onveilig 0,9 1,3 0,0 4,7 1,0 0,6 

zeer onveilig 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 940 1.010 161 173 779 837 
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1.3 Criminaliteit  

 

1.3.1 Slachtoffer criminaliteit in de eigen buurt in de afgelopen 8 maanden 

14,5% is in de afgelopen 8 maanden in de eigen buurt persoonlijk slachtoffer geworden van een vorm van criminaliteit 
en dat is iets minder dan in 2013. 
  
Tabel 1.6a Slachtoffer van criminaliteit in de eigen buurt in de afgelopen 8 maanden 

 2016 2013 

% ja 14,5 19,2 

% nee 85,5 80,8 

Totaal 100,0 100,0 

N (respondenten) 940 1.010 

* 2013: 22 personen (2,2%) hebben de vraag niet ingevuld. 2016: 14 (personen 1,5%) hebben de vraag niet ingevuld. 

 
1.3.1.1 De resultaten per gebied 

Slachtofferschap in de woonomgeving ligt iets hoger dan gemiddeld. Ten opzichte van 2013 ligt het wel een stuk lager. 
 
Tabel 1.6b Slachtoffer van criminaliteit in de eigen buurt in de afgelopen 8 maanden 

 2016 2013 2016 2013 2016 2013 

 Totaal Totaal Woonomgeving Woonomgeving Rest  gebied Rest  gebied 

% ja 14,5 19,2 18,1 30,2 13,7 17,0 

N (respondenten) 940 1.010 161 173 779 837 
*10% of meer verschil in 2016 met het gemiddelde in het onderzoeksgebied  is gearceerd. 10% of meer verschil met de meting in 2013 is met een 

driehoek aangegeven. Groen is verbeterd. Rood is verslechterd. 

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

Gemiddeld is men van 1,5 delict slachtoffer geworden in buurt. 42% was slachtoffer van vernieling van de auto en/of 
diefstal uit de auto, 28% van fietsdiefstal en 24% van een inbraak. 22% zegt 'anders', deze antwoorden staan in bijlage 
11. Ten opzichte van 2013 zijn er wat verschillen. Er is bijvoorbeeld minder slachtofferschap van vernieling auto en 
meer van vandalisme. 
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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. 57,9% heeft 
hierop een antwoord gegeven, deze antwoorden staan in bijlage 12.  
Veel mensen geven antwoorden die betrekking op alert zijn, sociale controle, buurtpreventie, de buurtapp, 
gezamenlijk opletten. Wat ook vaker wordt genoemd is beveiliging/alarm, verlichting in orde maken, poorten sluiten, 
meer melden en meer controle door politie.  
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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 8 maanden zorgen gemaakt over leefbaarheid buurt? 

Van de inwoners heeft 36,7% zich wel eens zorgen gemaakt over de leefbaarheid van de buurt. Hiervan heeft 3,6% 
zich vaak zorgen gemaakt, 10,1% regelmatig en 23,0% soms. Als de categorie 'zelden' wordt meegenomen dan komt 
het percentage op 55,4%.  Ten opzichte van 2013 heeft men zich iets minder zorgen gemaakt. 

 
*2013: 18 personen(1,8%)  hebben deze vraag niet ingevuld.2016: 13 personen (1,4%) hebben deze vraag niet ingevuld. 

 
1.4.1.1 De resultaten per gebied 

In de woonomgeving heeft men zich wat meer zorgen gemaakt dan gemiddeld in het totale gebied, maar het 
percentage "wel eens" (vaak, regelmatig en soms) ligt net geen 10% hoger. In vergelijking met 2013 ligt het 
percentagel wel eens  in 2016 lager en het percentage nooit hoger. 
 

Tabel 1.7a Hoe vaak in de afgelopen 8 maanden zorgen gemaakt over de leefbaarheid van uw buurt? 

 2016 2013 2016 2013 2016 2013 

 Totaal Totaal Woonomgeving Woonomgeving Rest  gebied Rest  gebied 

Vaak 3,6 5,0 6,3 7,1 3,0 4,6 

Regelmatig 10,1 13,3 19,0 25,3 8,3 10,8 

Soms 23,0 24,4 20,9 30,0 23,4 23,2 

Totaal wel eens 36,7 42,7 46,2 62,4 34,7 38,7 

       

Zelden 18,7 20,4 18,4 14,1 18,7 21,7 

Nooit 42,3 34,8 34,8 22,9 43,8 37,2 

Weet k niet 2,4 2,1 0,6 0,6 2,7 2,4 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 940 1.010 161 173 779 837 
*10% of meer verschil in 2016 met het gemiddelde in het onderzoeksgebied  is gearceerd. 10% of meer verschil met de meting in 2013 is met een 

driehoek aangegeven. Groen is verbeterd. Rood is verslechterd. 
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1.4.2 Waarover heeft men zich zorgen gemaakt? 

Degenen die zich wel eens zorgen hebben gemaakt (55,4%, inclusief zelden) is gevraagd waarover men zich dan 
zorgen maakt.  Hierop heeft 77% een antwoord gegeven en deze antwoorden staan in bijlage 13. 
Zaken die duidelijk vaker genoemd worden, zijn de komst van Novadic-Kentron met de bijbehorende problemen, de 
verkeersoverlast/-problemen (parkeren, hard rijden), inbraken/onveiligheid, de verloedering/verpaupering van de 
buurt,  overlast en toename van overlast. Ook wordt meer genoemd de vreemde types op straat (mede in verband 
met kinderen). 
 
1.4.3 Vindt men de leefbaarheid verbeterd, verslechterd of gelijk gebleven in de afgelopen 8 maanden? 

De meerderheid vindt de leefbaarheid van de buurt de afgelopen 8 maanden gelijk gebleven (67%) en een vijfde vindt 
het verslechterd (19%). Ten opzichte van 2013 is de groep die het gelijk vindt gebleven wat groter en de groep die het 
verslechterd vindt wat kleiner. 
 

 
*2013: 27 personen (2,7%) hebben de vraag niet beantwoord 2016:.In 2013 was de terugvraagperiode 12 maanden. 

 
1.4.3.1 Resultaten per gebied 

In het woongebied is het aandeel dat de leefbaarheid verslechterd vindt groter dan gemiddeld. 
 
Tabel 1.8a Leefbaarheid van uw buurt de afgelopen 8 maanden verbeterd/ verslechterd/gelijk gebleven 

 2016 2013 2016 2013 2016 2013 

 Totaal Totaal Woonomgeving Woonomgeving Rest  gebied Rest  gebied 

Verbeterd 3,9 3,2 3,2 1,2 4,0 3,6 

Gelijk gebleven  66,6 62,5 57,6 58,6 68,4 63,3 

Verslechterd 18,9 24,6 31,0 31,4 16,4 23,2 

Weet ik niet 10,6 9,8 8,2 8,9 11,1 10,0 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 940 1.010 161 173 779 837 
*10% of meer verschil in 2016 met het gemiddelde in het onderzoeksgebied  is gearceerd. 10% of meer verschil met de meting in 2013 is met een 

driehoek aangegeven. Groen is verbeterd. Rood is verslechterd. 
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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 7,6. 6,1% geeft een onvoldoende (onder 
de 6).  58,5% geeft een 8 of hoger. Het rapportcijfer ligt iets hoger dan in 2013. 

 
*2013: 13 personen (1,3%) hebben de vraag niet ingevuld.2016: 19 personen (2,0%) hebben de vraag niet ingevuld. 

 

1.4.4.1 Resultaten per gebied 

In de woonomgeving geeft men een vergelijkbaar rapportcijfer als gemiddeld. 
 
Tabel 1.9a Rapportcijfer leefbaarheid van de buurt  

 2016 2013 2016 2013 2016 2013 

 Totaal Totaal Woonomgeving Woonomgeving Rest  gebied Rest  gebied 

Rapportcijfer 7,6 7,4 7,4 7,3 7,6 7,4 

N (respondenten) 940 1.010 161 173 779 837 
* 1 rapportcijfer of meer verschil "leefbaarheid" in 2016 met het gemiddelde in het onderzoeksgebied is gearceerd.1 rapportcijfer of meer verschil 

met de meting in 2013 is met een driehoek aangegeven. Groen is verbeterd. Rood is verslechterd. 
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1.5 Meldingen bij gemeente, politie of andere instanties in de afgelopen 8 maanden 

 

1.5.1 In de afgelopen 8 maanden een melding gedaan over overlast of andere zaken in de buurt? 

Men kon meerdere antwoorden geven. In totaal heeft 52,1% aangegeven geen klachten te hebben. Nog eens 19,3% 
gaf aan wel klachten te hebben, maar ze niet te hebben gemeld. De andere klachten zijn hoofdzakelijk gemeld bij de 
politie (15%) en bij de gemeente (13%). De antwoorden van 'anders, namelijk…' (3,7%) staan in bijlage 14. Het aandeel 
dat geen klachten heeft is iets groter dan in 2013. Het aandeel klachten dat gemeld is bij de politie ligt wat lager dan in 
2013. 

 
*2013: 20 personen (2,0%)  hebben de vraag niet ingevuld 2016: 32 personen (3,4%) hebben de vraag niet ingevuld.In 2013 was de 

terugvraagperiode 12 maanden. 

 

 

1.5.2 Tevredenheid over afhandeling melding 

Degenen die bij minimaal één instantie hebben gemeld (27,0%, totaal 254 personen) is gevraagd of men tevreden is 
over de afhandeling van de melding. 47,5% is tevreden over de afhandeling, 52,5% niet.  Dit is vergelijkbaar met 2013. 
12 personen (4,7%) hebben geen antwoord gegeven.Het was mogelijk om de 'nee' ook toe te lichten. Dit hebben ze 
op 4 personen na gedaan. De antwoorden staan in bijlage 15. 
 

Tabel 1.10a Hoe tevreden over de afhandeling van de melding? 

 2016 2013 

Tevreden 47,5 44,0 

Ontevreden 52,2 56,0 

Totaal 100 100 

N (Respondenten) 254 329 
*10% of meer verschil met de meting in 2013 is met een driehoek aangegeven. Groen is verbeterd. Rood is verslechterd. 
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1.5.3 In de afgelopen 8 maanden contact opgenomen met instantie voor informatie? 

In totaal heeft 78,8% in de afgelopen 8 maanden geen contact opgenomen met de gemeente, politie of een andere 
instantie om informatie te vragen over zaken met betrekking tot de buurt. 21,2% dus wel. 12,0% heeft contact 
opgenomen met de gemeente en 6,4% met de politie en 3,3%  'anders'. De antwoorden daarvan staan in bijlage 16.  
Dit is vergelijkbaar met 2013. 
 

 
* 2013: 22 personen (2,2%) hebben de vraag niet ingevuld.2016: 24 personen (2,6%) 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 (16,6%, 
totaal 156 personen) is gevraagd hoe tevreden men is over de bereikbaarheid van de politie: 60,7% is tevreden, 21,4% 
antwoordt neutraal en 17,9% is ontevreden. In vergelijking met 2013 (53%) ligt het aandeel dat tevreden is nu iets 
hoger. 
 

 
*2013:  18 personen (7,8%) hebben de vraag niet ingevuld.2016: 16 personen (10,3%) hebben de vraag niet ingevuld. 

 
Degenen die (zeer) ontevreden zijn, konden aangeven waarom dat zo is. Dat hebben ze bijna allemaal gedaan (23 van 
de 25). Deze antwoorden staan in bijlage 17. 
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1.6 Informatieverstrekking door de gemeente 

 

1.6.1 Tevredenheid over de gemeente 

Op de vraag hoe tevreden men is over de mate waarin de gemeente de mensen op de hoogte houdt van plannen en 
maatregelen die de buurt aangaan zegt 68,6% tevreden te zijn over de informatieverstrekking, 18,5% antwoordt 
neutraal en 9,6% is ontevreden. 3,3% weet het niet. In vergelijking met 2013 zijn nu wat meer mensen tevreden. 

 
*2013: 29 personen hebben de vraag niet beantwoord.2016: 27 personen (2,9%) hebben de vraag niet beantwoord. 

 
1.6.1.1 De resultaten per gebied 

In het woongebied ligt het percentage dat tevreden is wat lager dan gemiddeld, maar geen 10%. In vergelijking met 
2013 ligt het percentage dat tevreden is nu hoger. 
 
Tabel 1.11a Hoe tevreden over mate waarin gemeente op de hoogte houdt van plannen e.d. rond de buurt? 

 2016 2013 2016 2013 2016 2013 

Percentage Totaal Totaal Woonomgeving Woonomgeving Rest  gebied Rest  gebied 

Zeer tevreden 10,0 9,3 9,0 3,0 10,2 10,6 

Tevreden 58,6 52,6 50,6 34,5 60,2 56,3 

Totaal tevreden 68,6 61,9 59,6 37,5 70,4 66,9 

       

Niet tevreden/niet ontevreden 18,5 20,5 19,9 26,2 18,2 19,3 

Ontevreden 6,9 10,0 14,1 19,6 5,4 8,0 

Zeer ontevreden 2,7 3,9 5,1 10,1 2,2 2,6 

Weet niet /geen mening 3,3 3,8 1,3 6,5 3,7 3,2 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 940 1.010 161 173 779 837 
*10% of meer verschil in 2016 met het gemiddelde in het onderzoeksgebied  is gearceerd. 10% of meer verschil met de meting in 2013 is met een 

driehoek aangegeven. Groen is verbeterd. Rood is verslechterd. 

 
Degenen die (zeer) ontevreden zijn (9,6%) hadden de mogelijkheid om aan te geven waarom ze ontevreden zijn. Dat 
hebben ze bijna allemaal gedaan (81 van de 87). Deze antwoorden staan in bijlage 18. 
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1.6.2 Vindt u dat de gemeente de bewoners serieus neemt? 

38,4% vindt dat de gemeente de bewoners serieus neemt, 25,7% zegt matig, 13,4% zegt nee en 22,5% weet het niet. 
In vergelijking met 2013 vinden iets meer mensen dat de gemeente de bewoners serieus neemt. 

 

 
*2013: 29 personen (2,9%) hebben de vraag niet ingevuld. 

 
1.6.2.1 De resultaten per gebied 

In het woongebied vinden minder mensen dat de gemeente de bewoners serieus neemt dan gemiddeld. Maar ten 
opzichte van 2013 ligt het percentage dat "nee" antwoordt nu wel lager. 
 
Tabel 1.12a Vindt u dat de gemeente de bewoners serieus neemt? 

 2016 2013 2016 2013 2016 2013 

Percentage Totaal Totaal Woonomgeving Woonomgeving Rest  gebied Rest  gebied 

Ja 38,4 34,0 27,6 20,6 40,7 36,9 

Matig 25,7 28,7 34,0 27,6 23,9 29,0 

Nee 13,4 16,3 24,4 35,3 11,2 12,3 

Weet ik niet 22,5 20,9 14,1 6,5 24,2 21,8 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 940 1.010 161 173 779 837 
*10% of meer verschil in 2016 met het gemiddelde in het onderzoeksgebied  is gearceerd. 10% of meer verschil met de meting in 2013 is met een 

driehoek aangegeven. Groen is verbeterd. Rood is verslechterd. 

 
Degenen die vinden dat de gemeente de bewoners niet of matig serieus neemt (39,1%), hadden de mogelijkheid om 
aan te geven waarom ze dat vinden. 77,9% heeft dat gedaan. Deze antwoorden staan in bijlage 19. 
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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 GGZBreburg vertrekken van Jan Wierhof en dat 
daar onderdelen van Novadic-Kentron (waaronder medische heroïnebehandeling) voor in de plaats komen. Sinds 1 juli 
2015 vindt de medische heroïnebehandeling op deze locatie plaats.  
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.  8,3% is voor en 21,7% is tegen. 19,9% hinkt op 2 gedachten en voor 40% maakt het niet uit, 10,1% 
weet het niet. In vergelijking met 2013 is het beeld wat betreft "voor" of "van de ene kant voor, van de andere kant 
tegen" hetzelfde. Maar het aandeel dat tegen is, is nu een stuk kleiner (meer dan 10%) en het aandeel dat het niets uit 
maakt een stuk groter (meer dan 10%). 

 
*2013: 13 personen (1,3%) hebben de vraag niet beantwoord.2016: 12 personen (1,3%) hebben de vraag niet beantwoord. 

 

1.7.1 De resultaten per gebied 

In het woongebied zijn meer mensen tegen dan gemiddeld en minder mensen maakt het niets uit. Het beeld wat 
betreft "voor" of "van de ene kant voor, van de andere kant tegen" is hetzelfde als gemiddeld.  
In vergelijking met 2013 zijn er,  in het woongebied en in het restgebied minder mensen tegen en zijn er meer mensen 
die het niets uit maakt. 
 
Tabel 1.13a Voor of tegen medische heroïnebehandeling op deze locatie plaatsvindt, of maakt het niets uit? 

 2016 2013 2016 2013 2016 2013 

Percentage Totaal Totaal Woonomgeving Woonomgeving Rest  gebied Rest  gebied 

voor 8,3 6,6 9,4 7,6 8,1 6,4 

van de ene kant voor, van de andere kant tegen 19,9 19,6 23,8 17,4 19,1 20,0 

tegen  21,7 40,1 38,1 56,4 18,2 36,7 

maakt me niets uit 40,0 24,5 25,6 13,4 43,0 26,8 

weet ik niet 10,1 9,2 3,1 5,2 11,6 10,1 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 940 1.010 161 173 779 837 

*10% of meer verschil in 2016 met het gemiddelde in het onderzoeksgebied  is gearceerd. 10% of meer verschil met de meting in 2013 is met een 

driehoek aangegeven. Groen is verbeterd. Rood is verslechterd. 
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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. 48,5% 
kent de beheergroep. Dit komt overeen met het beeld in 2013. 
 

 
*2013: 18 personen (1,8%) hebben de vraag niet beantwoord.2016: 11 personen (1,2%) hebben de vraag niet beantwoord. 

 
1.8.1.1 De resultaten per gebied 

In het woongebied zijn veel meer mensen bekend met de beheergroep dan gemiddeld. 
 
Tabel 1.14a Bent u op de hoogte van het bestaan van deze beheergroep? 

 2016 2013 2016 2013 2016 2013 

Percentage Totaal Totaal Woonomgeving Woonomgeving Rest  gebied Rest  gebied 

Ja 48,5 46,6 86,2 82,1 40,8 39,1 

Nee 51,5 53,4 13,8 17,9 59,2 60,9 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 940 1.010 161 173 779 837 
*10% of meer verschil in 2016 met het gemiddelde in het onderzoeksgebied  is gearceerd. 10% of meer verschil met de meting in 2013 is met een 

driehoek aangegeven. Groen is verbeterd. Rood is verslechterd. 
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1.8.2 Is het een goede zaak dat deze beheergroep bestaat? 

69,3% vindt het een goede zaak dat de beheergroep bestaat, 9,4% zegt ten dele en 1,1% vindt van niet. In 2013 was er 
eenzelfde beeld.   
 

 
*2013: 12 personen (1,2%) hebben de vraag niet beantwoord.2016: 13 personen (1,4%) hebben de vraag niet beantwoord. 

 

1.8.2.1 De resultaten per gebied 

In het woongebied hebben minder mensen geen mening. Het aandeel dat de beheergroep "ten dele" een goede zaak 
vindt ligt wat hoger, maar geen 10%. 
 
Tabel 1.15a Vindt u het een goede zaak dat deze beheergroep bestaat? 

 2016 2013 2016 2013 2016 2013 

Percentage Totaal Totaal Woonomgeving Woonomgeving Rest  gebied Rest  gebied 

ja 69,3  72,0 72,7 75,0 68,5 71,4 

ten dele 9,4 8,4 18,0 12,8 7,6 7,5 

nee 1,1 1,2 0,6 3,5 1,2 0,7 

weet ik niet / geen mening 20,3 18,3 8,7 8,7 22,7 20,3 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 940 1.010 161 173 779 837 
*10% of meer verschil in 2016 met het gemiddelde in het onderzoeksgebied  is gearceerd. 10% of meer verschil met de meting in 2013 is met een 

driehoek aangegeven. Groen is verbeterd. Rood is verslechterd. 

1.9 Wat moeten de betrokken instanties doen om de problemen in de buurt aan te pakken? 

59,1% 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 20.  
 
Zaken die vaker worden genoemd zijn: controleren/handhaven/meer blauw/meer zichtbaar, meer surveilleren, 
communicatie/luisteren/serieus nemen, geen concentratie verslaafden/Novadic in de wijk, betere verkeersproblemen 
aanpakken, er zijn geen problemen of ze worden al goed aangepakt.  
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Hoofdstuk 2 Meldingen(CMP) en geregistreerde aangiften, incidenten (politie) 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de meldingen uit de buurt die binnengekomen zijn bij de gemeente (Centraal 
Meldpunt) en de aangiften en incidenten in het onderzoeksgebied die bekend zijn bij de Politie Midden- en West-
Brabant. Deze gegevens worden vergeleken met die van Tilburg als geheel.  
Omdat de medische heroïnebehandeling sinds 1 juli 2015 plaatsvindt op de locatie Jan Wier en het onderzoek in 
maart 2016 heeft plaatsgevonden, zijn voor 4 jaar (2012-2016) de gegevens op een rij gezet voor de periode juli-
maart. Voor Tilburg totaal, voor het woongebied (subwijk 103 en 104) en de rest van het onderzoeksgebied (subwijk 
101, 102, 105 t/m 108 en 111). Zo wordt ook de periode voor de 0-meting in beeld gebracht. 

2.2 Meldingen bij het Centraal Meldpunt 

Het gemiddeld aantal meldingen per 100 inwoners (ontloopt elkaar niet veel. Over de totale periode bezien is het in 
Tilburg 16,2, in het woongebied 15,2 en in de rest van het onderzoeksgebied 15,3. Het loopt in de tijd wel op. In 
Tilburg van 11,7 naar 15,85. In het woongebied van 12,6 naar 20,3 en in de rest van het gebied van 14,0 naar 16,2 
(laatste 2 periodes stabiel). M.n. wat betreft wegen en verkeer en onderhoud voorzieningen liggen de cijfers in het 
onderzoeksgebied hoger dan gemiddeld in Tilburg. Tot juli 2015 lag het % meldingen in het restgebied hoger dan in de 
woonomgeving. Maar in de laatste periode juli 2015-maart 2016 ligt het gemiddelde in de woonomgeving hoger. Alle 
type meldingen nemen wat toe, maar wegen en verkeer en sociale veiligheid en overlast (23 van de 30 betreft 
onderhoud verlichting) het meest. 
 
Tabel 2.1 Meldingen CMP juli 2012-maart 2013 

Aantal meldingen CMP Woonomgeving % Rest gebied % Totaal Tilburg % 

Afval en verontreiniging 41 3,55 259 4,43 9.966 4,78 

Wegen en verkeer 34 2,94 219 3,75 5.909 2,83 

Groen 18 1,56 76 1,30 2.638 1,27 

Aanvraag voorzieningen 4 0,35 25 0,43 495 0,24 

Onderhoud voorzieningen 31 2,68 133 2,28 1.817 0,87 

Sociale veiligheid en overlast 17 1,47 104 1,78 3.508 1,68 

Totaal 145 12,55 816 13,97 24.333 11,67 

             

Inwoners  1.155 100,00 5.842 100,00 208.537 100,00 

 

Tabel 2.2 Meldingen CMP juli 2013-maart 2014 

Aantal meldingen CMP Woonomgeving % Rest gebied % Totaal Tilburg % 

Afval en verontreiniging 55 4,85 337 5,57 12.726 6,05 

Wegen en verkeer 49 4,32 216 3,57 5.899 2,81 

Groen 11 0,97 85 1,40 3.115 1,48 

Aanvraag voorzieningen 1 0,09 28 0,46 496 0,24 

Onderhoud voorzieningen 23 2,03 129 2,13 2.421 1,15 

Sociale veiligheid en overlast 12 1,06 156 2,58 3.538 1,68 

Totaal 151 13,30 951 15,72 28.195 13,41 

             

Inwoners  1.135 100,00 6.051 100,00 210.290 100,00 
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Tabel 2.3 Meldingen CMP juli 2014-maart 2015 

Aantal meldingen CMP Woonomgeving % Rest gebied % Totaal Tilburg % 

Afval en verontreiniging 40 3,54 362 5,67 13.201 6,24 

Wegen en verkeer 71 6,28 309 4,84 8.524 4,03 

Groen 14 1,24 100 1,57 3.408 1,61 

Aanvraag voorzieningen 1 0,09 15 0,23 506 0,24 

Onderhoud voorzieningen 39 3,45 146 2,29 2.330 1,10 

Sociale veiligheid en overlast 17 1,50 106 1,66 3.761 1,78 

Totaal 182 16,09 1.038 16,25 31.730 14,99 

        

Inwoners  1.131 100,00 6.389 100,00 211.657 100,00 

 

Tabel 2.4 Meldingen CMP juli 2015-maart 2016 

Aantal meldingen CMP Woonomgeving % Rest gebied % Totaal Tilburg % 

Afval en verontreiniging 53 4,70 320 4,97 14.393 6,76 

Wegen en verkeer 80 7,10 303 4,70 7.963 3,74 

Groen 27 2,40 121 1,88 4.343 2,04 

Aanvraag voorzieningen 0 0,00 27 0,42 525 0,25 

Onderhoud voorzieningen 39 3,46 146 2,27 2.293 1,08 

Sociale veiligheid en overlast 30 2,66 127 1,97 4.228 1,99 

Totaal 229 20,32 1.044 16,21 33.745 15,85 

             

Inwoners  1.127 24,78 6.441 26,05 212.929 25,25 

 

Tabel 2.5 Meldingen CMP juli 2012-maart 2016 TOTAAL 

Aantal meldingen CMP Woonomgeving % Rest gebied % Totaal Tilburg % 

Afval en verontreiniging 189 4,16 1.278 5,17 50.286 5,96 

Wegen en verkeer 234 5,15 1.047 4,23 28.295 3,35 

Groen 70 1,54 382 1,55 13.504 1,60 

Aanvraag voorzieningen 6 0,13 95 0,38 2.022 0,24 

Onderhoud voorzieningen 114 2,51 492 1,99 8.861 1,05 

Sociale veiligheid en overlast 76 1,67 493 1,99 33.745 4,00 

Totaal 689 15,15 3.787 15,32 136.713 16,21 

             

Inwoners  4.548 100,00 24.723 100,00 843.413 100,00 
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2.3 Aangiften  

In de politiecijfers worden aangiften en incidenten op de spoorlaan zonder nummer opgenomen in subwijk 103 
(woongebied). Dit vertekent de cijfers van deze subwijk. Daarom zijn ze voor deze rapportage uit de cijfers gehaald om 
een reëler beeld van de situatie in deze subwijk te geven. Voor de 4 periodes totaal gaat het om 196 aangiften en 49 
incidenten die uit de cijfers zijn gehaald. In de rapportage van de 0-meting in 2013 is dit niet gebeurd. 
 
In Tilburg ligt in de laatste periode juli 2015-maart 2016 het totaal aantal aangiften per inwoner voor de genoemde 
categorieën lager dan in de 3 periodes ervoor. Bij de meeste delicten is het gedaald of gelijk gebleven. Er is een 
toename bij zakkenrollerij en mishandeling. 
In het woongebied zijn in periode 2 en 3 iets meer aangiften per 100 inwoners dan in Tilburg gemiddeld en in de 
laatste periode ruim 1,5 keer zoveel. Dit komt voornamelijk door de vermogensdelicten (1.1 en 1.2). Ook de 
geweldsdelicten (1.4) scoren hoger dan gemiddeld in al de periodes, maar m.n. in de laatste periode. Er is dan ook in 
de laatste periode geen sprake van een daling zoals in Tilburg. Er is een stijging bij diefstal/inbraak woning, diefstal 
uit/vanaf motorvoertuigen, openlijk geweld (persoon) en bedreiging. 
In de rest van het onderzoeksgebied zijn er in totaal iets meer aangiften per 100 inwoners dan gemiddeld in Tilburg. 
Dit komt met name door de vermogensdelicten (1.1 en 1.2) want bij de andere delicten is het over het algemeen 
minder of hetzelfde.  Net zoals in Tilburg is er in de laatste periode wat het totaal betreft een daling. Er is een stijging 
bij vernieling/beschadiging. 
 
In het onderzoek kwamen de problemen diefstal/inbraak, vernieling ook naar voren.  
 

Tabel 3.1 Aangiften periode 1 juli 2012 - 31 maart 2016, aantal en per 100 inwoners Tilburg 

  Jul-

2012 

Mrt 

2013 %  

Jul-

2013 

Mrt 

2014  

Jul 

2014 

Mrt 

2015  

Jul-

2015 

 Mrt 

2016 %  Totaal % 

1.1.1 Diefstal/inbraak woning 1.303 0,6 1.025 0,5 857 0,4 648 0,3 3.833 0,5 

1.1.2 Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 312 0,1 397 0,2 307 0,1 269 0,1 1.285 0,2 

1.2.1 Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 1.063 0,5 1.092 0,5 1.055 0,5 1.043 0,5 4.253 0,5 

1.2.2 Diefstal van motorvoertuigen 142 0,1 161 0,1 201 0,1 128 0,1 632 0,1 

1.2.3 Diefstal van brom-, snor-, fietsen 1.578 0,8 2.133 1,0 2.224 1,1 1.654 0,8 7.589 0,9 

1.2.4 Zakkenrollerij 458 0,2 448 0,2 315 0,1 371 0,2 1.592 0,2 

1.2.5 Diefstal af/uit/van overige voertuigen 169 0,1 179 0,1 158 0,1 150 0,1 656 0,1 

Totaal  5.025 2,4 5.435 2,6 5.117 2,4 4.263 2,0 19.840 2,4 

                       

1.4.1 Zedenmisdrijf 44 0,0 33 0,0 34 0,0 38 0,0 149 0,0 

1.4.2 Moord, doodslag 17 0,0 27 0,0 26 0,0 15 0,0 85 0,0 

1.4.3 Openlijk geweld (persoon) 75 0,0 71 0,0 61 0,0 47 0,0 254 0,0 

1.4.4 Bedreiging 405 0,2 380 0,2 323 0,2 369 0,2 1.477 0,2 

1.4.5 Mishandeling 547 0,3 545 0,3 504 0,2 533 0,3 2.129 0,3 

Totaal  1.088 0,5 1.056 0,5 948 0,4 1.002 0,5 4.094 0,5 

                       

1.4.6 Straatroof 124 0,1 81 0,0 86 0,0 39 0,0 330 0,0 

1.4.7 Overval 26 0,0 25 0,0 13 0,0 19 0,0 83 0,0 

Totaal  150 0,1 106 0,1 99 0,0 58 0,0 413 0,0 

                      

1.6.1 Brand/ontploffing 43 0,0 28 0,0 57 0,0 52 0,0 180 0,0 

1.6.2 Overige vermogensdelicten 1.649 0,8 1.534 0,7 1.282 0,6 1.079 0,5 5.544 0,7 

Totaal  1.692 0,8 1.562 0,7 1.339 0,6 1.131 0,5 5.724 0,7 

                      

2.2.1 Vernieling cq. zaakbeschadiging 1.300 0,6 1.199 0,6 1.175 0,6 1.116 0,5 4.790 0,6 

2.5.1 Diefstal/inbraak bedrijven/instellingen 391 0,2 453 0,2 328 0,2 323 0,2 1.495 0,2 

2.5.2 Winkeldiefstal 580 0,3 650 0,3 515 0,2 462 0,2 2.207 0,3 

Totaal  2.271 1,1 2.302 1,1 2.018 1,0 1.901 0,9 8.492 1,0 

TOTAAL  10.226 4,9 10.461 5,0 9.521 4,5 8.355 3,9 38.563 4,6 

Bevolking  208.537  210.290  211.657  212.929  843.413  
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Tabel 3.2 Aangiften periode 1 juli 2012 - 31 maart 2016, aantal en per 100 inwoners Woongebied 

  Jul-

2012 

Mrt 

2013 

%  Jul-

2013 

Mrt 

2014 

 Jul 

2014 

Mrt 

2015 

 Jul-

2015 

 Mrt 

2016 

%  Totaal % 

1.1.1 Diefstal/inbraak woning 15   13   4   9   41   

1.1.2 Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 4   2   0   1   7   

1.2.1 Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 4   10   13   18   45   

1.2.2 Diefstal van motorvoertuigen 0   0   2   0   2   

1.2.3 Diefstal van brom-, snor-, fietsen 8   15   12   6   41   

1.2.4 Zakkenrollerij 0   1   0   0   1   

1.2.5 Diefstal af/uit/van overige voertuigen 0   1   0   4   5   

Totaal  31 2,7 42 3,7 31 2,7 38 3,4 142 3,1 

                       

1.4.1 Zedenmisdrijf 1   0   0   0   1   

1.4.2 Moord, doodslag 0   1   1   0   2   

1.4.3 Openlijk geweld (persoon) 0   0   0   10   10   

1.4.4 Bedreiging 2   5   3   8   18   

1.4.5 Mishandeling 5   3   2   0   10   

Totaal  8 0,7 9 0,8 6 0,5 18 1,6 41 0,9 

                       

1.4.6 Straatroof 1   0   0   0   1   

1.4.7 Overval 0   0   0   0   0   

Totaal  1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 

                      

1.6.1 Brand/ontploffing 0   0   1   0   1   

1.6.2 Overige vermogensdelicten 6   6   4   4   20   

Totaal  6 0,5 6 0,5 5 0,4 4 0,4 21 0,5 

                      

2.2.1 Vernieling cq. zaakbeschadiging 10   5   12   13   40   

2.5.1 Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen 1   3   1   1   6   

2.5.2 Winkeldiefstal 0   0   0   0   0   

Totaal  11 1,0 8 0,7 13 1,1 14 1,2 46 1,0 

TOTAAL  57 4,9 65 5,7 55 4,9 74 6,6 251 5,5 

Bevolking  1.155   1.135   1.131   1.127   4.548   
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Tabel 3.3 Aangiften periode 1 juli 2012 - 31 maart 2016, aantal en per 100 inwoners Rest gebied 

  Jul-

2012 

Mrt 

2013 

%  Julv-

2013 

Mrt 

2014 

 Jul 

2014 

Mrt 

2015 

 Jul-

2015 

 Mrt 

2016 

%  Totaal % 

1.1.1 Diefstal/inbraak woning 36  28  17  19  100  

1.1.2 Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 6  17  17  10  50  

1.2.1 Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 55  54  53  41  203  

1.2.2 Diefstal van motorvoertuigen 0  3  5  4  12  

1.2.3 Diefstal van brom-, snor-, fietsen 47  83  79  56  265  

1.2.4 Zakkenrollerij 18  32  7  6  63  

1.2.5 Diefstal af/uit/van overige voertuigen 5  5  8  5  23  

Totaal  167 2,9 222 3,7 186 2,9 141 2,2 716 2,9 

             

1.4.1 Zedenmisdrijf 0  0  0  0  0  

1.4.2 Moord, doodslag 0  0  0  0  0  

1.4.3 Openlijk geweld (persoon) 2  1  3  0  6  

1.4.4 Bedreiging 4  2  6  6  18  

1.4.5 Mishandeling 14  8  14  11  47  

Totaal  20 0,3 11 0,2 23 0,4 17 0,3 71 0,3 

             

1.4.6 Straatroof 4  5  7  0  16  

1.4.7 Overval 1  0  0  1  2  

Totaal  5 0,1 5 0,1 7 0,1 1 0,0 18 0,1 

            

1.6.1 Brand/ontploffing 1  0  0  1  2  

1.6.2 Overige vermogensdelicten 31  36  34  17  118  

Totaal  32 0,5 36 0,6 34 0,5 18 0,3 120 0,5 

            

2.2.1 Vernieling cq. zaakbeschadiging 56  44  34  41  175  

2.5.1 Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen 21  19  10  11  61  

2.5.2 Winkeldiefstal 2  2  1  0  5  

Totaal  79 1,4 65 1,1 45 0,7 52 0,8 241 1,0 

TOTAAL  303 5,2 339 5,6 295 4,6 229 3,6 1166 4,7 

Bevolking  5.842  6.051  6.389  6.441  24.723  

 

2.4 Incidenten 

In Tilburg ligt in de laatste periode juli 2015-maart 2016 het totaal aantal incidenten per inwoner voor de genoemde 
categorieën op hetzelfde niveau als in de 3 periodes ervoor.  Er is alleen een kleine toename bij verkeersongevallen en 
woningklachten. Verkeersongevallen, Weg overig en overlast zijn de meest voorkomende items. 
In het woongebied zijn er in de eerste 3 perioden minder incidenten per 100 inwoners dan in Tilburg gemiddeld, maar 
in de laatste periode zijn het er meer dan gemiddeld. Dit komt m.n. door de verkeersongevallen. Ook overlast is 
toegenomen. Net als in Tilburg totaal zijn ook hier verkeersongevallen en overlast de grootste categorieën.   
In de rest van het onderzoeksgebied liggen de cijfers wat lager dan gemiddeld in Tilburg. Ook hier zijn de 
verkeersongevallen, weg overig en overlast de grootste categorieën. In dit gebied is wel sprake van een stijging van 
incidenten overlast (verkeersongevallen, verkeersoverlast, weg overig en overlast.)    
 
In het onderzoek kwamen de problemen rondom verkeer ook terug.  
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Tabel 4.1 Incidenten periode 1 juli 2012 - 31 maart 2016, aantal en per 100 inwoners Tilburg 

INP Incidenten Jul-2012 

Mrt 

2013 

%  Jul-2013 

Mrt 

2014 

 Jul 2014 

Mrt 

2015 

 Jul-2015 

 Mrt 

2016 

%  Totaal % 

1.3.1 Verkeersongevallen 2.247 1,1 2.247 1,1 2.335 1,1 2.477 1,2 9.306 1,1 

17457 Complexe klachten 676 0,3 736 0,3 411 0,2 0 0,0 1.823 0,2 

17507 Woningklachten 219 0,1 210 0,1 305 0,1 328 0,2 1.062 0,1 

2.1.1 Drugs/drankoverlast 427 0,2 292 0,1 328 0,2 385 0,2 1.432 0,2 

2.3.1 Verkeersoverlast 500 0,2 507 0,2 477 0,2 516 0,2 2.000 0,2 

2.4.1 Burengerucht (relatieproblemen) 483 0,2 443 0,2 459 0,2 466 0,2 1.851 0,2 

2.4.2 Huisvredebreuk 88 0,0 41 0,0 81 0,0 55 0,0 265 0,0 

Totaal  4.640 2,2 4.476 2,1 4.396 2,1 4.227 2,0 17.739 2,1 

                      

2.7.1 Overlast 1.677 0,8 1.632 0,8 1.806 0,9 1.922 0,9 7.037 0,8 

3.1.1. Drugshandel 712 0,3 650 0,3 592 0,3 579 0,3 2.533 0,3 

3.5.2 Alcohol (verkeer) 308 0,1 242 0,1 232 0,1 184 0,1 966 0,1 

3.5.5 Weg overig 1.671 0,8 1.861 0,9 2.121 1,0 2.042 1,0 7.695 0,9 

4516533 Overlast                     

 Totaal   4.368 2,1 4.385 2,1 4.797 2,3 4.891 2,3 18.441 2,2 

TOTAAL  9.008 4,3 8.861 4,2 9.193 4,3 9.118 4,3 36.180 4,3 

Bevolking  208.537   210.290   211.657   212.929   843.413   

 

Tabel 4.2 Incidenten periode 1 juli 2012 - 31 maart 2016, aantal en per 100 inwoners Woongebied 

INP Incidenten Jul-2012 

Mrt 

2013 

%  Jul-

2013 

Mrt 

2014 

 Jul 2014 

Mrt 

2015 

 Jul-

2015 

 Mrt 

2016 

%  Totaal % 

1.3.1 Verkeersongevallen 5   8   7   20   40   

17457 Complexe klachten 6   5   8   0   19   

17507 Woningklachten 2   0   5   4   11   

2.1.1 Drugs/drankoverlast 12   3   0   0   15   

2.3.1 Verkeersoverlast 0   3   0   3   6   

2.4.1 Burengerucht (relatieproblemen) 0   0   0   1   1   

2.4.2 Huisvredebreuk 0   0   1   0   1   

Totaal  25 2,2 19 1,7 21 1,9 28 2,5 93 2,0 

                      

2.7.1 Overlast 20   19   9   18   66   

3.1.1. Drugshandel 1   1   0   1   3   

3.5.2 Alcohol (verkeer) 0   0   1   2   3   

3.5.5 Weg overig 0   5   4   2   11   

4516533 Overlast 0   0   0   0   0   

 Totaal   21 1,8 25 2,2 14 1,2 23 2,0 83 1,8 

TOTAAL  46 4,0 44 3,9 35 3,1 51 4,5 176 3,9 

Bevolking  1.155   1.135   1.131   1.127   4.548   
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Tabel 4.3 Incidenten periode 1 juli 2012 - 31 maart 2016, aantal en per 100 inwoners Rest gebied 

INP Incidenten Jul- 

2012 

Mrt 

2013 

%  Jul-

2013 

Mrt 

2014 

 Jul 2014 

Mrt 

2015 

 Jul-

2015 

 Mrt 

2016 

%  Totaal % 

1.3.1 Verkeersongevallen 45   46   53   74   218   

17457 Complexe klachten 38   22   18   0   78   

17507 Woningklachten 13   5   8   10   36   

2.1.1 Drugs/drankoverlast 14   8   8   7   37   

2.3.1 Verkeersoverlast 9   15   14   19   57   

2.4.1 Burengerucht (relatieproblemen) 5   7   12   13   37   

2.4.2 Huisvredebreuk 2   1   2   0   5   

Totaal  126 2,2 104 1,7 115 1,8 123 1,9 468 1,9 

                      

2.7.1 Overlast 26   32   36   46   140   

3.1.1. Drugshandel 6   2   4   9   21   

3.5.2 Alcohol (verkeer 4   5   3   14   26   

3.5.5 Weg overig 14   23   29   53   119   

4516533 Overlast 0   0   1   5   6   

 Totaal   50 0,9 62 1,0 73 1,1 127 2,0 312 1,3 

TOTAAL  176 3,0 166 2,7 188 2,9 250 3,9 780 3,2 

Bevolking  5.842  6.051  6.389  6.441  24.723  
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2.5 Meldingenlijst Beheeroverleg 

De meldingen die in het beheeroverleg zijn besproken zijn verdeeld in 5 categorieën en volgen niet de indeling van het 
CMP of de politie.  
 
Achter de meldingen die in het beheeroverleg worden besproken zitten soms meerdere meldingen. Daarom is er 
sprake van bruto meldingen en netto meldingen. Voor de periode medio 2012-januari 2014 (tabel 5.1)  is enkel het 
totaal aantal netto meldingen beschikbaar, niet verdeeld over de categorieën.  
De gegevens in de 3 tabellen beslaan niet allemaal eenzelfde periode. Daarom is het aantal netto meldingen 
omgerekend naar het aantal meldingen gemiddeld per maand. 
 
In de periode medio 2012-januari 2014 waren er gemiddeld 7,9 meldingen per maand, in de periode januari 2014-juni 
2015 waren dat er 2,9 en in de laatste periode juli 2015-maart 2016 waren dat er 4,7. 
 
Van tabel 5.2 en 5.3 zijn de netto meldingen goed te vergelijken. In de laatste periode is wel een nieuwe categorie 
toegevoegd (MHU). Ongeveer een derde van de meldingen betreft in beide perioden patiënten JW. Ook het aantal 
meldingen in de categorie overig/niet te categoriseren zit in die orde van grootte. 
 
Tabel 5.1 Periode medio 2012 tot en met januari 2014 (19,5 maand) bruto meldingen 

 Aantal meldingen bruto % van de meldingen Aantal meldingen netto

Middelengebruik/dealen 60 18,9 

Patiënten JW  129 40,7 

Slapende zwerver(s) 60 18,9 

Omgevingsproblemen 20 6,3 

Overig/niet te categoriseren 48 15,1 

Totaal 317 100,0 155

Gemiddeld per maand   7,9

 

Tabel 5.2 Periode januari 2014 tot en met juni 2015 (17,5 maand) netto meldingen 

 Aantal meldingen netto % van de meldingen 

Middelengebruik/dealen 3 5,9 

Patiënten JW  18 35,3 

Slapende zwerver(s) 5 9,8 

Omgevingsproblemen 7 13,7 

Overig/niet te categoriseren 16 31,4 

Totaal 51 100 

Gemiddeld per maand 2,9  

 
Tabel 5.3 Periode juli 2015 tot en met maart 2016 (9 maanden) netto meldingen 

 Aantal meldingen netto % van de meldingen 

Middelengebruik/dealen 3 7,1 

Patiënten JW  13 31,0 

Slapende zwerver (s) 1 2,4 

Omgevingsproblemen 4 9,5 

Overig/niet te categoriseren 19 45,2 

MHU (vanaf 1-7-2015) 2 4,8 

Totaal 42 100 

Gemiddeld per maand 4,7  
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Bijlage 1 Achtergrondkenmerken respondenten 2013-2016 

 

Tabel I  Geslacht 

  2013  2016 

 Aantal % Aantal % 

 Man 459 45,8 405 43,3 

 Vrouw 543 54,2 531 56,7 

Subtotaal 1.002 100,0 936 100,0 

Niet geantwoord 8  4  

Totaal 1.010  940  

 
Tabel 2  Leeftijd 

  2013  2016 

 Aantal % Aantal % 

 Jonger dan 20 jaar 2 0,2 3 0,3 

 20 - 24 jaar 22 2,2 11 1,2 

 25 - 29 jaar 36 3,6 30 3,2 

 30 - 39 jaar 175 17,4 129 13,8 

 40 - 54 jaar 264 26,3 229 24,5 

 55 - 60 jaar 110 11,0 120 12,9 

 60 - 64 jaar 133 13,3 125 13,4 

 65 jaar of ouder 261 26,0 286 30,7 

Subtotaal 1.003 100,0 933 100,0 

Geen antwoord 7  7  

Totaal 1.010  940  

 

Tabel 3 Thuiswonende kinderen onder de 18 jaar 

  2013  2016 

 Aantal % Aantal % 

Nee 731 72,5 702 74,7 

Ja, kinderen in de leeftijd 0-11 jaar 202 20,0 162 17,2 

Ja, kinderen in de leeftijd 12-17 jaar 87 8,6 94 10,0 
* Subtotaal telt op tot meer dan 100% omdat men in beide leeftijdsgroepen kinderen kan hebben. 2013 door 20 personen niet ingevuld. 

 

Tabel 4  Duur van wonen in de buurt 

  2013  2016 

 Aantal % Aantal % 

 Korter dan een 1/2 jaar 10 1,0 17 1,8 

 1/2 tot 1 jaar 50 5,0 24 2,6 

 1 tot 5 jaar 158 15,8 208 22,2 

 5 tot 10 jaar 179 17,9 104 11,1 

 10 tot 20 jaar 195 19,5 204 21,8 

 20 jaar of langer 408 40,8 378 40,4 

Subtotaal 1.000 100,0 935 100 

Geen antwoord 10  5  

Totaal 1.010  940  
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Bijlage 2 Kaart onderzoeksgebied (subwijken 101 t/m 108 en 111)  

531
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002

003

108
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Bijlage 3 Tabellen 2016 met o.a. uitsplitsingen naar subwijk hoofdstuk 1 onderzoek 

 

Tabel 1.2b Overlast die weleens voorkomt in de buurt naar subwijk (%ja) 

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

Te hard rijden 73,9 38,5 67,7 44,3 71,4 75,2 73,3 62,7 59,6 

Parkeerproblemen (fout parkeren, drukte) 61,9 78,6 64,5 45,9 59,5 73,6 56,3 61,7 60,1 

Rommel op straat 65,9 35,7 81,3 61,9 61,0 57,8 64,4 79,3 51,4 

Inbraak in woningen / winkels / bedrijven 57,6 38,5 24,1 50,8 60,5 56,1 54,8 46,6 64,6 

Dronken mensen op straat 65,2 38,5 59,4 38,3 40,0 43,5 54,8 73,6 27,7 

Fietsendiefstal 50,4 42,9 36,7 44,3 40,9 59,8 36,6 39,1 41,5 

Beschadiging, vernieling aan auto's/diefstal vanaf auto's 48,9 0,0 25,8 30,5 43,6 32,1 25,0 48,3 39,2 

Rondhangende jongeren 38,3 83,3 41,4 35,0 25,6 28,3 40,0 57,5 33,5 

Agressief gedrag in het verkeer 40,0 8,3 45,2 22,0 50,0 38,9 50,0 37,5 24,1 

Diefstal UIT auto's 39,7 8,3 27,6 24,1 28,6 33,9 18,1 42,4 33,5 

Overlast door verwarde mensen 68,4 46,2 35,5 15,0 38,1 17,0 16,9 23,0 30,3 

Overlast door drugsgebruikers 56,1 46,2 33,3 11,7 29,3 14,2 35,2 31,6 21,8 

Overlast door zwervers/daklozen 37,2 38,5 35,5 15,3 30,8 6,6 15,7 17,5 21,9 

Overlast door buurtbewoners 23,6 9,1 20,0 24,1 27,5 18,9 22,9 21,6 13,0 

Autodiefstal 17,8 0,0 3,6 5,2 12,5 25,7 12,3 14,5 26,1 

Overlast door drugsdealers 35,2 16,7 16,7 8,8 5,6 9,5 18,6 17,1 9,9 

Mensen die op straat worden lastig gevallen 35,9 15,4 26,7 6,9 15,0 1,9 5,9 11,9 11,4 

Beroving op straat  12,1 0,0 10,3 6,8 9,8 5,7 7,1 16,5 12,8 

Intimidatie van kleine kinderen 24,2 14,3 7,1 1,7 7,3 2,8 4,5 5,3 7,7 

Geweldpleging 12,1 15,4 20,0 1,7 5,3 6,6 4,4 10,3 7,1 

Steekpartijen / schietpartijen / moord 4,6 0,0 10,0 0,0 2,5 1,0 7,2 7,8 1,8 

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

N (respondenten) 146 15 33 67 45 126 78 125 305 

 
1.1.7.1 Ontwikkeling overlast 

 

Tabel 1.3b Overlast in uw buurt de afgelopen 8 maanden toegenomen/afgenomen/gelijk gebleven? 

 Woonomgeving Restgebied 

 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Toegenomen 34,3 40,0 32,3 16,7 31,7 18,5 14,5 15,3 21,0 

Afgenomen 4,9 6,7 0,0 3,0 2,4 5,0 3,9 1,7 1,0 

Gelijk gebleven 46,2 40,0 48,4 59,1 51,2 49,6 60,5 68,6 50,2 

Weet  ik niet 14,7 13,3 19,4 21,2 14,6 26,9 21,1 14,4 27,8 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 146 15 33 67 45 126 78 125 305 
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1.2.1.1 Onveiligheidsgevoelens 

 
Tabel 1.4b Hoe vaak voelde u zich onveilig in uw buurt de afgelopen 8 maanden? 

 Woonomgeving Rest gebied 

Percentage 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Vaak 2,1 0,0 3,0 1,5 6,7 1,6 2,6 1,6 1,0 

Regelmatig 9,0 13,3 15,2 4,5 4,4 1,6 5,3 2,5 4,0 

Soms 24,8 13,3 15,2 13,4 22,2 18,0 26,3 23,0 13,2 

Zelden 27,6 13,3 18,2 31,3 20,0 28,7 26,3 32,0 25,1 

Nooit 35,9 60,0 45,5 47,8 46,7 48,4 36,8 36,1 55,1 

Weet  ik niet ,7 0,0 3,0 1,5 0,0 1,6 2,6 4,9 1,7 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 146 15 33 67 45 126 78 125 305 

 
1.2.4.1 Veiligheidsgevoelens 's avonds en overdag 

 

Tabel 1.5c Hoe veilig voelt u zich 's avonds in de buurt? 

 Woonomgeving Rest gebied 

Percentage 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

zeer veilig 11,0 33,3 9,7 19,7 4,4 7,3 5,1 6,5 19,1 

veilig 44,8 33,3 51,6 50,0 57,8 52,8 50,0 51,6 51,2 

niet veilig/niet onveilig 35,2 26,7 22,6 25,8 24,4 33,3 33,3 35,5 25,4 

onveilig 9,0 6,7 12,9 3,0 8,9 5,7 9,0 6,5 4,0 

zeer onveilig 0,0 0,0 3,2 1,5 4,4 0,8 2,6 0,0 0,0 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 146 15 33 67 45 126 78 125 305 

 
Tabel 1.5d Hoe veilig voelt u zich overdag in de buurt? 

 Woonomgeving Rest gebied 

Percentage 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

zeer veilig 31,0 40,0 32,3 34,3 20,5 29,3 21,8 29,8 43,2 

veilig 55,2 40,0 51,6 61,2 61,4 63,4 69,2 58,9 49,8 

niet veilig/niet onveilig 13,8 20,0 9,7 4,5 13,6 4,9 9,0 11,3 6,3 

onveilig 0,0 0,0 3,2 0,0 4,5 2,4 0,0 0,0 0,7 

zeer onveilig 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 146 15 33 67 45 126 78 125 305 

 
1.3.2.1 Slachtoffer criminaliteit 

 

Tabel 1.6c Slachtoffer van criminaliteit in de eigen buurt in de afgelopen 8 maanden 

 Woongebied Rest gebied 

Percentage 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

% Ja 19,3 6,7 9,7 12,1 20,5 12,0 13,3 16,3 13,2 

N (respondenten) 146 15 33 67 45 126 78 125 305 
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1.4.1.1 Zorgen over leefbaarheid 

 

Tabel 1.8b Hoe vaak in de afgelopen 8 maanden zorgen gemaakt over de leefbaarheid van uw buurt? 

 Woonomgeving Rest gebied 

Percentage 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

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

Regelmatig 20,3 6,7 12,9 6,0 15,9 6,5 15,8 8,9 5,9 

Soms 21,0 20,0 12,9 19,4 13,6 25,0 19,7 29,0 24,8 

Zelden 17,5 26,7 25,8 19,4 18,2 22,6 19,7 16,9 16,8 

Nooit 35,0 33,3 38,7 49,3 45,5 40,3 40,8 37,1 47,9 

Weet k niet 0,7 0,0 0,0 3,0 2,3 2,4 3,9 4,8 2,0 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 146 15 33 67 45 126 78 125 305 

 
1.4.2.1 Ontwikkeling leefbaarheid 

 
Tabel 1.9b Leefbaarheid van uw buurt de afgelopen 8 maanden verbeterd/ verslechterd/gelijk gebleven 

Percentage 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Verbeterd 2,8 6,7 3,2 0,0 9,1 13,7 1,3 2,5 1,7 

Gelijk gebleven  58,0 53,3 74,2 70,1 54,5 58,1 67,5 77,9 70,1 

Verslechterd 30,8 33,3 12,9 20,9 31,8 12,9 15,6 13,1 16,6 

Weet ik niet 8,4 6,7 9,7 9,0 4,5 15,3 15,6 6,6 11,6 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 146 15 33 67 45 126 78 125 305 

 

1.4.4.1 Rapportcijfer leefbaarheid 

 
Tabel 1.10b Rapportcijfer leefbaarheid van de buurt  

 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Rapportcijfer 7,4 7,9 7,1 7,6 6,9 7,5 7,4 7,3 8,0 

N (respondenten) 146 15 33 67 45 126 78 125 305 

 
1.6.1.1 Tevredenheid over gemeente 

 

Tabel 1.11b Hoe tevreden over mate waarin gemeente op de hoogte houdt van plannen e.d. rond de buurt? 

Percentage 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Zeer tevreden 8,5 14,3 9,4 9,4 2,3 14,5 16,0 9,8 8,5 

Tevreden 50,7 50,0 59,4 56,3 61,4 59,7 58,7 61,8 61,0 

Totaal tevreden 59,2 64,3 87,5 65,6 63,6 74,2 74,7 71,5 69,5 

          

Niet tevreden/niet ontevreden 20,4 14,3 18,8 15,6 20,5 16,1 14,7 20,3 19,3 

Ontevreden 14,8 7,1 0,0 7,8 11,4 5,6 6,7 4,9 4,4 

Zeer ontevreden 4,2 14,3 9,4 0,0 2,3 2,4 1,3 0,8 2,7 

Weet niet /geen mening 1,4 0,0 3,1 10,9 2,3 1,6 2,7 2,4 4,1 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 146 15 33 67 45 126 78 125 305 
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1.6.2.1 Gemeente neemt bewoners serieus 

 
Tabel 1.12b Vindt u dat de gemeente de bewoners serieus neemt? 

Percentage 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Ja 26,8 35,7 37,5 43,8 25,0 40,2 44,6 41,5 41,5 

Matig 35,9 14,3 31,3 21,2 34,1 24,6 25,7 26,8 20,4 

Nee 24,6 21,4 15,6 9,1 11,4 11,5 6,8 12,2 11,7 

Weet ik niet 12,7 28,6 15,6 25,8 29,5 23,8 23,0 19,5 26,4 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 146 15 33 67 45 126 78 125 305 

 
1.7.1.1 Voor of tegen 

 
Tabel 1.13b Voor of tegen medische heroïnebehandeling op deze locatie plaatsvindt, of maakt het niets uit? 

Percentage 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

voor 6,8 35,7 6,3 9,0 6,7 6,6 9,3 5,6 9,6 

van de ene kant voor, van de andere kant tegen 24,7 14,3 25,0 14,9 17,8 13,1 18,7 17,7 22,8 

tegen  40,4 14,3 21,9 9,0 37,8 4,9 9,3 10,5 27,7 

maakt me niets uit 24,7 35,7 40,6 58,2 31,1 51,6 49,3 50,0 33,7 

weet ik niet 3,4 0,0 6,3 9,0 6,7 23,8 13,3 16,1 6,3 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 146 15 33 67 45 126 78 125 305 

 
1.8.1.1 De beheergroep 

 
Tabel 1.14b Bent u op de hoogte van het bestaan van deze beheergroep? 

Percentage 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

Ja 86,2 85,7 42,4 37,9 48,9 22,0 23,7 28,2 57,1 

Nee 13,8 14,3 57,6 62,1 51,1 78,0 76,3 71,8 42,9 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 146 15 33 67 45 126 78 125 305 

 
1.8.2.1 Beheergroep goede zaak? 

 
Tabel 1.15b Vindt u het een goede zaak dat deze beheergroep bestaat? 

Percentage 103 104 101 102 105 106 107 108 111 

ja 73,3 66,7 68,8 60,6 59,1 66,7 60,5 63,9 76,2 

ten dele 19,2 6,7 6,3 10,6 15,9 5,7 2,6 4,1 9,2 

nee 7,5 6,7 25,0 28,8 2,3 27,6 36,8 32,0 2,6 

weet ik niet / geen mening 0,0 20,0 0,0 0,0 22,7 0,0 0,0 0,0 11,9 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N (respondenten) 146 15 33 67 45 126 78 125 305 
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Bijlage 4 Vragenlijst 2016 

1

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof 2016
 

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

 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

Buurtnr:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

9930297177993029717799302971779930297177
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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 8 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

 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:

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

Veel overlast Een beetje overlast Geen overlast

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

Autodiefstal  Ja

 Nee

Vervolg Overlast

p.

q.

r.

s.

t.

u.

v.

9333297174933329717493332971749333297174
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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 8 maanden is toegenomen, afgenomen of gelijk is
gebleven?

 Toegenomen

 Afgenomen

 Gelijk gebleven

 Weet ik niet

7. Hoe vaak voelde u zich onveilig in uw buurt de afgelopen 8 maanden?

 Vaak

 Regelmatig

 Soms

 Zelden

 Nooit

 Weet ik niet

Ga door naar vraag 9

Ga door naar vraag 9

Veiligheidsgevoel

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 vernieling 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:

voertuigen of drukte

diefstal vanaf auto's (bijvoorbeeld wieldoppen)

0508297179050829717905082971790508297179
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10. Laat u met een gerust hart uw kind(eren) 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

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

 Zeer veilig

 Veilig

 Niet veilig / niet onveilig

 Onveilig

 Zeer onveilig

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

8. Om welke reden(en) 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:

1554297171155429717115542971711554297171
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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 8 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 8 maanden is verbeterd, verslechterd of gelijk
is gebleven?

 Verbeterd

 Verslechterd

 Gelijk gebleven

 Weet ik niet

Leefbaarheid

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:

13. Bent u de afgelopen 8 maanden in de eigen buurt persoonlijk slachtoffer geworden van een vorm van
criminaliteit?

 Ja

 Nee Ga door naar vraag 15

Criminaliteit

0780297171078029717107802971710780297171
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21. Bent u tevreden over de afhandeling van uw melding?

 Ja

 Nee, omdat:

22. Heeft u de afgelopen 8 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

20. Heeft u de afgelopen 8 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 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

Ga door naar vraag 22

Ga door naar vraag 22

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ga door naar vraag 22

2635297172263529717226352971722635297172
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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 heroïnebehandeling) voor in
de plaats komen. Sinds 1 juli 2015 vindt de medische heroïnebehandeling op deze locatie plaats. 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

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?

24. Waarom bent u niet tevreden?

3286297175328629717532862971753286297175
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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 jaar 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

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

 Ja

 Ten dele

 Nee

 Weet ik niet / geen mening

9536297179953629717995362971799536297179
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Bijlage 5 Specifieke plaatsen overlast "anders, namelijk" 

Woongebied (103 en 104) 

Woongebied 1 Aantal  

Boerhaaveplein 1 

Enthovenseweg + Spoorlaan 1 

Enthovenseweg en Spoorlaan 1 

H Dunantstr en Tivolistr 1 

Hangjongeren. Drugs/alcohol in park gebruiken. 1 

hele buurt bij ontsnapping Jan Wier 1 

omgeving Jan Wier 1 

opvangtehuis voor jongeren hoek Boerhavestr/Gerard van Swietenstr 1 

Overlast omgeving jan Wier 1 

parkeerplaats Spoorlaan nwe Bosscheweg + parkeerplaats spoorln ter hoogte van nr 82 1 

parkje bij het indiëmonument 1 

Pasteurstraat (hof), troep op straat, wordt niet schoongemaakt. 1 

Pelgrimspad! Het engste straatje van Tilburg. 1 

plantsoen bij Ringbaan 1 

Poort bij Carré rondhangende jongeren tot midden in de nacht. 1 

Rommel in tuin 1 

Rommel op Spoorlaan+ fietspad 1 

Rotzooi op straat en in de bosjes. 1 

Spoorlaan 1 

Spoorlaan ;zwervers onder afdak. 1 

Spoorlaan parkeerprobleem buiten vergunningsuren i.v.m. 013 1 

Spoorlaan. 1 

Te hard rijden, tegen het verkeer in rijden 1 

Veel overlast gehad van studentenhuis Floret.  Het is nu voorlopig rustig. 1 

voetballen in ingang Carré s'nachts 1 

Weggelopen patïenten gaan de wijk in. 1 

Totaal 26 

 

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

Woongebied 0 Aantal  

-Gondelstr, Hoogvensestr 1 

-kerk Armhoef  -studentenhuis Ringbaan Oost 1 

-Lancierstr  -Galjoenstr 1 

aabe plein 1 

aan de waterkant van de Piushaven ter hoogte van de Werf. 1 

Achter de kazernehof parkeerterrein archief 1 

Armhoef, J.P.Coenstraat,   J.M V Nassaustraat 1 

Barkstr er is  2x een plantenbak meegenomen en bij de buren ingebroken 1 

Bij de Werf diefstal fiets 1 

bij de Werf/appartementencomplex 1 

Brug Hoevense kanaaldijk/Lovense kanaaldijk (drugs?). Meierijbaan (in Moerenburg) vermoeden 
drugshandel. 

1 

Café De triangel 1 

clercxstr / klipperpl /Piusstr 1 

clercxstraat 1 

Clerxstr,Piusplein 1 

Coffeeshop Africa, koopvaardijstraat. Omgeving Stuivesantplein. Pier Hopliedenkader. 1 

de werf 1 

de Werf 1 

De Werf 2 
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De werf 's zomers aan de kade 1 

De Werf bankje voor het appartementencomplex 1 

Diefstal complex + opsluiting zwerver in afvalruimte 1 

Doornbossestr 2 

Dunantstr -->parkeerterrein (voormalige Faxx) 1 

Dunantstr, Faxx terrein 1 

Dunantstr, Flemmingstr (jeugd Nieuwste School) 1 

Dunantstraat 1 

Dunantstraat, FAXX en parkeerterrein. 1 

eigen straat: een bewoner parkeert structureel dubbel. 1 

Er wordt te hard gereden, veel parkeerders van Interpolis (Pelgrimsweg) 1 

Fietspad Spoordijk 1 

Flemingstr/Dunantstr 1 

Fout geparkeerde auto's Galjoenstraat / Lancierstraat 1 

Galeipad diefstal it auto 2x 1 

Galeipad/ Klipperpl 1 

Galjoenstr 2 

Galjoenstraat 1 

Gildebroedersstr parkeren   er lopen mauwelijks parkeerwachters 1 

Gildebroedersstr te hard rijden  st Sebastiaanstr verkeerd inrijdend verkeer naar coffeeshop, dealers op 
straat 

1 

glas-kledingbak bij Kazernehof veel zwerfvuil 1 

Gondelstraat / Galjoenstraat 1 

Hangende mensen bij Indiëmonument + mensen die rondhangen in de brandgangen   bv Jan van 
Nassaustr. 

1 

Havendijk 3 

Havendijk Piushaven 2 

Havendijk, Piushaven, Galjoenstraat. Te hard rijden/verkeersregels negeren. 1 

Havendijk/Piushaven 1 

Havenkade en de Werf veel zwerfafval, loslpende honden en hondenpoep 1 

Hoek de Werf bij de hoogbouw onoverzichtelijke situatie voor auto's die daar nu sinds kort ook geen 
uitwijkmogelijkheid meer hebben en het wachten is op het eerste ongeluk. 

1 

hoek Prinsenhoeve Piushaven 1 

hoek Ringbaan Oost Daendelsstraat 1 

Hoek spoordijk Wilhelminakanaal en hoek Aldi / Spoordijk 1 

Hoevens Kanaaldijk onder het viaduct. 1 

Hogendriesstr 1 

Hoogvenne 2 

Hoogvensestr 4 

Hoogvensestr en Lanciersstr (café Triangel) 1 

Hoogvensestr is uitgangsroute naar het centrum  ouders die kinderen wegbrengen naar school 1 

Hoogvensestraat 2 

Hoogvensestraat, Kotterplein. 1 

Hoogvensestraat, Parkje Klippenplein/Hoogvensestraat. 1 

Hopliedenkade 1 

J. artestraat plus Kazernehof 1 

J.M. VAN NASSAUSTRAAT 1 

J.P. Coenstraat 1 

J.P. Coenstraat, v. Heutszstraat, rmoefstraat, Spoordijk. 1 

JP Coenstr 3 

JP Coenstr Parkeeroverlast bij snackbar 1 

JP Coenstr/ Oisterwijksebaan 1 

JP Coenstraat 1 

Kazernehof 1 
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Kazernehof en omgeving 1 

Kazernehof: rondhangende jeugd en dronken mensen 1 

Kempenaarplaats 2 

kerkterrein Lourdesstr 1 

Klipperplein 2 

Klipperplein drugsdealers en veel afval door hangjeugd. 1 

Klipperplein Lancierstr Galjoenstr 1 

Klipperplein, galeipad, speeltuin catamaranstr 1 

Klipperplein,Piusplein, koningsplein 1 

Klipperplein: hangjeugd die wiet roken, inbraakgoef zomer 2015, van stad komende mensen zorgen voor 
geluidsoverlast, rommel in het speelhuisje. 

1 

Koffieshop Koopvaardijstraat 1 

Koggeplein 1 

Koopvaardijstr 2 

Koopvaardijstr Stuijvesantpl 1 

Koopvaardijstr, verkeer bezoekers koffieshop Afrika,studentenhuizen 1 

Koopvaardijstraat 1 

Kort heuvel Tivolisstraat 1 

Korte Heuvel, Kazerne Hof 1 

Kurassiersstr 1 

Kurrasierstr 1 

Lanciersstr 1 

lanciersstraat achter electriciteitshuisje tegenover nr. 42 1 

Lanciersstraat, Hoogvensestraat 1 

Lanciersstrat Jan Aertsenstr, Hoogvensestr 1 

Lancierstraat 1 

Langs het spoor en langs het kanaal. 1 

Langs kanaal. 1 

Loudonstraat 2 

Middenpier Piushaven Jongeren die verdacht gedrag vertonen m.b.t drugshandel  urinerende mannen 
(vaak vissers) 

1 

Moerenburg 1 

Moerenburg  storten van vuil 1 

Moerenburg --> illegale vuilstort/drugsafval 1 

Oisterwijksbaan 1 

Oisterwijksbaan en in Moerenburg 1 

Oisterwijksebaan 1 

Omgeving Stuyvesantpark, Gildebroederstr, St Sebastiaanstr 1 

Onder viaduct op Ringbaan Oost  Bij de speeltuin de Holle Boom 1 

onder viaduct Ringbaan Oost 2 

Onderdoorgang flat Stuivesantplein beetje overlast 1 

Op de Ringbaan Oost bij Holle Boom staan wel eens vreemde figuren   die voorbijgangers aanspreken. 1 

Overlast zwerfafval Hoogvensestraat 1 

park Hoogvensestraat 1 

parkeeroverlast Havendijk Ze gaan zelf op ons eigen terrein zijn. 1 

Parkeeroverlast Kempenaarplaats en de haven 1 

Parkeerplaats bij de nacht/flat 1 

parkeerplaats naast Faxxgebouw 1 

Parkeerterrein Dunantstraat 1 

parkje aan Ringbaan Oost 1 

Parkje bij/aan de Tamboerskade. 1 

Pasteurhof/barkplantsoen/Pasteurstr 1 

Pasteurstr: inbraak en fiets gestolen 1 

Pelgrimsweg 2 
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Pelgrimsweg en pelgrimspad zie opmerkingen 1 

pelgrimsweg veel inbraken. 1 

Pelgrimsweg, Aldi+Lidl 1 

Pelgrimsweg. 1 

Piushaven 1 

Piushaven / de Werf 1 

piusstr 1 

Piusstr ter hoogte van Giga Bikes Sleutelservic 1 

Polen die aan het drinjen zijn op het bankje aan het kanaal. 1 

Prinsenhoeven hardrijden en agressieve bestuurders 1 

Prinsenhoeven Het is hier soms net een racebaan. 1 

Ringbaan Oost parkje + abri bij Willem II 1 

Rondhangende jongeren/polen fietspad Aldi. Drugs onder spoor Hoevense kanaaldijk. Fout geparkeerd, 
halen, brengen school en op de stoep waardoor kruispunten onoverzichtelijk zijn (laatste is door heel de 
wijk). 

1 

rondom klooster waar Polen wonen in de Armhoef. 1 

Rondom Pelgrimsweg Polen pension 1 

Sacremementsparochie 1 

Simon v.d. Stelstraat. Inbraakpoging en inbraak auto. 1 

Spoordijk fietspad 1 

Spoordijk, fietspad bij Aldi. Rotzooi. 1 

Spoordijk, Spoorbrug 1 

Spoordijk/ parkeerterrein 1 

St Sebastiaanstr 1 

stands bij carnaval,dronkenschap, veel rommel in de tuin 1 

Stuk Jan Aartestraat tussen Cavaleriestraat en Piusplein 1 

Stuyvensantplein 1 

Tamboerkade /Schuttersboomhof 1 

Tamboerkade dronken lui 1 

te hard rijden in Barkstraat 1 

Tivolistr 3 

Tivolistr Veemarktstr Dunantstr, Tivolipark, Interpolistuin Korte Heuvel 1 

Tivolistr Villa Media 1 

Tivolistr/ Korte Heuvel 1 

Tivolistraat 5 

Tivolistraat, Dunantstraat 1 

v. Heutszstraat 1 

van heutzstr 1 

van Heutzstr 1 

Van Heutzstr 1 

Van Heutzstr Overval en auto's meegenomen 1 

veld Hoogvensestr 1 

viaduct Havendijk/Ringbaan Oost 1 

voetbalveldje bij Piushaven 1 

Voor het cafetaria JP Coenstraat 42 wordt vaak geparkeerd op de invalidenparkeerplaats (met paal) van 
mijn vrouw. Wij wonen op no. 40. 

1 

Vuurwerkhal 1 

wijk Armhoef 1 

wildplassen tegen garage, rommel terrein Aldi 1 

Zwerfafval, scholieren en uitgaand publiek. M.b.t. Nieuwste school melden wij direct aan schoolleiding. 
Belangrijk is om de buurt afval en grafitti vrij te houden. En kleine vernielingen zoals afvalbakken en 
autospiegels. 

1 

Totaal 194 
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Bijlage 6  Plaats overlast het ergst "anders, namelijk" 

Woongebied (103 en 104) 

  Aantal  

Boerhaaveplein 1 

De toegang tot parkeerplaats van de studentenflat via de Gerard van Swietenstraat. Is achterom voor 
deel G. de Bondtstraat en Boerhaavestraat. Veel inbraken in garages. 

1 

Enthovenseweg Spoorlaan 1 

Omgeving Jan Wier 1 

opvangtehuis voor jongeren hoek Boerhavestr/Gerard van Swietenstr 1 

parkeerplaats Spoorlaan nwe Bosscheweg + parkeerplaats spoorln ter hoogte van nr 82 1 

Pasteurstraat 1 

Pelgrimspad 1 

plantsoen bij Ringbaan 1 

Rommel op Spoorlaan+ fietspad 1 

Spoorlaan. 1 

toegang Carré 1 

Totaal 12 

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

  Aantal 

aan de waterkant van de Piushaven ter hoogte van de Werf + in appartementencomplex 1 

Amhoefsestraat 1 

Barkstr 1 

Barkstr er is  2x een plantenbak meegenomen en bij de buren ingebroken en zwerfvuil vanuit Piushaven 1 

bij de Werf/appartementencomplex 1 

Bij goed weer jongere aan kop Piushaven. 1 

binnenstad 1 

Clercxstr, Klipperpl , Piusstr 1 

Clercxstraat 1 

Coffeeshop Africa, koopvaardijstraat. Omgeving Stuivesantplein. Pier Hopliedenkader. 1 

De triangel 1 

de werf 1 

De Werf 3 

Doornbossestr 1 

Doornbossestr thv Aldi 1 

Drinken bovenaan fietspad Aldi. 1 

Dunantstr 1 

Dunantstr, Faxx terrein 1 

Dunantstraat 2 

eigen straat 1 

Flemingstr/Dunantstr 1 

Fout geparkeerde auto's Galjoenstraat / Lancierstraat 1 

Galjoenstr 2 

Galjoenstraat 1 

Galjoenstraat. 1 

Gildebroedersstr 1 

glas-kledingbak bij Kazernehof veel zwerfvuil 1 

Hangende mensen bij Indiëmonument + mensen die rondhangen in de brandgangen   bv Jan van 
Nassaustr. 

1 

hangjongeren bij de Piushaven,hoogte de Werf 1 

hardrijden in Barkwstraat 1 

Havendijk 2 

Havendijk / Kempenaarplaats 1 
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Havendijk Piushaven 1 

Havendijk tussen Prinsenhoeven en Lanciersstr 1 

Havendijk/Piushaven 1 

havenkade 1 

Hoek de Werf bij de hoogbouw onoverzichtelijke situatie voor auto's die daar nu sinds kort ook geen 
uitwijkmogelijkheid meer hebben en het wachten is op het eerste ongeluk. 

1 

hoek Hoogvensestr Catamaranstr 1 

Hoek J.P.Coenstraat/Antonie van Diemenstraat. 1 

Hoek Prinsenhoeve Piushaven 1 

Hoek Spoordijk kanaal 1 

Hoevense Kanaaldijk  bankjes ter hoogte van de Daendelsstr+Pelgrimsweg (veel afval + overvolle 
vuilnisbakken) 

1 

Hoogvenne 2 

Hoogvensestr 1 

Hoogvensestr 4 

Hoogvensestr en Lanciersstr (café Triangel) 1 

Hoogvensestr, Jan Aertsestr, Lancierstr 1 

Hoogvensestraat 1 

Hoogvensestraat, Klippenpleintje. 1 

Hopliedenkade 1 

J. Aartestraat + Kazernehof 1 

J.M. VAN NASSAUSTRAAT 1 

JP Coenstr 2 

JP Coenstr. 1 

JP Coenstr/ Oisterwijksebaan 1 

JP Coenstraat 1 

JP Coenstraat, hard rijden / sluipverkeer. 1 

JP Coenstraat. Auto's rijden veel harder dan 30. Veilig oversteken is er niet bij. Zeker niet voor mijn zwaar 
invalide vrouw. Auto's geven dan extra gas bij. 

1 

Kanaal. 1 

Kazernehof 2 

Kazernehof en omgeving 1 

Kempenaarpl 1 

kerkterrein Lourdesstr 1 

Klipperlein, voorste gedeelte Hoogvensestr 1 

klipperplein 1 

Klipperplein 1 

Klipperplein / Hoogvensestraat. 1 

Klipperplein, galeipad, speeltuin catamaranstr 1 

Klipperplein,Piusplein, koningsplein 1 

Koffieshop Koopvaardijstraat. 1 

Koggeplein 1 

Koopvaardijstr 3 

Koopvaardijstr Bezoekers koffieshop Afrika 1 

Koopvaardijstr, Galeipad Kipperplein 1 

Koopvaarsdijstr/ St Sebastiaanstr 1 

Kort heuvel Tivolisstraat 1 

Kurassierstr 2 

Lanciersstraat 1 

lanciersstraat achter electriciteitshuisje tegenover nr. 42 1 

lancierstr 1 

Lancierstr 1 

Lancierstr  Galjoenstr 1 

Lancierstraat 1 
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loudonstraat 1 

Meierijbaan/Lovense kanaldijk 1 

Middenpier Piushaven Jongeren die verdacht gedrag vertonen m.b.t drugshandel  urinerende mannen 
(vaak vissers) 

1 

mijn eigen straat 1 

Moerenburg 2 

Oisterwijksebaan 1 

Oisterwijksebaan en Moerenburg 1 

Omdat we daar wonen. 1 

omgeving Alditerrein 1 

Omgeving Stuyvesantpark, Gildebroederstr, St Sebastiaanstr 1 

on complex 1 

Overlast zwerfafval Hoogvensestraat 1 

Parkeeroverlast Kempenaarplaats en de haven 1 

Parkeerplaats Kazernehof 1 

parkeerplaats naast Faxxgebouw 1 

parkeerproblematiek Hoogvenne 1 

parkeerterrein archief 1 

Parkeerterrein Dunantstr 1 

Parkje bij / aan de Tamboerskade. 1 

Pasteurstr 1 

Pelgrimspad. Heel erg! 1 

Pelgrimsweg 3 

Pelgrimsweg. 1 

Pelgrimsweg/pad 1 

Piushaven 1 

piushaven / havendijk 1 

Piushaven De Werf 1 

Piusplein 1 

Piusstr 1 

Piustr Koopvaardijstr 1 

Poolse jongern die al vroeg bierdrinken 1 

Prinsenhoeven 1 

rondom klooster waar Polen wonen in de Armhoef. 1 

Rondom Piushaven. 1 

spoorbrug. 1 

spoordijk 1 

Spoordijk Pelgrimsweg 1 

st sebastiaanstr 1 

st Sebastiaanstr 1 

St Sebastiaanstr 1 

Stuk jan Aartestraat tussen Cavaleriestraat en Piusplein 1 

Tamboerkade 1 

Tamboerkade/Schuttersboomhof 1 

tivolistr 1 

Tivolistr 3 

Tivolistr Interpolistuin 1 

Tivolistr Korte Heuvel 1 

Tivolistraat 2 

van Heutzstr 1 

Van Heutzstr 1 

veld Hoogvensestr 1 

viaduct Ringbaan Oost 1 

voetbalveldje + viaduct 1 
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voetbalveldje bij Piushaven 1 

wijk Armhoef 1 

wildplassen tegen garage, rommel terrein Aldi 1 

Zwerfvuil waait onze voortuin in. 1 

Totaal 160 
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Bijlage 7 Overlast op deze plaats "anders, namelijk" 

Woongebied (103 en 104) 

  Aantal 

Bewoners U-turn 1 

Bezoekers GGZ parkeren na 15:00 uur in de straat niet op parkeerterrein. 1 

Diefstal statiegeldflessen op eigen terrein.  . 1 

Drugsafval op straat 1 

Er wordt heel veel op trottoir gefietst 1 

feest Klasse theater, lawaai-parkeren laat wegrijden 1 

Gedrag van verwarde mensen (drugs,drank, daklozen) is opvallend en soms vervelend 1 

Hondenuitlaters laten als dank de stront aan de bewoners. 1 

Inbraak in garages 1 

Jongeren van Boerhaavestraat 40. Bewoners Jan Arends. 1 

medicijnen 1 

Over het algemeen is het veel onrustiger in de wijk als vroeger. O.a. veel vaker politie in de wijk. Dat geeft 
ook onrust. Ze komen niet voor niks zo vaak naar Jan Wier! 

1 

overlast bewoners Boerhavestr 40 1 

Parkeervergunning loopt tot 15.00 uur  daarna wrdt er maar wat raak geparkeerd. 1 

persoon belt midden in de nacht aan en roept verward en onverstaanbaar. 1 

Prof Donderstr 1 

Rommel in de tuin van het Florethuis  slecht parkeren in de Boerhavestr 1 

Spitst zich toe op pand waar mensen begeleid wonen die op de een of andere  manier aan Jan Wier zijn ? 1 

Restafval drugs, zakjes, vloeitjes, etc. op straat 1 

verwarde mensen die op ramen en deuren kloppen 1 

Totaal 20 

 

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

  Aantal 

braaksel, etensresten, urine, ontlasting 1 

Door rood rijden. 1 

drank en drugsgebruik 1 

Dronken studenten herrie, tegen kliko's omtrappen 1 

extreem hoge snelheden waardoor er ook geluidsoverlast ontstaat. 1 

Fietsen vernielen, fietsen in haven gegooid. 1 

Geparkeerde motoren fietsen bij alko parkeervak 1 

glascontainer 1 

gluidsoverlast 1 

Groepjes vluchtelingen (mannen) die rondhangen. Zeer intimiderend. 1 

Harde muziek. volle flessn die gegooid worden. 1 

Het is moeilijk aan te geveven of de verwarde mensen drugsgebruiker of dronken en/of zwerver zijn.  We 
proberen ze te vermijden. 

1 

Hondenpoep 1 

hondenpoep op inrit / tuin 1 

illegale horeca 1 

in de zomer last van dagjesmensen die recreëren aan de haven. 1 

In het weekend geluidsoverlast door muziek Longa 1 

kamperen bij optreden 013 1 

Loslopende honden van mensen die in FAXX werken en geluidsoverlast. 1 

m.n. 's nachts gegil, geschreeuw, agressief autoverkeer 1 

ontsnappingen uit Jan Wier 1 

Overlast van bezoekers Cafetaria JP Coenstraat 42 1 

overval bewoners Hoogvensestr 1 

Overval op bewoners. 1 
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parkeerprobleem te weinig parkeerplaatsen voor vergunninghouders 1 

Plassen in tuin en binnenplaats. 1 

Priveterrein als toilet gebruiken. 1 

roken van wiet (stankoverlast) 1 

Rommel op straat, lege bierflessen/blikjes in de struiken bij fietspad. Veel kinderen spelen daar. 1 

rommelen in kliko's 1 

siefstal lood 1 

Slechte handhaving veiligheid voetgangers en fietsers Korte Heuvel 1 

Stelen lege bierkratten in hofje tussen 62 en 60 1 

te weinig parkeerruimte De Werf voor gasten 1 

tegen de richting in rijden 1 

Tegen het verkeer inrijden 1 

tegen het verkeer inrjden 1 

Tegen verkeer inrijden 2 

veel overlast studenten Ringbn Oost 182 1 

veel overlast van de buren maar er wordt niks meegedaan  ondanks de meldingen. 1 

vernieling fietsen 1 

vernieling van de tuin en hekwerk 1 

vooral in de zomer 1 

vuil storten in natuurgebied 1 

Vuurwerk 1 

Zie 2 plus mensen zetten hun auto nabij deze hoek, waardoor de kans op aanrijdeingen nog weer groter 
wordt. 

1 

Zwerfvuil en braaksel van dronken horeca-bezoekers 1 

Totaal 48 
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Bijlage 8 Reden onveiligheidsgevoel "anders, namelijk" 

Woongebied (103 en 104) 

  Aantal 

Agressief rijgedrag. 1 

Als b.v. om 22.00 uur nog aangebeld wordt aan de voordeur 1 

Als het bericht komt dat er weer iemand ontsnapt is dan sluit ik meteen al mijn deuren.  En de afgelopen 
week er ineens een patiënte op mijn plaats staat. 

1 

Als je s'avonds laat je hond uitlaat dan vind ik het park bij J W te donker.  Ik looop dan langs de huizen dat 
voelt veiliger. 

1 

bang aangereden te worden als ik fiets. (is 3x gebeurd) 1 

geschreeuw op straat,zwalkende fietsers 1 

GGZ/Nodic heeft geen controle. Meerdere patiënten weggelopen.  Gemeente garendeert veiligheid De 
buurt wordt niet serieus genomen. 

1 

groepjes die langslopen 1 

hard rijden, tegen eenrichtingsverkeer in 1 

Ik heb gezien dat regelmatig mensen uitgescholden worden door hetzelfde groepje. Ik durf er niks van te 
zeggen omdat ze dan weten waar ik woon. Onveilig! 

1 

Na een gesprek op Boerhavestr 40 voelen we ons  dus niet meeer zo onbevangen  om hen feedback te 
geven over de overlast die ze veroorzaken. 

1 

Omdat we er nt woonden en ik de buurt nog niet goed kende. 1 

ontsnapping Jan Wier 1 

persoon belt rond 4 uur aan. 1 

psychotische buurman 1 

Recente incidenten Jan Wier 1 

SMS uit buurt via Burgernet. 1 

toen ik alleen thuis was. 1 

Totaal 18 

 

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

  Aantal 

2x onguur uitziende personen aan de deur gehad die om geld vroegen. 1 

afsteken vuurwerk op de  dagen voor oudjaar. 1 

Agressief verkeersgedrag van met name bezoekers koffieshop. Rijden als gekken. 1 

alcoholisten met carnaval 1 

Als het donker is en er zijn grotere goepen mensen. 1 

Asielzoekers (mannen die in groepjes rondlopen en hangen en staren/sissen). 1 

Bedreiging door het tonen van een mes 1 

bepaalde berichtgeving 1 

bewoners van onze flat 1 

diefstal uit tuinen midden op de dag 1 

dochter in het gezicht gespuugd. 1 

Door de grote parkeerdruk op de vrije plaatsen alleen irritatie daardoor. 1 

Door het tuig wat het Cafetaria JP Coenstraat 42 bezoekt. 1 

door ontsnapte patiënten GGZ, Jan Wier 1 

doordat er laat in de avond werd aangebeld en 5 minuten later gemorrel  aan de voordeur. 1 

een paar jaar geleden van tas beroofd in garage 1 

er is al meerdere malen s'avonds aangebeld 1 

Er is steeds meer loop in onze straat door de komst van horeca in de haven  Ook braakliggend terrein 
achter onze huizen vergroot onveilig gevoel. 

1 

Er wordt te hard gereden (sluipverkeer) 1 

fles naar hond gegooid door hangjongeren. 1 

gevaarlijk rijgedrag 1 

hard tegen het verkeer inrjden 1 

hennepkwekerij paar deuren verderop 1 
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het agresssieve verkeer: - vrachtwagens landbouwmachines  - veel te hard rijden 1 

Het is niet prettig om s'nachts de straat op te gaan. 1 

Het verkeer (door rood rijden). 1 

Ik ben ooit lastig gevallen door een groepje Antilliaanse jongeren in de St. Josephstraat. Dit was zeer 
intimiderend, daarom heb ik dat onveilige gevoel soms. De kongeren kwamen overigens niet hier uit de 
buurt. 

1 

Ik ben ooit overvallen, dus sneller op mijn hoede. 1 

In het weekend 's nachts is de Hoogevensestr een doorgaande weg voor  (zatte) cafébezoekers. 1 

mensen die schreeuwen op straat, in zichzelf praten als je met je kinderen  naar de stad loopt. 1 

met name 's avonds onveilig gevoel op straat. 1 

met warm weer alcohol + gokken op het plein 1 

Na opmerkingen over hondenpoep verbaal bedreigd. 1 

Niet bang zijn maar altijd overgeefsel etc bij je voordeur te vinden is  niet zo fris. 1 

non-verbale agressie buurman. Hij heeft verschillende buren meerdere malen bespuugd. Bekend bij 
politie. 

1 

omdat er bij Jan Wier wel eens iemand ontsnapt is. 1 

omdat het donker is. 1 

Onder invloed zijn door alcohol, drugs, onduidelijk wat het lawaai betekent. Molesteren, inbreken, 
vernielen. 

1 

overval met vuurwapen in de straat 1 

parkeeroverlast regionaal archief 1 

regelmatig blokkeren van mijn uitrit Politie reageert laconiek. 1 

s'nachts alleen thuiskomen ervaar ik als onveilig. 1 

s'nachts geschreeuw en gebonk op ramen (eenmalig) 1 

Samenscholing bij mijn voordeur. 's nachts langdurig aanbellen, kloppen   op mijn raam, overgeven en 
poep bij mijn voordeur 

1 

te hard rijden 1 

Te voet Heuvel Ringbaan Oost  st Josephstr donker 1 

Veel illegaal vuurwerk bij de Triangel.Thuis zijn de ramen er zelfs uitgeknald 1 

verkeer 1 

Verkeer 1 

verkeersoverlast, drukte ,hard rijden 1 

vernieling 1 

vernieling van autospiegels als je daarvan iets zegt bedreigen ze je. 1 

Vervelende buren 1 

Vissers, tenten en afval. Gebrek aan sanitair. 1 

Volle fles wordt gegooid vanuit raam. 1 

vuurwerk gooien 1 

Woningovervallen Hoogvensestraat. Veel rondzwervend vuil van koffieshop bezoekers en vaak 
glasscherven van indrinkers. 

1 

Ze bellen s'avonds aan de deur. 1 

Totaal 58 



Eenmeting 2016 buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof                   Team Informatie- & Kenniscentrum/Gemeente Tilburg        68 

Bijlage 9 Kinderen niet in de buurt buiten laten spelen, omdat.. 

Woongebied (103 en 104) 

  Aantal 

Er teveel ongure types rondlopen in de buurt. 1 

Ik bedoel dan mijn kleinkinderen 1 

Ik denk dat ze nog niet goed weten wat ze moeten doen wanneer verwarden mensen hen zouden 
aanspreken. 

1 

Ik weet dat er types rondhangen die mij aanspreken en ook mijn kinderen als ze zonder toezicht zouden 
zijn. 

1 

mijn zoontje is nog te klein (18 mnd) 1 

Rondhangende cliënten en verkeer op nwe Bosscheweg 1 

ze begeleiding willen 1 

Ze nog te klein zijn om helemaal alleen buiten te spelen (1 en 3). Wel speel ik samen met hen buiten in 
de speeltuin. 

1 

Totaal 8 

 

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

  Aantal 

Auto's rijden te hard. Rare types op straat. Speeltuin is ook terrein van hangjonderen en drugsgebruikers. 1 

Die daar nog te klein voor is, kan niet alleen, wel met mij erbij. 1 

druk verkeer  rare verwarde mensen die rondlopen in de wijk 1 

Er lopen te veel dronken zwerverachtige types in de buurt. Kinderen worden te vaak aangesproken. 1 

hard rijders en ongure typen 1 

Ik ben bang dat er iets gebeurd. 1 

ik geen algemeen veilig gevoel heb 1 

Ik ze niet alleen op straat laat. 1 

ik ze niet zonder toezicht alleen durf te laten. 1 

kind nog te jong 1 

Kleinkinderen midden in Centrum 1 

Mijn kleinzoon en ik zijn 2x lastig gevallen bij speeltuin JW 1 

niet zonder toezicht 1 

nog te jong ik vertrouw de plek nog niet genoeg. 1 

Rotzooi op straat.  Bang voor ongure types 1 

te klein 1 

Verkeerssituatie 1 

ze nog te klein zijn en er zelf bij blijf. 1 

ze te jong zijn 1 

Totaal 19 

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

 

Woongebied (103 en 104)  

  Aantal 

kleinkinderen daar houd ik wel toezicht op. 1 

nooit alleen naar speeltuin 1 

Speeltuin laat ik mijn kinderen niet graag alleen. 1 

Totaal 3 

 

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

  Aantal 

alleen op de stoep 1 

auto's die te hard rijden Lancierstr tegen het verkeer in 1 

Er lopen soms toch vreemde mensen rond. Ik blijf voorzichtig. 1 
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kleinkind 1 

liefst onder toezicht 1 

Soms rijden auto's hard 1 

Totaal 6 

 
 

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

 

Woongebied (103 en 104)  

  Aantal 

Laat ze zelden spelen zonder ouderlik toezicht. Heel soms met een groep. 1 

Total 1 

 

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

  Aantal 

m.n. vanwege onvelige verkeerssitatie 1 

te hard rijdende auot's 1 

Total 2 
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Bijlage 10 Kinderen niet in de buurt laten fietsen, omdat.. 

Woongebied (103 en 104) 

  Aantal 

's avonds: ik dat niet toelaat. 1 

Dochter 22 jaar fietst niet door Jan Wier, voelt zichzelf niet veilig 1 

ìdem 1 

Ivm hardrijders tegen de richting in. Onberekenbare personen die rondlopen. 1 

Je weet niet wat er gebeurd. 1 

Je wel eens lastig gevallen wordt door ongure typen. 1 

Nog te jong (18 mnd) 1 

te jong 1 

Te veel ongure types in de buurt. Druk verkeer. 1 

We bang zijn dat we lastig gevallen worden cq beroofd, bedreigd etc  vooral jonge meisjes zijn vaak het 
slachtoffer. 

1 

Totaal 10 

 

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

  Aantal 

+ druk verkeer 1 

Auto's rijden te hard. Onoverzichtelijke situatie. 1 

de auto's te hard rijden 1 

er hard gereden wordt 1 

Er te hard gereden wordt en automobilisten eenrichtingsstraten in rijden. 1 

Er wordt ook te hard gereden, ook vrachtverkeer en landbouwverkeers. 1 

Er wordt veel te hard gereden. 1 

Hij daarvoor nog te jong is. 1 

Ik ze nog te jong vind (6&7) 1 

kind nog te jong 1 

kinderen zijn lastig gevallen door man onder het viaduct. 1 

niet alleen op straat 1 

Nog te jong. 1 

Te gevaarlijk met de hardrijdende en tegen verkeer in rijdende auto's. 1 

Te hard gereden 1 

te jong 1 

te jong is 1 

te klein 1 

te klein, teveel verkeer 1 

we laten ze lopen. Het verkeer houdt zich niet altijd aan de regels.  Er kan tegen de rij richting gereden 
worden. 

1 

ze daar nog te jong voor zijn 1 

ze daar nog te jong voor zijn. 1 

ze daar te klein voor zijn. 1 

ze er nog niet aan toe zijn. 1 

Ze nog te jona zijn om alleen naar de sportclub te gaan. 1 

ze nog te jong zijn 1 

ze te klein is 1 

zij de weg hier onvoldoende weten. 1 

Totaal 28 
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Kinderen wel buiten laten fietsen,  maar met enig gevoel van onveiligheid 

 

Woongebied (103 en 104)  

  Aantal 

als het donker is. 1 

mijn dochter is meerdere malen in panek thuisgekomen. 1 

Totaal 2 

 

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

  Aantal 

hard rijden, tegen verkeer in, verkeerd parkeren. 1 

m.n. vanwege verkeer. 1 

Totaal 2 

 

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

 

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

  Aantal 

Er wordt veel te hard gereden! 1 

Total 1 
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Bijlage 11 Slachtoffer van andere vorm van criminaliteit, namelijk 

Woongebied (103 en 104) 

  Aantal 

Het sturen van niet bestelde pakjes naar ons adres.Aangifte gedaan bij politie. 1 

Inbraak gezien in kerk, daarna achtervolgt en 112 gebeld. 1 

Insluiper in het pand 1 

Overlast door bewoner Jan Wier. 1 

Verbaal geweld door man op straat 1 

Totaal 5 

 

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

  Aantal 

2 bloembakken gestolen voor het huis 1 

aan fietsen 1 

Auto weggehaald 1 

Beschadigingen aan auto's 1 

Dochter in het gezicht gespuugd  dochter lastig gevallen in de fietsenkelder Heuvelplein 1 

Door een man aangesproken en door hem opgelicht door verkoop pannen-  set. 1 

Door mensen die hier wonen 1 

i.v.m. looddiefstal bij garages 1 

iets langer geleden inbraakpoging garage 1 

Intimiderend gedrag van asielzoekers (groepjes mannen) 1 

mislukte woninginbraak 1 

Onverantwoord hard door de straat scheuren met auto. 1 

plantengeleiders uit geveltuintjes weg. 1 

schade aan carnaval 1 

schade door aanrijding van onze geparkeerde auto  veroorzaker heeft zich niet gemeld. 1 

Slagboom afgebroken. Schade 1000 euro. We hebben hier beelden van. 1 

snorfiets is gestolen uit de berging van Wonen Breburg. 1 

stelen lege bierkratten 1 

Veelvuldig plassende honden tegen de woning. 1 

Verbale dreigingen door bezokers Cafetaria JP Coenstraat 42. 1 

vernieling blikwerk en bierflessen 1 

Vernieling eigendoor door buren 1 

Totaal 22 
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Bijlage 12 Wat kunnen de bewoners zelf doen om de veiligheid van de buurt te vergroten 

Woongebied (103 en 104) 

  Aantal 

- aansluiten bij Buurtapp  - elkaar en elkaars huis/auto in de gaten houden.  - alert zijn op ongewone 
situaties 

1 

-elkaar niet gek maken  -niet alles zo uitvergroten 1 

Aan ontsnappingen kunnen buurtbewoners niks doen net zo min als aan drugsdealers. 1 

Actie voeren tegen jan Wier. Dat Jan Wier voor beter toezicht zorgt, zorgt dat mensen niet ontsnappen en 
zich niet verschuilen achter de wet. "Die kunnen we nu eenmaal niet binnen houden". 

1 

alert blijven, contact houden met de buurt, op elkaars huis letten 1 

alert zijn op de  mensen bv hoe zij zich gedragen. 1 

Alert zijn op vreemde/verdachte situaties en personen. Zelf regelmatig je op straat / in de speeltuin laten 
zien. 

1 

alertheid + buurt app 1 

Alles goed in de gaten houden 1 

app en / of burger netwerk 1 

app nextdoor 1 

Betere loop-fietsmogelijkheden creëeren op terrein Jan Wier zodat   daar meer mensen aanwezig zijn. Jan 
Wier is dan niet zo'n afgesloten  blok maar kan dan door buurtbewoners beter gebruikt worden (als 
voorheen) 

1 

Bewoners doen al veel door te signaleren. 1 

Bewoners moeten in eerste instantie voor hun eigen goedje zorgen.  Stoepje schoonhouden en nog meer 
met elkaar delen.  Niet meer op de stoep fietsen. 

1 

Bewoners zelf weinig, eerder vanuit gemeente/politie maatregelen om criminaliteit tegen te gaan. 1 

Blijven communiceren (over evt. verdachte voorvallen). 1 

Buitenverlichting laten aanspringen bij langslopen 1 

Buurt SMS hebben we al. Ervoor blijven strijden dan Jan Wier uit ons straatbeeld verdwijnt. Dit hoeft niet 
midden in een wijk. Er zijn industrieterreinen genoeg. 

1 

buurt-app  goed op  elkaar letten 1 

buurtapp 1 

Buurtapp om verdacht gedrag te signaleren. 1 

Buurtpreventie plus nog meer deelnemers buurt What's App. 1 

Buurtpreventie via App is prima. 1 

Buurtpreventie, whats-app 1 

Buurtpreventie? 1 

Buurtpreventie. 1 

buurtwacht --> J W en kinderspeeltuin 1 

Buurtwacht/Buurt Whats App instellen. 1 

Buurt What's App 1 

Contact met andere buurtbewoners, politie bellen als er iets is.  huizen goed 
beveiligen,informatiebijeenkomsten.  Niet bij voorbaat paniek zaaien 

1 

De buurt is hecht en betrokken. Het probleem wordt door de instanties  veroorzaakt. Zij moeten de 
problemen voorkomen en als dat niet lukt, oplossen. 

1 

De gemeente overtuigen dat een opeenstapeling van zorg in een woonbuurt  slecht bestuur is. 
Vlekkenplan handhaven en de  zorg beter over Tilburg vedelen. 

1 

Ddeuren op slot  buitenlichten aan 1 

Ddoor af en toe bij elkaar te komen om te overleggen. 1 

Een groet naar de drugsgebruikers. Rommel op straat opruimen ook al is het niet van jezelf. huizen en 
auto's goed afsluiten. Buurtwacht. 

1 

elkaar op de hooogte houden bij afwezigheid 1 

Elkaar waarschuwen bij verdachte omstandigheden 1 

Er zijn bewoners die agressief reageren n.a.v. het parkeerprobleem. 1 

Geen overlast, rechtstreeks  Communiceren. 1 

Gezamenlijk opletten in de wijk 1 
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Goed opletten 2 

Groeps App. Surveilleren. 1 

Harder met de vuist op tafel slaan als er weer een overvaltactiek door   de gemeente wordt gehanteerd 1 

Heft in eigen hand nemen, gemeente doet toch niets. 1 

Het zelf in de gaten houden. Meer kun jezelf niet doen want als jezelf iets doet  dan wordt je daarvoor 
gestraft (omdat we ons eigen bezittingen/kinderen  beschermen) en de dader gaat vrijuit. Dit is toch van 
de gekke! 

1 

Huis goed afsluiten 1 

Ik woon op de nwe Bosscheweg  en dat is er wat verder vandaan maar  ik heb nooit last van Jan Wier. 1 

Instanties zelf zijn eerste verantwoordelijken. Bewoners zelf kunnen bij situaties rondom Jan Wier beter 
niet zelf ingrijpen, hooguit melden. 

1 

Jongeren die overlast veroorzaken er direct op aanspreken. Of als dat niet helpt, voor deze overlast de 
politie bellen. 

1 

Langzamer rijden 1 

Lijkt me geen taak voor bewoners. 1 

Meedoen met de buurtapp van de politie 1 

Melding maken als er iets gebeurt 1 

Niet alleen uit emotie opgewonden communiceren, maar rustig reageren. 1 

Niet nodig. Ik denk dat dit een van de veiligste buurten in Tilburg is. 1 

Niet veel meer dan zoveel mogelijk melding te maken van gevallen. We moeten niet het recht in eigen 
handen nemen. 

1 

Niets 1 

Niets alle overlast wordt veroorzkt door niet bewoners. 1 

Niets hooguit een stukje oplettendheid 1 

Niets, de bal ligt bij gemeente , politie, Jan Wier 1 

Niks, ik denk niet dat de bewoners het onveilig maken.  moeten we met z'n allen een alarm aanschaffen? 1 

Nog meer een oogje in het zeil houden. 1 

Nog meer inbraakpreventie. Nog meer sociale controle. Klachten indienen via officiele we. 1 

ogen en oren openhouden  elkaar aanspreken 1 

oogje in het zeil houden 1 

Op elkaar letten en incidenten melden 1 

Opletten 1 

Opletten en elkaar waarschuwen 1 

Opletten en melden als je iets verdacht ziet.  De jogeren worden direct door de bewoners aangesproken, 
dit helpt niet echt.  De volgende keer gedragen ze zich weer slecht. 

1 

Opletten en zelf de troep opruimen. 1 

Oplettend (extra) en betere communicatie met elkaar 1 

Oplettendheid? 1 

Oplettendheid. Elkaar niet opjuten, Niet alsmaar Jan Wier de schuld geven. 1 

Poort op slot, buitenverlichting, ramen en deuren op slot als je de deur uitgaat. Aan de buren vraen een 
oogje in het zeil te houden als je langer van huis af gaat. 

1 

Rommel opruimen fietsen binnenzetten  verder is alles al geregeld,straat app op elkaars kinderen en 
spullen letten. 

1 

Rommel opruimen op straat. Zwerfvuil zoals blikjes en verpakkingen. 1 

Rondhangende, voetballende jongeren (tot 02:00) op het plein van Carré aanspreken. 1 

Situaties blijven melden, buurtwacht 1 

Snel(ler) melden overlast  Meer/betere verlichting 1 

Sociale controle 1 

Sociale controle is al groot in de buurt. 1 

Sociale controle is er genoeg. Jan Wier zou zijn patienten beter in het oog moeten houden. 1 

Toleranter gedrag t.o.v. cliënten Jan Wier 1 

Veiligheid is voldoende 1 

Verdachte situatie in de gaten houden. Evt. kentekens noteren. Vernieling melden. 1 

Voordeur op slot + kijkraampjes in deuren gebruiken 1 
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We doen al heel veel. Maar m.b.t. Boerhavestr  worden we moedeloos. 1 

We kennen elkaar en letten wat beter op. 1 

Woningen en garages goed afsluiten cq beveiligen 1 

Zelf op kinderen passen en leren hoe het leven is.  Jan Wier cliënten accepteren en laten. 1 

zich laten voorlichten over de problematiek van de bewoners JW en Kentron 1 

Zich niet zo'n zorgen maken en elkaar niet gek maken. 1 

zorgen voor een opgeruimde en opgeknapte buurt. 1 

Totaal 94 

 

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

  Aantal 

- buitenverlichting  - elkaar aanspreken op onwenselijk gedrag. 1 

- een petitie starten tegen coffeeshops  - Gezamenlijk actie ondernemen tegen groepen Noord Afrikaans 
tuig. 

1 

- Elkaar en de huizen en auto's van elkaar in de gaten houden  - Elkaar kennen 1 

- Iedere overtredng melden en elkaar waarschuwen met bv een groes-app. 1 

- Tijdig melding maken van overlast  - alert zijn 1 

-goed hang en sluitwerk  -buurt app  -melden bij ongegeldheden  -blijven protesteren tegen instanties als 
Jan Wier n ee wonwijk. 

1 

's avonds bij afwezigheid toch wat lampen aan doen in huis  buitenverlichting aanhouden, ogen en oren 
openhouden. 

1 

Aangeven als je voor langere tijd weggaat. Sociale controle. 1 

Aansluiten bij de buurt Whats app en reageren volgens SAAR-methode.  Dus ook echt met zijn allen naar 
buiten gaan na een melding. 

1 

Aanspreken op gedrag  Sociale contacten onderhouden met elkaar 1 

Actiever reageren naar de politiek en de wijkagent. Activoeren over de coffeeshop, het verkeer in de 
Koopvaardijstraat. De trap voor de Haarense Smid enz. 

1 

Afgelsoten poorten in de brandgangen, tevens verlichting wat aanspringt Dit ook bij de voordeuren. Sociale 
controle. 

1 

Alert blijven en info doorgeven. 1 

alert geeft meer gevoel van veiligheid 1 

alert zijn 2 

Alert zijn 1 

alert zijn  buurt app  delen contactgegevens met elkaar 1 

alert zijn , inschakelen buurtagent, 112 bellen  - 1 

Alert zijn bij verdachte zaken, politie inschakelen. 1 

Alert zijn en blijven, sociale contacten en onderhouden. 1 

alert zijn en goed hang-en sluitwerk 1 

alert zijn en mensen aanspreken 1 

Alert zijn en met elkaar communiceren. Geen broodjes aap verhalen geloven.  - 1 

Alert zijn en voor elkaar opletten. 1 

alert zijn op de omgeving 1 

alert zijn op opvallend gedrag 1 

alert zijn op verdachte dingen 1 

Alert zijn op verdachte situaties 1 

Alert zijn, melden onveilige situaties, woningen goed afsluiten. 1 

Alert zijn, melden van onveilige situaties 1 

Alert zijn, poorten goed afsluiten. 1 

alertheid 1 

allert zijn met elkaar.  - 1 

alles goed afsluiten  fietsen s'nachts van de straat halen. 1 

alles goed afsluiten en opletten dat er geen rare dingen gebeuren. 1 

als er aan de deur wordt gebeld oppassen met open doen. 1 

Als iedereen de rommel voor zijn deur zou opruimen. Alle hindernissen  verwijderen zodat men met 1 
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rollators, rolstoelen en kinderwagens makkelijker  op het trottoir kan bewegen 

ander slot fiets niet buiten laten staan. 1 

anti diefstalvoorzieningen 1 

app 1 

app groep beginnen 1 

App voor buurt 1 

attent en alert blijven  Positief zijn en blijven 1 

attent zijn , sociale controle 1 

Attent zijn op onveilige of ongewenste zaken  socialer  en efficienter parkeren. 1 

Auto's niet parkern aan de Havendijk dichtbij kruisingen. 1 

Beetje opleten. En jeniet laten opjutten. 1 

Bellen met politie als ze iets verdachts zien. 1 

Beter op te letten en de politie bellen. 1 

beter opletten 1 

beter opletten wat er gebeurt. 1 

beter toegerust zijn  door bijv voorlichting (gemeente) 1 

Betere verlichting. Beter opruimen. 1 

Beveiliging eigen huis verbeteren en opletten of je iets verdacht ziet. 1 

beveiliging van huis en tuin 1 

bewegingsmelders plaatsen 1 

Bewoners app /facebookpagina 1 

Bewoners doen het maximale 1 

Bewoners kunnen niets doen. Gemeente: sluiting koffieshop. 1 

Bewoners niets Stadswachten meer 1 

Bewoners van de huizenaan de Werf parkeren op plaatsen voor gasten.  Hun eigen parkeerplaats achter 
hun huis laten ze onbenut.  Jongeren met luide muziek aanspreken dat dit niet kan vanwege woongebied. 

1 

Bewoners zijn niet degenen die de oorzaak zijn. heroniverstrekking is het probleem en oorzaak. 1 

Bij elkaar aanbellen/ app-en bij onveilige situaties 1 

Bij ongewone dingen erop  afgaan en elkaar bijstaan. 1 

Bij verdachte situaties elkaar waarschuwn. 1 

binnen blijven 1 

Binnen blijven 1 

bitenverlichting en plaatsen van hekwerken 1 

burgerwacht 2 

Burgerwacht samenstellen 1 

buurt app  buurtpreventie 1 

buurt app whatsapp 1 

buurt app. 1 

Buurt app. whats app groep is in de maak voor onze buurt. 1 

Buurt schoonhouden bv de stoep vegen zodat de mensen niet meer vallen  over de troep. 1 

Buurt What's APP 1 

Buurt What's App (is al gebeurd) 1 

buurt whats app 1 

Buurt whats app 1 

buurt-app 1 

Buurt-app  bewonerssurveillance 1 

buurtapp inrichten 1 

Buurtapp voor verdachte situaties. 1 

Buurtapp, 112 bellen. 1 

Buurtapp, betere sloten etc. 1 

Buurtapp, elkaar waarschuwen. Goed zicht op elkaar. 1 

Buurtapp: elkaar op de hoogte houen van wat speelt in de buurt. Snelste manier van communiceren 1 

BuurtApp. Verlichting op parkje Klippenplein aanvragen. Hebben we al meerdere malen gevraagd c.q. 
geopperd. 

1 
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Buurtbewaking 1 

Buurtbewaking instellen 1 

buurtpreventie 8 

Buurtpreventie 1 

buurtpreventie  whats app 1 

Buurtpreventie aanscherpen. 1 

buurtpreventie en meer begrip voor psychiatrische patiënten. 1 

buurtpreventie Ik heb zelf nog niets meegemaakt. 1 

buurtpreventie team 1 

Buurtpreventie Vrijwilligers cq personen met een bijstandsuitkering inzetbaar maken Vrijwillig/verplicht) 1 

buurtpreventie, SDR, ogen en oren openhouden. 1 

Buurtpreventie. 1 

Buurtpreventieteam zou kunnen helpen. 1 

buurtpreventieteams 1 

buurtwacht 1 

Buurtwacht 2 

Buurtwacht  poorten in steegjes 1 

buurtwacht 's nachts 1 

buurtwacht instellen 1 

buurtwacht oid. 1 

Buurtwacht prichten. Meer melding maken van verdachte personages. 1 

buurtwachtinitiatief is oké. 1 

buuurt whats app, buurtpreventieteam 1 

caresa's op straat 1 

Contact houden met elkaar 1 

Contact met elkaar hebben/houden, zodat je weet wie er ind e buurt woont. Daardoor sociale controle. 1 

Contact met elkaar in de straat. Dit bevordert het gevoel van veiligheid  naar mijn ervaring. 1 

Contact onderhouden met elkaar. 1 

Contact vergroten 1 

containers binnenzetten tegen inbraak,lamp aan tegen inbraak  massale protesten tegen Jan Wier, 
drugstoestand, Interpolis auto's klem zetten. 

1 

Correct gedragen, alert zijn 1 

Dat hangt af van de situatie 1 

Dat is werk voor de politie. 1 

De 30 km zone wordt niet door iedereen gerespecteerd.  In de smalle straten zou eenrichtingsverkeer 
beter zijn. 

1 

De bewoners de gemeente Tilburg zullen jullie bedoelen. 1 

De boel goed op slot 1 

De boel schoonhouden en geen grafitti. Hierover hebben wij ooit een convenant gesloten met Jan 
Hamming. Wij zijn actief als buurtbwoners, dan is de gemeente actief voor ons. 

1 

De boel schoonmaken rondom de flat 1 

De buurt is veilig. 1 

De buurt mee in de gaten houden 1 

De deur niet openen voor vreemden. 1 

De onveiligheid aangeven bij de gemeente/politie 1 

De reguliere zaken: huizen afsluiten, opletten, wijkApp. 1 

De stoep+trappenhuis+balkonsschoonhouden  Geen fietsen op straat laten staan. 1 

De verkeersregels naleven. De gemeente zou voor naleving moeten zorgen. 1 

De wijksagent zou zich meer op straat moeten laten zien.  Wij kennen hem niet. 1 

deelnemen aan buurt whatsapp, opletten,deuren goed afsluiten,extra verlichting 1 

Deuren en poorten goed afsluiten.  Klein beetje sociale controle (niet teveel). 1 

Deuren en poorten op slot, buitenverlichting, kliko's op tijd binnen zetten  buurt app 1 

Deuren sluiten 1 

Die buurman van vraag 8 aanpakken. Uit zijn huis v/d woningbouw plaatsen als hij zicht schofterig 1 
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misdraagd door mensen in gezicht te spugen. 

Door allemaal op te letten 1 

Door elkaar op de hoogte te houden middels groeps what app en sociaal praatje. 1 

door op elkaar te letten en te bespreken. 1 

Een oogje in het zeil houden. Ramen en deuren goed sluiten, inbrekers geen kans geven. 1 

Een politiepet opzetten en met handboeien gaan lopen?? 1 

eerder de politie bellen, rommel beter opruimen 1 

Eerder melden ipv erover praten 1 

Eigen terrein beter afsluiten 1 

Elkaar aanspreken Bv Laat de toegangsdeur naar de centrale berging niet open staan. 1 

Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag 1 

Elkaar als mensen zien en het gesprek aangaan  met name over bij de medische heroïne verstrekking.  Ik 
vind het geen probleem. 

1 

Elkaar goed in de gaten houden 1 

Elkaar informeren 1 

Elkaar kennen (weet wie je buren zijn) praatje met elkaar maken en  opvallende dingen aan elkaar melden. 1 

Elkaar niet bang maken. Er is zoveel ophef over Jan Wier dat sommige mensen  zich onveilig zijn gaan 
voelen. Dit geldt ook voor de app met meldingen  Slecht voor de objectieve veiligheid. 

1 

Elkaar op de hoogte houden bij vakantie e.d. 1 

Elkaar waarschuwen 1 

Elkaar waarschuwen als er iets vreemd in de buurt gebeurt.  Alert zijn op veranderingen. 1 

Eventueel buurt preventie maar er heerst al veel sociale cohesie.  - 1 

Extra oogje in het zeil huden en onveilige situatie melden aan elkaar.  - 1 

Feuren goed afsluiten. 1 

Fietsen 's nachts binnenzetten en op slot. Spiegels van de auto inklappen.  Geen spullen in de auto laten 
liggen. 

1 

Fietsen stonden achter een afgesloten poort, meer kun je niet doen. 1 

Geen aanleiding geven, door woning of auto open te laten  vverkeerd te parkeren en een veel te kort lontje 
te hebben.  Rustig blijven en mensen in hun waarde te laten. 

1 

Geen gelegenheid scheppen tot enige vorm van overlast. 1 

Geen idee 1 

Geen idee 2 

Geen idee, alles kmt voort uit Jan Wier, ontsnappingen, brandstichting,  zwervers, drugsgebruikers en 
dealers. 

1 

Geen rolluiken aan de straatzijde  meer alert zijn en zorgen voor sociale contacten in de buurt. 1 

Geen troep rondom afvalbakken,dat nodigt ongenode gasten uit.  Auto's parkeren waar dat mag en fietsen 
op slot in de rekken plaatsen. 

1 

Gemeente heeft al fietsbeugels geplaatst tegen diefstal. surveilleren 1 

Gevoel van onveiligheid. Relativeren als oplossing. 1 

Gewoon opletten. 1 

Gewoon ouderwets elkaar een beetje in de gaten houden. 1 

Goed contact met elkaar houden (maar dat gebeurt al) 1 

Goed gebruik blijven maken van wijk Facebookpagina en Buurt-Whatsapp groep en blijven opletten dus. 1 

Goed hang en sluittwerk 1 

Goed op elkaars spullen letten. 1 

Goed op verdachte situatie letten. 1 

Goed opletten 5 

Goed opletten 1 

Goed opletten en bij verdachte situaties politie bellen. 1 

Goed opletten en eventueel aan gifte doen. 1 

Goed uit je doppen kijken en zelf geen rotzooi maken en tollerantie 1 

Goede sloten  attent zijn op verdacht gedrag 1 

Goede sloten op de deur en samen op pad als het heel laat is. 1 

Goede verlichting in voorportalen  Zich zelf ook aan de regels houden. 1 
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Gordijnen open laten 1 

Gordijnen vaker open 1 

Groeps app 1 

Het gesprek aangaan met de hangjongeren ipv schreeuwen. 1 

Het goede voorbeeld geven, stoepen schoonhouden ook andermans afval opruimen  En rustig rijden. 1 

Het is erg rustig in mijn buurt 1 

Het is vooral 's nachts, onduidelijk te interpreteren geschreeuw, gekrijs, auto's die stilstaan, plots met veel 
lawaai vertrekken. Snel in en uitstappen. 

1 

Het recht in eigen hand nemen 1 

Hond neit laten poepen op openbare weg 1 

Hondenpoep opruimen door bezitters hond  buurtpreventieteam maar dat is de omgekeerde weg 9zou 
niet nodig moeten zijn 

1 

Huizen en auto's afsluiten  onraad melden 1 

Hun best doen 1 

Iets meer interesse tonen in de medemens 1 

Ik ben alerter dan voorheen. Als mensen hier niet horen en zich raar gedragen  kijk ik wat ze gaan doen. 
Hou zelf 112 op twitter in de gaten omdat de   meldingen van Jan Wier erg traag zijn. En maak gebruik van 
de buurt-app 

1 

Ik betwijfel of een buurtwacht wel zou werken. 1 

Ik denk dat dit bij de gemeente ligt. Kentron & vluchtingenwoningen verplaatsen/afschaffen. 1 

Ik denk weinig, veel ouderen en studenten 1 

IK ervaar geen onveiigheid 1 

Ik ervaar mijn buurt als veilig, dus wat de bewoners nu doen is voldoende. 1 

Ik voel me veilig 1 

ik weet het niet 1 

Ik zelf heb geen onveilig gevoel. Bij mensen gaat het om een gevoel  en dat kan het best veranderen door 
een mentaliteitsverandering. 

1 

In een groepsapp delen van verdachte situaties. 1 

inbraakpreventie 1 

Incidenten melden op buurt app of facebook. 1 

Informatie delen en sociale controle. 1 

Is niet nodig 1 

Ken je buren  - zodat je weet dat het globaal goed met hun gaat  - zodat je het ook herkent als er vreemden 
rondlopen of afwijkende situaties zijn. 

1 

Kliko's binnenhalen, fietsen op eigen plaat/berging en niet 24/7 op het trottoir  laten staan. 1 

Koffieshop moet bewaker bij de deur zetten en niemand binnenlaten  die fout geparkeerd staat, harder 
dan 30 km per uur tegen de richting   rijdt met bonkende muziek. 

1 

Koffieshop weg 1 

Kunnen zelf niks  aandoen. 1 

Lampen aan buiten en de deuren altijd op slot. 1 

Langzaam verkeer i.v.m. scholen en kinderen die niet meer buiten kunnen spelen. 1 

Leg het probleem niet meer bij bewoners. De gemeente is de oorzaak  van de Jan Wier problematiek en de 
overlast. 

1 

Let op elkaar 1 

Let op elkaars spullen. 1 

Lichten aanlate,n  tijdsschakelaars. 1 

Ligt niet bij bewoners! 1 

lijst van bewoners met samenstelling gezin, zodat we weten wie wie is. 1 

mee opletten 1 

Meer aangifte doen. Verzoek om cameratoezicht Binnenstad uit te breiden. 1 

Meer buitenverlichting. Zelf maximumsnelheid aanhouden. 1 

Meer cohesie in de buurt, sociale contacten, belcirkel of whatsapp  groep op zetten. 1 

meer contact met de buren /buurtactiviteiten/ buurtwachten 1 

meer controle 1 
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Meer gezamenlijke alertheid. Geen rolluiken!! 1 

Meer informatie uitwisselen over gebeurtenissen in de buurt. 1 

Meer kleurtjes 1 

Meer op elkaar letten 1 

Meer op elkaar letten / 's avonds de gordijnen dicht doen 1 

Meer opletten 1 

Meer oplettendheid, sociale controle 1 

Meer protesteren tegen een zich terugtrekkende overheid.  Je moet steeds meer zelf doen en vooral meer 
betalen  Ook dit onderzoek is alleen goed voor de statistiek. 

1 

Meer sociale controle 1 

Meer sociale controle 1 

Meer sociale controle  - 1 

Meer sociale controle Door krapte van parkeerlaatsen onstaat het gevoel  van "recht van de sterkste" of 
wie het eerst komt wie het eerst maalt. 

1 

Meer surveillance op uitgangsavonden 1 

Meer verlichting in de st Josephstr 1 

Meer verlichting rondom huis 1 

Meer verlichting. 1 

Melding maken bij politie/ gemeente wanneer iemand iets ziet of hoort. 1 

Melding maken. Zorgen voor goed verlichte straat. 1 

Meldingen maken bij overlast + informatie hierover in het wijkblad plaatsen. 1 

Mensen aanspreken op hun gedrag. 1 

Mensen aanspreken op onfatsoenlijk gedrag. Bij buitensporig gedrag de politie waarschuwen. 1 

Mensen aanspreken waarvan niet duidelijk is wat ze in de buurt doen  + observeren 1 

Mensen die honden 's avonds uitlaten, opmerkzaam zijn. Vakanties aan buren doorgeven. 1 

Mensen groeten dan weet diegene die met snode plannen rondloopt dat hij/zij gezien is. 1 

Met elkaar blijven communiceren, op straat begroeten, praatje maken, sociaal blijven. 1 

Met elkaar communiceren, sociale controle.  - 1 

Meteen melding maken bij de politie als er overlast is. 1 

Minder commentaar leveren op Jan Wier.  Goed kijken wie er echt voor overlast zorgt. 1 

Minder de gordijnen en rolluiken aan de voorkant van hun huis potdicht houden. 1 

Minder hard rijden, maar geloof niet dat het buurtbewoners zijn. Dunantstraat is een makkelijke doorsteek 
naar de haven. Minder feesten in Faxx zou fijn zijn ivm geluidsoverlast. 

1 

minder roddelen 1 

Misschien extra velichting ophangen.  Ik ga niet aan mensen vragen om een buurtwacht opte richten (veel 
te gevaarlijk)  Een keer extra uit het raam kijken of zo. 

1 

Misschien meer verlichting in de tuin.  Camera's nog beter! 1 

Mocht er iets voorvallen ga praten.  Het is hier naar mijn menining superveilig. 1 

Momenteel niks, omdat het veilig is. 1 

N.v.t. 3 

N.v.t. grote social controle door Centrum 1 

Net als mij door mijn werk leren om te gaan met verbale en fysieke agressie waardoor je sterker wordt en 
dit ook uitstraalt. 

1 

niet bang zijn 1 

Niet de zaak van de bewoners 1 

Niet gelijk opendoen zonder te kijken wie er voor de deur staat 1 

niet nodig er is geen onveiligheid. 1 

Niet nodig, vind de buurt veilig. 1 

Niet reageren wanneer dat niet nodig is. 1 

Niet te hard rijden door de straat en niet parkeren op de stoep (Oisterwijksebaan/A. van Deinenstraat) 1 

niet veel, de buurt is erg veilig vind ik. 1 

Niet veel, mogelijk een extra lichtje laten branden. 1 

Niet zo hard rijden. 1 

Niet zo heel veel. Burut is al erg veilig. 1 
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Niet zoveel 2 

Niets 1 

niets dat is gevaarlijk. Taak handhaving. 1 

niets meer dan wat er nu gebeurt. 1 

Niets nodig. Er is geen overlast en er was geen overlast. 1 

Niets. 1 

Niks daar heb je politie voor. 1 

Normaal doen 1 

OA. VERKEERS EN GEDRAG REGELS NAKOMEN 1 

Ogen en oren goed de kost geven. 1 

ogen en oren openhouden 1 

Ogen open houden en zaken melden. Sociale controle kan een veilig gevoel geven. Weten dat je huylp 
krijgt als er iets gebeurt op straat. 

1 

Ogen, oren open houden. mensen gewoon normaal aanspreken op "verkeerd" gedrag. Geen buurtwacht 
oid. 

1 

Om de poorten te sluiten s'avonds.  we hebben 3 uitgangen met 3 afsluitbare poorten maar ze vertikken 
het   om ze op slot te doen. PS een poort gaat s'avonds op slot. 

1 

Onderling toezicht houden 1 

ons binnenplein afsluiten. WE is dit aan het inventariseren. 1 

Onveiligheid is wat mij betreft geen item 1 

Oogje in het zeil houden 1 

Op elkaar letten! Huis en auto afsluiten. 1 

Op elkaar letten, zeker als iemand met vakantie is of weekend weg. Wat er al geberut Alert App. melden 
als je het niet vrtrouwd. 

1 

op je spullen letten, fiets en huis goed afsluiten. 1 

Opletten 4 

Opletten 1 

Opletten +aansluiten bij whatsapp 1 

Opletten en bij twijfel buurtwacht waarschuwen. 1 

Opletten en elkaar op de hoogte houden van de voorvallen. 1 

Opletten en eventuele verdachte situaties melden. Buurt blijvend schoonhouden.  - 1 

Opletten en huis goed afsluiten. 1 

Opletten en melden van onveilige situaties. 1 

Opletten en overlast melden 1 

Opletten en/of buurtpreventie bellen 1 

Opletten, zorgen dat we andere bewoners in de straat kennen--> sociale controle 1 

Opletten! 1 

Oplettend zijn 1 

Oplettendheid bij vreemde situaties 1 

Oren en ogen openhouden 1 

Overlast onmiddelijk melden 1 

Parkeren op eigen plek, en niet aan het water of langs de weg. 1 

Politie tijdig informeren 1 

Politie, wijkagent inschakelen. Gebeurt al. 1 

Poort dichthouden 1 

Poort sluiten 1 

Poort sluiten van de achteromgang buurtpreventie 1 

Poorten achterom dichthouden / op slot doen 1 

Poorten afsluiten, voordeuren dubbel slot draaien, 's nachts op de knip. 1 

Poorten bij de gangetjes zodat inbraak lastiger wordt. 1 

Portiek lampen 1 

Positievere veiligheidsbeleving door (voor)oordelen minder te delen. Buurtapp bij bijzondere situaties. 1 

Preventief -alles goed beveiliggen  -sociaal netwerk  Handhavend: - mensen aanspreken op gedrag              - 
wijkagent informeren 

1 
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Preventieteam 1 

Ramen en deur afsluiten. Ook al gaan ze maar even een boodschap doen. En de containers binnenhalen 
zals ze geledigd zijn. 

1 

Rekening houden met elkaar en doorgeven als men iets verdacht ziet. 1 

Relativeren. Deze buurt is zoveel veiliger dan veel andere wijken. 1 

Rotzooi opruimen, zich houden aan parkeer- en verkeersregels 1 

Rustiger autorijden, vuil goed in containers gooien 1 

s'avonds en s'nachts buitenverlichting aanlaten 1 

Signaleren en melden 1 

Signaleren en melden goed voorbeeld geven  Goed nadenken wat je kunt doen en.... 1 

Signaleren van verdachte situaties 1 

Sociale controle is al aanwezig 1 

Sociale controle 5 

Sociale controle  oren en ogen openhouden 1 

Sociale controle ,buurt app  Lage begroeiingen, verlichting bij huis, afsluitbare doorgangen. 1 

Sociale controle (maar dat is er wel) 1 

Sociale controle behouden. 1 

Sociale controle is al vrij goed  - bij de gemeente aandringen op verbetering inrichting openbare ruimte  
(verkeerssituatie, aankleding pleinen e.d.  afbakening openbaar groen om parkeeroverlast te 
ontmoedigen) 

1 

Sociale contrôle maar dat wordt niet meer geaccepteerd. 1 

Sociale controle uitoefenen, mensen aanspreken op ongewenst gedrag en contact opnemen  met de 
politie als er iets waargenomen wordt. 

1 

Sociale controle, elkaar aanspreken 1 

Sociale controle, elkaar aanspreken. 1 

Sociale controle, mensen die verdacht of ongepast gedrag vertonen daarop durven aanspreken. 1 

Sociale controle! Verdraagzaamheid naar elkaar. itspreken als je ergens last van hebt. Vragen stellen. 1 

Sociale controle. 1 

Sociale controle. 1 

Sociale controle. Geen containers onnodig op straat laten staan.  Hou achterdoorgangen zuiver. 1 

Sorry, geen idee. 1 

speelplaatsen + beschutte plaatsen in de gaten houden (gebeurt al)  rommel meteen opruimen (gebeurt 
vaak ook al) 

1 

Steeds melding maken.  Verder is het een hechte buurt met oplettende bewoners. 1 

Stoppen met zeuren over onveiligheid. Dit zorgt ervoor dat anderen zich ook onveilig gaan voelen. 1 

Straat netjes houden, aanspreken indien mogelijk. 1 

Straat netjeshouden  Gemeente: straat renoveren die ziet er schandelijk slecht uit. (Clercxstr) 1 

Taak van de overheid 1 

Telefoonnummers uitwisselen zodat je elkaar op de hoogte kunt houden. 1 

Tijdens de avondspits met normale snelheid/gedrag door de wijk rijden.  Nu rijdt men vaak als een gek om 
maar zo snel mogelijk thuis te zijn. 

1 

Toezicht op te hard rijden en fout parkeren. 1 

Troep in de omgeving opruimen.  S'nachts als de café's dichtgaan vaker naar buiten lopen om het 
geschreeuw te beperken. 

1 

Troep opruimen, straatbeeld verbeteren. 1 

Upgraden woningbouw/voorzieningen--> beter volk in de buurt. 1 

Vaker klagen bij de politie over de overlast bij de Triangel.  Er wordt nu niets aangedaan. 1 

Vaker met de hond wandelen 1 

Veiligheidssloten 1 

Verdachte situaties melden 1 

Vergroten buren bekendheid 1 

Vergunning vragen voor te hoge omheining 1 

Verlichting aan op elkaar letten 1 

Verlichting in de brandgang beter 1 
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Vermijden meest mogelijk ruzie tegen elkaar. 1 

Verstevigen sociale contacten. 1 

Vies zijn vaak gekken 1 

Voor elkaar opletten. 1 

Vooral 's avonds goed opletten in de buurt. 1 

Vooral niet overdrijven en elkaar angst aanpraten.  Dit is een van de veiligste buurt van Tilburg. 1 

Vuilcontainer niet in de brandgang laten staan 1 

Waakzaam zijn  kinderen aanspreken op gedrag 1 

Waakzaam blijven 1 

Waakzaamheid, andere buurtbewoners aanspreken op onsociaal gedrag. poorten van gangen niet open 
laten staan, jeugd van buurtbewoners aanspreken op asociaal gedrag. 

1 

Waakzaamheid, burgerwacht 1 

Waar ik woon is het redelijk veilig 1 

Wat wil je weten. We moeten steeds meer zelf doen en meer betalen.  Betaal trekt zich terug achter het 
bureau en onbetaald moet het werk doen. 

1 

We doen al voldoende. 1 

We hebben al afgesloten poorten. En er is een straatgroep op Facebook. 1 

We hebben een buurt app nu 1 

Weet ik niet. 1 

weinig, alleen de politie bellen als het nodig is. 1 

Weinig. Alert zijn. Mijn buurman laat zijn afvalcontainer tijdens zijn  vakantie 2à3 dagen buiten staan. 
Signaal dat je niet thuis bent. 

1 

Whats app buurt 1 

whats app groep 1 

Whats app groep, Buurtwacht, meer zichtbaarheid politie 1 

Whats app groepen  Buurtwacht 1 

Whats appgroep  Verlichting als ze 's avonds weg zijn 1 

Whatsapp groep en Facebookpagina zijn oké. Wel opletten voor negatieve stemmingmakerij. 1 

whatsapp groep op straatniveau. 1 

Whatsapp groep oprichten waarin alles wat gebeurd in de wijk wordt gemeld. 1 

Wij hebben een buurt app 1 

Wij kunnen alleen reageren via e-mail en telefoon en daar wordt heel laconiek mee omgegaan. 1 

Wij wonen in een flat, 's avonds en 's nachts niet op de intercombel drukken dat je niet weet wie er boven 
komen. Eigen, belt van tevoren wel. Wij zijn senioren. 

1 

Wijkpreventie, geen spullen uit het zicht aan de straat zetten, sociale controle. 1 

Woon hier pas 1 maand 1 

Ze doen er alles aan. 1 

Zelf alert zijn en niet te hard rijden. 1 

Zelf het goede voorbeeld geven als het bijv gaat over parkeergedrag enz. 1 

Zelf meer opletten en elkaar attenderen. 1 

Zelf opletten, elkaar waarschuwen. En zich houden aan 30 km 1 

Zichzelf en elkaar niet banger maken dan nodig. Her is raar dat terwijl  de misdaadcijfers dalen, het gevoel 
van onveiligheid stijgt. 

1 

Zorg dat je weet wie waar woont, dat je bij iemand kan aanbellen bijv. Ik heb een hond en loop 3x daags 
door de wijk, zo ken ik bijna iedereen. 

1 

Zorgdragen voor elkaars spullen. 1 

Zorgen dat er geen donkere plaatsen in de straat zijn. 1 

Zorgen dat er geen zichtbare voorwerpen in de auto liggen en de fietsen goed op  slot staan. 1 

Zorgen dat poorten, deuren gesloten zijn  Eigen auto's correct parkeren. 1 

Zorgen dat zij elkaar blijven kennen. Ook als er nieuwe bewoners bijkomen, zoals de flats en woningen bij 
de werf. 

1 

Zorgen voor een goede bankd met je buren en omwonenden. 1 

Zou het niet weten, voel me erg veilig in de wijk. Alhoewel mensen die te hard rijden hier. Dat ze eens 
beter op gaan letten met al die kinderen hier. 

1 



Eenmeting 2016 buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof                   Team Informatie- & Kenniscentrum/Gemeente Tilburg        84 

Zou het niet weten. 1 

Zoveel mogelijk ongeregeldheden melden, ook via internet, bij een laagdrempelig buurtmeldpunt en dan 
hopen op verdere actie. 

1 

Totaal 450 
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Bijlage 13 Zorgen gemaakt over leefbaarheid, over…  

Woonomgeving (103 en 104) 

  Aantal 

- overlast en rotzooi door begeleid wonen.  - verwarde mensen in de tuin 1 

-ongure types op straat --> wat vreten ze nu weer uit.  -vandalisme (van onze bezittingen moet ze 
afblijven). 

1 

(brom)fietsers op de stoep  Tegen het verkeer in 1 

Achteruitgang van de buurt 1 

Alle berichtgeving over Jan Wier zorgde ervoor dat ik me wel onveilig  moest voelen 1 

Begeleid wonen,hoek Boerhavestr/ van Swietenstr 1 

Bewoners Jan Wier die regelmatig ontsnappen. 1 

Bij parkeeroverlast moeilijk bereikbaar voor hulpdiensten  auto's staan op waterputten en doorgang 
brandweer is belemmerd 

1 

Brand, onsnapte patiënten, doofpothouding van GGZ en burgemeester,  idiote plannen om nog meer 
drugsopvang in deze buurt te plaatsen,  bagatelliseren van de te verwachte problemen. 

1 

Clienten van GGZ / Novadic Kentrok die "zoek" waren. 1 

Combinatie van grote instelling met groot aantal studentenpanden in de   straat maakt anoniemere sfeer. 1 

Dat je kleine kinderen niet met een gerust hart alleen kunt laten spelen op straat. 1 

Dat mijn veiligheidsgevoel in "eigen" huis aangetast wordt. 1 

De ambulante zorg wordt echt een probleem.. Tel het aantal loopbewegingen. 1 

De kinderen die rare types eng vinden door wie ze aangesproken worden. 1 

De komst van de methadonpost. Op straat en in de speeltuin drugsafval  aangetroffen. Verder wordt er 
regelmatig te hard en tegen het verkeer  in gereden. 

1 

De ontsnappingen en de brandstichting in augustus 2015 1 

De patiënten worden van een steeds zwaardere categorie dit zorgt voor een  toename van het onveilig 
gevoel bij de bewoners. 

1 

De viezigheid op straat 1 

Diefstal , vernieling , vervuiling 1 

Diensten van de polikliniek 1 

Door de bezuinigingen komen er waarschijnlijk meer verwarde mensen  op straat. 1 

Dronken mensen 's nachts  Druk verkeer en smalle weg 1 

Geen spreiding voorzieningen. 1 

Geluidsoverlast in de flat 1 

Gevolgen komst/veranderingen JW en meer zichtbaar andere types op straat  /brandstichting/vreemde 
types op straat. 

1 

GGZ,rommel, zwerfafval, populatie van GGZ  Volgens mij is de bewaking niet meer aanwezig bij MHU. 1 

Hoe alles ten onder gaat. 1 

Hoe dat met de bewoners van Boerhevestr 40 nu verder moet. 1 

Hoe kunnen we voorkomen dat jongern s'nachts voetballen op Carré en dronken herrie maken  Ze zijn 
daarover al vaak aangsproken. 

1 

Iedereen gaat steeds meer opzichzelf leven. 1 

Inbraak, teveel en slecht parkeren, verwijderen van grote bomen in achtertuinen  verbouwingsherrie op 
zondag luide radiomuziek 

1 

Inbraak, vernieling auto. We hebben pas een verwarde man uit onze tuin gezet die flessen aan het jatten 
was. Ik heb wel 2 kinderen!! Mijn kinderen worden uitgescholden en voelen zich onveilig. 

1 

Inbraak. Veiligheid op straat. 1 

Incidenten bij Jan Wier. Parkeeroverlast door personeelsfeesten en evenementen klassetheater. 1 

Jan wier, herione uitgiftepunt en standpunt Gemeente hierin. 1 

Kinderen in de speeltuin worden lastig gevallen door ongure types. 1 

Leegstand garage melisant op de Spoorlaan. Trekt ongewenst bezoek aan 1 

Maak me wel eens zorgen over bepaalde typen die ik tegen kom.  Ik laat mijn hond uit en dan wordt ik 
aangesproken door bepaalde type  Ik ben niet bang maar wel op mijn hoede. 

1 

Mensen leven steeds meer langs elkaar heen. 1 

Met name overlast en rommel van uitgangspubliek. 1 
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Mijn buurman en feesten klasse theater 1 

Minder sociale cohesie  meer verwarde mensen op straat  meer ontsnappingen uit Jan Wier 1 

Mogelijk overlast drugsgebruikers/dealers 1 

Mogelijke inbraken aan de achterzijde van huis. Pelgrimspad! 1 

Mogelijke overlast Jan Wierhof, uitbreiding Novadic kentron 1 

N.a.v. bewonersbrief kentron, extra alert geworden op overlast. Zwerfvuil op straat. 1 

Om zelf slachtoffer te worden bijv. autoinbraak, geweldpleging, woninginbraak, beroving. 1 

Ongure/onberekenbare types (Jan Wier) plus criminaliteit. 1 

Ontsnapte patiënten uit  Jan Wier 1 

Ontwikkeling van Jan Wier. 1 

Ontwikkelingen Jan Wier en toename "vage" types in de buurt. Zeker in combinatie met het hebben van 
een klein kind. 

1 

Onveiligheid door drugsgebruikers en verwarde mensen. 1 

Op personen die bij Jan Wier moeten zijn. 1 

Opening MHU en de gevolgen daarvan, rondhangende / slenterende mensen die (m.i.) niets in een 
speeltuin te zoeken hebben, en ik vraag me af vanaf welke leeftijd ik mijn kinderen alleen naar de speltuin 
zal durven laten gaan. 

1 

Over de komst van Novadic Kentron en de veranderingen bij Jan Wier en o.a. de heroïneverstrekking.. 1 

Over de ontsnappingen uit Jan Wier 1 

Over de overbuurvrouws gezondheid 1 

Overlast Jan Wier en hardrijders. 1 

Overlast van GGZ Wonen Breburg 1 

Plannen Novadic bij Jan Wier. Oerplaatsing Edisonstraat 1 

Rijgedrag in de buurt, Veiligheid. 1 

Rommel op straat 1 

Rommel op straat, poep op de stoep 1 

Rondlopende//rijdende ongure types 1 

Ronslingerend afval 1 

Rotzooi rond Jan Wier, lege bierblikjes e.d. 1 

Soort patiënten die geplaatst worden. (zware gevaarlijke)  Niet in de hand hebben bij calamiteiten door 
Novadic Kentron/GGz Jan Wier.  Het aantal patiënten dat nog komt. 

1 

Spanningsveld tussen jongeren die ergens moeten kunnen "hangen" en de irritatie die ze oproepen door 
vernielingen/luidruchtigheid. 

1 

Tijdens werkzaamheden (zomer 2016) of wegens lawaai, troep,? . 1 

Toename ongure/verwarde types en toename van dealers die staan te wachten. 1 

Toename opvangactiviteit zorg en huisvesting jan Wier. (Toename overlast Boerhaave 40 (jongeren). 1 

Toenemend aantal studentenhuizen en de overlast hiervan. 1 

Uitbreiding van de heroïneafgifte 1 

Veiligheid en agressie 1 

Veiligheid Jan Wier 1 

Viligheid kinderen 1 

Veiligheid, woninginbraak 1 

Vereenzaming 1 

Verkeersdrukte en de constante verkeersherrie. 1 

Verwarde mensen agressief  Rotzooi en mensen die rondhangen. 1 

Verwarde mensen die aanbellen  Kinderen zijn geschrokken omdat verwarde mensen ze aanspreken. 1 

Verwarde mensen/mensen onder invloed in combinatie met mijn kinderen. 1 

Vestiging en uitbreiding van voorzieningen op Jan Wierhof  met name Novdic Kentron & High Intensive 
Care Unit 

1 

Vooral over mijn veiligheidsgevoel.  Door de ontwikkelingen bij Jan Wier heb ik mijn gedrag aangepast.  
Niet meer 's avonds alleen op straat en dat is een aantasting van mijn  vrijheid. Mijn wereld is daardoor 
kleiner geworden. 

1 

Vreemde figuren in de buurt. Ook maak ik me zorgen over de speeltuin die gelegen is op het terrein van 
jan Wier. Een basisschool mag niet binnen 200 m van een coffeeshop zijn. Deze speeltuin is voor veel geld 
opgeknapt. Weer een voorbeeld van raar beleid 

1 
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We wonen in het centrum en dat zorgt voor bepaalde overlast.  De laatste maanden is het veel drukker en 
onrustiger geworden  in de wijk door verschillende oorzaken. 

1 

Zie vraag 4 en 8 1 

Zoveel studenten, herrie! 1 

Totaal 89 

 

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

  Aantal  

- overlast door jongeren bij Piushaven  - veiligheid in parkeergarage 1 

- Rommel op straat / Hangjongeren op het Klipperplein 1 

- Toegenomen overlast na sluitingstijd cafe/bars. - toegenomen zwerfafval, glas van drankflessen/glazen.- 
Toegenomen geluidsoverlast. 

1 

- toenemend aantal woninginbraken  - vaker signaleren van ongure types  - vluchtelingen 1 

- Verkeer  - Incidenten bij jan Wier 1 

-Over inbraak en verdachte / rare personen die aan de deur schijnen aan te bellen. 1 

's Nachts een beschonken buitenlandse man aan onze deur stond te rammen. Kinderen komen naar 
binnen gerend en zeggen, er loopt een rare man. 

1 

[honden]stront en zwerfvuil 1 

1 maal overval geweest in de straat, dat zet je wel aan het denken. 1 

Aanhoudende verkeersonveiligheid, verwijderen van bomen, vernielingen  De buurt takelt af omdat de 
openbare ruimte verwaarloosd wordt. 

1 

Afval en overlast van uitgangsleven. 1 

Afval gedropt wordt, lang buitenstaande kliko's, hondenpoep, hondenplas, ander milieu bewoners in de 
wijk. 

1 

Afval op straat 1 

Afval, Inbraken, rondhangende jongeren. 1 

Afval, leegstand,fietsendiefstal 1 

Agressie 1 

Algemeen onveilig gevoel 1 

Als er gebeld wordt aan de deur , doe nooit open. 1 

Als het maar niet erger wordt. 1 

Als je hoort dat er iemand al een paark keer in de hal heeft geslapen. 1 

Asielzoekers 1 

Asociaal verkeersgedrag 1 

Auto is 2x beschadigd + 2x ingebroken in 1 jaar 1 

Auto's die op de stoep gearkeerd staan op de hoeken van straten (door buurtbewoners) 1 

Auto's rijden te hard door onze straat Prinsenhoeven 1 

Autoinbraken, vernielingen, rommel op straat, hangjeugd. 1 

Autoverkeer door JP Coenstr 1 

Bewoners die in het complex kwamen wonen 1 

Bij jongeren geen respect voor de mensen en van andermans spullen afblijven.  En de politie is niet in 
beeld. 

1 

Blowende en alcohol drinkende jongeren p het Klipperplein. 1 

Burengerucht en afval 1 

Buurjongen die regelmatig voor overlast zorgde. 1 

Criminaliteit 1 

Criminaliteit + versobering van de buurt 1 

Criminaliteit en of ik veilig met mijn kleinkind naar de speeltuin kan. 1 

Criminaliteit, overlast 1 

Dat andere mensen hier de buurt onveiig maken ook vanuit de straat. 1 

Dat de veilige en prettige buurt helemaal aan het veranderen is en niemand die er iets aan doet. Onder 
het mom 'we moeten de mensen helpen'. Help onze buurt alsjeblieft om weer veilig te worden. 

1 

Dat er een keer een raam wordt ingegooid. 1 

Dat er ingebroken wordt in huis en auto 1 
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Dat er toename criminaliteit zou plaatsvinden. hebben regelmatig met inbraakpoging te maken gehad. 1 

Dat het verkeer te hard rijdt en dat er winig aan gedaan wordt. Dat de oudere mensen ook een fijn leven 
willen hebben en dat de zorg steeds slechter wordt voor die mensen. In heel Nederland! Veel rotzooi in 
de Piushaven, en op de stoep enz. 

1 

Dat ik of mijn kinderen 's avonds overvallen worden. 1 

Dat mijn straatbewoners steeds meer op zichzelf gaan leven en niet zien  wat er gebeurt in de straat 1 

De achteruitgang, het straatvuil, de agressie van en tegen Interpolisparkeerders,  agressie tegen de 
studenten RO 182 die zoveel overlast veroorzaken. 

1 

De buurt is snel veranderd door aanleg van de Werf, veranderen de  opvanggroepen van Jan Wier en 
intensiever gebruik Moerenburg.  De druk op de wijk neemt toe, het karakter is aan het veranderen.  
Meer sluipverkeer, meer beweging, minder dorps. 

1 

De geluidsoverlast door mijn buren 1 

De gevolgen van alle bouwprojecten. 1 

De grote vluchtelingenstroom en de rol als gemeente  Hoe ga ik hiermee om als men voor deze wijk kiest  
De grootte van de vluchtelingengroep Fatima is te groot! 

1 

De kwetsbaarheid 1 

De rotzooi op straat en er wordt veel te hard gereden bij basisschool  Pendula. 1 

De toenemende inbraken 1 

De veiligheid van de kinderen. Overlast van hondenpoep neemt toe. 1 

De vele auto's in de omgeving. 1 

De vele bezoekers van de coffeeshop Afrika. 1 

De verkeerssituatie.  Daarnaast ook het veelvuldg bezoek van drugggebruikers ,die vervolgens  weer aan 
het verkeer deelnemen. 

1 

De vissers, zwemmers, overlast, tenten, afval, geluid. Incidenteel. Veelal bij mooi weer. 1 

De wijk is aan het verpauperen.  Parkeeroverlast van banken 1 

Diefstal, ongure types, hardrijdende tegen de richting rijdende auto's 1 

Discussie over 2 richting verkeer in Tivolistr 1 

Dochter van 20 jaar alleen door het donker 1 

Doe niet meer open 's avonds 1 

Door de nieuwbouwprojecten is het in de Armhoef drukker geworden, meer auto's. 1 

Door de rommel op straat 1 

Door de verhalen die over Jan Wier gaan. 1 

Door slechte bereikbaarheid/ afsluitingen van delen buurt is het qua verkeer  heel slecht. Veel hardrijders 
en mensen die zich niets aantrekken van de regels. 

1 

Dronken lui. 1 

Dronken mensen schreeuwen, vechten  en vernielen veel. 1 

Drugsdealer in de straat. Rare mensen die ongevraagd aanbellen. Auto en huisinbraken. 1 

Drugsdealers 1 

Drugsdealers, zwerfvuil, diefstal en vernieling 1 

Drugspand in de straat AZC in de buurt 1 

Drukker verkeer hardrijden parkeeroverlast  Veel personen die rondhangen. 1 

Een aantal slechte nachten gehad ivm parkeerterrein, overdag is het prima wonen. 1 

Den buurtbewoonster die waarschijnlijk alcoholiste is. 1 

Egoïstische mentaliteit 1 

Er lopen andere types rond dan toen we hier kwamen wonen, dat geeft mij een   een onveiliger gevoel. 
Het is een gevoel.Ik heb er zelf nog geen last van gehad. 

1 

Er wordt hard gereden . Er lopen zwervers op straat rond. Dat geeft mijn kkind  een naar gevoel. 1 

Er wordt vaak te hard gereden. 1 

Eventuele appartementen in Lancierskazerne --> wordt veel te druk. 1 

Fietsdiefstal 1 

Gebruikers Jan Wier. 1 

Geluidsoverlast 2 

Geluidsoverlast evenementen Tilburg 1 

Geluidsoverlast van motorrijders. 1 

Geluidsoverlast van opeenbare festiviteiten ook veel concerten rond de  Piushaven. 1 
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Geluidsoverlast van; - mensen op straat, 's nachts en 's morgens vroeg.- buren (studentenhuis). 1 

Geluidsoverlast, rumoerige ,dronken mensen op straat. 1 

Grafiti en zwerfvuil 1 

Grote aanwas van bezoekers en autoverkeer aan horeca Piushaven 1 

Hangjongeren spoorbrug 1 

Hangjongeren, met drank! 1 

Hangmensen/jongeren 1 

Hard rijden door rood rijden. 1 

Hard rijden ivm verkeersroutes anders in de wijk 1 

Hard rijden veel vuil, rommel op straat, bijn niet bereikbaar. 1 

Hard rijdend en verkeerd rijdend verkeer 1 

Hardrijden en kinderen in de buurt 1 

Hardrijden en spookrijden 1 

Hardrijdend verkeer 1 

Heb 2 jaar geleden inbraak gehad met Kerstmis. 1 

Heroinepost 1 

Het doet de buurt geen goed als dit soort instanties zo dichtbij komen. Er wonen heel veel kinderen in de 
buurt en die zijn  kwetsbaar. 

1 

Het verslonst wel een beetje. 1 

Hoe de kinderen uit te leggen dat ze de bewoners van JW niet moeten aanspreken  c.q. gedag zeggen. Wij 
weten niet wat hun reactie zou kunnen zijn.  We laten ze met rust maar kinderen stellen vragen over hun 
vreemde gedrag. 

1 

Hoe het verder zal gaan. 1 

Homofoob  gedrag van kandidaat gemeenteraad D'66. Heedt een hekel aan homofielen. 1 

Hnden- en kattenstront op trottoir en in de tuin. 1 

Hondenpoep , parkeerproblemen , te hard rijden 1 

Hondenpoep en soms afval 1 

Hondenpoep op straat 1 

Iedereen is individualistisch bezig 1 

Ik ga hier 's avonds niet meer over straat, door alles wat je op tv ziet  i.v.m. ouderen. 1 

Inbraak 4 

Inbraak diefstal 1 

Inbraak en s'avonds niet meer  veilig op straat kunnen lopen als vrouw. 1 

Inbraak m.n. in het weekend luidruchtige jongeren samenscholing op de middenpier 1 

Inbraak, diefstal, onveiligheid 1 

Inbraak, kinderen buiten laten spelen, mijn reaktie als ik weer bedreigd wordt. 1 

Inbraak, ongure types, vernieling 1 

Inbraak/ overval in de straat 1 

Inbraken ,ongure types 1 

Inbraken en lastiggevallen worden onder viaduct of bij voetbalveldje  op weg naar speeltuintje. (zowel 
wijzelf als de kinderen) 

1 

Inbraken en overval straatbewoner. 1 

inbraken en parkeren 1 

Inbraken in huizen en auto's.  - 1 

Inbraken, overvallenN 1 

Inbraken,hardrijden in de buurt van scholen en asociaalgedrag van bestuurders. 1 

Inbraken. 1 

Incidenten als inbraken/insluipers. verwarde springer op klooster 1 

Inbraak / verwarde mensen GGZ 1 

Inbraak, autodiefstal. 1 

Insluiping op aanbellers met verkeerde bedoelingen. 1 

Ivm inbraak en Jan Wier-bewoners 1 

Jan Wier,hardrijden. 1 

Je hoort dingen over overlast. Ik zie wat verruwing 1 
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Kapotte straatverlichting. 1 

Kentronwoningen nabij hoogbouw de Werf. AanTrekkingskracht voor bezokers van de bwoners aldaar. 
Plus sommige bewoners die onder invloed rondstruinen ('s nachts) en wellicht uit onze auto gestolen 
hebben. 

1 

Kleine dingen. 1 

Kliko's van andere straat dagenlang voor de deur. 1 

Komst assielzoekers 1 

Komst Azc brengt criminaliteit/ agressie met zich mee  Getraumatiseerde mensen lopen in de buurt van 
kinderen. 

1 

Komst buitenlanders/ "vluchtelingen" 1 

Komst horeca, parkeerterrein achter onze huizen. 1 

Komst MHU op Jan Wierhof 1 

Komst verslaafdenzorg/ komst AZC. 1 

Kwam af en toe een verward persoon tegen die hardop tegen zichzelf schreeuwde/praatte. Wat als die 
persoon zich agressief zou gedragen ineens? 

1 

Langzaam insluipende verloedering, ondoordachte inrichting openbare ruimte  gebrekkige afstemming 
bouwplannen, ontbreken stedebouwkundige visie.. 

1 

Lawaai op straat 1 

Lawaai overlast 1 

Lawaai schooljeugd. 1 

Lawaaioverlast café Triangel 1 

Leefbaarheid rondom jan Wier. 1 

Maak me nog geen zorgen. 1 

Meer agressie en minder samenhang in het dagelijkse leven.  Ieder voor zich, eigenbelang voorop, geld 
zeker boor betrokkene 

1 

Meer inbraken. Waarom sluiten de buren hun poort niet.  Waarom is er geen betere communicatie tussen 
JW en de bewoners. 

1 

Men bouwt maar door, maar een fatsoenlijke parkeergelegenheid in  de directe omgeving is er niet. 1 

Mensen die de flat binnenkomen en er niet thuishoren. 1 

Mensen die evt ontsnappen uit een psychiatrische inrichting zijn tot alles in staat. 1 

Mensen in bosjes bij ht spoort. Electrische auto's die je niet hoort (ivm veiligheid van kinderen). 1 

Mensen op straat 's avonds laat 1 

Mentaliteit 1 

Mentaliteitsverandering van de mens.  We vechten ons te pletter om ons eigen haggie. 1 

Nachtelijke vernielingan aan auto. Dronken uitgaanspubliek op weg naar huis. 1 

Nachtelijke visserij in Piushaven. Auto's in groenstrook. 1 

Neergaande trend veiligheidsgevoel door systematische incidenten als gevolg   komst Jan Wier 
activiteiten. 

1 

Niemand houdt zich nog aan de verkeersregels. Iedereen rijdt alle kanten op. 1 

Niet naar buiten durven ivm overlast Triangel 1 

Of de kinderen veilig buiten kunnen spelen en of ze goed aankomen bij  een vriendje of vriendinetje. 1 

Of er geen rare types rondlopen 1 

Of er meer criminaliteit zou komen door de drugsverslaafden die naar Jan Wier komen. 1 

Of mijn kinderen veilig op de fiets ergens aankomen. Intimiderend geschreeuw van dronken mensen 's 
nachts. 

1 

Of ons kind wel veilig op het plein kan spelen. Ik ben bang dat er naalden zullen liggen. 1 

Omgangsvormen/normen 1 

Ongure types 1 

Ongure types op straat die naar binnen saan te kijken en aan de poort zitten om te kijken of die op slot zit. 1 

Ons plein steeds meer een hondenuitlaatterrein wordt, lees dus "poepveld". 1 

Onsnapte gevaarlijke patriënten Jan Wier  drinkende personen op het bankje tegenover ons in het parkje 1 

Onsociaal en asociaal gedrag van buurtbewoners t.a.v. herrie midden in de nacht, parkeergedrag, 
onverdraagzaamheid, te hard rijden, gevaarlijke verkeerssituatie door onoverzichtelijke situatie. 

1 

Ontsnapte mensen bij Jan Wier via meldingen Burger Net. 1 

Ontwikkelingen Duvelhok,verbouwingen, parkeer/verkeer, Faxxterrein  en geen info vanuit gemeente 1 
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Ontwikkelingen jan Wier. 1 

Onveiligheid, Verloedering 1 

Ouderen ivm insluiping met geweld op een ouder echtpaar en onduidelijke types die, naar het soms lijkt, 
de boel hier in de gaten houden. 

1 

Over alle overlast 1 

Over auto en fietsdiefstal, over geluidsoverlast 1 

Over blowende hangjongeren met scooters en luide muziek. 1 

Over de aanblik van een aantal straten 1 

Over de steeds erger wordende vervuiling van de straat. 1 

Over de verkeersdrukte m.n. bij de school van mijn kinderen. 1 

Over het agressieve rijgedrag door onze wijk. 1 

Over het assielzoekerscentrum met alleen alleenstaande mannen.  Ik heb het niet onderzocht omdat men 
vaak de boel aandikt, maar  toch was ik even angstig. 

1 

Over het drugsgebruik. 1 

Over het gezeur van mijn buurtgenoten. 1 

Over het mogelijk effect van Jan Wier. 1 

Over het toenemende aantal auto's en te weinig parkeerplekken wat leidt tot  oplopende frustraties. 1 

Over vandalisme. 1 

Over vluchtelingen 1 

Overlast door hangjongeren etc. Zie voorgaande 1 

Overlast 013  2 richtingsverkeer Tivolistr 1 

Overlast buurtbewoners. fietsdiefstal 1 

Overlast coffeeshop en studenten 1 

Overlast door dronken mensen op bankjes in het parkje aan de Tamboerskade. 1 

Overlast door drugsgebruikers. Veiligheid over in het donker fietsen. Muzek studentenhuis. Dronken 
Poolse bewoners. Hard rijdende voertuigen. 

1 

Overlast van jongeren uit de scholen. 1 

Overlast verkeer onveilig voor fietsers en wandelaars 1 

Overlast, antisociaal gedrag buren. 1 

Parkeergelegenheid, verkeerssituatie 1 

Parkeeroverlast en tegen het verkeer inrijden. 1 

Parkeerprobleem 1 

Parkeerprobleemen 1 

Parkeerproblemen. 1 

Parkeren en rommel 1 

Parkeren, bereikbaarheid, kleine criminaliteit. 1 

Parkeren op het trottoir in de Armhoefstr 1 

Personen die niet in onze buurt wonen en wel er rondlopen. 1 

Persoonlijke ervaring en de concentratie GGZ/Kentron instellingen in een buurt. Advies: veel meer 
spreiden. 

1 

Racende auto's 1 

Rare auto's met ongure lui die te hard door onze buurt rijden op weg naar Moernburg 1 

Rijgedrag 1 

Rommel 1 

Rommel en 's avonds laat geschreeuw 1 

Rommel op straat 1 

Rommel op straat containers die te lang blijven staan. 1 

Rommel op straat, Politie bij een van de studentenhuizen, verwaarloosde Panden  herrie s'nachts etc 1 

Rommel op straat. Containers die te lang buiten staan.  Het groen wordt slecht bijgehouden. 1 

Rommel opp straat en geen strepen in parkeervakken 1 

Rondhangende jongeren van N-Afrikaanse afkomst. Onverantwoord hard rijden, geen enkel normgedrag. 
A-sociaal/levensgevaarlijk. 

1 

Rotzooi op straat,fout parkeren 1 

Ruzie tussen buurtbewoners 1 
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Saamhorigheid is ver te zoeken. 1 

Signalen vanuit de media bv beroving auto op klaarlichte dag 1 

Slecht onderhouden tuinen, zwerfvuil etc. 1 

Snelheid verkeer. 1 

Snoei en kapbeleid gemeente. 1 

Steeds meer zwerfvuil (ook door vuilnisophalers veroorzaakt?!). Vaak gestolen fietsen die langdurig 
ergens staan. Te veel auto's en te weinig parkeerplaatsen. Meer onverschilligheid van buurtbewoners. 
Minder sociale controle, meer inbraken. meer personen die hier niets te zoeken hebben. 

1 

Steeds uitbreiden activiteiten jan Wier. Niet optreden van personeel van Jan Wier. Verstoppen van 
problemen door directie Jan Wier. 

1 

Straatvuil (flessen blikjes glas) 1 

Te hard rijden   aggresie in verkeer Foutparkeren 1 

Te hard rijden inbraken 1 

Te veel studenten 1 

Toename parkeren auto's scholen en Interpolis. Meer verwarden mensen die door de wijk lopen. 1 

Toename rondhangende types. 1 

Toename schending verkeersregels, weinig controle, veel zwerfvuil,  toename hondenpoep, kliko's heel de 
week op straat etc. 

1 

Toename verkeer, te hard rijden  rondhangende groepen jongeren 1 

Toenemend fietsverkeer Korte Heuvel 1 

Toenemend zwerfvuil 1 

Troep op het plantsoen 1 

Uitgangspubliek plast en kotst vaak tegen mijn pand. 1 

Vandalisme  Een geval van beroving door cliënt Jan Wier (gelezen in de  Media, niet persoonlijk bij 
betrokken. 

1 

Veel  overlast 1 

Veel autoverkeer  door de straat vooral in de spits. 1 

Veel coffeeshops en aanverwant Koopvaardijstraat Piusstr 1 

Veel rommel op straat en opgefokte verkeersdeelnemers. 1 

Veel te hard rijden. 1 

Veel troep op straat, groepen uitgangsmensen 1 

Veiligheid 3 

Veiligheid 's nacht en 's avonds. 1 

Veiligheid. 1 

Verkoop en  handelen in drugs.. 1 

Verbaal geweld  groepen drugstoeristen 1 

Verkeer 3 

Verkeer 1 

Verkeer ,rommel en inkomen nieuwe buurtbewoners 1 

Verkeer, parkeren, studentenhuizen als buren, Buurman die zijn huis slecht onderhoudt 1 

Verkeer, vrachtwagens (diesel ,fijnstof)  te dicht op de hoeken parkeren 1 

Verkeersdrukte sluiproute 1 

Verkeersdrukte, bussen. Veel ouderen die over moeten steken.  Het is wachten o een ongeluk. 1 

Verkeersdrukte, te hard rijden, te veel en te vaak werkzaamheden en ook  tegelijkertijd waardoor het 1-
richtingsverkeer in de straten genegeerd  wordt. 

1 

Verkeersdrukte/parkeren. Inbraak 1 

verkeersongelukken 1 

Verkeersonveiligheid Piushaven, hardrijders, tegen het verkeer inrijden.  Gebrek aan blauw op straat, die 
je aan kunt spreken als je overlast ervaart. 

1 

Verloedering Polenhuizen, Rotzooi op straat, veel meer graffiti 1 

Vernielingen , fout parkeren, parkeren voor carpoort. 1 

Verpaupering door vervuiling van de straat op de Korte Heuvel.  Wildplassen 1 

Vervelende typen op straat. 1 

Vervuiling, te hard rijden, tegen verkeer inrijden 1 
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Vervuiling. "Wandelaars midden op straat, fietsers op de stoep, urineren in poortjes. 1 

Vestiging/uitbreiding Jan Wier 1 

Voel me niet veilig op straat. 1 

Voral parkeerprobleem. Geen plaats meer voor eigen bezoek.  Er wordt veel geparkeerd door mensen die 
in het centrum werken. 

1 

Vuil op straat 1 

Wat Jan Wier en opvang Korsakov patienten tot gevolg zou hebben. 1 

We gaan naar een wereld toe alwaar alleen nog maar het recht van de sterkste geld. De wet van de 
Jungle. Criminaliteit, islam, vul maar in. 

1 

Wild plassen en braaksel bij de flat. 1 

Woningoverval, vandalisme 1 

Woongenot  overlast (geluid verkeerd geparkeerde motoren fietsen) 1 

Zie 15 1 

Zie 8. 1 

Zie alle vorige vragen. 1 

zie vraag 15 1 

Zie vraag 8  Asociaal rijgedrag: Voetbooglein Hopliedenkade 1 

Zinloos geweld 1 

Zwerfafval. Glasscherven door indrinkende stappers. Hardrijders en mensen die tegen de rijrichting 
inrijden. 

1 

Zwerfvuil 1 

Zwerfvuil, hondenpoep voor onze flat Havenmeester 1 

Zwerfvuil, rondhangende jongeren vooral in de zomer 1 

Zwervers dronkaards en druggebruikers langs Piushaven 1 

Totaal 306 
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Bijlage 14 Klachten afgelopen 12 maanden, "anders namelijk" 

Woongebied (103 en 104) 

  Aantal 

buurtbewoners hebben politie gebeld ov punt 4 1 

Buurtpreventie Whatsapp 1 

Jan Aenends (begeleiders Boerhaave 40) 1 

Jan Arends begeleidende instantie Boerhavestr 40 1 

Klacht/melding "wateroverlast"in straat gemeld bij gemeente. Rooster van riolering verstopt. 1 

meldpunt gemeente; kapotte parkeermeter 1 

wijkagent 1 

Totaal 7 

 

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

  Aantal 

aangifte gedaan bij politie over beschadiging auto 1 

anderen hebben gemeld 1 

app gemeente Tilburg rommel op straat 1 

beheerder 1 

Buurt FB pagina + buurtwhatsapp. 1 

centraal meldpunt 1 

doorgeven aan de gemeente 1 

Inmiddels ook bij de nationale ombudsman 1 

Met nieuwjaar lag onze stoep bezaaid met vuurwerkafval en een lantaarnpaal was vernield.  Gemeente is 
daarvan op de hoogte gesteld. 

1 

Nationale ombudsman 1 

Onze klachten zijn regelmatig aan de politie doorgegeven. 1 

Parkeerwachters en klikocontroleurs 1 

Provinciaal milieumeldpunt 1 

school 1 

stadstoezicht 1 

tijdens informatieavonden gemeente 1 

via app Buiten Beter 1 

via de buurt whats app 1 

wijkagent 2 

wijkbijeenkomst nieuwbouw kerk 1 

Wonen Breburg 1 

Wonen Breburg en buurtbemiddeling 1 

woningcoöperatie 1 

zelf besproken met betrokkenen . 1 

zwerfvuil gemeld bij meldpunt gemeente 1 

Totaal 26 
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Bijlage 15 Niet tevreden over afhandeling melding omdat… 

Woongebied (103 en 104) 

  Aantal 

- de politie geen aanknopingspunten kan vinden voor een onderzoek naar de pakketten die we kregen  - 
Jan Arends niet ontvankelijk bleek voor de zorgen en klachten van ons en andere buurtbewoners. 

1 

1e keer werd er niets aangedaan  2e keer direct reactie dus uiteindelijk toch tevreden. 1 

de politie er niets aan doen 1 

De politie soms niet op de melding komt, zonder dat vooraf te melden. 1 

er door Jan Wier geen actie wordt ondernomen.  Aanvankelijk werd gezegd dat het niet om bewoner ging. 1 

Er geen verandering plaats vind. 1 

Er is geen reactie teruggekomen 1 

Er is geen terugkoppeling, dus heb ik geen idee of er wat mee gebeurd is. 1 

Er niet veel aangedaan kon worden. 1 

er niks meegedaan is 1 

Er regelmatig wordt gezegd dat het geen bewoner van Jan Wier is, terwijl later blijkt dat het wel het geval 
is. Er wordt heel makkelijk gebagatelliseerd. 

1 

Geen effect. Duidelijk blijk van onvermogen te corrigeren. 1 

geen initiatief genomen 1 

Geen reactie GGZ/Breburg. Zelf afehandeld met ouders client/patient 1 

geen reactie op mail ontvangen 1 

geen reactie van de gemeente gekregen. Probleemoplossingg duurde lang. 1 

Geen reactie. 1 

het blijft voorkomen 1 

Ik daarna niets meer heb gehoord. 1 

Ik geen verbetering merk. 1 

ik krijg geen uitleg over hoe dat voorkomen had kunnen worden. 1 

Ik vind dat de gemeente geen actie onderneemt.  de politie geeft steeds aan met belangrijkere zaken bezig 
te zijn. 

1 

Komt niet, geen prioriteit. 1 

nog niets gehoord 1 

Probleem wordt nog al eens gebagateliseerd. 1 

Vinden ze niet belangrijk, maar weten het wel. 1 

Weet u zeker dat degene die in auto's probeert in te breken van Jan Wier komt  Ja daar waren we zeker 
van. 

1 

Wijkagent niet bereikbaar!! 1 

wordt weinig/niets meegedaan m.n. herrie en schreeuwende, verwarde mensen s'nachts 1 

Totaal 29 

 

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

  Aantal 

2e jaar op rij dat we vuurwerkschade hebben.  1e jaar was euro 8100   2e jaar ook duizende euro's  
Gemeente;geen vuurwerkverbod. Politie: handhaafd niet. 

1 

aangifte gedaan poging inbraak in auto.  Moet online, je krijgt een rapport en verder gebeurt er niets 1 

afhandeling correct. Helaas wordt er niets meegedaan. 1 

al 2 jaar geleden gemeld en er is niets ondernomen 1 

Bomen toch gekapt zijn ondanks hangende bezwaar at door de gemeente  wel ontvankelijk was maar 
wijkagent schuift schuift handhavingsplicht af  als te druk. 

1 

De gemeente lost niets op. 1 

De gemeente ons al ruim een jaar van het kastje naar de muur stuurt,   een ondeugdelijk onderzoek instelt 
en ons niet serieus neemt. 

1 

De reakties zijn traag. 1 

deze houden zich alleen bezig met verkeersovertredingenn of fout parkeerders 1 

dossier gesloten 1 

duurt te lang voor de hele klacht is verholpen 1 
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Een bekeuring voor fout parkeren op de invalidenparkeerplaats van mijn vrouw kost bija 380 euro. na onze 
klacht wordt er door door de politie nooit bekeurd. De politie belt alleen maar foutparkeerders op met een 
verzoek om daar weg te rijden. 

1 

Een gemeenteverordening voor de politie niet geldig zou zijn om de aanwezige agenten een op het gras 
geparkeer auto te (laten) verwijderen. 

1 

Er achteraan zitten en bij toeval mensen getroffen die nav klacht actie  ondernemen (communicatie kan 
beter) 

1 

er gebeurt niks 1 

ER is niets meegedaan. 1 

Er is wel gemeten op geluidsoverlast bij Faxx, maar nooit een terugkoppeling gehad. 1 

Er niets mee gedaan wordt. 1 

Er niets meegedaan wordt  Politie rijdt nagenoeg nooit door de wijk. 1 

er niks aangedaan wordt. 1 

Er niks aangedaan wordt. 1 

Er weinig mee gebeurt 1 

Er weinig meegedaan wordt 1 

Er werd geen actie ondernomen. 1 

ER WORDT DOOR DE WIJKDIENST NIETS AANGEDAAN. 1 

er wordt geen notitie van genomen.  Na de eerste melding niets meer gehoord ! 1 

Er wordt niet gehandhaafd 1 

Er wordt niet of niet adequaat genoeg gereageerd. 1 

Er wordt wel gereageerd maar er is onvoldoende doorlopend toezicht.  Dus slechte handhaving. 1 

fietsendiefstal --> geen actie 1 

Geen antwoord meer gehad. 1 

Geen gehoor gekregen 1 

Geen reactie 1 

Geen reactie meer gehad 1 

Geen resultaat 1 

Geen terugkoppeling 1 

Gemeente doet niks, reageert niet of veel te laat. 1 

Gemeente vraagt wel of je graffiti wilt melden maar haalt het niet weg. 1 

Handhavers stadstoezicht zijn eenvoudige goedwillende mensen die  complexe situaties moeilijk kunnen 
inschatten, zijn niet toegerust om  de overlast adequaat aan te pakken. 

1 

Heb de reactie nooit gezien. 1 

Heb er niets meer over gehoord. 1 

Heeft geen prioriteit. 1 

Het bekrassen van mijn auto, Politie kan de daders moeilijk vinden. 1 

Het duurt te lang voordat beloofde maatregelen worden getroffen. 1 

Het ging om wateroverlast door verstopte kolk.  Alle rotzooi lag op mijn stoep. Raar dat ik dat zelf moest 
opruimen. 

1 

Het heel lang duurt voor er een reactie op komt. 1 

Het veel te lang heeft geduurd voordat er aktie is ondernomen. 1 

Iedereen klaag maar politie kan niks doen. 1 

ik ben niet meer teruggebeld. 1 

Ik geen antwoord heb gekregen. 1 

Ik geen verbetering zie noch handhaving (gaat over tegen  de richting inrijden) 1 

Ik heb bij een vorige enquete nooit een terugkoppeling gehad. 1 

Ik niet het gevoel heb , dat er iets verandert. 1 

Ik weet niet wat de gemeente ermee gedaan heeft.  We hebben zelf de troep opgeruimd. 1 

In een minder drukke straat staan wel paaltjes. 1 

Je meldt het maar hebt het idee dat er niets gebeurd en alles verdwijnt in statisteken. 1 

je van het kastje naar de muur wordt gestuurd  Nniemand bij de gemeente verantwoordelijkheid voelt of 
follow up pleegt 

1 

Klacht over verkeerd geparkeerde motoren werd afgedaan als gedoogbeleid van de gemeente. 1 
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Kon niets concreets aan gedaan worden om te verhelpen. Was noud eenmaal een resultaten van de 
huidige situatie. 

1 

kwamen niet opdagen 1 

Lang moeten wachten op herstel. 1 

melding gemaakt van verdachte figuren die vervolgens iemand met een vuurwapen bedreigd hebben. 1 

Na de vernieling van onze auto nooit iets gehoord van de wijkagent. 1 

na melding langdurige geluidsoverlast er een merkbare actie uitbleef. 1 

Niet echt serieus op vragen ingegaan. 1 

niet elke instantie goed reageert 1 

niets meer gehoord. 1 

niets terug gehoord  Stoplichten zeer onveilig 1 

niets verandert 1 

Niks meer over gehoord. 1 

nooit reactie op gekregen 1 

Omdat het te lang duurde voor het opgelost werd 1 

Omdat ik niet gehoord werd met melding over caravand die dikwijls 2 a 3 weken geparkeerd staan in de 
straat. 

1 

Omdat reactief wordt gereageerd als ik klachten heb kan ik bellen. 1 

Ook dit jaar weer openluchtdisco in kader Hap Stap. Dit hoort op evenementen terrein. 1 

Op brieven krijg je geen antwoord.( mei 2014) 1 

Parkeeroverlast 1 

Politie heeft niet gereageerd en de gemeente pas maanden later. 1 

politie niks doet, Woningbouw ook niet. 1 

politie te weinig naar het plein gaat s'avonds. 1 

Politie verwijst naar gemeente. Die laten weten het door te geven aan betreffende  afdeling en dan hoor je 
niets meer. 

1 

Praten helpt niet tegen geluidsoverlast 's nachts en 's avonds surveilleren  misschien wel of het hek om het 
veldje verwijderen. 

1 

Soms geen enkele reactie komt. Politie is zelden te zien en wethouders maken goede sier met Piushaven. 1 

Te laat of geheel geen actie 1 

weinig terugkoppeling over ondernomen acties 1 

Wel ontvangst van klacht bevestigd maar verder geen reactie van de wijkagent. 1 

wel parkeervergunning betaald Niet goed zichtbaar voor de autoruit-> bekeuring  Dit kan anders. 1 

Woningbouw zich niet sociaal opstelt of redelijnk 1 

wordt geen zak meegedaan. 1 

wordt niet aangedaan 1 

Wordt niet teruggebeld waardoor je het gevoel krijgt dat je net zo goed niets kunt melden. 1 

wordt niets aangedaan 1 

Ze rijden een keertje een extra rondje en dan hebben ze blijkbaar voldoende met de klacht gedaan. 1 

zie geen resultaat 1 

Totaal 94 
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Bijlage 16 Contact opgenomen om informatie over de buurt te vragen "anders" 

Woongebied (103 en 104) 

  Aantal 

Gesproken met een lid van de Buurtraad. 1 

Ik heb iemand (klassemeester?) benadert over de overlast bij feestjes die hier worden gehouden. 1 

ja via het buurtcomité 1 

Ja, via de buurtraad 1 

Meldpunt: vernieling straatmeubelair. 1 

Stichting woonomgeving Jan Wierhof 1 

wel over inbraak in onze woning. 1 

wijkagent 1 

Totaal 8 

 

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

  Aantal 

aangemeld voor buurt app 1 

afvalscheiding niet geregeld voor hoogbouw 1 

BAT ivm inzameling plastic etc. 1 

beheerder meldpunt 1 

brief naar officer van Justitie 1 

de gemeente vanwege verkeersdrukte en parkeeroverlast. 1 

Geïnformeerd bij Buurtraad. 1 

Geweld tegen buurvrouw, ik heb aangifte gedaan. 1 

melding niet genoteerd en nog een keer verzoek gedaan om straten te vegen. 1 

Moet nog steed doen, betreffende schoonmaak tunneltje onder spoor. 1 

Nee, biedt toch geen oplossing 1 

school 1 

stadstoezicht 1 

te fanatieke parkeerwachters 1 

vergadering over JW 1 

via mijnoverheid.nl status verkeersplannen inzien 1 

Website gemeente 1 

wijkagent /politiek / internationale specialisten. 1 

Wonen Breburg 1 

woningbouwvereniging 1 

Totaal 20 
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Bijlage 17 Niet tevreden over bereikbaarheid politie, omdat.. 

Woongebied (103 en 104) 

  Aantal 

door politie zeer onbeschoft te woord gestaan. 1 

Er werd geen informatie gegeven over een aanhouding met geweld. 1 

Omdat ze geen tijd hebben en het via internet bericht willen hebben. 1 

Zie vorige blad.  . 1 

Totaal 4 

 

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

  Aantal 

- geen gehoor bij wijkagent  - wordt niets gedaan met de melding als het alleen overlast betreft 1 

Centraal Meldpunt: E-mail we zullen het doorsturen en dan? 1 

Er gebeurd niets. 1 

ER WORDT NÍETS CEDAAN OF GEKEKEN. 1 

geen gehoor 1 

Gemeente staat overal vuurwerk toe en laat een grote groep mensen in de kou staan.  Oplossing geen 
vuurwerk op korte afstand van flats ter vermijding van schade aan ruiten  door vuurpijlen. 

1 

komen gewoon niet 1 

Omdat de politie niet adequaat reageert voordat ze ter plekke waren  was de dader in geen velden of 
wegen meer te zien. 

1 

Omdat er niks aangedaan wordt. 1 

Omdat men niet reageert of men komt pas na 1 uur kijken  Parkeerbeheer kijkt alleen maar naar de 
parkeermeter. 

1 

politie is niet in beeld in onze buurt. 1 

Politie werkt met call centre daar kent men de situatie niet en  heeft geen mogelijkheid voor addequate 
response. 

1 

Van kastje naar de muur gedrag. 1 

veel te opvallend  Er wordt verkeerde informatie doorgegeven  niet anoniem 1 

wijk agent onzichtbaar en moeilijk bereikbaar 1 

Ze je het gevoel geven dat het allemaal wel meevalt met de wietplantage. 1 

zeer slecht bereikbaar en er verandert niets. 1 

zie 21  Meldingen worden niet behandeld/serieus genomen. 1 

Zoals die aanhangwagens een op de stoep en de ander aan de lantaarnpaal gebonden. Je hebt geen zicht 
met je auto om geod te parkeren in de Daendelsstraat. 2e gedeelte. 

1 

Totaal 19 
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Bijlage 18 Niet tevreden over op de hoogte houden door gemeente, omdat.. 

Woongebied (103 en 104) 

  Aantal 

Alles wordt eenzijdig medegedeeld, er wordt onder een hoedje gespeeld met Novadic Kentron en er wordt 
een (valse!) schijn gewekt dat buurtbewoners iets in te brengen hebben! 

1 

altijd voldongen feiten  oneigenlijke argumenten  te laat en onvolledig 1 

Bij de vernieuwing van de Nw Bossheweg hebben we een inspraakavond gehad  Daarna was het 
onmogelijk om in contact te komen met de contactpersoon. 

1 

concentratie van Jan Wier in een woonwijk is ontoelaatbaar. 1 

dat vraag ik me in sommige situaties af. 1 

De gemeente is onduidelijk geweest over de besluitvorming Jan Wier  Dit geeft een gevoel dat politieke en 
economische gronden de doorslag geven. 

1 

De gemeente zendt alleen zeer beperkte  info.  Ze zitten niet te wachten op kritische vragen en houden de 
buurt liever onwetend.   Plannen worden toch doorgedrukt en er is niets te zien van een kritische  blik naar 
de GGZ of Novadic Kentron. Die worden i 

1 

De Spoorlaan tussen  de Prof Dondersstr en Boerhavenstr wordt door  de gemeenten steeds Bosscheweg 
genoemd. Waarom geen Boerhaveplein? 

1 

De vraag is of ik door de gemeente of GGZ geïnformeerd moet worden  maar de communicatie is slecht. 1 

Door de besluitvorming die m.i. geen recht doet aan de bezwaren van de buurt.  Ik voel mij niet serieus 
genomen en daarom neem ik de informatie van de gemeente   niet serieus. 

1 

Gemeente is niet pro-actief met informeren. 1 

Info verandering Spoorlaan / nwe Bosscheweg was slecht en klopte niet in de praktijk. 1 

Informatie achteraf. Besluitvorming is oneerlijk. Bewoners hebben toch niets in te brengen. 1 

Informatie komt te laat. Belangrijke veranderingen worden weggemoffeld.  Meerdere keren is informatie 
onbetrouwbaar gebleken. 

1 

M.n. berichtgeving rondom wegverandering Nieuwe Bosscheweg 1 

Meestal mosterd na de maaltijd. 1 

omdat de gemeente niet meedenkt. 1 

Onbetrouwbaar, want niet eerlijk en open. Afspraken worden niet nagekomen. "Politieke oplossingen die 
tot wantrouwen leiden. 

1 

plaatsing zware patienten en heroïne unit 1 

Soms zijn er ontsnappingen bij Jan Wier. Dat zou sneller openbaar gemaakt moeten  worden. Als de 
mensen te laat op de hoogte gebracht worden ontstaat  commotie wat niet nodig is. 

1 

Te laat /te weinig / niet open 1 

Vaak te laat informatie 1 

vaak te laat, onjuist, enkel gericht op eigen belangen. 1 

voorlichting over Jan Wier was niet correct. 1 

we horen niets of te laat (hebben het dan al uit de krant vernomen) 1 

We krijgen vaak pas achteraf informatie of niet. Soms is deze informatie foutief. 1 

Weinig echte informatie. Zie en lees het meer als reclame. 1 

Zijn weer verandereingen gaande bij GGZ. Dit hoor je van mensen die er werken. Niet via de officiele 
kanalen. 

1 

Totaal 28 

 

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

  Aantal 

Als ik iets doorgeef en heel precies aangeeef waar het om gaat, dan wordt het (moedwillig) niet begrepen 
door met name opzichters en/of aannemers die elkaar de hand boven het hoofd houden. 

1 

Beloftes worden niet nagekomen. 1 

Bewoners van het gedeelte van de Hoogvensestraat dat aan het Klipperplein grenst werden soms 
"vergeten" m.b.t. veranderingen enz. aan het plein. 

1 

bewonersbrieven worden niet altijd verstuurd terwijl er wel   werkzaamheden plaatsvinden.  Ook 
activiteiten in de Piushaven worden niet altijd gecommuniceerd. 

1 

bijna nooit meldingen voordat zaken worden uitgevoerd.  Weinig rekening houdend met omwonenenden 
met de planning van werkzaamheden. 

1 
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Buurt heeft niks in te brengen 1 

De beslissingen zijn al genomen voordat de bewoners erover  geïnformeerd worden. 1 

De gemeente heeft plannen en voor de vorm mag je iets zeggen. 1 

De gemeente houdt mij niet structureel op de hoogte vna ontwikkelingen en plannen. Moet vaak uit krant 
iets vernemen. 

1 

doen er niets aan 1 

Drugsgebruikers horen geen faciliteiten te krijgen in een woonwijk! 1 

Er worden zoveel werkzaamheden gedaan zodat wij als omwonenden niet meer weten waar je heen moet 1 

Er wordt dagelijkst geklust en gebouwd onder appartementencomplex, al 2 jaar lang. Weet nog steeds niet 
wat er in moet komen. Krijg nooit van tevoren bericht. Beginnen gewoon met herrie maken, boren etc. Op 
vreemde tijden, ook op zondag. 

1 

Er wordt niet gereageerd op een melding 1 

Gebrekkige subjectieve informatievoorzienig.  Als het in het belang van de  gemeente is wordt het gemeld, 
anders in mindere mate 

1 

Geen aankondiging overlastgevende evenementen 1 

geen reactie 1 

Geen terugkoppeling + registratie van zaken Kastje naar de muur verhaal 1 

Gemeente communiceert slecht en onbetrouwbaar. 1 

Gemeente houdt totaal geen rekening met de opinie van in dit geval de buurt Armhoef. 1 

Gemeente voert afbraakbeleid wat betreft de openbare ruimte ook  geeft men dit niet toe. 1 

Goed dat ze bijeenkomsten houden maar de vragen die daar worden besproken  daar komt nooit een 
terugkoppeling op. Krijgen we de beloofde bomen terug   op de Prinsenhoeve. 

1 

Ik ervaar de gemeente als een in zichzelf gekeerde organisatie, die  in eerst instatie haar eigen belang 
weegt. Ze zegt naar hun inwoners te luisteren  maar vervolgens haar zaakjes regelt en mondjesmaat de 
opmerkingen/ideeën  meeneemt. voor de gemeente g 

1 

In verband met de straatverandering is er een commissie opgericht uit bewoners (althans groot gedeelte) 
Geen vervolg van hen ontvangen over het nieuwe, komend ontwerp. 

1 

Info in bewonersbrieven is vaak niet concreet. 1 

Informatie is vaak onvolledig en/of onjuist 1 

Informatieverstrekking is minimaal 1 

je ondervind overlast op verschillende plekken tegelijk  bv bij het openbreken van de wegen: Hoe moeten 
bewoners bij hun huis komen  als alles openligt. 

1 

Keuzes worden gemaakt zonder dat de feedback van de omwonenden  serieus genomen wordt. 1 

Kijk  op een stuk braakliggende grond, was een mooie tuin, maar  alle planken zijn eruit gehaald en 
niemand kan me vertellen wat ervoor  in de plaats komt. 

1 

Krijg zelden een inhoudelijke reactie van de gemeente 1 

Meldingen te laat  mening buurt telt niet  belangen horeca /winkeliers binnenstad boven belangen 
bewoners 

1 

Omdat de gemeente bij de herinrichting van onze straat niet heeft nagedacht over d vervanging van de 
bomen, de parkeerplekken en de verkeersdrempels. 

1 

omdat het bericht pas komt als de plannen definitief zijn. 1 

Omdat jullie toch doen wat jullie willen 1 

omdat we niet ingelicht worden over wat er gaat gebeuren en hoe lang het gaat duren 1 

Onvoldoende tijdige informatievoorzieningn over bij. wegwerkzaamheden etc. 1 

onvoldoende/onvolledige/niet tijdige informatie over aanpassing  bestrating/verlichting St Jozefstr 1 

over de verkeerssituatie kan meer gemeld worden. 1 

Overheid luistert niet. Drukt eigen plannen door. 1 

Plannen en maatregelen zijn zelden duidelijk. 1 

Totaal geen informatie aangaande plannen en/of maatregelen. 1 

Veel informatie maar weinig inspraak. toenemend digitaal contact. Telefonische bereikbaarheid slecht. 1 

Voortgang herinrichting straat blijft op zijn beloop. 1 

We krijgen informatie als de plannen al gemaakt zijn. Het wordt steeds onveiliger  Activiteiten JW worden 
niet minder. 

1 

we worden niet op de hoogte gehouden. 1 

weinig berichten 1 
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Weinig communicatie als het er toe doet en over flutdingen krijgen we wel een brief.  Ontevreden over de 
manier van nieuwbouw op faxxterrein. Verkeerde voorlichting. 

1 

Wel brieven over wegafsluitingen of evenementen maar niet over  veiligheid en leefbaarheid. 1 

wel tevreden over het op de hoogte houden.  ontevreden over het niet aan de afspraken houden. 1 

Werkzaamheden aan de weg op meerdere plaatsen tegelijkertijd, waardoor  onveilige situaties ontstaan en 
bereikbaarheid huisadres bijna onmogelijk is. 

1 

Wordt allemaal door klein clubje geen rekening gehouden met jongere mensen 1 

Ze sturen brieven over hun plannen en info avonden over deze plannen  maar er wordt toch niets gedaan 
met wat de wijkbewoners ervan vinden. 

1 

Totaal 53 
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Bijlage 19 De gemeente neemt de bewoners niet of matig serieus, omdat.. 

Woongebied (103 en 104) 

  Aantal 

Afspraak met gemeente om samenwerkingsoverkeenkomst te maken is nog steeds niet gerealiseerd. Idem 
afspraak stadsbrede commissie over spreiding risico-voorzieningen nog steeds niet gerealiseerd. 

1 

Alles wordt weggebagatelliseerd. 1 

Als de burgemeester dit nu al zegt, zegt genoeg!! 1 

Als we iets aangeven wordt daar niets meegedaan.  En als we ergens massaal tegen zijn, wordt er niet naar 
geluisterd en  toch de zin van de gemeente doorgedreven. Wij zitten met de overlast. 

1 

Belangen buurtbewoners niet gerespecteerd 1 

Besluiten worde gewoon doorgedrukt. 1 

Besluiten worden genomen zonder bewoners te raadplegen. 1 

Besluitvorming vestiging zorginstellingen buiten bewoners 1 

Bestaande plannen worden doorgezet ondanks inspraakavonden. 1 

Bewoners van Carré in allereerste begin vergeten in de informatiestroom.  Parkeerregelement wijzigde 
zonder inspraak. We hadden een prima  parkeerregeling. Nu is die minder goed 

1 

Bij nieuwe inrichting van de straat heb ik een opmerking gemaakt over de plaatsing  van een lantaarn. 
Zonder resultaat. 

1 

Bij uitbraak van patient vindt Burgemeester dat dit besproken kan worden bij een regulier overlag. Hi zou 
zich "persoonlij'k"inzetten indien er iets fout zou gaan. "Niet dus". 

1 

Concentratie vrslavingszorg is niet handig in een woonwijk. 1 

Dat de komst van extra overlastgevende voorzieningen zo geconcentreerd worden in plaats van gespreid 
over de stad. 

1 

Dat is de grondhouding van de gemeente: Doen alsof,en intussen haar eigen  gang gaan. 1 

Dat weet u zelf ook wel. 1 

De besluitvorming rondom Jan Wier en inrichting nwe Bosscheweg staan vast.  Alleen over details mag 
meegepraat worden. 

1 

De gemeent heeft al plannen gemat over wat ze wil gaan doen voordat de bewoners inspraak krijgen. 1 

De gemeente doet wat hij zelf wil en drukt dat toch door. 1 

De plannen van de gemeente worden uitgevoerd zonder de bezwaren van de bewoners serieus te nemen. 1 

Eenmaal genomen besluit is een politieke beslissing, geld speelt een belangrijke rol. 1 

Er worden garanties gegeven die niet houdbaar zijn. 1 

Geen communicatie over de 4 incidenten in januari 2016. 1 

Geharrewar rond inspraak vernieuwing st Josephstr.  Ik weet nu niet wat er staat te gebeuren. 1 

Gemeente breekt met eigen regelementen, bestemmingsplannen etc. wanneer hen dit uitkomt. Burgers 
kunnen zich in feite nergens op beroepen. Gemeente daardoor onbetrouwbaar. 

1 

Gemeente neemt de gesprekken met de bewoners niet serieus.  Ze doen toch wat ze besloten hebben. 1 

Gevoel dat veranderingen JW toch geoon doorgevoerd worden.  Veel politieke belangen belangrijker dan 
bewoners. 

1 

Heel het gedoe rond Jan Wier en nog steeds het overleg hierover met de  buurt maakt het vertrouwen in 
de gemeente en de politiek er niet groter op. 

1 

Het hele JW verhaal, verandering Spoorln met parkeren, verwijdering bomen etc. 1 

Ik  denk dat besluitvorming toch doorgaat, zoals Jan Wier,Coa.  Inspraak buurtbewoners is een illusie.Op 
zich prima als de argumenten   maar serieus worden genomen. 

1 

Ik al een aantal maal gezien heb hoe de gemeente plannen 'doordrukt'zonder rekening te houden met zeer 
steekhoudende argumenten van bewoners (bijv. vraag 29) 

1 

Ik denk dat het Jan Wier verhaal boekdelen spreekt en neem aan dat een nadere toelichting niet nodig is. 1 

Ik heb sterk de indruk dat de gemeente hun plannen al klaar had  voor de inspraakavond en om daarna 
met hun oorspronkelijke plan verder  te gaan. Direct naast onze woning was het centrale punt van  waaruit 
de wzh geregeld en uitgevoerd werd. Nooit berich 

1 

Ik heb sterk de indruk dat de komst van Novadic-Kentron een voldongen feit was ongeacht wat de buurt 
ervan zou vinden. 

1 

Ik heb vorig jaar enquete ook ingevuld en er is niets meer gedaan. 1 

in januari: enkele incidenten bij Jan Wier 1 

Inspraak, communicatie is niet meer dan "windowdressing", besluiten (b)lijken vooral al vast te staan. 1 
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Jan Wier hoort niet thuis in woonwijk!  beleid moet daarom zijn Verplaatsen; weg uit woonwijk. 1 

Jan Wier is ons gewoon in de maag gesplitst en dat vind ik een hele slecht gang van zaken. 1 

Jan Wierhof en de vestiging Novadic Kentron 1 

juridisch gedoe/benadering ipv echt en tijdig contact, vooraf dus. 1 

Late en onvolledige berichtgeving 1 

late informatie 1 

Maatregelen zijn niet toereikend (al mochten ze die al genomen hebben?) 1 

Matige communicatie en beloften worden niet nagekomen. 1 

Melding: slechte parkeervoorziening tijdens werkzaamheden straat.  Wel een vergunning maar niet bij 
mijn huis kunnen parkeren.  Gemeent kon mij niet tegemoet komen. 

1 

Niet het gevoel  dat ze compleet beseffen wat de risico's zijn.  Met name voor de vele jonge kinderen. 1 

Niet het gevoel dat je invloed hebt. Dat inspraak een ritueel is, ter legitimatie van de politieke 
besluitvorming. 

1 

Nooit is erkend dat deze concentratie zorgtechnisch niet deugt en dat hier  eigenlijk een financieel cq 
vastgoedprobleem moest worden opgelost. 

1 

Novadic-kentron is toch hier gekomen ondanks groot protest van de wijk! 1 

Omdat de gemeente geen communicatie voert met de bewoners. En er vindt simpelweg geen verandering 
plaats. 

1 

omdat er niets verandert en er in bezwaren gedacht wordt en niet in oplossingen. 1 

Omdat er tegen de wens van de bewoners m.i. een accumulatie heeft plaatsgevonden   van GGZ 
instellingen.  Uiteraard verwelkomen we kwetsbare buurtbewoners maar niet allemaal tegelijkertijd. 

1 

Plannen worden toch doorgevoerd. Bij calamitieten laatste keer geen goede afhandeling/communicatie. 1 

Processen zijn niet transparant. Bewoners niet echt serieus betrokken. Eerder omdat het de gemeente 
uitkomt of niet anders kan. 

1 

Ruime meerderheid buurt tegen heroïneverstrekking  Gemeenteraad beslist maar hebben minimale 
belangen in de buurt. 

1 

Slechte ervaringen met novadic. Weinig vertrouwen transparantie.  Beheergroep stelt niet veel voor. 1 

Straatverlichting vaak en soms te lang kapot, terwijl er veel woninginbraken zijn. Parkeerautomaten kapot. 
Te veel opvang geconcentreerd op een plek. 

1 

totaal niet 1 

Transparantie is er lang niet altijd. Je moet zelf informatie zien te vinden, lastig. 1 

vaak wordt er geluisterd naar de grootste monden. 1 

Veel mensen zijn tegen Novadic Kentron 1 

Veel teveel gemeentelijke belasting!! Voro veelal ongevraagde diensten. 1 

Verander je beleid maar dat gebeurt te weinig of te laat. 1 

verstrekking medische heroïne midden in een woonwijk 1 

We komen soms te laat erachter waarom fietspaden worden aangelegd, straten worden veranderd etc. 1 

We waarschuwen al lang voor gevaren van stapeling op Jan Wier maar men doet er weinig anders mee dan 
erover praten. Ik ben niet tegen MHU maar wel tegen stapeling van voorzieningen. 

1 

We zien te weinig actie/ vootuitgang 1 

Weinig reactie mbt tot calamiteiten  bij Jan Wier 1 

Wel zeggen dat het onze aandacht heeft maar verder geen actie. 1 

Ze doen niks met onze wensen, doen hun eigen zin. 1 

Ze doen toch wat ze willen. 1 

zie 26 2 

Zie 26 1 

Zie 26  Burgemeester heeft zich persoonlijk garant gesteld. Hij wil geen gesprek met de   buurt. Niet 
betrouwbaar dus. 

1 

zie 26  Heroverweging m.b.t. de huidige situatie durft men schijnbaar niet aan. 1 

zie vraag 26 1 

Zie vraag 26 1 

zie vraag 26 en doe daar iets mee. 1 

Zou willen dat de instanties meer zouden zeggen over de ontwikkelingen   in de wijk. 1 

Totaal 81 
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Rest gebied (101, 102, 105, 106, 107, 108 en 111) 

  Aantal 

3 a 4 keer bellen over herstellen straatverlichting. 1 

Aan klachten wordt niet veel gedaan. 1 

Aanvraag groenvoorziening gedaan.  3 maanden geleden. 1 

Actie duurde te lang. 1 

Afweking van de renovatie gebeurt slecht.  Stoepen nu slechter  dan voor de renovatie. 1 

Algemene houding is niet speciaal er voor de burger zijn! 1 

Als buurtbewoner is het meestal onmogelijk om een besluit van de gemeente  ongedaan te maken. 1 

Als er iets is dan gaat het te langzaam voor de gemeente er iets aan doet. Maar dat is politiek! 1 

als er plannen zij, gaan  ze toch gewoon door. 1 

Als er tegen geprotesteerd wordt dan doet de gemeente toch haar eigen zin. 1 

als ik een vraag stel krijg ik geen antwoord. 1 

Als je gebruik maakt van inspraak krijg je niet het gevoel dat het zin heeft. 1 

Als je geen huis aan huisbladen ontvangt word je slecht geïnformeerd 1 

Als ze iets willen doen ze het toch ook als de buurt het er niet mee eens is. 1 

Ambtenarij en bureaucratie. 1 

Antwoorden zijn of vaag of wat ze denken dat de bewoners willen horen  en uiteindelijk doen ze wat ze 
zelf van plan waren.  Meer eerlijke communicatie! 

1 

Bejegeing bewoners en besluitvorming inzake Jan Wier/Novadic. 1 

Beslissingen worden genomen zonder de buurt te raadplegen. 1 

beslissingen zijn  al genomen en oordeel van de buurt nemen ze niet serieus.  Wij wonen hier niet de 
gemeente. 

1 

beslissingen zijn veelal genomen voor de infoavonden. 1 

Bij inspraak zitten de gemeente en de projectontwikkelaar aan tafel  alleen op kleine punten heb je nog 
inspraak (alles voorgekookt) 

1 

Bij nieuwbouw moeten er een x aantal parkeerplaatsen komen.  Dit laat de gemeente varen waardoor de 
parkeerdruk bij de Piushaven toeneemt. 

1 

Bomen worden gekapt, plannen worden erdoor geduwd. Bezwaar maken heeft geen zin.  Juristen wijzen 
alle bezwaren af. 

1 

Concentratie van de nieuwe Jan Wier opvang is geen goed idee. 1 

Dat komt door de houding van de gemeente 1 

Dat zijn weer heel andere oorzaken bv eigen grond 1 

De gemeente communiceert niet over eventuele veranderingen maar  dicteert.  De tijd van ik weet wat 
goed voor jullie is, is m.i. voorbij. 

1 

De gemeente doet toch wat ze zelf willen.  - 1 

De gemeente interreseert het toch niets wat wij van de plannen   van Jan Wier vinden, hun plannen staan 
toch vast. 

1 

De gemeente is top. Naar dan zie ik weer hoeveel bomen door de hele stad  en dan twijfel ik weer. 1 

De gemeente trekt haar eigen plan 1 

De gemeente trekt zijn eigen plan 1 

De gemeente volgt uiteindelijk haar eigen plan. 1 

De resultaten van de inspraakavonden zijn niet terug te vinden in het beleid   van de gemeente. Inspraak is 
een wassen neus 

1 

De verbouwing bij Jan Wier was al maanden bezig voordat de buurt geïnformeerd werd. 1 

Deze formulieren werken alleen maar frusterend. 1 

Dikwijls veel te laat en ik krijg wel eens hetidee dat het al besloten is.  15. 1 

Diverse  bewoners hebben geklaagd maar de parkeeroverlast . 1 

Diverse malen gevraagd om straat op te knappen, melding gedaan over verkeers-  probleem (tegen 
verkeer en hard rijden). 

1 

doen der eigen zin 1 

Doen wat ze zelf willen. Inbreng wordt niet serieus genomen. 1 

Door alle maatregelen vraag ik me regelmatig af of de gemeente wel wil dat er mensen wonen. 1 

een instantie zoals Jan Wier hoort net in een goede woonwijk thuis en  zeker niet Novadic Kentron. 1 

eigen belang van de gemeenten. 1 
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Er is een slechte locatie uitgekozen door de gemeente.  Het is een kinderrijke buurt met veel scholen op 
loopafstand.  De gemeente wacht liever af voordat er een risicoanalyse wordt gemaakt. 

1 

Er is geen inspraak, uiteiendelijk gaat de overhied, gemeente, haar gang. 1 

Er is herhaaldelijk aangegeven dat een heroïne unit de veiligheid in gevaar brengt  Niet naar geluisterd. 1 

Er is niet altijd een oor waarmee goed naar de bewoners geluisterd wordt.  Wij wonen er tenslotte midden 
in. 

1 

Er verandert niks. 1 

Er worden overal maar bomen gekapt.  Weer een winkel erbij (primarkt) Hebben we nog niet genoeg 
winkels. 

1 

Er wordt alleen sorry gezegd. 1 

Er wordt niet altijd geluisterd. 1 

Er wordt niet vaak geluisterd naar zaken die spelen in de buurt of er is vaak al een beslissing genomen. 1 

er wordt weinig met de klachten gedaan. 1 

gaat haar eigen gang 1 

Gant van zaken rond klankbordgroep aanpak St. Josephstraat. 1 

geen actie verkeersproblemen Koopvaardijstr Havendijk parkeerpl oude Harense Smid 1 

Geen echte inspraak  door bewoners 1 

Geen eerlijke verdeling in Tilburg als het gaat om GGZ verslavingsinstellingen in Tilburg. Gaat op termijn 
problemen geven. 

1 

Geen inspraak gehad in parkeerproblemen, goede oplossingen werden niet  aanhoord. Voor de gemeente 
is alleen geld belangrijk. 

1 

geen reactie 1 

Gelijktijdiog afsluiten van toegangswegen getuigt van weinig inzicht.  Dat geeft veel ergenis en veel 
sluipverkeer. 

1 

Gemeente doet alsof ze de bewoners serieus neemt. in de praktijk is de uitkosmt toch dat wat de 
gemeente wil dat dat ook gebeurd. 

1 

Gemeente medewerkers zeggen van alles toe maar dit is facade.  Ze doen vaak het tegenovergestelde van 
wat ze hebben toegezegd. 

1 

Gemeente moet beter luisteren naar de buurtbewoners. 1 

Gemeente, bewoners, voornamelijk over eigen problemen en/of klachten. Kijk verder en breden, zowel 
gemeente als bewoners. 

1 

Geven indruk dat bewoners inspraak hebben. Lijkt echter niet altijd iets mee gedaan te worden. 1 

gevoel van te weinig info 1 

Goede informatie over evemenenten, enige onduidelijkheid rondom bouwwerkzaamheden parkeerplaats 
Schoenerstraat. 

1 

hebben een eigen agenda 1 

Het is voor ons niet eenvoudig  om vanuit de Gildebroedersstr  in de buurt van de school en naar het 
noorden van de stad te komen  door de verschilende eenrichtingsmaatregelen. 

1 

Het plan gezondheidscentrum Prinsenhoeve leek handjeklap gemeente en ontwikkelaar  Wel geluisterd 
naar bewoners maar niks meegedaan. 

1 

Ik heb 1 1/2 jaar geleden een klacht ingedien en daar nog steeds geen  afdoening van gehad. 1 

Ik heb het idee dat ze goed informeren, maar luisteren kan beter. 1 

Ik heb niet het idee dat de mening van bewoners er echt toe doet. 1 

Ik twijl of er wel goed geluisterd wordt. 1 

Ik vind dat er niet goed geluisterd is als ik zie hoe de verstrekkingspost erdoor gedrukt is. 1 

Ik vind het niet nodig dat er zoveel aandacht besteed wordt aan deze buurt  terwijl er in Tilburg wel echte 
probleembuurten bestaan.  En  andere problemen die meer aandacht verdienen. 

1 

Ik vraag me af of er echt geluisterd wordt naar inbreng bewoners. Andere belangen gaan voor. 1 

In alle opzichten tot er iets gebeurd dan wel maar dat is meestal te laat. 1 

In het geval van Jan Wier is er wel rekening gehouden met de bewoners van de burgermeesterbuurt. Onze 
wijk kon niets meer inbrengen. 

1 

info Kazerrnehof (buurthuis Hoogvenne) 1 

Inspraak is iets anders dan meebeslissen. Plannen zijn voorgekookt  en moeten met inspraak doorgeduwd 
worden. 

1 

Jaren terug bezocht ik vele informatieavonden. Ik had het idee dat we wel  mochten meepraten maar dat 
alles al was geregeld. Dat gevoel heb ik nog steeds 

1 
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Je hoort gewoon niets meer. 1 

Je hoort niets meer, ze doen onvoldoende met ideëen 1 

Klacht overparkeerbeleid en verkeersregeling wordt weggewuifd met de opmerking "dat is nou eenmaal 
ons beleid". 

1 

Luisteren niet alleen formele inspraak e.d mogelijk  laat zich uitsluitend leiden door belangen 
projectontwikkelaars  beprkte deskundigheid. Het niet begrijpen van de basisbeginselen van  de 
democratie, (schijn van) corruptie. 

1 

Luistert niet echt, vooropgezet plan wordt doorgedrukt ondanks redelijke   tegenargumenten 1 

M.b.t. verkeerscirculatieplan Hoogvenne 1 

Maakt niet uit wat men ervan vindt. Gemeente duwt plan gewoon door. Een duidelijke Nee dus. 1 

Matige zorgkwaliteit, beplanting straat, Methadon centrum,niet handhaven foutparkeerders.nnhs. 1 

Meerdere malen meegemaakt bij inspraakavonden dat het toch al vast stond   wat besproken zou worden. 1 

Meestal doen ze toch hun eigen zin, zoals de afsluiteing van de Ringaan Oost. Pas na protest is die weer 
open gesteld. Volgende keer eerst nadenken. 

1 

Meestal zijn de beslissingen al genomen door de gemeente en heb je als burger weinig in te brengen. 1 

Mensen denken dat ze mogen meebeslissen over dingen die al lang beslist zijn 1 

mensen zijn tegen de komst van appartementen in het archiefgebouw.  Er wordt niet naar geluisterd. 1 

mensen zijn voor de regels en niet de regels voor de mensen. 1 

Moeilijke communicatie met meldpunt.  Er wordt niets aangedaan. 1 

naar bewoners wordt niet geluisterd. 1 

Naar mijn mening mogen er wel meer referendums komen.  Ook de hoeveelheid groen die verdwijnt vind 
ik niet oké, evenals de Primark. 

1 

nachtelijke evenementen binnestad, Oisterwijk Hilvarenbeek   Of een mens in de weekenden niet hoeft te 
slapen. 

1 

niet adequaat handelen  toen het ouderen betrof. 1 

niet wat betreft de parkeerdruk die neemt alleen maar toe. 1 

Omdat al meerdere keren is aangegeven om straten 1x aan te pakken en niet eerst riolering dan wortels 
van bomen en daarna nieuwe tegels. 

1 

Omdat beloofd contact/oplossing vaak uitblijft. 1 

Omdat de gemeente vaak al haar eigen plan heeft getrokken en te   weinig bereid is haar visie ter discussie 
te stellen. 

1 

Omdat de wegen zo worden afgezet dat je bijna niet meer thuis kunt komen. Teveel projecten tegelijk. 1 

Omdat een bewoner te weinig invloed kan uitoefenen op gemeentelijk beleid. 1 

omdat er geen oplossing komt. 1 

omdat er heel lang ..... 1 

Omdat er niet aan gedaan wordt. 1 

omdat het allemaal te lang duurt. 1 

Omdat het meestal al uitgemaakt is. 1 

omdat ik het gevoel heb of ze doen alsof we betrokken worden bij  bepaalde besluiten maar dan toch  
uitgevoerd worden zoals de   gemeente het in eerste instatie bedoeld heeft. 

1 

Omdat ik het idee en het gevoel heb dat de gemeente haar plannen koste wat kost door wil zetten en 
overleg met bewoners als bijzaak ziet. 

1 

omdat je geen feedback krijgt 1 

omdat niemand op straat blijft 1 

Omdat ze hun plannen ondanks alles toch door laten gaan. 1 

Omdt alles in hun belang is. 1 

Omdt er niets aan overlast wordt gedaan. 1 

Ondanks protesten uit de buurt is de heroïne post er toch gekomen. 1 

onjuiste of onvolledige of gekleurde informatie over Jan Wier 1 

Op momenten onvoldoende adequate actie (bewoner staat centraal niet de gemeente) 1 

Overleg JW / drugsverstrekking 1 

Paradox tussen objectiviteit en  subjectiviteit. M.a.w objectief  hanteert de gemeente zijn protocollen 
goed. Maar dat zegt niets over   betreffende werkelijkheid. 

1 

Parkeerbeheer: Teveel vergunningen t.o.v. plaatsen 1 

Parkeerproblemen 1 
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plannen die de gemeente heeft worden sowieso uitgevoerd. 1 

Plannen van bewoners worden niet altijd gehoord 1 

Plannen worden doorgedrukt, eenmaal een weg ingeslagen is er geen weg meer terug. 1 

Plannen zijn vaak al in een vergevorderd stadium voordat de buurten op  de hoogte worden gebracht. 
Mensen voelen zich niet gehoord. 

1 

Prinsenhoeven, lijkt wel een vergeten straat 1 

problemen blijven 1 

Reacties op verbouw Kazernehof 1 

Sommige bewoners worden serieuzer genomen dan andere bewoners. 1 

Soms moeten vragen wel veel gesteld worden. 1 

te druk met overige werkzaamheden 1 

Te laat melden 1 

teveel politiek gekonkel. 1 

Tijdens het buurtoverleg over parkeerlaatsen geeft de gemeente je het gevoel  je  mening mee te nemen. 
Maar aan het eind doen ze toch wat ze zelf  willen. Gewoon een politiek spel ten koste van de wijk. 

1 

Totaal geen inspraak 1 

Twijfel of er iets met de feedback gedaan wordt. 1 

Vaak krijgen we het gevoel dat het niet belangrijk is wat de gemeente  wel zegt, maar meer wat de 
gemeente niet zegt. 

1 

Vaak worden de bewoners pas betrokken als de gemeente de plannen al  rond heeft en op tegenwerking 
stuit. 

1 

Veel mensen die problemen hebben met de onveiligheid van Jan Wier voelen zich niet serieus genomen 
door de instanties. 

1 

Veel plannen worden als feit gepresenteerd en dat moeten buurtbewoners actief worden als ze iets 
anders willen. Teveel top-down denken. 

1 

Veel te veel inspraak en de macht van het kapitaal wint altijd.  Zie Piushaven, binnenstad en spoorzône 1 

Veranderingen in de directe leefomgeving worden pas achteraf of helemaal niet gemeld. 1 

Verdeel en heersmetaliteit m.b.t. plannen en klachten 1 

verkeersituatie, parkeeroverlast. 1 

Verkeersomleidingen City Ring, niet geluisterd naar buurtbewoners. 1 

Voordat standpunt wordt ingenomen, eerst onderzoek. 1 

Want alles is vooraf beslist.  De bewoners hebben weinig of geen inbreng. 1 

We zien steeds meer zwervers op straat. Als we richting de stad lopen met de kinderen  moeten we 
doorlopen.Dat is niet fijn. Er worden alleen maar meer   activiteiten verzorgt bij JW. 

1 

We zien te weinig resultaat. 1 

wij kwamen in een leuke buurt wonen en nu is het gewoon een ongure bende  geworden en de 
gemeentelijke belastingen gaan wel weer omhoog. 

1 

Winkelrondje, bomenkap, Primak. Referenda hebben geen enkele invloed. 1 

Wordt niks meegedaan 1 

Zaken worden van het kastje naar de muur gestuurd  En als het Meldpunt een klacht verkeerd heeft 
doorgestuurd dan moet de  bewoner zelf de klacht opnieuw melden. 

1 

Zal geen prioriteit hebben/zal geen budget beschikbaar zijn. 1 

Ze doen er niets aan. 1 

Ze doen precies wat ze willen, inspraak is een wassen neus. Inspraakavonden  is voor de beste 
praatjesmakers. Dit zou beter per enquete, per post of e-mail kunnen. 

1 

Ze doen toch hun eigen zin. 1 

Ze doen toch wat ze zelf willen, inspraak toleren ze niet. 1 

Ze doen waar ze zelf zin in hebben. Gevoel dat een enquête slechts voor formaliteit is. 1 

ze dulden geen tegenspraak, je krijgt nooit gelijk. 1 

Ze lijken te luisteren en vervolgens doen ze waar ze zelf  zin in hebben. 1 

Zi vraag 266 1 

zie 26 5 

ZIE 26 2 

Zíe 26 1 

Zie 26  Daarnaast met de app om zaken te melden gebeurt niets  melding van 2-11-2014 en 8-9-2015 staan 1 



Eenmeting 2016 buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof                   Team Informatie- & Kenniscentrum/Gemeente Tilburg        109 

nog open. 

zie 26 geeft het gevoel alleen het verplichte te doen. 1 

zie 26 voorbeeld Duvelhok:een heel circus rond vertrek KUB, afgeketst op 1 euro.  daarna Karin Bruers 
voor een paar ton en krijgt wat ze wil. 

1 

Zie 26. 1 

Zíe 26. 1 

Zie 26. Een bericht compleet met foto's verstuurd aan een 'verkeerde' ambtenaar levert als resultaat op 
dat het opnieuw moet naar de juiste ambtenaar ipv dat het dan doorgestuurd wordt. 

1 

Zie antwoord bij 26. 1 

zie antwoord bij vraag 21 1 

Zie antwoorden boven genoemd. Dat ze dat toelaten die caravans zolan in de straat. En daarbij nemen ze 
de parkeerplaats van de andere bewoners in. Lijk wel een achterbuut. 

1 

zie plannen binnenstad 1 

Zie punt 26.! 1 

Zie voorgaand reacties. Ook vorige jaren niets op vernomen. Dank u voor de moeite. 1 

zie vraag 21 3 

zie vraag 21  Intake Novadic-Kentron maar vooral renovatie straat + bomen 1 

zie vraag 21 en 26 1 

zie vraag 24 1 

zie vraag 26 1 

Zie vraag 26. 1 

zie weinig resultaat 1 

Totaal 198 
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Bijlage 20 Wat moeten de instanties doen om de problemen in de buurt aan te pakken? 

Woonomgeving (103 en 104) 

  Aantal 

- Bereikbaar zijn van de wijkagent verbeteren  - een buurtbewonersgesprek o.l.v. Jan Arends   - in contact 
blijven met de wijkraad/beheergroep 

1 

- Betere bewegwijzering naar het centrum, niet over de Prinsenhaven  - duidelijker 30 km zone aangeven  - 
adres 013 aanpassen naar Spoorlaan zodat bezoekers niet door de wijk komen. 

1 

- Goed overleg met de buurtraad   - transparante informatie  - meer surveilleren in de buurt 1 

- Meer spreiden van de hulpverlening van Novidic Kentron over de stad.  - Novadic moet het geheel beter 
onder controle m.b.t. hun agressieve    en psychotische cliënten  - Veel betere en directer communicatie 
met de buurt  - veel beter luisteren naar de 

1 

- Stoeptegels recht laten leggen.  - Hondenjuitlaters die stront niet opruimen verbaliseren.  - Regelmatig 's 
avonds/'s nachts controleren op jongeren in het park, of ze zich behoorlijk gedragen. 

1 

Aanpakken van te hoge snelheden op de nwe Bosscheweg.  Vooral 's avonds en in de rustige uren overdag 
en het is na de  herinrichting een racebaan geworden. 

1 

actieve controle 1 

Actieve wijkagent 1 

Adequate aanpak. Communicatie verbeteren. Buurt sneller op de hoogste stellen. 1 

Alles in de gaten houden 1 

Andere locatie zoeken. 1 

Auto's rijden tegen het verkeer in en ze rijden te hard. Gevaarlijk voor de kinderen. 1 

Beginnen om de beloften eens na te komen! 1 

Beter en vaker controleren. 1 

Beter overleg met bewoners buiten het complex (Jan Wier) 1 

Bewaking GGZ weer instellen  Geen concentratie pschiatrische patiënten op locatie.  Zwerfafval aanpakken. 1 

Bewoners serieus nemen en daar naar handelen.  Of: vooraf vertellen dat de mening van bewoners over 
bepaalde onderwerpen  er niet toe doet. 

1 

Bewoners van GGZ Breburg en de spelende kinderen zijn beide kwetsbaar.  Dus strikt scheiden om grotere 
problemen te voorkomen. 

1 

Buurtbewoners raadplegen ivm parkeren, rekening houden met anderen  auto's aansluiten, iedereen 
zoveel mogelijk voor eigen deur laten parkeren. 

1 

Buurtbewoners serieus nemen en zich aan afspraken houden.  Kortom betrouwbaar zijn. 1 

Camera's plaatsen op strategische plekken. Meer aanwezigheid. Op Boerhaaveplein veel overlast van auto-
inbraak, drugsdealers, ongure types, vooral op stapavonden. 

1 

Communicatie vanuit GGZ/Novadic moet beter bij incidenten. 1 

Contact zoeken met eigenaar Klasse Theater 1 

Controles voor veel te hard rijden. De flitspalebn op de Nieuwe Bosscheweg zijn enige jaren geleden 
weggehaald en dat is heel duidelijk merkbaar. 

1 

De arrogante "alwetenden" houding verandren, echt luisteren naar de buurtbewoners (die heus niet 
zomaar iets roepebn maar zich hebben vrenigd in een stichting, omdat ze zich - volgens mij terecht - zorgen 
maken over hun woonomgeving.) 

1 

De concentratie in dit gebied is te hoog  Spreiden van de activiteiten over de wijken 1 

De klacht die ik vannderen hoor is dat de mensen zich niet serieus  genomen voelen  Het is al beslist voor 
we er iets over kunnen zeggen.  Of de gemeente houdt informatie achter of ze houden er een 
eigen/gesloten agenda op na. 

1 

De klachten van buurtbewoners serieus nemen en blijven communiceren. 1 

De toegang naar parkeerterrein van de flat in de St. Josephstraat, via de Gerard van Swietenstraat 
reguleren. Nu vinden er 's avonds/'s nachts veel inbraken plaats. 

1 

De wijkbewoners zouden zich wat toleranter op moeten stellen.  De verslaafden zijn ziek en juist deze wijk 
kan deze groep goed opvangen.  Dus meer begrip en acceptatie. 

1 

Doen waarvoor de organisaties zijn bedoeld: GGZ Mensen met psychische problemen begeleiden en zo 
zorgvuldig mogelijk inschattingen maken over de geestesgesteldheid en de mogelijke risico's voor de buurt. 
Politie Proactief en reactief opereren tegen misda 

1 

Door de heroïne verstrekking is er minder overlast.  De angst van de buurtbewoners is m.i. niet nodig. 1 

Doorgaan op ingeslagen weg d.w.z. serieus nemen klachten en goed communiceren 1 
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Een leuke nudge verzinnen om het gedrag van hardrijden op de nwe Bosscheweg  aan te pakken. Ik 
betwijfel of het snelheidsbordje met smiley nog voldoet. 

1 

Een wijkagent die bereikbaar is! mensen eerder informeren over veranderingen. VEranderingen motiveren. 1 

Er zijn geen problemen. 2 

Flitskast terug op Bosschweg. 1 

Flitspalen 1 

Flitspalen plaatsen  meer prullenbakken hangen  meer controle en surveillance 1 

Geen concentratie op een plek van moeilijke doelgroepen. Aanzuigende werking met tot gevolg overlast is 
dan te groot. 

1 

Geen MHU in een woonwijk plaatsen  controle op eenrichtingsverkeer  Ook verantwoordelijkheid als 
bewoner buiten Jan Wier is. 

1 

Geen Novadic Kentron op deze locatie maar i.p.v. zoals   voorheen jongeren met een eetstoornis en 
ouderenopvanf 

1 

Geen ontsnappingen  minder verwarde mensen op straat  minder alcoholisten in het parkje  verplaatsen 
heroïnepost 

1 

Geen stapeling van risicovolle voorzeiningen in een woonwijk. Luister een keer naar de bewoners. 1 

Geen studenten in appartementen die daarvoor niet bedoeld zijn! 1 

GGZ Breburg hoort niet in een woonwijk. Dan heb je ook geen problemen meer. 1 

GGZ weg uit JW zoiets zet je niet in centrum oude buurt. 1 

GGZ: zorgen dat er geen bewoners meer kunnen ontsnappen.  Meer toezicht op bewoners die in de buurt 
rondlopen. 

1 

Goed bezig. 1 

Goed en nauw samenwerken en luisteren naar de bewoners. 1 

Goed luisteren 1 

Heel mijn leven in deze wijk gewoond. De komst van Jan Wier meegemaakt.  Er zijn toen beloften gedaan 
die nu verbroken worden.  Er komt veel hulpverlening en opvang in één wijk.  Verspreid dat over de stad en 
niet alleen in deze woonwijk. 

1 

Heroïne problematiek verdelen over de hele stad. 1 

Heroverwegen of medische heroïneverstrekking en -opvang midden in een buurt moet plaatsvinden. 1 

Het is goed zo. 1 

Het zou beter zijn als de Jan Wier gasten niet "door de wijk" bij Jan Wier zouden komen. Mar het ligt er 
MIDDEN in. Ik snap zowiezo niet waarom deze opvang midden in een prachtige wijk moet. 

1 

Ik ervaar geen problemen ivm Jan Wierhof 1 

Ik heb overlast van mensen die onderweg van of naar de instelling. 1 

Ik vind dat jullie het geweldig doen en ons goed infomeren.  Een minpuntje:het duurde lang voordat de 
politie  de verwarde man oppakte. 

1 

In gesprek blijven, regie houden en inzetten op deescalatie. 1 

Jan Wier verplaatsen inclusief de heroïnepost.  Parkeerdrukte aanpassen: parkeren in het centrum 
goedkoper of  de parkeervergunningsplicht uitbreiden.  Verkeersrichting duidelijker maken zodat er minder 
tegen de richting in  wordt gereden. 

1 

Klachten van beheersgroep serieus nemen 1 

Leren van fouten nimmer meer zoveel concentreren.  meer op straat alerter en minder vanachter die 
bureau's  Bewoners serieus nemen we zijn niet tegen zorgtaken in de buurt  wel tegen overmatige 
concentratie en geringe mate van toezicht. 

1 

Luisteren naar de inwoners. 1 

Maak van Carré weer een betaaldparkeerzone tot 2 uur 's nachts met vergunningen   let op derden en 
stuur ze weg./pak ze op als het kan.In het weekend  willen jongeren na het stappen onder invoed zich 
ophouden onder de poort  van het Carré. De herrie die e maken is probleem. 

1 

Meer aanwezig /controle  gezien worden,  snelheidscontrole Spoorlaan/ Bosscheweg 1 

Meer begrip en tolerantie bewerkstelligen bij buurtbewoners voor JW klanten 1 

Meer blauw op straat en minder in het kantoor! 1 

Meer politie op straat, meer surveilleren 1 

Meer toezicht. Minder concetratie opvang/verstrekking 1 

Melding bij gemeente over stoplichten Ringbaan Oost--> keurige reactie en netjes afgewerkt. 1 

Meldingen serieus nemen. Het is te vaak fout gedaan. 1 



Eenmeting 2016 buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof                   Team Informatie- & Kenniscentrum/Gemeente Tilburg        112 

Mensen serieus nemen ook als het gezeur is of lijkt. 1 

MHU verplaatsen, dat scheelt al een hoop in veiligheid en veiligheidsbeleving. 1 

Minder arrogant en meer empatisch opstellen naar bewoners van de wijk. 1 

Niet alle opvang van verwarde en verslaafde mesen te concentreren in één wijk  Beter naar bewoners 
luisteren i.p.v. politiek verhaal. 

1 

Niet keizen voor grootschalige psychiatrische en verslavingsvoorziening in een woonwijk. Verder lijken ze 
hun best te doen in de reeds ontstane situatie. 

1 

Niet teveel voorzieningen in de buurt. 1 

Novadic Kentron uit de buurt plaatsen, ergens waar ze minder overlast veroorzaken.  Niet in het centrum, 
dat is vragen om problemen.  Meer surveilleren in de weekends ivm dronken mensen / vandalisme.  Je ziet 
dan geen politie. Als je belt dan komen ze na en half uur en  dan is de vogel gevlogen. 

1 

Onderdelen van Novdic Kentron moeten vertrekken uit Jan Wierhof.  Er zijn al genoeg personen met 
problemen in Jan Wier. 

1 

Onderhoud park (herinrichting) In  overleg met de wijkbewoners  loopt hierover   een burgerinitiatief m.n. 
t.b.v. betere veiligheid/bereikbaarheid /toegankelijkheid 

1 

Op de huidige weg doorgaan 1 

Optreden bij parkeeroverlast (geluidsoverlast) 's avonds dit ivm moeilijk  bereik hulpdiensten bij 
calamiteiten. 

1 

Opvang GGZ breburg terugbrengen naar oorspronkelijk vorm. 1 

orde en netheid hanteren De cliënten goed begeleiden en controle op locatie. 1 

Parkeerproblemen binnenplaats Carré is 's avonds een groot probleem  door activiteiten klassetheater. Nu 
mag er na 15:00 uur gratis geparkeerd  worden. Mensen met vergunning hebben er niets aan. Gevolg is dat 
het helemaal vol staat.  De hulpdiensten kunnen er niet door. Graag aandacht hiervoor!! 

1 

Parkeervergunningstijden uitbreiden zonder extra kosten.  Wij zijn de dupe van de uitbreiding van 013. 1 

parkeren oplossen 1 

Politie mag vaker aanwezig zijn. Aan de Spoorlaan regelmatig last van  uitgangspubliek in het weekend o.a. 
vernielingen en veel rotzooi.  Ik zie nooit surveillanten. Het zou zeker met de uitbreiding van Jan Wier  
welkom zijn. 

1 

Politie moet meer zichtbaar aanwezig zijn  opvangtehuis meer in de gaten houden  maar ook corrigeren 1 

Politie s'avond en s'nachts vaker surveilleren en bonnen uitschrijven  vanwege fout parkeren,drugsdealen 
en overnachten op parkeerplaats in  auto's of campers.  Gemeente: vergunningengebied parkeren 
uitbreiden Niet meer van 9-15 uur  maar ook s'avonds en en in het weekend.   

1 

Problemen analyseren en trachten de oorzaak aan te pakken. 1 

Problemen inventariseren. Problemen verhelderen. Uitleggen dat verslaafden ziek zijn. naar elkaar 
luisteren. Angst reduceren. Goed communiceren (geweldloos). Succes ervaringen delen/ontmoeten. 

1 

Risicovolle inrichting als Novadic-Kentron verplaatsen buiten woonwijk, zoals reeds gebeurd in andere 
gemeenten. 

1 

Rondslingerend afval opruimen R de Graafstr 1 

Serieuzer werken aan veiligheidsprotocollen Jan Wier. Overlastgevende groepen beter spreiden over de 
stad. Serieuzer luisteren naar signalen bewoners. Snel, volledig informatie verstrekken als er incidenten 
zijn. 

1 

snelle reactie bij acute problemen + verbeterplan daarna. 1 

spreidingsbeleid uitvoeren 1 

Spreidingsbeleid. 1 

Steeds blijven communiceren. Langs de Spoorlaan (vanuit Heuvel) meer afvalbakken plaatsen. 1 

Stoppen met stapelen. Wat er is ,is al behoorlijk belastend.  Dus meer zorg is prima maar meer 
verslavingszorg is schandalig.  Stop met doorstapelen en hou grip op de instellingen. 

1 

Strenger optreden tegen overlast door drugsgebruikers en verwarde mensen. Meer alternatieve 
maatregelen om de buurt prettiger te maken. Meer groen, bewaking. Strenger optreden tegen 
Boerhaavestraat 40 (Jan Arends). 

1 

Surveilleren. 1 

Surveilleren. tijdig communiceren bij incidenten. Geen concenratie van en verdere uitbreiding van 
activiteiten van GGZ en Novadic-kentron. Spreiding! 

1 

Terrein toegankelijker maken. Meer verkeer zorgt voor meer toezicht. 1 

Toezicht houden op oa drugsafval. Via via al meerdere keren vrnomen dat er drugsafval in de speeltuin is 
gevonden wat wij erg gevaarlijk vinden voor de kinderen. 

1 
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Uit uw vraagstelling blijkt dat u onderkent dat er problemen zijn.  Medische heroïneverstrekking hoort niet 
thuis in een woonwijk.  De oplossing is dus novadic Kentron verhuizen. Leuker kan ik niet maken. 

1 

Vaker straatvuil opruimen 1 

Vaker, sneller, optreden tegen hangjongeren die 's nachts geluidsoverlast veroorzaken. 1 

Van GGZ geen concentratiegebied maken/houden waar alles bij elkaar zit. Opsplitsten over diverse 
lokaties. 

1 

Verhuizing locatie Jan Wier. Communiceren met bewoners, open en eerlijke communicatie. Klachten 
serieus nemen en optreden. 

1 

Verlagen van de concentratie van opvang van en activiteiten voor probleem doelgroepen (inck. Boerhaave 
40). 

1 

Verplaats Jan Wier . 1 

Verslavingszorg ergens anders vestigen! Daarnaast meer politie door de wijk, m.n. 's avonds! 1 

Verwarde mensen van straat halen en houden.  idem voor druggebruikers. Waar is de wijkagent? 1 

We lopen iedere dag 4 keer met de hond door de wijk en zien weinig  van de problemen waarover we 
steeds lezen. 

1 

Wij hebben weinig of geen problemen in de buurt.  De vernnieuwing van de Bosscheweg is voor ons een 
grote verbetering. 

1 

Wijkagent aktief aanwezig. kortere lijntjes! 1 

zie 28 1 

Totaal 120 

 

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

  Aantal 

- Bewoner serieus nemen  - Handhaving verkeer en parkeren  - Besluitvorming niet over hoofden bewoners 1 

- De boel schoonhouden.  - Aanwezigheid van politie.  - GGZ Breburg moet de problemen beperken en de 
binnen de deur houden. 

1 

- Heroinebehandelingen aan de rand van de stad en niet midden in een kindvriendelijke woonwijk. - 
Optreden bij parkeren met campers/busjes op het terrein van Faxx bij evenementen in 013. 

1 

- Kentron naar een andere plek verhuizen, er wonen hier zoveel kinderen. Moeten zij de dupe worden? - 
De groepjes mannelijke vluchtelingen in de gaten houden en hier iets mee doen. met name langs de 
Piushaven, Sint Josephstraat en Moerenburg. - Er wordt 

1 

- m.b.t. Jan Wier doen jullie het al goed. Evt nog ontmoetingen organiseren.   - Meer hondenuitlaatplaatsen 
zouden kunnen helpen m.b.t. hondenpoep 

1 

- meer controle op parkeren zonder ticket mn tijdens concerten in 013  - betere verwijzing naar 
parkeergarage Tivoli  - aanpak zwerfvuil (wellicht hier ook de buurtbewoners zelf bij betrekken. 

1 

- meer parkeerplaatsen  - fysieke contole op uitgangsavonden en bij evenementen (mn 013)  - 
bewonersbelangen serieus nemen 

1 

- niet alles centraliseren (Novadic Kentron activiteiten)  - betere informatievoorziening  - niet eens in de 3 
jaar een vragenlijst opsturen met daarin vragen die over de laatste    8 maanden gaan of vragen over de 
periode van 3 jaar of de vragenlijst  v 

1 

- Niet met de clienten door onze wijk wanden. - Meer controle (sociale) door politie. - Snelheidscontrole. 1 

- Ook 's avonds surveilleren  - Buurt minder aantrekkelijk maken voor hangjongeren en zwervers.  - 
Voetbalveldje verplaatsen naar andere locatie waar niet zoveel mensen er    last van hebben of de hekken 
weghalen dan komt er minder hangjeugd op af. 

1 

- regelmatig enquêtes rondsturen  - avonden organiseren met bewoners over problemen die spelen in de 
wijk  Volgens mij gebeurt dit al. 

1 

- Werkelijk afspraken nakomen met Jan Wier  - Bewoners serieus nemen als het gaat om groen inn de wijk 
(grote bomen zijn verdwenen, trieste herplanting).  - Afdwingen 50 km op de Ringbanen 

1 

- zichtbaar zijn; Wie zitten er in deze groep, een gezicht hebben?  - eventuele overlast snel en kordaat 
aanpakken. 

1 

-meteen informeren na een incident; luisteren, praten met bewoners  om hiervan te leren --> goed blijven 
informeren 

1 

? 1 

's Nachts meer toezicht houden. Aangeven wat ze kunnen betekenen en wat we zelf kunnen doen. 1 

1. De Straatveger elke dag zijn rondje doet maar die zijn er niet  2. Koffieshop sluiten  3. Meer controle op 
snelheid in binnenstraatjes  4. parkeren goedkoper (Bij Piushaven gratis!!)  5. Er is nog genoeg werk te 

1 
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doen in Tilburg zo als ik het zie als ik erdoor fiets. 

30 km gebied handhaven en parkeeroverlast terugbrengen 1 

30km zones invoeren. Complete centrum + hele stad parkeervrij 1 

Aanwezigheid, aanspreekpunten/momenten. 1 

Achter hun bureau uitkomen en tenminste als het goed weer is gaan fietsen  dan zien ze ook dat het slecht 
ghesteld is met de fietspaden en stallingsmogelijkheden. 

1 

actie ondernemen bij ontmoetingsplekken en zwerfvuil beter opruimen  Regelmatige surveillance politie 1 

Af en toe komt het zo ontzettend amateuristisch over.  Hoe kun je nou mensen laten ontsnappen. Als je 
ziet hoe medewerkers van de  GGZ dwaas staan te zoeken in de buurt, sigaretje erbij.  Er zit geen plan 
achter alsof het een buurthuis is.  Een poos later zie je een politiebusje rijden dan weet je zeker dat ze 
iemand   kwijt zijn en dan volgt veel later een melding aan de buurt. 

1 

af en toe kontroleren 1 

Af en toe surveilleren lijkt me voldoende om problemen te voorkomen. 1 

Af en toe zie ik een verwarde man in de buurt lopen.  Een paar dagen later lees ik dan dat een bewoner van 
JW weer terecht is.  Een soort buurtalert voor vermiste JW personen is misschien een idee. 

1 

afvaldump in Moerenburg I.p.v. een buurtwacht een buitengebiedwacht instellen. 1 

alert blijven, goed bereikbaar zijn 1 

alle zaken die zich in de buurt voordoen niet meteen aan de GGZ wijten.  Burgers denken vaak dat 
psychiatrische patiënten crimineel of potentieel  gevaarlijk zijn. 

1 

Als daders van inbraken/overvallen gepakt worden en veroordeeld, dan naam en foto publiceren. dit zeker 
als ze in de wijk wonen. Bewoners weten dan op wie ze moeten letten. 

1 

Als veel mensen uit dit deel van de wijk deze enquete invullen dan onstaat   er geen betrouwbaar beeld 
omdat de vragen vooral gaan over een  ander deel van de wijk. 

1 

beheersmaatregelen snelheid autoverkeer in de hele wijk Hoogvenne toepassen  controleren + beboeten 1 

Beter communiceren  Zichtbaar zijn in de wijk 1 

Beter handhaven op hardrijden en fout parkeren door vissers. 1 

Beter handhaven Terassen Korte Heuvel zien er soms slecht uit. 1 

Beter handhaven van de parkeer en verkeersregels.  Toezien op overlast zwerfvuil en hondenpoep. 1 

Beter handhaven. Minder vaak alles afsluiten, betere bereikbaarheid. 1 

Beter naar iedereen luisteren. 1 

Beter onderhoud bestrating, onderhoud meubilair  Parkeerbeleid afstemmen op buurt niet op 
beleidsnota's 

1 

Beter plannen wegwerkzaamheden  's avonds vaker zichtbaar patrouilleren op de speeltuinen  en de 
donkere stukken zoals galeipad. 

1 

Beter surveilleren als er klachten komen uit de wijk.  De drugsverslaafd niet naar Jan Wier laten komen.  
Het is hier een kinderrijke buurt en mijn kinderen kunnen niet meer  zo buitenspelen als ik in mijn jeugd 
kon. 

1 

Beter toezicht op vluchtgevaarlijke patiënten, incidenten niet  bagatelliseren.  Klachten serieus nemen. 1 

Betere afspraken GGZ/Novadic/Jan Wier. 1 

Betere handhaving cafe Triangel. Veel overlast. Alcohol, geluid etc. Betere handhaving uitloopgebied 
stapavonden. 

1 

Bewoners serieus nemen, afspraken nakomen 1 

Bewoners uitnodigen tot gesprek. Of er behoefte aan is daar heb ik geen zicht op. 1 

Bezig zijn met parkeerbeleid. Kritisch kijken anar behandelbneleid en vrijheden van clienten die op gesloten 
units Jan Wier verblijven. 

1 

Bij ons ervaar ik geen problemen 1 

bij problemen meer controlern 1 

Bij problemen moet de wijkagent vlugger bereikbaar zijn.  Niet 1 uur in de maand spreekuur houden en 
dan moet je ook nog  vantevoren aanmelden. 

1 

Blijf in gesprek met elkaar.  Ik begrijp dat vooral bezorgde burgers zich laten horen, maar volgens   mij is dit 
een minderheidsgroep. 

1 

Blijven communicern, inventariseren van problemen. 1 

Blijven controleen op parkeren zonder kaartje. Jullie doen het al prima hoor. Ga zo door. 1 

Blijven luisteren naar de buurtbewoners  Serieus omgaan met de klachten en wensen. 1 

blijven luisteren naar klachten, voorstellen en ideeën van omwonenden.  zeker naar deskundigen. 1 
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Blijven monitoren (politie) en blijven informeren. 1 

blijven praten met bewoners 1 

Blijven praten met bewoners 1 

Blijven praten met de buurt maar of heroïnebehandeling in een woonwijk   moet plaatsvinden is wel de 
vraag. 

1 

Bloembakken/paaltjes plaatsen op hoeken van de straat zondat hier geen auto's kunnen staan (bijv. in de 
Armhoefstraat, zijstraatjes zijn slecht zichtbaar). Regelmatiger politiecontrole op momenten dat school 
open/dicht gaat. Vooral op auto"s die vanaf Hoevense Kanaaldijk de Spoordijk in rijden tegen verkeer in en 
parkeren rondom school. 

1 

Borden verboden parkeren zetten in de zijstraat Galjoenstraat (met de nummers 53 a en b). 1 

Buurt goed in de gaten houden en problemen adequaat oplossen.  Storend vind ik de wietlucht in de 
binnenstad en een toename  van de hondenpoep. 

1 

Buurtpreventie inschakelen en meer alertheid 1 

buurtwacht oprichten 1 

Camera's hangen. Binnenplaats van de Havenmeester afsluiten voor mensen die er niets te zoeken hebben 
en bezoers vn Bij Vermeer niet zomaar laten parkeren. 

1 

camera's plaatsen 1 

Cameratoezicht vanaf Piusplein in de Hoogvensestraat met ong. 75 meter uitbreiden. 1 

Campagne tegen zwerfvuil. medische hieronieverstrekking op een locatie weg van woonwijken. 
Organiseren bijv. op bedrijventerrein. 

1 

Careea's, meer zichtbaarheid 1 

Centrum kan hier blijven / zijn. Wel graag begeleiding en controle houden. 1 

Cliënten van Jan Wier niet onbegeleid over straat laten lopen.  Deze mensen mogen wellicht geen kwaad in 
de zin hebben.  Door hun uiterlijk en gedrag is dat niet altijd als zodanig te interpreteren. 

1 

Concentratei wegnemen ind e buurt, veel meer spreiden. 1 

consequent optreden. 1 

contacten met bewoners 1 

Controle op verkeersregels  zie vraag 15 en 17 1 

Controleren op hardrijden  Kroegen niet elke dag open tot 04:00 uur 1 

cosequent beleid. 1 

Dat beheergroep is een goed idee. 1 

Dat er net zoveel politie op straat zou zijn als parkeerwachters. 1 

De angst bij bewoners wegnemen, bijvoorbeeld met informatie over het aantal incidenten op de oude 
locatie, ervaringen van buurtbewoners van de vorige locatie e.d. 

1 

De beheergroep is goed. Op tijd signaleren en problemen voorkomen moet mogelijk zijn. 1 

De bewoners in de beheersgroep seriues nemen en de redelijkheid van de argumenten om 
verslaagdenzorg meer te spreiden op zijn uitwerking voor zowel de buurten als de verslaafden als 
uitgangspunt te nemen. 

1 

De bewoners serieus nemen, onderdelen van Novadic Kentron bij Jan Wierhof  weghalen. 1 

De buurt is heel rustig  Ervaar zelf geen/amper problemen  Gewoon op deze manier doorgaan. 1 

De buurtbewoners moet niet zo zeuren. Ik heb op Jan Wier gewerkt  en ken de problemen. Sommige 
maken er een sport van om op elke slak zout te leggen. 

1 

De enquette verzenden naar mensen in debuurt van de piushaven.   Jan Wier hoort hier niet bij. 1 

De gemeente moet de veiligheid van de schoolgaande kinderen  rond Jan Wier kunnen garanderen. Heet 
moet ook mogelijk zijn dat  ze veilig buiten kunnen spelen. 

1 

De gemeente neemt sommige bewoners veel te serieus. Ik weet neit wat ze nu doen. maar in ieder geval 
niet meegaan in de klachten als die onredelijk zijn. 

1 

De gemeente zou de wijk schner en veiliger kunnen houden door het groen  beter bij te huden  Politie zou 
meer moeten surveilleren (drugs)  Koffieshop om de hoek is niet prettig .  Bewoners eropwijzen dat fietsen 
en containers niet op straat horen. 

1 

De gemeente/GGZ Breburg zou niet alle voorzieningen op een plek moeten plaatsen.  maar eerlijker over 
de wijken moeten verdelen. Geen wijken steeds ontzien. 

1 

De groenstrook aan de Ringbaan Oost een open structuur geven  en die dan ook onderhouden.  Met name 
vanuit de Oisterwijkse Baan naar de Werf houden ongure personen  zich op aan de taludzijde en niet aan 
de trottoirzijde. 

1 

De klanten van de coffeeshop gaan tussen de kinderen naar het plein 1 



Eenmeting 2016 buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof                   Team Informatie- & Kenniscentrum/Gemeente Tilburg        116 

De medische heroïnebehandeling niet in een woonwijk plaatsen maar daar waar   waar er geen overlast is 
laten plaatsvinden. In de WillemII kazerne  daar is plaats, ruimte en controle 

1 

De meeste verkeersdrempels opheffen. Zer er liever een bloembak neer, zelfde effect en veel mooiere 
oplossing. maak het nmakkelijker om een tweede parkeervergunning te krijgen zodat alle bestaande 
plekken beter gebruikt worden en er meer plaats komt in vrije zone. 

1 

De menselijke maat in de gaten houden, goede contacten onderhouden  met buurtbewoners. 1 

De problemen serieus nemen en niet met doodoeners aankomen. 1 

De punten die ingebracht worden ook serieus behandelen. 1 

De snelheid van de automobilisten. En parkeerproblemen aanpakken. 1 

De verkeerssituatie opnieuw beoordelen en meer handhaven op misbruik/overtredingen. 1 

Deskundig en integer personeel op sleutelposities aannemen.  Inspraak voor besluitvorming, serieuzer 
afhandeling contacten  hardere aanpak criminaliteit, betere financiële en bouwkundige controle  op 
bouwprojecten. 

1 

Doe iets met de vele signalen  die al jaren uit de buurt worden gegeven.  Nu lijkt het of de buurt iets voor 
de vorm mag zeggen maar niets kan veranderen. 

1 

Doorgaan ,zoveel overlast is er niet.  Het hoort een beetje bij de stad. Je moet dit soort voorzieningen toch 
ergens plaatsen. 

1 

Drugsdealer oppakken, cameratoezicht, verkeersdrempels in de JP Coenstraat, duidelijke parkeervakken, 
inbrekers oppakken, blowende hanggroepen wegsturen. 

1 

Drugsvoorziening sluiten! Alcoholisten en zwervers oppakken. Meer patrouille in de wijk. Inbraken 
oplossen. 

1 

Echte burgerparticipatie en echt luisteren en handhaven.  Normen voor geluidsoverlast herzien. 1 

een camera ophangen op de hoek Tivolistr Dunantstr 1 

Een meer zichtbare wijkagent   minder zwaar verkeer door de wijk  betere verlichting achter 
Rijkswaterstaat  geen fietsers toestaan op het pad langs de haven/ de Werf 

1 

Een offerte voor professioneel advies op maat kan worden aangevraagd  via beewee@xs4all.nl 1 

Een schone omgeving draagt bij aan een positief straatbeeld en meer  betrokkenheid van de bewoners.  
Een wijkagent die meer rondloopt. 

1 

Er is voldoende politie in het centrum. Wellicht dat ze ook ingezet kunnen worden in de Voltstraat. 1 

er zijn geen problemen 1 

Er zijn geen problemen in deze buurt. 1 

er zijn geen problemen. 1 

Er zijn, overleggen en iets doem met draagvlak. Controleren, controle houden en consequent zijn. 1 

Er zou een nummer beschikbaar moeten zijn waar je met serieuze klachten zijn.  Goede verlichting. 1 

Ervaar nauwelijks problemen. 1 

Ervaar weinig problemen, normale woonsituatie  Bereikbaarheid van instanties moet  goed zijn/blijven. 1 

Eventueel mee rondrijden door politie in de wijk. 1 

Focussen op hangjongeren op het fietspad bij de Aldi. 1 

Fout geparkeerde auto's beboeten. 1 

fout parkeerders/parkeerders dicht op kruisingen bekeuren 1 

geen afvalcontainers plaatsenin de brandgangen of voortuinen. 1 

geen heroïnebehandeling op Jan Wierhof. 1 

Geen idee. 1 

Geen medische heroïnebehandeling in deze buurt. 1 

geen problemen 1 

Geen problemen! 1 

Geen verslaafden of behandeling daarvan in de buurt. Geen GGZ locatie in de buurt. Meer nachtelijke 
patrouille om dronken uitgaanspubliek op weg naar huis in de gaten te houden / aanwezigheid laten zien. 

1 

Geluidsnormen evenementen naar beneden bijstellen. 1 

geluidsoverlast 1 

Gemeente moet meer spreiden van zorgbehoeftigen binnen de gemeente. En zich niet afhankelijk laten 
maken van organisaties en/of bedrijven. Neutraal blijven! 

1 

Gemeente zou moeten kijken naar de verkeersituatie in Hoogvensestr  thv Pendula en een stuk kunstgras 
in het parkje moeten leggen tbv  kinderen zodat ze niet meer in de moddder hoeven te spelen. 

1 

Gemeente: gewoon blijven informeren  GGZbreburg Af en toe een artikeltje in de buurtkrant  Buurtraad: 1 
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meer vertrouwen in de draagkracht van deze buurt. 

Geode en tijdige communicatie met omgeving. Transparant zijn in besluitvorming en in besluitproces. 
Bijdragen aan juiste beeldvorming t.a.v. drugsverstrekkingn (niet alle drugsgebruikers zijn crimineel). 

1 

gewoon doorgaan, komt goed! 1 

gewoon regelmatig controles door politie 1 

GGz---> clienten beter inschatten  politie --> een keer door de wijk lopen kijken wat er speelt  gemeente --> 
doelgroep serieus nemen 

1 

GGZ: onwetendheid van de mensen aaanpakken 1 

Goed bezig. 1 

Goed blijven communiceren / zich persoonlijk op de hoogte stellen door bezoek aan wijk/buurt. Niet teveel 
bezuinigen o toezicht en groen en schoonhouden van straten! 

1 

Goed blijven communiceren! 1 

Goed contact met de burger houden  o.a. via buurtkrant, steeds herhalen wat de kortste lijn voor de 
gemeente is. 

1 

Goed handhaven. 1 

Goed hun ogen en oren open houden en al is het maar 1 klacht, op inspringen en niet laten verwateren. 1 

Goed luisteren en daarnaar handelen. 1 

Goed luisteren naar de bewoners en de klachten serieus nemen. 1 

Goed luisteren naar de groep die opkomt voor onze wijk. 1 

Goede communicatie info op tijd echt inspraak echt mogelijk maken  Bewoners meer serieus nemen  
problemen meer spreiden over de stad 

1 

goede informatievwerstrekking 1 

Goede parkeerfaciliteiten creëeren 1 

Goede verlichting, snelheidscontroles havendijk. Vaker patrouilleren. Maar ik denk dat de problemen met 
veiligheidsgevoel ook inherent zijn aan een buurt zo dicht bij het centrum. 

1 

Handhaven 1 

HANDHAVEN 1 

Handhaven en niet gedogen 1 

Handhaven op fout parkeren 1 

Handhaven parkeerbeleid verder intensiveren  vaker zwerfvuil opruimen door straatvegers  Handhaven op 
buiten latenstaan van kliko's 

1 

Handhaven van regels!! 1 

handhaven zo goed als mogelijk is. 1 

Handhaving 30km zone  Eenrichtingsverkeer smalle straten  verkeersdrempels 1 

Handhaving tijdens de schooluren en vooral bij het verlaten van de school.  Hier is nog veel te halen wat 
betreft veiligheid. 

1 

harder aanpakken. 1 

Het harde rijden in de 30 km zones. drempels 1 

Hoewel ik geen overlast constateer, vraag ik me wel af of heroïneverstrekking  wel in een woonwijk 
thuishoort. 

1 

Hogere verkeersdrempels, meer controle op rijgedrag, m.n. eerste stuk vanuit Ringbaan Oost. Wij wonen in 
een kindonvriendelijke wijk! 

1 

honden erop 1 

Huisbezoeken om af en toe te polsen/inventariseren waar behoefte aan is. 1 

hun werk 1 

Iets vaker als politie rondwandelen of rijden. 1 

ik ben heel tevreden. 1 

Ik ben zeer tevreden 1 

Ik denk dat de overlast die ik ervaar in de straat niets te maken heeft met JW 1 

Ik ervaar geen (grote) problemen die aangepakt moeten worden. 1 

Ik ervaar geen overlast/ problemen 1 

ik ervaar geen problemen 1 

Ik ervaar geen problemen behalve met Burgernet.  Ik wilde reageren maar ik weet niet hoe. Ik belde met 
de vaste telefoon  maar die geeft geen toegang tot het burgernet. 

1 

Ik ervaar geen problemen in de buurt 1 
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Ik ervaar geen problemen in mijn buurt. 1 

Ik ervaar weinig problemen.  Ik vraag me wel af of mensen die heroïne verstrekt krijgen mogen deelnemen  
aan het verkeer. Ik zie regelmatig scooters waarvan ik verwacht dat de bestuurders   medicinale heroïne 
krijgen. Ik ga dit een keer navragen. 

1 

Ik heb een probleem met dronken mensen die vanaf 3 uur in het weekend  bij mijn raam staan te wachten 
tot ze worden opgehaald. 

1 

ik heb geen problemen 1 

Ik heb geen problemen. 1 

ik heb nog geen problemen gehad 1 

Ik kan moeilijk een relatie leggen tussen onveiligheid en Jan Wier.  Als er iets zou gebeuren dan is het niet 
duidelijk of de dader van Jan Wier  komt. 

1 

Ik mis in de vraag over de overlast "urinerende mmannen"  Er zou een openbaar toillet moeten komen bij 
het begin van de St Josephstr 

1 

Ik ondervind geen problemen. 1 

Ik weet van het bestaan van de Heroinepost op jan Wier en dat er veel ophef over was. persoonlijk ervaar 
ik geen overlast, geen gevoel van onveiligheid. ik vind dat ik in een prima buurt woon. Al is overal natuurlijk 
wel eens wat. 

1 

Ik zie geen problemen 1 

Ik zie geen problemen! 1 

in de afgelopen tijd is het aantal hardrijdende auto's echt toegenomen.  Dit zijn zeker geen wijkbewoners. 1 

In de weekenden meer politie surveillanten door de wijk met name 's avonds. 1 

In gesprek blijven maar vooral ook concrete resultaten laten zien.  Meteen reageren op calamiteiten. 1 

In gesprek blijven met de bewoners die rondom het complex wonen. 1 

In gesprek blijven met de buurtbewoners. Pro-actief. De dialoog is belangrijk. 1 

In ieder geval niet de angstcultuur versterken door bovenmatige aandacht voor onveiligheid (zoals borden 
met 'pas op voor inbraak', instellen van buurtwachten, facebook sentimenten' etc. 

1 

In ieder geval vinger aan de pols houden.  Dit buurtonderzoek is daarbij een goed initiatief. 1 

In onze straat (JP Coenstr) ervaren we geen problemen. 1 

In overleg gaan met bewoners die wel overlast ondervinden 1 

in verschillende straten eenrichtingsverkeer maken, maakt het rijden in deze buurt veel makkelijker. 1 

Indien er zich problemen voordoen goed luisteren naar bewoners  en wijkagenten laten surveilleren 1 

Informeren en communiceren 1 

informeren en luisteren 1 

Informeren Stand van zaken  Goed blijven communiceren met elkaar om elkaar te versterken. 1 

Jan Wier beter beveiligen zodat er niemand meer kan ontsnappen. Zitten scholen vlakbij, dat maakt het 
eng. 

1 

Jan Wier en Novadic Kentron verhuizen naar rand van de stad of dichter  bij de buurt waar hun klanten 
vandaan komen.  Vaker en zichtbaar patrouilleren (politie)  Buurtnewoners serieuzer nemen (gemeente) 

1 

Jan Wier naar derand van Tilburg 1 

Jan Wier verplaatsen naar buitengebied 1 

Jan Wier verplaatsen uit het mooiste stukje Tilburg 1 

Jan Wier verplaatsen. Dit soort instellingen hoort niet in centrum. Het is wachten tot er echt een ongeluk 
gebeurt. Dan zullen partijen (GGZ, Jan Wier en Gemeente) hun handen in onschuld kunnen wassen 
(standaard). 

1 

Jongerenoverlast regelmatig controleren  ook overlast door foutparkeren en hondenpoep. 1 

Jullie blijven maar volhouden dat het allemaal maar losstaande incidenten  zijn. De buurvrouw is onlangs 
beroofd van haar auto.  gaan jullie iets doen ipv enquêtes op je gemak doorlezen. 

1 

Kentron en heroïneverstrekking weg uit deze woonwijk 1 

klachten serieus nemen 1 

Klachten van bewoners in alle gevallen serieus nemen. Adequat reageren en oplossen. Direct 
terugkoppelen / contact opnemen met klater. Zorgen dat de omgeving goed schoon en opgeruimd blijft. 
Als het nodig is toezicht uitbreiden. 

1 

laat clienten bij wijze van dagbesteding de wijk schoonhouden. 1 

Laat de clienten voor de medische heroine zich op een plaats verzamelen en breng ze met een busje hier 
naar Jan Wier en breng ze na hun behandeling weer terug naar de verzamelplek. Dan zwerven ze niet in de 
wijk, bij spelende kinderen. 

1 
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Lastige vraag, mogelijk verplaatsen van GGZ onderdelen naar een minder bewoonde omgeving. 1 

lekker doorgaan zo 1 

Los afval en parkeren tot op de hoek van de volgende  straat.  Overzicht heb jeniet (al vaak voor gebeld) 1 

luisteren en daarna handelen  eerlijk zijn 1 

Luisteren en niet voor de vorm onderzoeken. Papier is geduldig, de computer doet  het werk en de klant 
komt steeds sneller in een Kafka roman terrecht. 

1 

Luisteren naar de bewoners en ze serieus nemen. 1 

Luisteren naar de bewoners?! 1 

Luisteren naar klachten bewoners en er ook iets aandoen.  Wat in ons geval niet gebeurd.  Al jaren lang 
niet. 

1 

Meedenken met bewoners, inleving situatie. 1 

Meer aanwezig zijn en mensen meer aanspreken op normen en waarde. 1 

Meer aanwezig zijn, niet alleen op medingen.  Aanspreken op, tussen de mensen staan. 1 

Meer aanwezig zijn. 1 

Meer bekeuringen voor snelheid en verkeerd parkeren. 1 

meer betaalbare parkeermogelijkheden in het centrum 1 

Meer betrokkenheid 1 

meer blauw op straat 1 

Meer blauw op straat en eventueel inloop spreekuur voor bewoners en  hun zorgen. 1 

Meer blauw op straat voor aanspreekpunten 1 

meer blauw op straat vooral s'avonds. 1 

meer controle 3 

Meer controle 1 

Meer controle door politie 's avonds/'s nachts. Meer controle door parkeerwachters! 1 

meer controle honden uitlaten op het Koggeplein 1 

meer controle in de buurt 1 

Meer controle in het parkje. Zeker 's zomers want dan zitten mensen  daar veel te drinken en gebeurt er 
van alles dat het daglicht niet kan verdragen. 

1 

meer controle op fout parkeren en dumpen van afval 1 

Meer controle op fout parkeren. 1 

meer controle op foutparkeren /hard rijden tegen het verkeer in.  Grootste overlast komt van bezoekers 
coffeeshop. 

1 

Meer controle op Polen en verwarde mensen.  Het mag niet zo zijn dat mensen zich niet veilig voelen. 1 

Meer controle politie/ geen heroïne post bij JW 1 

Meer controle te hard rijden tegen de verkeersrichting in.  meer controle op parkeervergunningengebied. 1 

Meer controle van wijkagwenten ook in de avonden en weekenden. 1 

Meer controle. Meer cameratoezicht. meer afvalbakken. 1 

Meer controleren je ziet te weinig politie 1 

meer controleren ook 's avonds en in het weekend 1 

Meer controles. Dus meer rondlopen, vooral in het weekend 's avonds. 1 

Meer doen aan parkeerhandhaving (vooral op de hoeken ivm overzicht)  Afvalcontainers uitbreiden voor 
plasticafval 

1 

meer door de buurt lopen of rijden. 1 

Meer handhaven en beter schoonmaken in de straten tussen st Jozefstr en de haven 1 

meer handhaving 1 

meer hun gezicht laten zijn, iets meer door de buurt rijden. 1 

Meer info verstrekken en meer openheid van zaken geven. 1 

meer informatie aan de bewoners 1 

meer informatie geven 1 

meer luisteren naar de gewone burger 1 

meer luistern en minder papierwerk 1 

meer naar bewoners luisteren 1 

meer naar de bewoners moeten luisteren 1 

meer op straat te zien zijn 1 
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Meer op straat vooral in de zomer langs de Piushaven en omgeving 1 

meer parkeergelegenheid realiseren 1 

Meer parkeerplaatsen voor vergunninghouders en fout geparkeerde auto's op straathoeken  bekeuren 
vanwege onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie. 

1 

meer politie op straat 2 

Meer politie rond laten rijden 1 

meer rondrijden 1 

meer schoonmaken en erop letten dat mensen niet te hard rijden.  buurtbewoners beter inlichten 1 

meer straatverlichting 1 

meer surveillance 2 

meer surveillance,........... 1 

meer surveilleren 3 

Meer surveilleren 1 

Meer surveilleren bij de coffeeshop, daar komt eigenlijk alle overlast   bij ons  vandaan. Mensen die daar 
buiten staan en me lastig vallen als ik mijn  mijn huis binnen wil. 

1 

Meer surveilleren is goed voor de sociale controle met als resultaat minder criminaliteit. 1 

Meer surveilleren, vaker controle parkeerwachten (ook 's avonds en bij evenementen), schoonmaakdienst 
frequenter, plantsoendienst vaker, bomen verwijderen/vervangen ivm overlast vogelpoep op auto's. 
Wijkagent!? Duidelijker maken en laagdrempeliger om "ongeregeldheden" te melden. Bij wie moet je zijn 
voor welke zaken?! 

1 

Meer surveillerende politie zichtbaar. Veel meer inzet voor opruimen zwerfvuil en rotzooi op straat (en 
vuilnisophaler hierin controleren!). Adviezen geven aan bewoners. Zorgen voor afgebakende 
parkeerplaatsen (gemarkerde plaats). Drugs uit woonbuurten weren dus geen drugsverstrekking in een 
woonwijk! 

1 

Meer toezicht op bepaalde momenten. Scholen meer op hun verantwoordelijkheid wijzen. M.n. bij 
uitgaancafes. 

1 

Meer toezicht op cliënten. Meer surveillance door de wijk, snelheidscontroles. 1 

Meer toezicht, Camera's 1 

Meer verborgen camera's ingezet worden. Als iets gebeurt weet u precies wat er gebeurd is 1 

Meer verkeerscontroles (verkeerde kant straat inrijden, hard rijden). Drempels in Koopvaardijstraat. 1 

MEER VOOR DE BEWONERS DOEN EN NIET VOOR JAN WIER.  MEER DOOR DE WIJK RIJDEN EN 
CONTROLEREN OP OVERTREDINGEN. 

1 

meer voorlichting over preventie geven 1 

meer wijkagenten 1 

meer zichtbaar zijn en daardoor ook direct aanspreekbaar. 1 

Meer zichtbaar zijn in de wijk  rotzooi op straat op laten ruimen 1 

meer zichtbaar zijn, meer veiligheidsmaatregelen Bv meer verlichting,  mensen die rondhangen aanspreken 
, meer rotzooi opruimen, graffiti weghalen 

1 

Meer zichtbare fietsende wijkagent of buurtwacht 1 

meer zichtbare Politie 1 

Meldingen goed noteren en daarna uitvoeren. Indien onmogelijk reden geven waarom niet. 1 

meldpunt koppelen aan gemeente  maak korte en laagdrempelige mogelijkheid en maak je zichtbaar. 1 

Mensen die het nodig hebben de  juiste begeleiding te geven door beroepskrachten. 1 

mensen serieus nemen 1 

Met elkaar communiceren. 1 

Mijn mening is dat er geen verslaafden in een woonwijk horen. 1 

Minder politie in de buurt --> politie geeft een onveilig gevoel. 1 

Mosterd na de maaltijd. Had nooit mogen gebeuren dat de herionepost doorgeduwd is. De overlast 
daarvan is dan ook duidelijk en is ook voorspeld. Andere grote steden zijn Tilburg voorgegaan (heroinepost 
in woonwijk). Dan had men toch kunnen weten dat dat overal mislukt is. Tilburg waagt zich er toch aan..... 

1 

N.v.t. 1 

niet pamperen maar aanpakken.  Waarom krijgen we geen feedback. 1 

Niets 1 

Niks want  er zijn geen problemen. 1 

Niks,er zijn geen problemen. Ik heb een goed gesprek gehad met een Engelse GGZer. 1 
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Nog ietsm, laat d ewijkagent zoals vroeger 2 a 3 keer per dag door de wijk fietsen dan kun je hem 
persoonlijk aanpsreken als er iets speelt in de wijk. Zo groot is die nietm, dan doe ze echt iets nuttigs, ipv 
achter het bureua, dat werkt niet. 

1 

nog meer blauw en meerdere kern het Bat. 1 

nog meer communiceren Zichtbare beveiliging 1 

Nog meer surveilleren 1 

normale procedures volgen en serieus nemen. 1 

Novadic-Kentron uit de woonwijk plaatsen en ergens plaatsen aan de rand van Tilburg. In ieder geval niet 
in een woonwijk. Met wat meer reglmaat de politie door de woonwijk surveilleren. 

1 

NVT 1 

Op de huidige manier verder gaan. 1 

op drukke punten camera's plaatsen. 1 

Op tijd surveilleren. 1 

op zijn tijd iemand door de straat laten lopen 1 

Open communiceren, eerlijk plannen delen met alle partijen. Luisteren naar elkaar, alle onrust en vragen 
serieus nemen. Ruimte creeren voor Novadic-kenron en vertouwen winnen bij bewoners die angstig zijn. 
Deze wijk is sterk genoeg om heroinebehandeling hier een plek te geven.  Mits de angst en onrust ruimt en 
vertrouwen krijgt. 

1 

Open en eerlijk communiceren  luisteren en ook handelen o.b.v. verkregen info en niet het eigenbelang  
voorop stellen. 

1 

Opm bij vraag 1 a t/m h, zolang iemand geen bordje meeneemt kunnen we niet zien of die persoon een 
drugsdealer/prositutiee/daklose etc. is. Wij hebben wel last van bijv mensen die zich ophouden in het 
Pelgrimspad, die roken daar, drinken bier (laten hun blikjes achter) en mensen die hun hond uitlaten 
vinden het niet erg dat de hond zijn behoefte voor onze deur doet. Ook gebruiken die rondhangende 
jongeren ook verschillende hoekjes om even te plassen.  

1 

optreden dus geen thee drinken of vergaderen maar handhaven 1 

opvang/behandelingscentra verplaatsen naar een industriegebied. 1 

Overlast bij coffeeshops aanpakken  Snelheidsbeperking in straten woonwijk 1 

Overleg op regelmatige basis (4x per jaar)via informatiebrief of avond 1 

Parkeeroverlast aanpakken, drugsgebruik + alcohol pension  polen 1 

Parkeerproblematiek t.g.v. grote verkeersdruk 1 

parkeerproblemen oplossen 1 

Parkeervak aftekenen voor mijn overbuurman. 1 

Periodieke controle. 1 

Plaatsen rondom café's, speeltuintjes, steegjes open zodat het zichtbare plaatsen zijn. 1 

Politie moet meer surveilleren. Gemeente moet parkeerprobleem voor bewoners aanpakken. 1 

Politie reageert te laconiek bij melding autoinbraak. 1 

Politie zou meer zichtbaar aanwezig moeten zijn bij het komen en gaan  van patiënten. 1 

Politie zou zelf goede voorbeeld kunnen geven door zelf niet tegen de  richting in te rijden(er was duidelijk 
geen sprake van haast) 

1 

pro-actief voorlichten en als er problemen zijn ze niet verdoezelen.  Ben straight! 1 

Regelmatig door de wijk patrouilleren. 1 

regelmatig surveilleren 1 

Regelmatig surveilleren in de weekenden of bij grote evenementen. 1 

Regelmatig surveilleren, laagdrempel zichtbaar op straat. Contact met bewoners. 1 

Regels handhaven en controleren o.a. 30 km zone 1 

sluiten die zooi 1 

Sluiten koffieshop koopvaardijstraat 1 

Snel reageren op  eventuele  klachten en aangiften ook al betreft het klein criminaliteit  Die moet ook 
bestreden worden. 

1 

Sneller in actie komen bij melding 1 

Sociale cohesie bevorderen ook met de bewoners van GGZ-instelling.  onbekend is onbemind. 1 

Sorry, geen idee. 1 

Stadsverging en vernieuwing. De herinrichting van de St. Josephstraat en Piushaven is een heel goede zaak. 
uit ervaring weten wij dat als zaken er verzorgd uitzien, overlast minder is. 

1 
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Straten herinrichten, meer verlichting, groen, meer parkeerplaatsen creeren. 1 

Strenger aanpak 1 

Strengere controle op de patiënten GGZ  Misschien hebben ze te weinig personeel en kan de gemeente 
hierin  iets betekenen. 

1 

Surveilleren langs de waterkant, wildkamperen door vissers  parkeren in groen ook hangjongeren in de 
zomer.  Afvalscheiding voor PMD als GFT voor hoogbouw. 

1 

surveilleren, praten met de bewoners 1 

surveilleren. 1 

toch iets beter informeren. 1 

toezicht 1 

Toezicht / signaleren 1 

Toezicht en handhaving. 1 

Toezicht op uitgangsavonden en niet alleen in het centrum maar ook de zijstraten. 1 

Transparant. Samenwerking met basisscholen.  Veel problemen berusten op angst. Deze wegnemen 1 

Uitbreiden buurtpreventie 1 

Uitbreiding aantal parkeerplaatsen  veiligheid verhogen door meer te surveilleren ook wat betreft 
rondhangende jongeren 

1 

Vaker contoleren bij koffieshop Afrika en vaker door de straat rijden/lopen 1 

Vaker controle en daadwerkelijk procesverbaal uitschrijven 1 

Vaker de buurtpreventie in de buurt vooral in de zomer 's middags  en in het weekend vaak overlast in de 
Werf van jongeren 

1 

Vaker de straat vegen 1 

Vaker met politiewagen door de wijk rijden. Plus bosjes bij het spoort (bij fietsbaan, Aldi, achter de school) 
open maken (andere begroeing). 

1 

Vaker patrouilleren, contoleren, aanspreken en sanctioneren. 1 

Vaker politie surveillance door de wijk  Enkele risico's op voorhand incalculeren en niet wachten tot het 
een keer misgaat.  Liever problemen voorkomen. 

1 

Vaker s'nachts toezicht van de politie 1 

Vaker surveilleren en mensen op hun gedrag aanspreken/bekeuren en  dan heb ik het vooral over het rij en 
parkeergedrag bij basisschool  Pendula. Geen vergunning --> procesverbaal. 

1 

Van Novadic Kentron betere beveiliging eisen.  vaker zwerfvuil ophalen  Mensen hun troep niet op straat 
moeten gooien (voorlichtingscampagne)  wijkagent vaker een rondgang door het gebied laten maken. 

1 

Van straat tot straat bekijken of er voldoende parkeergelegenheid is  i.v.m. aanvraag 2e  
parkeervergunning.  voorbeeld Galjoenstr vol en Koggeplein veel lege plaatsen. 

1 

Veel hardere aanpak van alles ook hufters of zijn jullie daar bang van  of zijn we al niet te laat (politie staat) 1 

Veel met buurtbewoners in gesprek blijven. ik ben er nooit op tegen geweest dan kentron in de wijk kwam, 
maar er is heel erg veel weerstand geweest. Dit werd vooral veroorzaakd door onwetendheid, angst, 
vooroordelen enz. Dat is jammer. 

1 

Veel strenger optreden. Buurtbewoners serieus nemen.  Novadic Kentron weghalen / buurt beter 
schoonhouden (interpolispersoneel  vervuilt behoorlijk/ kerkterrein bewaken/ trottoirs onderhouden 

1 

Verkeer beter regelen. Dat de buurt bij de Piushaven geen race parcours is. 1 

Verkeersmaatregelen,s'nacht surveilleren,snelheidsbeperking, camerabeveiliging. 1 

verkeerssituatie verbeteren en vaker controleren. 1 

Verkeersveiligheid vergroten ivm veel kinderen (b.v. drempel). Strenger parkeerbeheer. Regelmatigere 
surveillance door politie. 

1 

Vervuilers beboeten. Meer controle tegen te hard rijden en tegen verkeer inrijden. 1 

Verwarde mensen een goede behandeling geven en meldingen serieus behandelen. 1 

via de app op de telefoon krijgen we regelmatig melding dat er iemand  vermist wordt vanuit Jan Wier. 
Laatst omgeving Armhoefse Akkers.  Dan maak je je zorgen. De bewoners moeten geholpen worden bij J W 
maar de  omgeving moet er geen last van hebben. Mee 

1 

Vinger aan de pols houden en strakke regie bij overlast. Transparant communiceren. 1 

Voldoende /meer toezicht op kinderparkje  Snelle informatievoorziening bij  incidenten  Strengere 
maatregelen om het ontsnappen uit Jan Wier te voorkomen. 

1 

voldoende beveiliging/camera's rondom Jan Wier. 1 

Voldoende camera's ophangen die in verbinding met de politie staan  Vaker surveilleren. 1 

Voldoende monitoren en tijdig ingrijpen 1 
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Volgens mij ligt het probleem bij de buurt.  Te weinig begrip voor psychiatrische patiënten met angst als 
drijfveer  Meer info naar elkaar. 

1 

vooral bij bijzondere activiteiten voldoende afvalbakken en openbare toiletten. 1 

Vooral s'nachts de boel in de gaten houden. 1 

voorlichting geven over bijvoorbeeld asielzoekers of druggebruikers.  Onbekend maakt onbemind. 1 

Voorlichting geven, transparantie, mensen meenemen in een proces. 1 

Vuilnisbakken. 1 

Wat vaker politie op de fiets laten rondrijden.  Zodat het gebied minder aantrekkelijk wordt voor inrekers 
en dealers. 

1 

We hebben een fantastische wijk en dat willen we zo houden.  Luisteren naar zorgen  begrip tonen maar er 
vooral niet teveel naar handelen.  Ik neem aan dat Novadic de boel prima reguleert. Desnoods vrijwilligers 
uit  de wijk inzetten. 

1 

We zitten te ver van Jan Wier om er hier last van te hebben.  We zien hier alleen mensen van Traverse die 
hier alle troep opruimen. 

1 

weet ik niet 1 

Weet ik niet. 1 

Weet wat er in de buurt leeft. Dan kun je snel maatregelen nemen als  de veiligheid in het gedrang komt. 1 

welke problemen? 1 

Welke problmen? 1 

Wij hebben geen overlast. 1 

wij hebben geen problemen 1 

Wij ondervinden nergens last van. 1 

Wij vinden dat GGZBreburg ruim voldoende doet om problemen te voorkomen.  Kijken wie problemen 
veroorzaakt. 

1 

Wij willen graag meer de wijkagent zien. Voor bepaalde controles. 1 

wij zijn  tevreden 1 

wijkagent duidelijker zichtbaar 1 

wijkagent meer rondrijden in de buurt 1 

wijkagent zichbaar maken. 1 

Wijkagent zichtbaar op straat en in gesprek met bewoners. Gemeente moet meer doen aan schoonhouden 
van de wijk ivm zwerfvuil vanuit horeca rondom Hoogvenne 

1 

wijkagent: Kennismaken met bewoners 1 

Wijziging activiteiten Jan Wier. Dit past niet in een woonwijk. 1 

Woon ver genoeg van Jan Wier om er last van te hebben. 1 

Ze doen naar mijn mening voldoende.  Mensen hebben altijd wat te zeuren. 1 

Ze ook echt aanpakken. Ik zie nauwelijks politie. Bestaat die nog wel! 1 

zich meer laten zien in de wijk.  Je ziet zelden politie in de wijk. 1 

zichtbaar en aanspreekbaar zijn in de wijk. 1 

zichtbaar zijn (politie)  beter informeren 1 

Zichtbaar zijn op uitgaansavonden in de wijk na 24.00 uur. Fietspolitie laten surveilleren b.v. spreekuur in e 
wijk. Mensen laten vertellen wat er speelt en hun oplossingen meenenen in besluitvorming. hangjongeren 
alternatief bieden/ jongerencoach er op zetten. 

1 

Zichtbaarheid verbeteren. Vaker de mens laten zien. 1 

zichtbare surveillances verhoogt gevoel van veiligheid. 1 

zie op dit moment geen reden daarvoor 1 

Zie vraag 8, 15 enz. 1 

Zo laten ,prima buurt 1 

Zoals het nu gaat is het prima. 1 

Zonodig daadkracht  Niet teveel verslaafden op 1 plek liefst spreiding over de stad 1 

Zorgen dat de Triangel zich aan de regels houdt waaraan andere horecazaken zich ook moeten houden. 1 

Zou het neit weten. ik ben 79 jaar en kan er m'n eigen niet druk over maken. Groetjes. 1 

zwerfvuil aanpakken. 1 

Totaal 436 

 

 


