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Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie onderdelen 1:
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politiecijfers, 2: cijfers van het Meldpunt Overlast en Zorg en 3: de bevindingen van
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1. Politiecijfers
De cijfers van de politie zijn gebaseerd op incidenten en meldingen die bij de
politie zijn geregistreerd. We vergelijken de cijfers van de eerste viermaandelijkse
periode in 2018 met de voorgaande periodes vanaf 2015-1.
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2. Meldpunt Overlast en Zorg
Bij het Meldpunt Overlast en Zorg maken burgers melding van overlast. Mensen
vragen om advies, willen actie van instanties of alleen een klacht doorgeven. Bij
het Meldpunt kunnen mensen ook melding maken van zorgen die ze hebben,
bijvoorbeeld om verwaarlozing of psychische problemen. Eén melding kan staan
voor meerdere incidenten. Niet elke melding bij de politie wordt doorgegeven aan
het Meldpunt en omgekeerd geeft het Meldpunt niet alle meldingen door aan de

geluidsoverlast is bijvoorbeeld overlast door evenementen of bouwwerkzaamheden. Geluidsoverlast door buren is een vorm van burenoverlast

De volgende grafiek toont de ontwikkeling van de meest voorkomende soorten
meldingen. Burenoverlast en kamerverhuur-overlast zijn vanwege hun gelijkenis
gecombineerd. Deze grafiek schetst het beeld dat voornamelijk in de zomerperiode er meer overlast wordt ervaren en gemeld. Dit is een patroon dat we ook bij de
resultaten uit de panelenquête zien.
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Veiligheid en overlast
Elke vier maanden leggen we het panel een aantal stellingen voor over veiligheid
in de gemeente Groningen. Uit deze stellingen maken wij drie indicatoren: Dreiging, overlast en verloedering (vernielingen, graffiti, rommel en hondenpoep op
straat). In de grafiek staan de indicatoren door de tijd op een schaal van 0 tot 10
waarbij 0 goed is en 10 is slecht.
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3. Veiligheidspanel
De hierna getoonde informatie is afkomstig uit een enquête onder het Veiligheidspanel Groningen. Van dit panel zijn bijna 3.000 mensen uit de gemeente
Groningen lid. Hiervan hebben 1.304 deelgenomen aan de meest recente enquête
begin mei 2018. De respons (43%) ligt lager dan de vorige meting. 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 er weinig verandering van de resultaten door de
weegfactoren.

De volgende figuur toont de overlastscore per stadsdeel. De overlast is sinds de
periode 2017-1 toegenomen en staat weer ongeveer op het niveau van 2016-1.
De overlast in de stadsdelen Centrum en Oude wijken is al een aantal jaar het
hoogste. In de stadsdelen Zuid en Oost is deze het laagste. In de stadsdelen Zuid
en Oost is er bovendien een dalende lijn te zien.
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Problemen in de buurt
We hebben de respondenten weer gevraagd wat zij als grootste probleem in hun
buurt beschouwen. De verkeerssituatie is sinds de meting 2016-1 duidelijk het
grootste probleem. Het verschil tussen de stadsdelen is bij dit probleem groter
dan bij voorgaande metingen: van 33 procent in stadsdeel oude wijken tot 42
procent in stadsdeel Zuid. Twintig procent van de respondenten vindt niet dat er
een belangrijk probleem is dat moet worden opgelost.

Onveiligheidsgevoelens
Het gevoel van onveiligheid meten we door respondenten te vragen hoe vaak zij
zich wel eens onveilig voelen in hun eigen wijk en in de gemeente Groningen.
Meer dan 85 procent van de respondenten geeft aan zich zelden of nooit onveilig
te voelen in Groningen. Ruim 13 procent voelt zich in eigen wijk wel eens onveilig,
dit is na een toename in 2017-3 weer een lager percentage dan in de metingen
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De tweede grafiek toont de ontwikkeling door de tijd van de onderwerpen die de
laatste meting door meer dan 10 procent van de respondenten genoemd worden
als een belangrijk probleem wat volgens hun moet worden aangepakt. Opvallend
is de afname van het aantal respondenten dat de verkeerssituatie noemt.
De respondenten hadden ook de mogelijkheid om andere problemen in hun buurt
te noemen. Hierbij komt het meest voor (ruim 5 procent van alle respondenten)
dat er wat gedaan moet worden aan rommel, zwerfvuil, hondenpoep en afval
naaast containers.
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