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Geachte heer of mevrouw, 

 

In het raadsvoorstel over de "Voorgenomen verhuizing Novadic-Kentron naar Jan Wierhof" is toegezegd 

dat het college periodiek de ontwikkeling van de objectieve en subjectieve veiligheid in de 

woonomgeving onderzoekt en die bespreekt dit in de beheergroep. 

 

In 2013 is een 0-meting uitgevoerd. Dit voorjaar is een 1-meting uitgevoerd. Het beheeroverleg Jan 

Wierhof  heeft de 1-meting besproken en er conclusies aan verbonden. Die samenvatting met conclusies 

vindt u bijgevoegd. 

 

Het beheeroverleg zal na de vakantie bespreken of de uitkomsten aanleiding geven om de aanpak aan 

te passen. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

namens het college, 

 

 

 

J.M.A. Kokke 

wethouder 



Samenvatting en conclusies op basis van 1-meting Jan Wierhof 

 

Vastgesteld in beheeroverleg Jan Wierhof d.d. 12 juli 2016 

 

Hoofdconclusie 

Over de hele linie zitten we op koers voor de in het raadsvoorstel vastgelegde doelstelling. De (ervaren) 

leefbaarheid en veiligheid is beter dan in 2013. Daarbij merken we wel op dat de verhuisoperatie zich 

tot nu toe heeft beperkt tot de MHU 

 

Uitgangspunt: 

In het raadsvoorstel uit 2013 is vastgelegd: 

"Alle inzet is erop gericht om ervoor te zorgen dat de nieuwe situatie per saldo leidt tot minder 

overlast." 

 

In 2013 is een nulmeting uitgevoerd om de uitgangssituatie vast te leggen. 

Sindsdien zijn er veranderingen in het zorgaanbod geweest. De meest in het oog springende zijn: 

- De woonafdeling is van de Jan Wierhof vertrokken 

- De MHU is op de Jan Wierhof gevestigd. 

Verder zijn er incidenten geweest. Hierbij is het meest in het oog springend de brand van augustus 2015 

 

Resultaten bewonersenquête 

De respons is in 2016 wat lager dan in 2013 (28,7 % tegenover 32,3 %) 

 

Ervaren overlast: 

De 'overlast top 3'  van de woonomgeving en het restgebied is in de 1-meting de zelfde: Te hard rijden, 

parkeerproblemen en rommel op straat. Zowel wat betreft overlast die voorkomt als overlast die men 

zelf ervaart. 

Drie jaar geleden was dit ook de top 3 voor het restgebied. Maar voor de woonomgeving was toen de 

top 3: Dronken mensen op straat, Overlast van verwarde mensen en inbraak in woningen voor wat 

betreft overlast die voorkomt. Voor zelf ervaren overlast was de top 3 toen nog  dronken mensen, 

overlast van verwarde mensen en te hard rijden.  

 

Bij de resultaten focussen we voor het vervolg op de vormen van overlast die -afgaand op de meldingen 

bij het meldpunt- door buurtbewoners in verband worden gebracht met GGzBreburg en Novadic-

Kentron. 

Dat zijn vooral: 

- Dronken mensen op straat 

- Overlast door verwarde mensen 

- Overlast door drugsgebruikers 

- Overlast door zwervers/daklozen 

- Overlast door drugsdealers 

- Mensen die op straat worden lastiggevallen 

- Intimidatie van kleine kinderen 

(en dus niet klachten over verkeer, groenonderhoud etc.) 

 

Bij de vraag naar de overlast die men zelf ervaart konden mensen aangeven of ze een vorm van overlast 

veel, een beetje of niet ervaren. Bij vrijwel alle categorieën is er een afname van "Veel overlast". De 

tekst hieronder geeft (globaal) het gecombineerde beeld.  

In 2013 had overlast van zwervers, overlast van drugsgebruikers en overlast van drugsdealers een grote 

impact hadden op het leven in de buurt. In deze categorieën is grote vooruitgang geboekt, al scoort de 

woonomgeving nog steeds slechter dan het restgebied.  

Voor de categorieën "Overlast van verwarde mensen", "Mensen die op straat worden lastig gevallen" en 

"Intimidatie van kleine kinderen" is het totaalbeeld ongeveer gelijk gebleven en scoort de 



woonomgeving ook slechter dan het restgebied.   

 

Respondenten konden ook aangeven in welke straat ze een vorm van overlast het ergst vonden. De 

straten die verreweg het hoogst scoren zijn het Jan Ingenhouszpark, de Gerard van Swietenstraat en de 

Sint Josephstraat. Bij het Jan Ingenhouszpark en de Gerard van Swietenstraat zitten de meeste klachten 

in de sociale sfeer (verwarde personen, drugsgebruik etc). In de Sint Josephstraat zitten de meeste 

klachten in de fysieke sfeer (hard rijden, rommel op straat etc). 

 

In de woonomgeving geeft 34,8 % aan dat de overlast de afgelopen 8 maanden is toegenomen. Er lijkt 

een strijdigheid te zijn tussen dit cijfer en de lagere scores op de ervaren overlast.  

 

Bij de vraag of mensen zich wel eens onveilig voelen scoort de woonomgeving net als in 2013 slechter 

dan de rest van het gebied. De trend is de goede kant op, van 40 % die zich wel eens onveilig voelen in 

2013 naar 35 % nu. 

 

Hetzelfde gaat op voor het antwoord op de vraag of men zich de afgelopen 8 maanden wel eens zorgen 

heeft gemaakt over de leefbaarheid. In de woonomgeving een daling van 62,4 naar 46,2 %. Dit is echter 

nog hoger dan de 34,7 % in het restgebied. 

 

Tevredenheid over klachtenafhandeling/communicatie 

De tevredenheid ,in de woonomgeving, over communicatie vanuit de gemeente  is ten opzichte van 

2013 toegenomen van 37,5 % tevreden naar 59,6. 

Meer mensen vinden ook dat de gemeente bewoners serieus neemt, al vindt nog steeds een kwart van 

de bewoners van de woonomgeving van niet (en dat is meer dan in het restgebied). 

 

De bekendheid van het beheeroverleg is in de woonomgeving hoog: 86,2 % weet van het bestaan. 72,7 

% vindt het een goede zaak dat het beheeroverleg er is (ten opzichte van 75% in 2013).  

 

Open antwoordcategorieën/Overig 

Er zijn heel veel en heel diverse dingen ingevuld bij de open categorieën. 

Het is lastig hier conclusies aan te verbinden.  Opvallende zaken vanuit de woonomgeving: 

- het pand Boerhavestraat 40 (Jan Arendshuis) een aantal keren genoemd wordt. 

- Jongerenoverlast in Carré wordt een aantal keren genoemd 

- De recente incidenten bij Jan Wierhof worden veel genoemd. 

- Er worden veel zorgen geuit over de verhuizingen die nog komen 

 

Meldingen/aangiftes/incidenten 

We vergelijken hier de periode juli 2012-maart 2013 met de periode juli 2015-maart 2016 voor de 

woonomgeving. Voor zowel de meldingen als aangiftes als incidenten geldt dat het voor de 

woonomgeving om kleine aantallen gaat, dus de kans op toevalligheden is vrij groot. 

 

Er is bij de meldingen Centraal Meldpunt een stijging te zien in alle categorieën. Opvallend is de stijging 

in de categorie "Sociale veiligheid en overlast", omdat die niet overeen komt met de uitkomsten van de 

enquête. Een verdere analyse leert dat dit vrijwel allemaal meldingen over openbare verlichting zijn en 

dat er geen enkele melding bij zit die aan de Jan Wierhof kan worden gerelateerd. 

 

Bij de aangiftes is te zien dat het aantal vermogensdelicten in de woonomgeving ongeveer gelijk is 

gebleven, met verschuivingen in subcategorieën. De categorieën "Openlijk geweld" en "Bedreiging", 

laten daarentegen in de laatste periode een flinke stijging zien. Uit een analyse op adresniveau blijkt dat 

dit voor het grootste deel  incidenten binnen GGzBreburg betreft, dus niet in het openbaar gebied. 

GGzBreburg heeft het beleid om aangifte te doen van dit soort zaken aangescherpt.  

 



De incidenten (tabel 4.1 t/m 4.3) laten in de woonomgeving een daling in de categorie "Drugs-

/drankoverlast" zien. De categorie "Overlast" (door verward/overspannen persoon) is stabiel. Dit beeld 

komt overeen met de ontwikkeling die naar voren komt uit de enquête (zie onder 2).  

 

De analyse van de meldingenlijst van het beheeroverleg laat zien dat het percentage meldingen over 

middelengebruik en zwervers in de derde periode flink is afgenomen ten opzichte van de eerste 

periode. De categorie "Overig/niet te categoriseren" is toegenomen.  In de laatste periode (sinds de 

opening van de MHU) ligt het gemiddeld aantal meldingen per maand flink lager dan in de periode rond 

2013, maar hoger dan in de voorafgaande 1,5 jaar.  

Sinds de opening van de MHU zijn er twee meldingen over de MHU bij het meldpunt Jan Wierhof 

geregistreerd. 

 

Conclusies 

- Over de hele linie zitten we op koers voor de in het raadsvoorstel vastgelegde doelstelling. De 

(ervaren) leefbaarheid en veiligheid is beter dan in 2013. Daarbij merken we wel dat de 

verhuisoperatie zich tot nu toe heeft beperkt tot de MHU. Omwonenden hebben zorgen over 

de verhuizingen die nog komen 

- De verhuizing van de woonafdeling heeft een positief effect gehad op de leefbaarheid 

- De vestiging van de MHU heeft niet geleid tot een aantoonbare toename van overlast 

- Er is nog steeds een verschil in de ervaren overlast tussen de woonomgeving en de rest van het 

onderzoeksgebied. 

- De problematiek wordt door buurtbewoners met name ervaren in het Jan Ingenhouszpark en 

de Gerard van Swietenstraat.  

 

 


