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Elke vier maanden verzamelen wij informatie over veiligheid in de gemeente
Groningen. Hiervoor gebruiken we cijfers van de politie en resultaten van een
peiling bij het Veiligheidspanel. De verzamelde nieuwe informatie in dit rapport
gaat over de periode september-december 2016 (2016-3).

Politiecijfers: Incidenten en misdrijven
De cijfers van de politie zijn gebaseerd op incidenten en meldingen die bij de
politie zijn geregistreerd. We vergelijken de cijfers van de derde viermaandelijkse
periode in 2016 met de voorgaande periodes en dezelfde periodes in voorgaande
jaren.
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Melding en aangifte van veelvoorkomende criminaliteit. CBS, 2016
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is gestegen. Dit hangt deels samen met betere registratie hiervan door de politie.

We hebben de ontwikkeling van overlast in de verschillende stadsdelen naast
elkaar gezet. Hierbij zien we voor de meeste stadsdelen dezelfde ontwikkeling als

Veiligheidspanel
De hieronder getoonde informatie is afkomstig uit een enquête bij het Veiligheidspanel Groningen. Van dit panel zijn ruim 2.300 mensen lid, waarvan 1.445
hebben deelgenomen aan de laatste enquête (61%). Het aantal panelleden is sinds
de eerste meting onder het veiligheidspanel erg stabiel. De respons ligt deze meting iets hoger dan de vorige. De resultaten zijn gewogen voor de stadsdelen,
zodat ze zo representatief mogelijk zijn voor alle delen van de gemeente. Omdat
de verdeling van de panelleden over de stad goed aansluit bij het aantal inwoners,
is de vertekening van de resultaten door de invloed van de weegfactoren minimaal.
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Onveiligheidsgevoelens
We hebben de respondenten gevraagd hoe vaak zij zich onveilig voelen in hun
eigen buurt en in de gemeente Groningen. Driekwart geeft aan zich nooit onveilig
te voelen in de gemeente Groningen. Minder dan twee procent geeft aan zich
vaak onveilig te voelen in de gemeente Groningen.

De kaart geeft de ontwikkeling aan van de onveiligheidsgevoelens per buurt. Om-

De ontwikkeling van onveiligheidsge-

Vooral in Vinkhuizen en het zuidelijke deel van de Oosterparkwijk voelen mensen

voelens laat zien dat er relatief weinig

zich veiliger. In de Grunobuurt, Lewenborg, Paddepoel en de Professorenbuurt

verandering is opgetreden sinds de

zien we daarentegen een achteruitgang van het veiligheidsgevoel.

Vaak of soms onveiligheidsgevoelens in
de gemeente Groningen

dat het kleine aantallen betreft, zijn de resultaten niet representatief. Wel geeft de
kaart een indicatie over buurten waar de ontwikkeling van onveiligheidsgevoelens
positief of negatief is ten opzichte van de vorige meting. Buurten met minder dan
10 respondenten hebben score 0 gekregen (geel).

vorige meting. De dalende trend van

20%

Problemen in de buurt
We hebben de respondenten weer gevraagd drie problemen aan te kruisen die zij
in hun wijk aangepakt willen zien worden. De verkeerssituatie wordt opnieuw het
meest genoemd als probleem waar wat aan gedaan moet worden. Ook te weinig
toezicht en eenzaamheid/sociaal isolement worden door een aanzienlijk deel van
de respondenten genoemd.
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Ontwikkeling onveiligheidsgevoelens 2016-3 ten opzichte van 2016-2 per buurt
Problemen die aangepakt moeten worden in mijn wijk
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Psychische problematiek/verslaving
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Hangjongeren
Criminaliteit/vandalisme
Schuldenproblematiek
Drugsoverlast
Leegstand/sloop/bouwvallen
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Verkeerssituatie
Omdat de verkeerssituatie een
aantal malen het meest genoemd is
als probleem in de buurt, hebben
we het panel vragen voorgelegd
over hoe vaak ze bepaalde vormen
van verkeersoverlast ervaren.

In het verlengde van verkeer hebben we de respondenten een vraag voorgelegd
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over parkeeroverlast. De antwoorden staan in onderstaande tabel. Van de respondenten geeft 43% aan geen parkeeroverlast te ervaren. Vooral parkeren op de
stoep en op de rijbaan waar dit niet mag, worden genoemd (beide door ongeveer
een kwart).
Welke vormen van parkeeroverlast ervaart u?
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30% vaak overlast.
Ook vroegen we de respondenten naar hun mening over het aantal beschikbare

We hebben de respondenten gevraagd of zij in hun wijk last hebben van hard

parkeerplaatsen in hun buurt. Twee derde vindt dit voldoende, maar een kwart

rijdend verkeer en of zij weten door wie dat gebeurt. Ongeveer een derde ervaart

vindt het onvoldoende en 7 procent vindt dat er veel te weinig plaats is. Per buurt

dat er te hard gereden wordt door doorgaand verkeer. Bijna evenveel responden-

zijn er grote verschillen. In een aantal buurten (met meer dan 10 respondenten) is

ten geven aan dat er te hard gereden wordt, maar dat zij niet weten door wie.

de ontevredenheid een stuk groter. Dit geldt met name in de Tuinwijk, de Profes-

Minder dan een kwart van de respondenten heeft aangegeven dat er in hun buurt

sorenbuurt, Hortusbuurt-Ebbingekwartier, de Bloemenbuurt en Paddepoel-Zuid.

niet te hard gereden wordt. Te hard rijden door bussen wordt weinig genoemd,
slechts 6% geeft aan dit te ervaren.

Wat vindt u van het beschikbare aantal parkeerplaatsen in uw buurt?
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