
Samenvatting en conclusies op basis van 2-meting Jan Wierhof 
 
 
Hoofdconclusie 
De in 2013 vastgelegde doelstelling (minder overlast) is behaald 
 
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. In 2016 (8 maanden na de 
vestiging van de MHU) heeft een 1-meting plaatsgevonden. Nu, 8 maanden na de vestiging van de 
andere afdelingen van Novadic-Kentron op de Jan Wierhof, is de 2-meting uitgevoerd. 
 
Gebied 
In 2013 en 2016 is de enquête uitgezet in een groot gebied, ongeveer gelegen tussen 
Piusstraat/Heuvel, Spoorlaan, Wilhelminakanaal en Piushaven.  Zeker bij de nulmeting was het 
interessant om de verschillen te zien tussen de directe omgeving van de Jan Wierhof en verder weg 
gelegen straten. Uit de 0- en 1-meting bleek dat leefbaarheids- en overlastvragen die specifiek 
samenhangen met de Jan Wierhof met name in de directe omgeving spelen. Er kwamen verder best 
wat negatieve reacties uit verderaf gelegen gebieden. Mensen begrepen niet waarom ze deze 
enquête in zouden moeten vullen. Om die reden is besloten het gebied een stuk kleiner te maken. 
  
Resultaten bewonersenquête 
De totale respons was 27,5 %. In de directe omgeving iets hoger: 32,5 %. 
 
In het vervolg van deze samenvatting focussen we op de woonomgeving, dus de directe omgeving 
van de Jan Wierhof. 
 
Ervaren overlast: 
'overlast top 3': 

2013 2016 2019 

Overlast door verwarde mensen Te hard rijden Parkeerproblemen 

Te hard rijden Rommel op straat Rommel op straat 

Inbraak Parkeerproblemen 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.) 
 
 
 



In hoeverre ervaart u zelf overlast van….?  (% "veel" en "een beetje" opgeteld) 

 
 
Respondenten konden ook aangeven in welke straat ze een vorm van overlast het ergst vonden. De 
straten die het hoogst scoren zijn de Sint Josephstraat,  het Jan Ingenhouszpark en de Nieuwe 
Bosscheweg. Bij het Jan Ingenhouszpark zitten de meeste klachten in de sociale sfeer (verwarde 
personen, drugsgebruik etc). In de Sint Josephstraat en Nieuwe Bosscheweg zitten de meeste 
klachten in de fysieke sfeer (hard rijden, rommel op straat etc). 
 
Een nieuwe vraag was de vraag of de ervaren overlast te maken heeft met instellingen opde jan 
Wierhof en zo ja, welke dan.  
51% geeft aan dat de overlast niet te maken heeft met de Jan Wierhof. 25 % weet het niet en. Van de 
mensen die aangeven dat de overlast wél te maken heeft met de instellingen weet het grootste deel 
niet met wélke instelling precies. 
 
Het percentage mensen dat zich wel eens onveilig voelt is gedaald: 

2013 2016 2019 

40,0 % 35,0 % 33,3 % 

 
Het percentage mensen dat zich wel eens zorgen maakt over de leefbaarheid is ook gedaald:  

2013 2016 2019 

62,4 % 46,2 % 45,1 % 

 
Het algemene cijfer voor leefbaarheid in de buurt is gestegen ten opzichte van eerdere metingen: 

2013 2016 2019 

7,2 7,4 7,7 

 
Over het algemeen geldt wel dat de scores op deze vragen in de directe woonomgeving nog steeds 
slechter zijn dan in het restgebied. 
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Tevredenheid over klachtenafhandeling/communicatie 
Hoe tevreden bent u over de mate waarin de gemeente u op de hoogte houdt van plannen over uw 
buurt? (percentage  tevreden + zeer tevreden) 

2013 2016 2019 

37,5% 59,6 %  53,4 % 

 
Neemt de gemeente bewoners serieus? 

 2013 2016 2019 

Nee 26% 19 % 13 % 

Matig 29 % 30 % 30 %  

 
Bent u op de hoogte van het bestaan van het beheeroverleg? 

2013 2016 2019 

82,1 % 86,2 %  60,6 % 

 
 
Meldingen/aangiftes/incidenten 
Uit de aantallen aangiftes en meldingen komen geen bijzonderheden naar voren. Het beeld is door 
de jaren heen stabiel. 
 
Het aantal meldingen bij het meldpunt Jan Wierhof was eind 2015/begin 2016 een stuk hoger dan 
daarna. In de eerste periode kwamen er gemiddeld 3,7 meldingen per maand binnen. Daarná 
schommelt het aantal rond 1 melding per maand. 
 
Conclusies 
- De in 2013 vastgelegde doelstelling (minder overlast) is behaald 
- Op een aantal aspecten scoort de directe omgeving van de Jan Wierhof nog steeds slechter dan 

de verdere omgeving. Dit rechtvaardigt het continueren van extra inzet op leefbaarheid. 
- Tevredenheid over klachtenafhandeling/communicatie is een aandachtspunt. 
 


