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Inleiding 1 

1. INLEIDING 
 
 
 

In het Oude Centrum is er sprake van overlast en onveiligheid die te maken hebben 
met drugsgebruik en -handel, prostitutie en kenmerken van de fysieke woonomgeving. 
De combinatie van deze aspecten beïnvloedt de veiligheidsbeleving en het 
woonklimaat in negatieve zin. Verbeteringen op het gebied van leefbaarheid en 
veiligheid zijn derhalve nodig. De gemeente werkt hierbij samen met de politie, 
woningcorporatie Staedion en andere partijen. Uit deze samenwerking is een pakket 
van maatregelen voortgekomen die specifiek zijn toegesneden op de problematiek in 
het Oude Centrum. 
 
De gemeente wil graag inzicht in de ervaren overlast en onveiligheid in het Oude 
Centrum en de veranderingen hierin. Zij heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL 
opdracht gegeven de ontwikkelingen in het Oude Centrum te monitoren.1 
 
 
1.1 Onderzoeksvragen 
 
Voor het uitvoeren van de monitor kunnen de volgende onderzoeksvragen worden 
onderscheiden: 
1. In hoeverre is er sprake van (ervaren) overlast en onveiligheid onder bewoners en 

ondernemers in het Oude Centrum?  
2. Hebben in het Oude Centrum veranderingen plaatsgevonden in (ervaren) overlast 

en onveiligheid tussen de metingen? 
3. Is de meldingsbereidheid van bewoners en ondernemers veranderd? 
 
 
1.2 Onderzoeksopzet 
 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is in april 2014 een nulmeting uitgevoerd. 
In oktober 2014, een half jaar later, heeft de vervolgmeting plaatsgevonden. 
Vervolgens is in april 2015, een jaar na de (verdere) in- en uitvoering van de 
maatregelen, de tweede vervolgmeting uitgevoerd. Voor alle drie metingen is een 
telefonische vragenlijst afgenomen onder bewoners en ondernemers in het Oude 
Centrum. Daarnaast zijn registratiegegevens opgevraagd over (meldingen van) 
overlast bij  politie, gemeente en Staedion. De uitvoering van de monitor wordt 
begeleid door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van bewoners, 
gemeente en politie. 
 

                                                        
1 Het gaat dus niet om een effectevaluatie van de getroffen maatregelen. 
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In overleg met de gemeente Den Haag en de begeleidingscommissie is bepaald welk 
gebied het Oude Centrum omvat, ofwel wat het onderzoeksgebied is (zie figuur 1). 
Daarbij is een onderverdeling gemaakt in de volgende vier gebieden: 
1. Doubletstraat en omgeving: Doubletstraat; Zuidwal; Dunne Bierkade; Stille 

Veerkade; en een deel van de Wagenstraat (tussen Dunne Bierkade en Stille 
Veerkade). 

2. Boekhorststraat en omgeving: Hedderinne/Herderstraat; Oog in ’t Zeilstraat; 
Katerstraat; Nieuwe Molstraat; Rozemarijnstraat; Heilige Geesthofje; Looijerstraat; 
Boekhorststraat; Paviljoengracht; Hamerstraat; Lepelstraat; Rietveldstraat. 

3. Rabbijn Maarsenplein en omgeving: Kranestraat; St. Jacobstraat; Rabbijn 
Maarsenplein; Wagenstraat (tussen Stille Veerkade en Gedempte Gracht); 
Bierkade; Amsterdamse Veerkade. 

4. Overige straten. 
 

Figuur 1  Onderzoeksgebied Oude Centrum 

 
Bron: Google maps. Bewerking: INTRAVAL. 

 
Enquête bewoners en ondernemers 
Bij het benaderen van de bewoners en ondernemers en het afnemen van de enquête is 
gebruik gemaakt van de zogenoemde Multi-Method (MM) methode. Dit houdt in dat 
de bewoners/ondernemers waarvan een telefoonnummer beschikbaar is telefonisch 
zijn geïnterviewd, terwijl bij de bewoners / ondernemers, waarvan geen telefoon-
nummer beschikbaar is, is langsgegaan om hun (mobiele) telefoonnummer op te 
vragen. De enquêteurs zijn op verschillende dagen en tijdstippen bij de bewoners / 
ondernemers langsgegaan. Indien een bewoner niet thuis was / de ondernemer niet 
aanwezig was dan is een briefje in de brievenbus gedaan met het verzoek om contact 
op te nemen met INTRAVAL voor het maken van een afspraak.  
 
Respons 
Voor alle metingen is een aselecte steekproef getrokken. Alle huishoudens / ondernemers 
uit de steekproef hebben een brief ontvangen waarin een lid van het huishouden wordt 
uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. In elk gebied zijn minimaal 85 bewoners 
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en ondernemers geënquêteerd. Het totaal aantal respondenten ligt bij elke meting op meer 
dan 350. In tabel 1.1 zijn de aantallen respondenten per gebied en per meting 
weergegeven. Het responspercentage ligt op respectievelijk 79% in de nulmeting, 81% in 
de eerste vervolgmeting en 76% in de tweede vervolgmeting. 
 
Tabel 1.1 Aantal respondenten per gebied en meting    
Gebied 0-meting 1-meting 2-meting 
Doubletstraat en omgeving 86 87 87 
Boekhorststraat en omgeving 87 86 87 
Rabbijn Maarsenplein en omgeving 87 86 87 
Overige straten 96 96 96 
Oude Centrum 356 355 357 

 
De achtergrondkenmerken van de respondenten komen in alle drie metingen vrijwel 
overeen. De respondentengroep bestaat telkens voor (ongeveer) de helft uit vrouwen 
(51% in de nulmeting, 50% in de eerste vervolgmeting en 46% in de tweede 
vervolgmeting) en de gemiddelde leeftijd van de respondenten ligt in alle metingen op 
ruim 51 jaar.2 In tabel 1.2 staat de verdeling naar bewoners en ondernemers per meting 
weergegeven. 
 
Tabel 1.2 Aantal bewoners en ondernemers per meting    
 0-meting 1-meting 2-meting 
Bewoner 279 276 264 
Ondernemer 63 58 60 
Bewoner en ondernemer 14 21 33 
Totaal 356 355 357 

 
Vragenlijst 
In de vragenlijst zijn vragen opgenomen over: leefbaarheid in de buurt; 
onveiligheidbeleving; ervaren vormen van overlast (drugsoverlast, overlast 
raamprostitutie; alcoholgerelateerde overlast; en verkeersoverlast); slachtofferschap; 
meldingsbereidheid;  tevredenheid over de aanpak c.q. inzet van gemeente en politie; en 
enkele achtergrondkenmerken.  
 
Voor alle drie metingen geldt dat enkele aanvullende vragen zijn gesteld over 
raamprostitutie en/of drugsoverlast indien een respondent aangeeft hier overlast van te 
hebben ervaren. In de tweede vervolgmeting zijn, naar aanleiding van de resultaten van 
de nul- en eerste vervolgmeting, aanvullende vragen gesteld over drie onderwerpen, 
namelijk: onveiligheidsgevoelens door ‘enge / vreemde / rare / duistere types’; 
geluidsoverlast; en redenen van bewoners om slachtofferschap en voorvallen waarvan zij 
persoonlijk hinder hebben ondervonden niet te melden bij instanties. De definitieve 
vragenlijst en de aanvullende vragen zijn in overleg met de  begeleidingscommissie 
vastgesteld. 
                                                         
2 In de bevolkingsprognose 2012-2020 van de Dienst Stedelijk Ontwikkeling van de gemeente 
Den Haag wordt de gemiddelde leeftijd van de inwoners van geheel Den Haag geschat op 
ongeveer 38 jaar. De hogere gemiddelde leeftijd van onze steekproef is hoofdzakelijk te verklaren 
doordat wij alleen bewoners van 18 jaar en ouder hebben geënquêteerd. 
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In de vragenlijst is bij alle metingen gevraagd naar de situatie in de afgelopen zes 
maanden. De nul- en tweede vervolgmeting hebben daardoor met name betrekking op 
de winterperiode, terwijl de eerste vervolgmeting met name over de zomermaanden 
gaat. 
 
Registratiegegevens 
Tevens zijn relevante registratiegegevens van politie, gemeente en woningcorporatie 
Staedion verzameld en geanalyseerd. De gegevens zijn opgevraagd over heel 2013 en 
2014 en de periode januari tot en met mei 2015. Deze zijn als kwartaal overzichten 
verwerkt voor zowel het Oude Centrum als geheel Den Haag. 
 
Bij de politie gaat het om overlastmeldingen, overtredingen en misdrijven, zoals overlast 
drugs, overlast zwervers en andere overlastmeldingen, handel in en gebruik van soft- en 
harddrugs, woninginbraken en geweldsmisdrijven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 
het gaat om zowel de meldingen van bewoners als door de politie zelf geconstateerde 
overlast.   
 
Van de gemeente is een overzicht van de Meldingen Openbare Ruimte (MOR) 
ontvangen. Het betreffen meldingen van burgers van overlast in de openbare ruimte. De 
gegevens die zijn geanalyseerd gaan over meldingen over afval, vuil, ongedierte, graffiti, 
(gebreken of beschadigingen aan) straten en straatmeubilair, verkeerslichten, 
verkeersborden en straatverlichting.  
 
Woningcorporatie Staedion heeft gegevens over meldingen van woonoverlast 
aangeleverd. Het gaat hierbij om meldingen zoals geluidsoverlast, overlast hangjongeren, 
drugsoverlast, stankoverlast, vervuiling van algemene ruimten en dergelijke.  
 
Significantie 
In dit rapport wordt in de tekst en de figuren steeds aangegeven of een verschil 
significant is. Significantie is een term uit de waarschijnlijkheidsleer waarmee wordt 
aangegeven of een waargenomen verschil een echt verschil is of door toeval is 
ontstaan. 
 
De standaardregel bij toetsing van significantie is het 95% betrouwbaarheidsinterval. 
Dit betekent dat wanneer we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat een verschil niet 
ontstaan is door toeval, we mogen aannemen dat het verschil werkelijk bestaat. We 
staan dus 5% kans op toeval toe.  
 
In de praktijk houdt dit in dat er een betrouwbaarheidsinterval wordt berekend rond 
een gevonden percentage. Wanneer de betrouwbaarheidsintervallen van twee gemeten 
percentages (bijvoorbeeld het percentage bewoners dat zich onveilig voelt in de 
nulmeting en het percentage dat zich onveilig voelt in de eerste vervolgmeting) elkaar 
niet overlappen spreken we van een significant verschil. We zijn er dan 95% zeker van 
dat het verschil tussen beide metingen een correcte weergave is van de werkelijkheid. 
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1.3 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de mening van de bewoners en ondernemers 
over de maatregelen die zijn getroffen. Vervolgens beschrijft hoofdstuk drie de 
ontwikkelingen van de overlast. Hierbij wordt onder meer ingegaan op overlast van 
geluid, prostitutie, drugs- en alcoholgerelateerde overlast en verkeersoverlast. In 
hoofdstuk vier wordt de ontwikkeling van de criminaliteit behandeld, terwijl in 
hoofdstuk vijf de ontwikkelingen in onveiligheidsbeleving aan bod komen. In het 
laatste hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. 
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2. MAATREGELEN 
  
 
 

Gemeente, politie en Staedion werken sinds het najaar van 2013 samen met bewoners 
aan het verbeteren van de situatie in het Oude Centrum. Daarvoor is eind 2013 een 
Leefbaarheidsplatform opgericht, van waaruit bewoners en professionals 
samenwerken aan het leefbaarder maken van het Oude Centrum. Zij richten zich 
daarbij met name op de openbare ruimte, overlastgevende personen en op panden en 
bedrijven van waaruit problemen voortkomen. Het gaat hierbij om de volgende zeven 
maatregelen: 
• platform leefbaarheid; 
• oprichten beheerscommissie opvangvoorziening; 
• verbeteren verlichting; 
• aanpak leegstaande panden; 
• extra cameratoezicht; 
• extra inzet van politie, meer surveillance en handhaving op overlast; 
• extra inzet van politie en handhavingsteams op alcohol- en bedelverbod. 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de getroffen maatregelen tegen de overlast en 
onveiligheid in het Oude Centrum. We besteden daarbij onder meer aandacht aan de 
bekendheid van de maatregelen bij de bewoners en hun mening over de invloed ervan.  
 
 
2.1 Bekendheid 
 
Aan de bewoners is gevraagd of zij op de hoogte zijn van de maatregelen die door 
gemeente, politie, Leger des Heils, Parnassia/REAKT en woningcorporatie Staedion 
zijn genomen om de veiligheid, overlast en leefbaarheid in het Oude Centrum te 
verbeteren. In de nulmeting geeft 31% van de bewoners aan hiervan op de hoogte te 
zijn (figuur 2.1). In de eerste en tweede vervolgmeting is dit percentage significant 
hoger, respectievelijk 37% en 36%. 
 
In het gebied Boekhorststraat en omgeving zijn in alle drie metingen naar verhouding 
de meeste bewoners op de hoogte van de maatregelen, respectievelijk 40%, 49% en 
41% in de nul-, eerste- en tweede vervolgmeting. In het gebied Overige straten is het 
percentage bewoners dat zegt op de hoogte te zijn van de maatregelen in alle drie 
metingen het laagst, respectievelijk 22%, 26% en 32%. Wel is het verschil in 
procentpunten tussen deze twee gebieden is in de tweede vervolgmeting kleiner 
geworden ten opzichte van de nul- en eerste vervolgmeting. Waar het verschil in de 
nul- en eerste vervolgmeting nog 19 en 23 procentpunt bedraagt, is dit in de tweede 
vervolgmeting nog 8 procentpunt. 
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Figuur 2.1 Aantal bewoners dat op de hoogte is van de maatregelen op het gebied van 
veiligheid, overlast en leefbaarheid, in % 
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a Significant verschil met 0-meting (p < 0,05).  
b Significant verschil met 1-meting (p < 0,05). 

 
 
2.2 Informatie ontvangen 
 
Aan de bewoners die aangeven bekend te zijn met de maatregelen is gevraagd of zij 
hierover informatie hebben ontvangen. Een meerderheid van deze bewoners zegt dat 
dit het geval is. Het percentage bewoners dat geen informatie heeft ontvangen is 
significant afgenomen van 37% in de nulmeting naar 24% in de tweede vervolgmeting 
(figuur 2.2) 
 
De meeste hebben de informatie verkregen via een bij hen bezorgde brief of folder. 
Tussen de nul- (42%) en eerste vervolgmeting (46%) doet zich hierin geen verschil 
voor, maar bij de tweede vervolgmeting is er sprake ven een significante stijging ten 
opzichte van de eerste vervolgmeting naar 56%. 
 
Het percentage bewoners dat is geinformeerd via lokale media is significant gestegen 
van 3% in de nulmeting naar 10% in de eerste vervolgmeting. In de tweede 
vervolgmeting geeft eveneens 10% van de bewoners aan via lokale media te zijn 
geïnformeerd.  
 
De website van de gemeente Den Haag is in de nulmeting door geen enkele bewoner 
genoemd als informatiebron. In de eerste vervogmeting is dit niet veel hoger. Het gaat 
dan om 1% van de bewoners. Tijdens de tweede vervolgmeting is er sprake van een 
significante stijging naar 7%. 
 
Daarnaast geven relatief veel bewoners tijdens de nul- en eerste vervolgmeting aan op 
een andere wijze te zijn geinformeerd over de maatregelen, respectievelijk 17% en 
21%. In de tweede vervolgmeting is dit percentage significant lager dan in de nul- en 
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eerste vervolgmeting, namelijk 9%. De bewoners die op een andere manier 
geïnformeerd zijn, geven onder meer aan dat ze de informatie via een buurtoverleg, 
een email, de wijkagent, de huismeester, gemeenteraadsleden of de buurvrouw hebben 
verkregen. Verder zijn enkele bewoners geinformeerd omdat zij in het leefbaarheids-
overleg zitten, lid zijn van het platform leefbaarheid of werkzaam zijn bij een 
woningcorporatie. 
 
Figuur 2.2 Aantal bewoners dat al dan niet informatie heeft ontvangen over de maatregelen, 

op het gebied van veiligheid, overlast en leefbaarheid (meerdere antwoorden 
mogelijk), in % 
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a Significant verschil met 0-meting (p < 0,05).  
b Significant verschil met 1-meting (p < 0,05). 

 
 
2.3 Mening over maatregelen  
 
De bewoners zijn vervolgens vragen gesteld over de specifieke maatregelen die zijn 
genomen. In de nulmeting is aan alle bewoners gevraagd naar hun verwachtingen over 
de invloed van de maatregel op overlast en onveiligheidsbeleving. In de eerste en 
tweede vervolgmeting is eerst gevraagd of bewoners de maatregel daadwerkelijk 
kennen. Alleen wanneer zij zeggen de maatregel te kennen is gevraagd wat hun 
mening is over de invloed van die maatregel op de overlast en onveiligheisbeleving in 
het Oude Centrum. 
 
Verwachtingen en meningen 
De hoogste verwachtingen hebben de bewoners bij de nulmeting van de extra inzet, 
meer surveillance en handhaving op overlast: 63% geeft aan te verwachten dat dit een 
(zeer) grote invloed zal hebben (figuur 2.4). De minst hoge verwachtingen hebben de 
bewoners van het Platform leefbaarheid: 20% van de bewoners geeft aan te 
verwachten dat dit een (zeer) grote invloed zal hebben. 
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Uit figuur 2.4 blijkt verder dat de verwachtingen van de bewoners over extra 
cameratoezicht, aanpak leegstaande panden en Platform leefbaarheid overeenkomen 
met hun mening over de invloed ervan. Het percentage bewoners dat zegt dat deze 
maatregelen een (zeer) grote invloed hebben is nagenoeg gelijk aan het percentage dat 
dit verwachtte in de nulmeting. 
 
De invloed van het verbeteren van de verlichting overtreft de verwachtingen van de 
bewoners. Bij de eerste en tweede vervolgmeting zegt respectievelijk 62% en 56% dat 
van de bewoners dat dat een (zeer) grote invloed heeft op de overlast en onveiligheid 
in het Oude Centrum, hetgeen hoger is dan het percentage van 48% dat bij de 
nulmeting verwachtte dat dit een (zeer) grote invloed zou hebben. 
 
De relatief hoge verwachting die de bewoners bij de nulmeting hebben van de extra 
inzet, meer surveillances en handhaving op overlast blijken niet overeenkomen met de 
mening die zij bij de eerste en tweede vervolgmeting hebben over de invloed ervan. 
Respectievelijk 45% en 47% van de bewoners geeft dan aan dat dit volgens hen een 
(zeer) grote invloed heeft op de overlast en onveiligheid, terwijl 63% van de bewoners 
in de nulmeting verwachtte dat dit het geval zou zijn. 
 
Voor de extra inzet politie en handhavingsteams op alcohol- en bedelverbod geldt dat 
de mening van de bewoners in de eerste vervolgmeting nog overeenkomt met de 
verwachtingen bij de nulmeting, maar dat dit niet meer het geval is bij de tweede 
vervolgmeting. Het aantal bewoners dat zegt dat deze maatregel een (zeer) grote 
invloed heeft is in de tweede vervolgmeting namelijk significant gedaald naar 42%. 
 
Figuur 2.4 Aantal bewoners dat verwacht (0-meting) en heeft ervaren (1- en 2-meting) dat 

maatregelen een (zeer) grote invloed hebben op de overlast en onveiligheid, in % 
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3. OVERLAST 
 
 
 

In dit hoofdstuk geven we een beschrijving van de ontwikkelingen in de aard en 
omvang van de door bewoners ervaren overlast in het Oude Centrum en de vier 
onderscheiden gebieden. We beginnen met overlast in het algemeen, gevolgd door 
overlast van geluid, raamprostitutie, drugs, alcohol en verkeer. Ook behandelen we 
registratiegegevens van politie, woningcorporatie Staedion en gemeente (MOR). 
 
 
3.1 Ervaren overlast 
 
Het aantal bewoners dat in het oude centrum overlast ervaart is in zijn totaliteit bij de 
eerste en tweede vervolgmeting niet significant veranderd ten opzichte van de 
nulmeting. Tijdens de nulmeting geeft 43% van de bewoners aan dat zij overlast 
hebben ervaren in het afgelopen half jaar, terwijl dit bij de eerste en tweede 
vervolgmeting respectievelijk 48% en 50% van de bewoners is (figuur 3.1). In één van 
de vier gebieden is er wel sprake van verandering. In de Doubletstraat en omgeving is 
het percentage van de bewoners dat overlast heeft ervaren significant gestegen van 
38% in de nulmeting naar 55% bij de tweede vervolgmeting. 
 
Figuur 3.1  Aantal bewoners dat aangeeft de afgelopen zes maanden overlast te hebben 

ervaren in hun directe woonomgeving per onderzoeksgebied, in % 
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a Significant verschil met 0-meting (p < 0,05).  
b Significant verschil met 1-meting (p < 0,05). 

 
Vormen van overlast 
Bewoners die aangeven wel eens overlast te hebben ervaren is vervolgens specifiek 
gevraagd waarvan zij overlast hebben ervaren. Aan de bewoners van de vier gebieden 
is hierover een open vraag gesteld waarbij de gegeven antwoorden letterlijk zijn 
genoteerd. Naderhand hebben we deze antwoorden in specifieke categorieën 
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ondergebracht. Sommige bewoners die overlast hebben ervaren geven bij het 
beantwoorden van de vraag aan dat zij van meerdere vormen van overlast hinder 
hebben ondervonden. Hierdoor sommeert het totale aantal antwoorden in figuur 3.2 tot 
boven de 100%. 
 
Tijdens de nulmeting noemen de 159 (van de 356) bewoners die overlast ervaren 309 
verschillende vormen van overlast (gemiddeld 1,9 per persoon). De 163 (van 355) 
bewoners die tijdens de eerste vervolgmeting overlast ervaren noemen 345 
verschillende vormen van overlast (gemiddeld 2 vormen per persoon). Bij de tweede 
vervolgmeting noemen de 179 (van de 357) bewoners 348 vormen (gemiddeld 1,9 per 
persoon). De door bewoners omschreven vormen van overlast hebben we 
gecategoriseerd in tien categorieën: negen afzonderlijke vormen van overlast en een 
categorie ‘overige vormen van overlast’. 
 
Uit figuur 3.2 blijkt dat in alle drie metingen geluidsoverlast de meest voorkomende 
vorm van overlast is. Deze vorm van overlast is bij de eerste vervolgmeting significant 
gestegen ten opzichte van de nulmeting, namelijk van 48% naar 59%. In de tweede 
vervolgmeting is dit percentage 64%. Verder zijn er in de tweede vervolgmeting meer 
bewoners die aangeven parkeer- en verkeer overlast te ervaren ten opzichte van de 
nulmeting. Het percentage is significant gestegen van 8% naar 20%. De overlast die 
door bewoners gerelateerd wordt aan het gebruik van alcohol is in de eerste 
vervolgmeting significant gestegen ten opzichte van de nulmeting van 19% naar 29%. 
Bij de tweede vervolgmeting is er sprake van een significante daling van 29% naar 
18%. We vinden voor alle vier gebieden een soortgelijk patroon. 
 
Figuur 3.2 Ervaren vormen van overlast door bewoners spontaan genoemd (meerdere 

antwoorden mogelijk), in % 
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a Significant verschil met 0-meting (p < 0,05).  
b Significant verschil met 1-meting (p < 0,05). 
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3.2 Geluidsoverlast 
 
Uit figuur 3.2 blijkt dat het aantal bewoners dat geluidsoverlast ervaart in alle drie 
metingen relatief hoog is. Daarom is aan de 114 bewoners die geluidsoverlast ervaren 
bij de tweede vervolgmeting een aanvullende vraag gesteld om wat voor soort geluid 
het precies gaat. 
 
Zoals te zien is in figuur 3.3 geeft 41% van deze 114 bewoners aan dat het gaat om 
hard praten, schreeuwen en/of gillen. Op enige afstand volgt geluidsoverlast als 
gevolg van ruzies en/of vechtpartijen, hetgeen door 20% van de bewoners wordt 
gezegd. 26% van de bewoners die dit noemen, geven aan dat het de bezoekers van 
horecagelegenheden zoals discotheken, cafés en restaurants zijn die geluidsoverlast 
veroorzaken door op straat hard te praten, schreeuwen of gillen of ruzie te maken. In 
mindere mate ervaren bewoners geluidsoverlast van de harde muziek van buren en 
ronkende motoren van verkeer (beiden 9%). 
 
Figuur 3.3  Aantal bewoners die in de tweede vervolgmeting aangeven dat zij bepaalde 

vormen van geluidsoverlast ervaren (meerdere antwoorden mogelijk), in % 
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3.3 Overlast raamprostitutie 
 
Aan de bewoners is vervolgens een drietal voorvallen voorgelegd die verband houden 
met het mogelijk voorkomen van overlast van raamprostitutie. Bewoners konden 
aangeven of ze in de afgelopen 30 dagen van deze voorvallen persoonlijk hinder 
hebben ondervonden. Het gaat om: ruzie op straat tussen prostituees met klanten of 
pooiers; afwerken op bepaalde gebieden/plekken; en luide muziek uit kamers van 
prostituees. 
 
Tussen de metingen is in het aantal bewoners dat persoonlijk hinder heeft 
ondervonden van voorvallen die verband houden met overlast van raamprostitutie 
nauwelijks veranderd. Van ruzies op straat tussen prostituees en klanten of pooiers 



14 INTRAVAL – Monitor overlast en onveiligheid Oude Centrum Den Haag  

ervaren nog de meeste bewoners overlast, respectievelijk 8%, 6% en 7% in de 
opeenvolgende metingen (figuur 3.4). Van luide muziek uit kamers van prostituees 
heeft respectievelijk 2%, 1% en 1% van de bewoners persoonlijk hinder ondervonden. 
 
Figuur 3.4  Aantal bewoners dat aangeeft dat zij in de afgelopen 30 dagen ten minste één 

keer persoonlijk hinder hebben ondervonden van voorvallen die verband houden 
met overlast van raamprostitutie, in % 
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Geen significante verschillen (p ≥ 0,05). 

 
 
3.4 Drugsoverlast 

 
Op dezelfde wijze is ook een zestal voorvallen aan alle bewoners voorgelegd die 
verband houden met overlast van drugs. Het gaat om: (sporen van) gebruik van drugs 
op straat of in portiek; dealen van drugs op straat of in portiek; samenscholing door 
personen die drugs gebruiken en/of daarin handelen; ruziemakende, schreeuwende of 
schreeuwende personen die drugs gebruiken en/of daarin handelen; heen- en weer 
geloop door personen die drugs gebruiken en/of daarin handelen; hinderlijk worden 
aangesproken of aangeraakt door personen die drugs gebruiken en/of daarin handelen. 
 
Het grootste aantal bewoners geeft aan dat zij persoonlijk hinder hebben ondervonden 
van (sporen van) gebruik van drugs op straat of in een portiek. Het gaat in de drie 
metingen om respectievelijk 35%, 30% en 31% van de bewoners (figuur 3.5). Het 
aantal bewoners dat zegt wel eens hinderlijk te worden aangesproken of aangeraakt 
door personen die drugs gebruiken of daarin handelen is het geringst. Hier gaat het om 
respectievelijk 14%, 11%, en 11% van de bewoners. De verschillen tussen de 
metingen zijn niet significant. 
 
Voor het dealen van drugs op straat of in een portiek is wel een significant verschil 
gevonden. Het percentage bewoners dat hier persoonlijk hinder van heeft ondervonden 
is in de tweede meting gedaald ten opzichte van de nulmeting van 25% naar 18%. 
Deze algehele daling is met name te wijten aan een daling in het gebied Rabbijn 
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Maarsenplein en omgeving van 24% in de nulmeting naar 6% in de tweede 
vervolgmeting. 
 
Figuur 3.5  Aantal bewoners dat aangeeft dat zij in de afgelopen 30 dagen ten minste één 

keer persoonlijk hinder hebben ondervonden van voorvallen die verband houden 
met overlast van drugs, in % 
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3.5 Alcoholgerelateerde overlast 
 
Vervolgens is aan alle respondenten een viertal voorvallen voorgelegd die verband 
houden met het mogelijk voorkomen van alcoholgerelateerde overlast. Hierbij gaat het 
om: het gebruik van alcohol op straat (buiten de terrassen); dronken mensen op straat; 
urineren in het openbaar / wildplassen; en overgeven in het openbaar. 
 
We zien dat het grootste aantal bewoners overlast ervaart van ‘wildplassen’. Dit aantal 
is nauwelijks veranderd over de drie metingen, respectievelijk 49%, 48% en 45% 
(figuur 3.6). Voor de andere drie voorvallen vinden we wel significante verschillen 
tussen de metingen. Het percentage bewoners dat persoonlijk hinder heeft ervaren van 
het gebruik van alcohol op straat (buiten de terrassen) is gedaald van 31% in de 
nulmeting naar respectievelijk 24% en 23% in de eerste en tweede vervolgmeting. 
Ook het aantal bewoners dat persoonlijk hinder ervaart van dronken mensen op straat 
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is gedaald, namelijk van 37% bij de nulmeting naar 27% in de tweede vervolgmeting. 
Het percentage bewoners dat in de tweede vervolgmeting persoonlijk hinder heeft 
ondervonden van het voorval ‘overgeven in het openbaar’ is 23% in de tweede 
vervolgmeting, hetgeen significant lager is dan de 31% bij de eerste vervolgmeting. 
 
Figuur 3.6 Aantal bewoners dat aangeeft dat zij in de afgelopen 30 dagen ten minste één 

keer persoonlijk hinder hebben ondervonden van voorvallen die verband houden 
met overlast gerelateerd aan alcohol, in % 
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3.6 Verkeersoverlast 
 
Voor verkeersoverlast is eveneens aan alle bewoners een viertal voorvallen 
voorgelegd. Bewoners konden wederom aangegeven of ze in de afgelopen 30 dagen 
van deze voorvallen persoonlijk hinder hebben ondervonden. Het gaat om: fout 
parkeren; hard rijden door de straat; luide muziek uit auto’s; en druk autoverkeer.  
 
In totaliteit is tussen de metingen nauwelijks iets veranderd in het aantal bewoners dat 
aangeeft persoonlijk hinder te hebben ondervonden van deze voorvallen. Geen van de 
verschillen tussen de metingen is significant. We zien dat de meeste bewoners overlast 
hebben ervaren van automobilisten die hard rijden door de straat (figuur 3.7). Dit geldt 
voor alle drie metingen: respectievelijk 43%, 47% en 46%. Van het voorval ‘druk 
autoverkeer’ hebben in alle drie metingen het kleinste aantal bewoners overlast gehad, 
respectievelijk 20%, 23% en 23%.  
 
Voor één van de gebieden vinden we wel een significant verschil. In de Doubletstraat 
en omgeving stijgt het aantal bewoners dat aangeeft hinder te hebben ondervonden 
van foutparkeren van 24% in de nulmeting naar 41% in de tweede vervolgmeting. 
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Figuur 3.7  Aantal bewoners dat aangeeft dat zij in de afgelopen 30 dagen ten minste één 
keer persoonlijk hinder hebben ondervonden van voorvallen die verband houden 
met overlast van verkeer, in % 
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Geen significante verschillen (p < 0,05). 

 
 
3.7 Meldingsbereidheid 
 
Vervolgens is nagegaan of de meldingsbereidheid van de bewoners van het Oude 
Centrum is veranderd tussen de metingen. Aan bewoners die overlast hebben ervaren 
van specifieke voorvallen is gevraagd of zij deze gemeld hebben bij gemeente, politie 
en woningcorporatie. 
 
Het grootste deel van de bewoners meldt voorvallen waarvan zij overlast hebben 
ervaren niet bij instanties. Bij de nul- en eerste vervolgmeting gaat het om 86% van de 
bewoners (figuur 3.8). In de tweede vervolgmeting is dit percentage significant 
gedaald ten opzichte van de nul- en eerste vervolgmeting naar 79%. 
 
Het blijkt dat bewoners voornamelijk meer zijn gaan melden bij de woningcorporatie. 
Dat percentage stijgt namelijk van 1% in de nul- en eerste volgmeting naar 5% in de 
tweede vervolgmeting. Het percentage dat voorvallen meldt bij de gemeente steeg in 
de eerste vervolgmeting al van 1% naar 5%. In de tweede vervolgmeting bedraagt dit 
percentage eveneens 5%. 
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Figuur 3.8 Aantal bewoners dat voorvallen waarvan zij overlast hebben ervaren (niet) 
heeft gemeld bij gemeente, politie en woningcorporatie (meerdere antwoorden 
mogelijk), in % 
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a Significant verschil met 0-meting (p < 0,05).  
b Significant verschil met 1-meting (p < 0,05). 
 

Redenen om niet te melden 

Zoals blijkt uit figuur 3.12 is het percentage bewoners dat voorvallen waarvan zij 
hinder hebben ondervonden niet meldt bij instanties relatief hoog in alle drie de 
metingen. Aan bewoners die aangeven een bepaald voorval niet te hebben gemeld is 
daarom in de tweede vervolgmeting gevraagd waarom zij dit niet gemeld hebben.  
 

In 40% van de gevallen blijkt dat een voorval niet door een bewoners is gemeld, 
omdat dat volgens de bewoner toch niets helpt, terwijl 34% van de voorvallen niet is 
gemeld omdat de bewoner van mening is dat het voorval niet belangrijk of ernstig 
genoeg is om te melden. Respectievelijk 8% en 7% van de voorvallen is niet gemeld, 
omdat de bewoner niet weet waar hij of zij dit kan melden of daar geen tijd voor 
meent te hebben. 
 
Figuur 3.9  Redenen van bewoners om voorvallen waarvan zijn overlast hebben ervaren niet 

te melden bij instanties (meerdere antwoorden mogelijk), in % 
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3.8 Registratiegegevens 
 
Er zijn tevens registratiegegevens opgevraagd van de politie en woningcorporatie 
Staedion over de ervaren overlast. Ook is gekeken naar de Meldingen Openbare 
Ruimte (MOR). Voor alle bronnen zijn we per kwartaal nagegaan hoeveel 
overlastmeldingen zijn geregistreerd en wat de ontwikkeling is in het aantal 
overlastmeldingen. Daarbij is het onderzoeksgebied Oude Centrum vergeleken met 
geheel Den Haag.  
 
Er is gebruik gemaakt van indexcijfers. Het aantal overlastmeldingen is voor het Oude 
Centrum en geheel Den Haag berekend en geïndexeerd met als basis het eerste 
kwartaal van 2013. De waarde van dit kwartaal is altijd 100. Een waarde boven de 100 
bij de latere kwartalen wijst op een stijging van het aantal meldingen, terwijl een 
waarde onder de 100 een daling representeert. Daarbij is het van belang te weten dat 
de maatregelen zijn geïntensifieerd in het tweede kwartaal van 2014. 
 
Politieregistraties 
Door de politie zijn registraties aangeleverd over overlast, drugs en vernieling. Over 
de afgelopen negen kwartalen ligt het aantal voor geheel Den Haag tussen de 1.789 en 
2.632, terwijl dit voor het Oude Centrum tussen de 65 en 102 ligt. 
 
We zien dat het aantal voor geheel Den Haag tot aan het vierde kwartaal van 2013 
daalt en daarna tot het tweede kwartaal van 2014 toeneemt (figuur 3.13). In het derde 
kwartaal van 2014 daalt het aantal weer, om vervolgens in het eerste kwartaal van 
2015 weer uit te komen op het niveau van het eerste kwartaal van 2013. 
 
De ontwikkeling voor het Oude Centrum laat een iets ander patroon zien, maar wijkt 
niet zozeer af van de trend voor geheel Den Haag. Van het eerste tot en met het vierde 
kwartaal van 2013 schommelt het aantal meldingen, maar hierna wordt een gestage 
toename ingezet tot het derde kwartaal van 2014. Vervolgens daalt het aantal in het 
vierde kwartaal van 2014 en het eerste kwartaal van 2015. 
 
Op basis van deze gegevens kunnen we niet vaststellen dat er in het Oude Centrum 
sprake is van een wezenlijk andere trend in het aantal meldingen, overtredingen en 
misdrijven die betrekking hebben op overlast drugs en vernieling. 
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Figuur 3.13  Ontwikkeling in het aantal meldingen, overtredingen en misdrijven die betrekking 
hebben op overlast, drugs en vernieling voor Den Haag Oude Centrum en geheel 
Den Haag, in indexcijfers (eerste kwartaal 2013 = 100) 
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Staedion 
De registratiegegevens van woningcorporatie Staedion omvatten meldingen waarbij 
sprake is van geluidsoverlast, overlast van hangjongeren, drugsoverlast, stankoverlast, 
vervuiling van algemene ruimten en overige. Het aantal meldingen bij Steadion voor 
geheel Den Haag ligt tussen de 1.739 en 3.158, terwijl dit voor het Oude Centrum 
tussen de 86 en 231 meldingen ligt. 
 
De ontwikkelingen in geheel Den Haag kijken vertonen een lichte stijging van het 
eerste kwartaal van 2013 tot aan het derde kwartaal van 2013 (figuur 3.14). Daarna 
handhaaft het aantal meldingen zich. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zien we 
vrijwel geen verandering in de ontwikkeling van het aantal overlastmeldingen tot het 
vierde kwartaal van 2014. Dan daalt het aantal meldingen tot onder het niveau van het 
eerste kwartaal van 2013 en dit stabiliseert in het eerste kwartaal van 2015. 
 
De ontwikkelingen in het Oude Centrum zijn niet zo gelijkmatig als die voor heel Den 
Haag. We zien in 2013 eerst een stijging die in het laatste kwartaal van 2013 wordt 
gevolgd door een daling. Ditzelfde patroon herhaalt zich in 2014: na een 
aanvankelijke stijging van het aantal meldingen daalt dit van het tweede op het derde 
kwartaal van 2014. Deze daling zet zich door in het vierde kwartaal van 2014, 
alvorens weer licht te stijgen in het eerste kwartaal van 2015. 
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Figuur 3.14  Ontwikkeling in het aantal overlastmeldingen bij woningcorporatie Staedion voor 
Den Haag Oude Centrum en geheel Den Haag, in indexcijfers (eerste kwartaal 
2013 = 100) 
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Meldingen Openbare Ruimte (MOR) 
De Meldingen Openbare Ruimte (MOR) betreffen door de gemeente geregistreerde 
meldingen van burgers van overlast in de openbare ruimte. De gegevens die zijn 
geanalyseerd omvatten meldingen over afval, vuil, ongedierte, graffiti, straten en 
straatmeubilair, verkeerslichten, verkeersborden en straatverlichting. Het aantal 
meldingen voor geheel Den Haag ligt tussen de 11.351 en 12.671. Voor het Oude 
Centrum ligt dit tussen de 73 en 151.  
 
Er zijn nauwelijks ontwikkelingen voor geheel Den Haag in het aantal meldingen 
(figuur 3.15). Het aantal blijft constant over de zeven kwartalen waarvan gegevens 
beschikbaar zijn. Dit is niet het geval voor de meldingen die het Oude Centrum 
betreffen. Na wat schommelingen vanaf het eerste kwartaal van 2013 tot het vierde 
kwartaal van 2013 zien we het aantal meldingen vanaf het eerste kwartaal van 2014 
stijgen. In het vierde kwartaal van 2014 daalt het aantal weer, alvorens in het eerste 
kwartaal van 2015 te stijgen. 
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Figuur 3.15  Ontwikkeling in het aantal Meldingen Openbare Ruimte (MOR) voor Den Haag 
Oude Centrum en geheel Den Haag, in indexcijfers (eerste kwartaal 2013 = 100) 
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4. VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID 
 
 
 

In dit hoofdstuk gaan we in op de veiligheid en leefbaarheid in het Oude Centrum. 
Dat doen we in de eerste plaats door na te gaan of de onveiligheidsgevoelens van de 
bewoners in het Oude Centrum in de loop der tijd zijn veranderd. Vervolgens besteden 
we aandacht aan de mening van bewoners over het wonen in hun buurt.  
 
 
4.1 Onveiligheidsgevoelens 
 
In zijn totaliteit is het aantal bewoners dat aangeeft zich onveilig te voelen in de 
directe woonomgeving niet significant veranderd. In de nulmeting voelt 39% van de 
ondervraagde bewoners zich wel eens onveilig in de directe woonomgeving, terwijl 
het in de eerste en tweede vervolgmeting om respectievelijk 40% en 36% van de 
bewoners gaat (figuur 4.1). Tussen de nul-, eerste en tweede vervolgmeting doet zich 
wel een significant verschil voor in één van de vier gebieden. Het aantal bewoners van 
het Rabbijn Maarsenplein en omgeving dat zich wel eens onveilig voelt is gedaald van 
41% in de nulmeting naar 28% in de tweede vervolgmeting. 
 
Figuur 4.1   Aantal bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de directe woonomgeving, 

per onderzoeksgebied, in % 
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Aan de bewoners is specifiek gevraagd of ze zich wel eens onveilig voelen in het 
gehele Oude Centrum. Het percentage bewoners dat zich daar wel eens onveilig voelt 
is lager dan het percentage dat zich onveilig voelt in de directe woonomgeving. In de 
nulmeting zegt 21% van de bewoners zich wel eens onveilig te voelen in het Oude 
Centrum, terwijl dat in de eerste en tweede vervolgmeting respectievelijk 25% en 22% 
is (figuur 4.2). Deze verschillen zijn niet significant. 
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De bewoners van de verschillende gebieden voelen zich in de tweede vervolgmeting 
in vergelijkbare mate onveilig in het Oude Centrum met uitzondering van de bewoners 
van het Rabbijn Maarsenplein en omgeving. Daar is de onveiligheidsbeleving 
significant afgenomen van 29% en 24% in de nul- en eerste vervolgmeting naar 13% 
in de tweede vervolgmeting. 
 
Figuur 4.2   Aantal bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in Oude Centrum, per 

onderzoeksgebied, in % 
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Dagen en dagdelen 
Ook hebben we bewoners gevraagd naar de dagen van de week (in het weekend en 
door de week) en de dagdelen (overdag, ’s avonds en ’s nachts) waarop zij zich 
onveilig voelen. Op deze vraag konden de bewoners meerdere antwoorden geven.  
 
De meeste bewoners blijken zich in de avonduren onveilig te voelen. Dit percentage 
ligt voor alle drie metingen rond de 80% (figuur 4.3). Daarbij verschilt een avond in 
het weekend voor wat betreft de onveiligheidsbeleving van bewoners niet van een 
doordeweekse dag.  
 
Verder blijkt dat het aantal bewoners dat aangeeft zich ’s nachts onveilig te voelen 
significant is gestegen. Voor een doordeweekse nacht stijgt dat van 44% in de 
nulmeting naar 61% in de tweede vervolgmeting, terwijl het voor een nacht in het 
weekend van 51% in de nul- en eerste vervolgmeting stijgt naar 65% in de tweede 
vervolgmeting. 
 
Uit nadere analyses blijkt dat het aantal bewoners dat zich ’s nachts in het weekend 
onveilig voelt in de tweede vervolgmeting voornamelijk is gestegen in het gebied 
Doubletstraat en omgeving (van 37% in de nulmeting naar 61% in de tweede 
vervolgmeting) en het gebied overige straten (van 41% in de eerste vervolgmeting 
naar 64% in de tweede vervolgmeting). 
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Figuur 4.3  Dagen en dagdelen waarop bewoners zich onveilig voelen (meerdere antwoorden 
mogelijk), in % 

29

79

44

25

81

51

31

80

50

28

77

51

25

77

61a

25

81

65ab

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Overdag
doordeweeks

s Avonds
doordeweeks

s Nachts
doordeweeks

Overdag
weekend

s Avonds
weekend

s Nachts
weekend

0-meting

1-meting

2-meting

a Significant verschil met 0-meting (p < 0,05).  
b Significant verschil met 1-meting (p < 0,05). 

 
Redenen van onveiligheid 
De bewoners die zeggen zich wel eens onveilig te voelen, is gevraagd naar de reden 
van hun onveiligheidsgevoelens. Aan de bewoners van de vier gebieden is hierover 
een open vraag gesteld waarbij de gegeven antwoorden letterlijk zijn genoteerd. 
Naderhand hebben we deze antwoorden in specifieke categorieën ondergebracht. 
Sommige bewoners die zich onveilig voelen geven daar bij het beantwoorden van de 
vraag meerdere redenen voor. Hierdoor sommeert het totale aantal antwoorden in 
figuur 4.4 tot boven de 100%.  
 
In de nulmeting hebben de bewoners gemiddeld 1,7 redenen genoegd, terwijl zij in de 
eerste en tweede vervolgmeting respectievelijk gemiddeld 2,2 en 1,9 redenen geven.  
In het Oude Centrum blijken bewoners zich in de tweede vervolgmeting met name 
onveilig te voelen vanwege drugsgebruik (39%), hangjongeren (25%), vreemde types 
(22%), drugshandel (21%) en agressie (21%) (figuur 5.4).  
 
De onveiligheidsgevoelens vanwege drugsgebruik zijn gestegen van 17% in de eerste 
vervolgmeting naar 39% in de tweede vervolgmeting. Het omgekeerde geldt voor 
onveiligheidsgevoelens door de aanwezigheid van vreemde types. Het aantal 
bewoners dat deze reden noemt is in de tweede vervolgmeting gedaald naar 22%, 
nadat het aanvankelijk van 21% in de nulmeting naar 35% in de eerste vervolgmeting 
was gestegen. 
 
Het aantal bewoners dat zich onveilig voelt door zwervers is in de tweede 
vervolgmeting significant gestegen ten opzichte van de eerste vervolgmeting van 6% 
naar 13%. Daarmee ligt het percentage weer op niveau van de nulmeting, waar 14% 
van de bewoners zegt zich om reden onveilig te voelen. De onveiligheidsgevoelens 
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vanwege agressie zijn in de eerste en tweede vervolgmeting nagenoeg gelijk, namelijk 
22% en 21%. Dat is in beide gevallen significant hoger dan de 11% in de nulmeting. 
 
Figuur 4.4  Redenen van onveiligheidsgevoelens bij bewoners (meerdere antwoorden 

mogelijk), in % 
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a Significant verschil met 0-meting (p < 0,05).  
b Significant verschil met 1-meting (p < 0,05). 

 
Vreemde types 
Aan bewoners die aangeven zich onveilig te voelen door de aanwezigheid van 
vreemde types is in de tweede vervolgmeting een aantal aanvullende vragen gesteld 
om te duiden wie deze vreemde types zijn en wat maakt dat bewoners zich onveilig 
voelen door hun aanwezigheid. 
 

Het blijkt dat de meerderheid zich onveilig voelt door het gedag dat deze personen 
vertonen, namelijk 93% van de bewoners (figuur 4.5). Daarnaast voelt 40% van de 
bewoners zich onveilig door het uiterlijk van deze vreemde types. In mindere mate 
geven bewoners aan zich onveilig te voelen door het feit dat vreemde types 
samenscholen (24%) of het feit dat ze deze types nog niet eerder gezien hebben 
(10%). 
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Figuur 4.5  Redenen van bewoners dat zij zich onveilig voelen door de aanwezigheid van 
vreemde type (meerdere antwoorden mogelijk), in % 
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Gedrag vreemde types 
De bewoners die aangeven dat zij zich onveilig voelen door het gedrag van vreemde 
types is gevraagd wat voor gedrag zij precies bedoelen. 70% van de bewoners zegt dat 
deze personen luidruchtig zijn of schreeuwen en dat ze zich daardoor onveilig voelen 
(figuur 5.6). Op enige afstand volgen de antwoorden ‘ze vallen mij lastig’(44%) en ‘ze 
vertonen machogedrag / doen stoer’ (33%). 
 
Figuur 4.6  Specificering van het gedrag van vreemde types waardoor bewoners zich onveilig 

voelen (meerdere antwoorden mogelijk), in % 
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Uiterlijk vreemde types 
De bewoners die zeggen dat het uiterlijk van vreemde types er voor zorgt dat zij zich 
onveilig voelen is ook gevraagd dit te specificeren. De meesten geven aan dat hun 
onveiligheidsgevoelens voortkomen uit het feit dat de vreemde types er agressief 
uitzien, namelijk 78% (figuur 4.7). 64% van de bewoners geeft aan dat het 
onverzorgde uiterlijk van de vreemde types hun een onveilig gevoel geeft. 
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Figuur 4.7 Specificering van het uiterlijk van vreemde types waardoor bewoners zich 
onveilig voelen (meerdere antwoorden mogelijk), in % 
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4.2 Leefbaarheid  
 
Aan de bewoners hebben we verder gevraagd hoe tevreden zij zijn over het wonen in 
hun buurt, of hun buurt het afgelopen half jaar vooruit of achteruit is gegaan en welk 
rapportcijfer zij geven aan hun woonomgeving.  
 
Tevredenheid buurt 
In zijn totaliteit is de tevredenheid over het wonen in het Oude Centrum niet of 
nauwelijks veranderd in de loop der tijd. We zien dat respectievelijk 73%, 76%, en 
72% van de bewoners tijdens de opeenvolgende metingen (zeer) tevreden is over het 
wonen in de buurt (figuur 4.8).  
 
De ontwikkeling in de tevredenheid over de buurt verschilt wel per onderzoeksgebied. 
Waar de tevredenheid van de bewoners van de Doubletstraat en omgeving en de 
Overige straten stabiel is gebleven over alle drie metingen, is dit niet het geval voor de 
gebieden Boekhorststraat en omgeving en het Rabbijn Maarsenplein en omgeving.  
 
In deze gebieden is de tevredenheid significant toegenomen in de tweede 
vervolgmeting ten opzichte van de nulmeting. Voor het gebied Boekhorststraat en 
omgeving gaat het om een stijging van 52% naar 69%, terwijl het voor het gebied 
Rabbijn Maarsenplein en omgeving gaat om een stijging van 64% naar 80%. 
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Figuur 4.8  Aantal bewoners dat (zeer) tevreden is over het wonen in de buurt, per 
onderzoeksgebied, in % 
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a Significant verschil met 0-meting (p < 0,05).  

 
Verandering buurt 
Het aantal bewoners dat van mening is dat de buurt vooruit is gegaan in het afgelopen 
half jaar is over de drie metingen nauwelijks veranderd. Het gaat om 12%, 16% en 
17% van de bewoners (figuur 4.9). Het aantal bewoners dat meent dat de situatie in de 
buurt gelijk is gebleven is significant gestegen van respectievelijk 57% en 55% in de 
nul- en eerste vervolgmeting naar 63% in de tweede vervolgmeting, terwijl het aantal 
bewoners dat van mening is dat de buurt achteruit is gegaan is gedaald van 31% in de 
nulmeting en 29% in de eerste vervolgmeting naar 18% in de tweede vervolgmeting. 
 
Figuur 5.9 Aantal bewoners dat meent dat de buurt het afgelopen half jaar voor- of 

achteruit is gegaan of gelijk is gebleven, in % 
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a Significant verschil met 0-meting (p < 0,05).  
b Significant verschil met 1-meting (p < 0,05). 
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Rapportcijfer  
Als laatste maat voor de leefbaarheid voor de buurt is aan bewoners gevraagd hun 
woonomgeving te waarderen met een rapportcijfer tussen één en tien. Gemiddeld 
waarderen de bewoners van het Oude Centrum hun woonomgeving met een 6,7 
(figuur 4.10). Dit is een significante stijging ten opzichte van de nul- en eerste 
vervolgmeting waarin zij respectievelijk een 6,2 en 6,3 hebben gegeven. 
 
Ook in twee van de vier gebieden vinden we significante stijgingen. In het gebied 
Boekhorststraat en omgeving is het rapportcijfer van een 5,9 in de nulmeting en een 
6,1 in de eerste vervolgmeting gestegen naar een 6,4 in de tweede vervolgmeting. 
Voor het gebied Rabbijn Maarsenplein en omgeving betreft het een stijging van 
respectievelijk een 6,1 en een 6,2 in de nul- en eerste vervolgmeting naar een 6,9 in de 
tweede vervolgmeting. 
 
Figuur 4.10 Gemiddelde rapportcijfer (1-10) dat bewoners geven voor het wonen in hun 

buurt, per onderzoeksgebied 
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5. CRIMINALITEIT 
 
 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we de ontwikkelingen in aard en omvang van de 
criminaliteit in het Oude Centrum en de aangiftebereidheid van de bewoners. We 
beginnen met de vragen aan de bewoners over slachtofferschap van misdrijven. 
Vervolgens komen de registratiegegevens van de politie over aangiften van misdrijven 
aan bod. 
 
 
5.1 Slachtofferschap  
 
De bewoners is gevraagd of zij het afgelopen half jaar in hun directe woonomgeving 
slachtoffer zijn geweest van diefstal, inbraak, vernieling, bedreiging en mishandeling. 
Het percentage dat in het afgelopen half jaar slachtoffer is geweest van criminaliteit is 
in de tweede vervolgmeting significant gedaald ten opzichte van de nulmeting. Tijdens 
de nulmeting geeft 17% van de bewoners aan dat zij in het afgelopen half jaar 
slachtoffer zijn geweest van een misdrijf, terwijl dit een jaar later 12% is (figuur 5.1). 
Ook voor de afzonderlijke gebieden zien we dat de percentages in de tweede 
vervolgmeting over het algemeen lager zijn dan die in de nul- en eerste vervolgmeting, 
maar deze verschillen zijn niet significant. 
 
Figuur 5.1 Aantal bewoners dat afgelopen zes maanden in de directe woonomgeving 

slachtoffer is geweest van een misdrijf, per onderzoeksgebied, in % 
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Vormen van criminaliteit 
De vormen van criminaliteit waar bewoners slachtoffer van zijn geweest zijn onder 
andere vermogensmisdrijven (diefstal en inbraak), vernieling en geweldsmisdrijven. In 
het algemeen zijn de slachtofferpercentages van de afzonderlijke delicten waarnaar is 
gevraagd relatief laag. 
 
In de tweede vervolgmeting zijn minder bewoners slachtoffer geweest van poging tot 
woninginbraak en beschadiging van de auto. Waar in de nulmeting nog respectievelijk 
6% en 4% van de bewoners slachtoffer was van deze vormen van criminaliteit gaat het 
in de tweede vervolgmeting in beide gevallen om 2% van de bewoners. Deze 
verschillen zijn significant. 
 
Aangiftebereidheid 
In figuur 5.2 is voor de vijf vormen van criminaliteit waar naar verhouding de meeste 
bewoners slachtoffer van zijn geweest weergegeven hoeveel procent van de bewoners 
daarvan aangifte heeft gedaan. De bewoners hebben in het geval van (poging tot) 
woninginbraak relatief vaak aangifte gedaan, terwijl relatief weinig bewoners aangifte 
hebben gedaan van de diefstal van hun fiets. Er zijn geen significante verschillen 
tussen de metingen gevonden. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door het lage aantal 
bewoners dat slachtoffer is geweest van criminaliteit. 
 
Figuur 5.2 Aantal bewoners dat aangifte heeft gedaan na slachtoffer te zijn geweest van 

criminaliteit, in % 
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 Geen significante verschillen (p ≥ 0,05). 

 
Redenen om geen aangifte te doen 
Aan bewoners die zeggen dat zij slachtoffer van criminaliteit zijn geweest, maar hier 
geen aangifte van hebben gedaan is gevraagd waarom zij dit niet hebben gedaan. In 
52% van de gevallen geeft een bewoner aan geen aangifte te hebben gedaan, omdat 
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dat in zijn of haar ogen toch niets helpt (figuur 5.3). 24% van de gevallen van 
slachtofferschap zijn niet gemeld, omdat het volgens de bewoners niet belangrijk of 
ernstig genoeg was om te melden. 
 
Figuur 5.3 Redenen van bewoners om geen aangifte te doen van slachtofferschap van 

criminaliteit (meerdere antwoorden mogelijk), in % 
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5.2 Registratiegegevens politie 
 
Van de politie hebben we aangiften van woninginbraken, vernielingen en 
geweldsmisdrijven ontvangen. In deze paragraaf vergelijken we de ontwikkelingen in 
aangiftecijfers van het Oude Centrum met die van geheel Den Haag. 
 
Woninginbraak 
Het aantal woninginbraken in geheel Den Haag ligt voor deze periode van negen 
kwartalen tussen de 596 en de 877, terwijl dit voor het Oude Centrum tussen de 11 en 
de 23 ligt. Mede door de lage aantallen in het Oude Centrum zien we grote 
schommelingen in de indexcijfers. 
 
De aangiften  woninginbraak laten voor het Oude Centrum een enigszins van de 
gemeentelijke trend afwijkende ontwikkeling zien (figuur 5.4). In het Oude Centrum 
stijgen in het vierde kwartaal van 2013 en het eerste kwartaal van 2014 de aangiften 
van woninginbraken. In het tweede kwartaal van 2014 zet een forse daling in gevolgd 
door een stijging en wederom een daling. In het eerste kwartaal van 2015 ligt het 
aantal aangiften van woninginbraak weer op hetzelfde niveau als het tweede kwartaal 
van 2013 en het derde kwartaal van 2014. 
 
Voor geheel Den Haag is er in het eerste kwartaal van 2014 al sprake van een daling 
die zich door in het tweede kwartaal van 2014. Daarna stijgen de aangiften van 
woninginbraak gestaag. In het eerste kwartaal van 2015 ligt het aantal aangiften nog 
wel lager dan in het eerste kwartaal van 2013. 
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Figuur 5.4 Ontwikkeling aangiften woninginbraak in Den Haag Oude Centrum en geheel Den 
Haag, in indexcijfers (eerste kwartaal 2013 = 100) 
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   Bron: Politie Den Haag, bewerking INTRAVAL. 

 
Geweldsmisdrijven 

Bij geweldsmisdrijven gaat het om mishandeling, bedreiging, straatroof en overvallen. 
Het aantal geweldsmisdrijven voor geheel Den Haag ligt tussen de 1.302 en 1.718, 
terwijl dit voor het Oude Centrum tussen de 39 en 62 ligt. 
 
In het Oude Centrum zien we na een daling in het tweede kwartaal van 2013 een 
geleidelijke toename tot het eerste kwartaal van 2014 (figuur 5.5). Vanaf het tweede 
kwartaal van 2014 stijgt het aantal aangiften van geweldmisdrijven om uiteindelijk in 
het eerste kwartaal van 2015 hoger uit te komen dan het aantal aangiften in het eerste 
kwartaal van 2013. Dit is niet veel anders voor geheel Den Haag: van het vierde 
kwartaal van 2013 tot het derde kwartaal van 2014 daalt het aantal aangiften licht om 
vervolgens tot boven het niveau van het eerste kwartaal van 2013 te stijgen in het 
eerste kwartaal van 2015. 
 
Figuur 5.5 Ontwikkeling aangiften geweldsmisdrijven in Den Haag Oude Centrum en geheel 

Den Haag, in indexcijfers (eerste kwartaal 2013 = 100) 
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Bron: Politie Den Haag, bewerking INTRAVAL. 
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Vernielingen 
Onder aangiften van vernieling vallen vandalisme en openlijke geweldpleging tegen 
goederen, maar ook vernielingen aan auto’s, openbaar vervoer, gebouwen en overige 
objecten in het openbare domein. Het aantal aangiften voor geheel Den Haag ligt 
tussen de 2.177 en 2.051. Voor het Oude Centrum ligt dit tussen de 58 en 114.  
 
De ontwikkelingen van aangiften van vernielingen in het Oude Centrum lopen redelijk 
synchroon aan die van geheel Den Haag (figuur 5.6). Voor het Oude Centrum zien we 
echter wat meer schommelingen in de indexcijfers dan voor geheel Den Haag. Dit 
komt mede door de lage aantallen in het Oude Centrum.  
 
Figuur 5.6 Ontwikkeling aantal vernielingen in Den Haag Oude Centrum en geheel Den Haag, 

in indexcijfers (eerste kwartaal 2013 = 100) 
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6. CONCLUSIES 
 
 
 

In het Oude Centrum van Den Haag zijn meerdere maatregelen getroffen om de 
leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. De gemeente werkt hierbij in het 
Leefbaarheidsplatform Oude Centrum samen met politie, woningcorporatie Staedion 
en bewoners. Uit deze samenwerking is een pakket van maatregelen voortgekomen die 
specifiek zijn toegesneden op de problematiek van het Oude Centrum. 
 
De gemeente Den Haag heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht 
gegeven de ervaringen van de bewoners en ondernemers in het Oude Centrum te 
monitoren met behulp van een telefonische enquête. Hiervoor is in april 2014 een 
nulmeting uitgevoerd onder 356 personen. In oktober 2014, een half jaar later, heeft de 
eerste vervolgmeting plaatsgevonden onder 355 personen. Vervolgens is in april 2015, 
een jaar na de (verdere) in- en uitvoering van de maatregelen, de tweede 
vervolgmeting uitgevoerd onder 357 personen. In dit hoofdstuk worden puntsgewijs 
de belangrijkste resultaten besproken. 
 
 
6.1 Maatregelen 
 
Bekendheid 
• In de nulmeting geeft 31% van de bewoners aan op de hoogte te zijn van de in het 

Oude Centrum getroffen maatregelen. In de eerste vervolgmeting zijn meer 
bewoners bekend met de maatregelen en stijgt het percentage naar 37%. In de 
tweede vervolgmeting stabiliseert het percentage: 36% geeft dan aan op de hoogte 
te zijn van de maatregelen. 

 
Informatie ontvangen 
• In de tweede vervolgmeting hebben meer bewoners informatie ontvangen over de 

maatregelen. Het percentage bewoners dat geen informatie heeft ontvangen neemt 
af van 37% in de nulmeting naar 24% in de tweede vervolgmeting. Met name het 
aantal bewoners dat via een brief of folder of via de site van de gemeente Den 
Haag informatie heeft verkregen is toegenomen in de tweede vervolgmeting. 

 
Verwachtingen en meningen 
• De hoogste verwachting hebben de bewoners bij de nulmeting van de extra inzet, 

meer surveillance en handhaving op overlast: 63% geeft aan te verwachten dat dit 
een (zeer) grote invloed zal hebben. Deze relatief hoge verwachting blijkt niet 
overeen te komen met de mening die de bewoners hebben over de invloed ervan. In 
de eerste en tweede vervolgmeting geeft een lager percentage bewoners aan dat 
deze maatregel een (zeer) grote invloed heeft op de overlast en onveiligheid; 
respectievelijk 45% en 47%. 
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• De invloed van het verbeteren van de verlichting overtreft daarentegen de 
verwachtingen van de bewoners. Bij de eerste en tweede vervolgmeting zegt 
respectievelijk 62% en 56% dat dat een (zeer) grote invloed heeft, terwijl 43% bij 
de nulmeting verwachtte dat dit het geval zou zijn. 

 
 
6.2 Overlast 
 
Ervaren overlast 
• De ervaren overlast is in zijn totaliteit nauwelijks toe- of afgenomen in het Oude 

Centrum. Tijdens de nulmeting geeft 43% van de bewoners aan dat zij overlast 
hebben ervaren in het afgelopen half jaar, terwijl bij de eerste en tweede 
vervolgmeting respectievelijk 48% en 50% zegt overlast te hebben ervaren. 

 
Geluidsoverlast 
• Wanneer bewoners wordt gevraagd om spontaan vormen van overlast te noemen 

waarvan zij hinder ondervinden, blijken zij voornamelijk geluidsoverlast te 
ervaren. Het aantal bewoners dat geluidsoverlast ervaart is gestegen van 49% in de 
nulmeting naar 59% in de eerste vervolgmeting. Ook in de tweede vervolgmeting 
ervaart een groot deel van de bewoners geluidsoverlast, namelijk 64%. 

• 41% van de bewoners zegt dat het bij geluidsoverlast gaat om personen die hard 
praten, schreeuwen en/of gillen. Ook heeft 20% geluidsoverlast als gevolg van 
ruzie en/of vechtpartijen. 26% van de bewoners die dit noemt, zegt dat het 
bezoekers zijn van horecagelegenheden, zoals discotheken, cafés en restaurants die 
deze geluidsoverlast veroorzaken. 

 
Overlast raamprostitutie 
• Het aantal bewoners dat overlast ervaart van voorvallen die duiden op overlast van 

(raam)prostitutie blijft onverminderd laag. Van ruzies op straat tussen prostituees 
een klanten ervaren nog de meeste bewoners overlast, respectievelijk 8%, 6% en 
7% in de drie opeenvolgende metingen. 

 
Drugsoverlast 
• Het percentage bewoners dat persoonlijk hinder ervaart van de zes voorgelegde 

voorvallen die te relateren zijn aan drugs is nauwelijks veranderd over de drie 
metingen. Alleen voor het dealen van drugs op straat of in een portiek geldt dat het 
aantal bewoners dat aangeeft hiervan hinder te ondervinden is gedaald van 25% in 
de nulmeting naar 18% in de tweede vervolgmeting. 

 
Alcoholgerelateerde overlast 
• Bewoners hebben bij de tweede vervolgmeting minder last van alcoholgerelateerde 

overlast. Deze vorm van overlast was in eerste instantie gestegen van 19% in de 
nulmeting naar 29% in de eerste vervolgmeting, maar is in de tweede 
vervolgmeting weer gedaald naar 18%. 
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• Evenals in de voorgaande metingen ondervindt het grootste aantal bewoners in de 
tweede vervolgmeting persoonlijk hinder van het voorval ‘wildplassen’. Dit 
percentage ligt rond de 47% en is nauwelijks veranderd over de drie metingen. 
Voor de andere drie voorvallen - te weten het gebruik van alcohol op straat, 
dronken mensen op straat en overgeven in het openbaar - geldt dat het aantal 
bewoners dat hiervan persoonlijk hinder heeft ondervonden is gedaald van rond de 
32% in de nulmeting naar rond de 25% in de tweede vervolgmeting. 

 
Verkeersoverlast 
• Het percentage bewoners dat spontaan zegt parkeer- en verkeersoverlast te ervaren 

is gestegen van 8% in de nulmeting naar 20% in de tweede vervolgmeting. Het 
aantal bewoners dat aangeeft persoonlijk hinder te hebben ondervonden van fout 
parkeren, hard rijden door de straat, luide muziek uit auto’s, en druk autoverkeer is 
in zijn totaliteit nauwelijks veranderd. Voor één van de gebieden vinden we wel 
een significant verschil. In de Doubletstraat en omgeving stijgt het aantal bewoners 
dat aangeeft hinder te hebben ondervonden van foutparkeren van 24% in de 
nulmeting naar 41% in de tweede vervolgmeting. 

 
Meldingsbereidheid 
• De meeste bewoners melden voorvallen waarvan zij overlast ervaren niet bij 

instanties, maar dit aantal is wel kleiner geworden. Bij de nul- en eerste 
vervolgmeting gaat het om 86% van de bewoners. Dit percentage is gedaald naar 
79% in de tweede vervolgmeting. 

• Het blijkt dat bewoners voornamelijk meer zijn gaan melden bij de 
woningcorporatie. Dat percentage stijgt van 1% in de nulmeting naar 5% in de 
tweede vervolgmeting. 

• De voornaamste reden van bewoners om een voorval waarvan zij hinder hebben 
ondervonden niet te melden is dat zij menen dat het toch niets helpt: 40% van de 
voorvallen wordt daarom niet gemeld. Daarnaast zijn de bewoners in 34% van de 
gevallen van mening dat het voorval niet belangrijk of ernstig genoeg is om te 
melden. 

 
Registratiegegevens 
• Op basis van de gegevens van politie, woningcorporatie Staedion en gemeente 

(MOR) kunnen we niet vaststellen dat er in het Oude Centrum sprake is van een 
wezenlijk andere trend dan in geheel Den Haag. De ontwikkelingen fluctueren 
dermate sterk dat we moeilijk kunnen vaststellen of er sprake is van stijgende of 
dalende trends. Wel zien we voor zowel het Oude Centrum als voor geheel Den 
Haag dat het aantal overlastmeldingen bij Staedion in het vierde kwartaal van 2014 
en eerste kwartaal van 2015 is gedaald naar het niveau van het tweede kwartaal van 
2014.  
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6.3 Criminaliteit 
 
• Het percentage bewoners dat slachtoffer is geweest van criminaliteit is in de 

tweede vervolgmeting significant gedaald ten opzichte van de nulmeting. Tijdens 
de nulmeting geeft 17% van de bewoners aan dat zij in het afgelopen half jaar 
slachtoffer zijn geweest, terwijl dit een half jaar later 12% is. 

• In het algemeen zijn de slachtofferpercentages van de afzonderlijke delicten 
waarnaar is gevraagd relatief laag. In de tweede vervolgmeting zijn minder 
bewoners slachtoffer geweest van poging tot woninginbraak en beschadiging van 
de auto. Waar in de nulmeting nog respectievelijk 6% en 4% van de bewoners 
slachtoffer was van deze vormen van criminaliteit, gaat het in de tweede 
vervolgmeting in beide gevallen om 2% van de bewoners.  

 
Aangiftebereidheid 
• In het algemeen doen bewoners in het geval van (poging) tot woninginbraak 

relatief vaak aangifte, terwijl relatief weinig bewoners aangifte doen van diefstal 
van hun fiets. In 52% van de gevallen geven bewoners aan geen aangifte te hebben 
gedaan, omdat dat in hun ogen toch niets helpt. Voor 24% van de voorvallen geldt 
dat bewoners deze niet belangrijk of ernstig genoeg vinden om er aangifte van te 
doen. 

 
Registratiegegevens 
• Uit de bij de politie aangegeven woninginbraken, geweldsmisdrijven en 

vernielingen blijkt dat de ontwikkeling in het Oude Centrum in grote lijnen 
vergelijkbaar is met de trend voor geheel Den Haag. Voor zowel Oude Centrum als 
geheel Den Haag geldt dat in het vierde kwartaal van 2014 en het eerste kwartaal 
van 2015 het aantal geweldsmisdrijven iets is gedaald ten opzichte van de 
voorgaande kwartalen, terwijl het aantal vernielingen juist is gestegen. 

 
 
6.4 Veiligheid en leefbaarheid 
 
Onveiligheidsgevoelens 
• In zijn totaliteit is het aantal bewoners dat aangeeft zich onveilig te voelen in de 

direct woonomgeving niet veranderd. Het gaat om respectievelijk 39%, 40% en 
36% van de bewoners in de drie opeenvolgende metingen. In één van de vier 
gebieden doet zich wel een verschil voor: het aantal bewoners van het Rabbijn 
Maarsenplein en omgeving dat zich wel eens onveilig voelt in de directe 
woonomgeving is gedaald van 41% in de nulmeting naar 28% in de tweede 
vervolgmeting.  

 
Dagen en dagdelen 
• De meeste bewoners voelen zich in de avonduren onveilig. Dit percentage ligt voor 

alle drie metingen rond de 80%. Daarbij verschilt een avond in het weekend voor 
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wat betreft de onveiligheidsbeleving van de bewoners niet van een doordeweekse 
dag. 

• Het aantal bewoners dat zich ’s nachts onveilig voelt is gestegen: voor een 
doordeweekse nacht van 44% in de nulmeting naar 61% in de tweede 
vervolgmeting en voor een nacht in het weekend van 51% in de nulmeting naar 
65% in de tweede vervolgmeting. 

• Het aantal bewoners dat zich ’s nachts in het weekend onveilig voelt in de tweede 
vervolgmeting is voornamelijk gestegen in het gebied Doubletstraat en omgeving 
(van 37% in de nulmeting naar 61% in de tweede vervolgmeting) en het gebied 
overige straten (van 41% in de eerste vervolgmeting naar 64% in de tweede 
vervolgmeting). 

 
Redenen onveiligheid 
• De onveiligheidsgevoelens vanwege drugsgebruik zijn gestegen van 17% in de 

eerste vervolgmeting naar 39% in de tweede vervolgmeting. Het omgekeerde geldt 
voor onveiligheidsgevoelens door aanwezigheid van vreemde types. Het aantal 
bewoners dat deze reden noemt is in de tweede vervolgmeting gedaald naar 22%, 
nadat het aanvankelijk van 21% in de nulmeting naar 35% in de eerste 
vervolgmeting was gestegen. 

 
Vreemde types 
• Van de bewoners die zich onveilig voelen door de aanwezigheid van vreemde 

types zegt 93% dat dit komt door het gedrag dat zij vertonen. Het gaat dan met 
name om het feit dat deze personen luidruchtig zijn en schreeuwen (70%), ze de 
bewoners lastig vallen (44%) en/of machogedrag vertonen (33%). 

• Het uiterlijk van vreemde types wordt door 40% van de bewoners als reden van 
hun onveiligheidsgevoelens genoemd. Daarmee bedoelen de bewoners 
voornamelijk het agressieve (73%) en/of onverzorgde (64%) uiterlijk van deze 
personen. 

 
Leefbaarheid 
• In zijn totaliteit is de tevredenheid over het wonen in het Oude Centrum nauwelijks 

veranderd. De meeste bewoners zijn hier (zeer) tevreden over. Het gaat in de drie 
opeenvolgende metingen om respectievelijk 73%, 76% en 72% van de bewoners. 

• Per onderzoeksgebied zijn wel ontwikkelingen in de tevredenheid. Voor de 
gebieden Boekhorststraat en omgeving en Rabbijn Maarsenplein en omgeving 
geldt dat de tevredenheid tussen de nul- en tweede vervolgmeting is toegenomen. 
In de Boekhorststraat en omgeving gaat het om een stijging van 52% naar 69%, 
terwijl het voor het gebied Rabbijn Maarsenplein en omgeving gaat om een stijging 
van 64% naar 80%. 

• In de tweede vervolgmeting zijn er minder bewoners die vinden dat de buurt 
achteruit is gegaan in het afgelopen half jaar. Dit aantal daalt van respectievelijk 
31% en 29% in de nul- en eerste vervolgmeting naar 18% in de tweede 
vervolgmeting. Het percentage dat vindt dat de situatie in de buurt gelijk is 
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gebleven is daarentegen gestegen van respectievelijk 57% en 55% in de nul- en 
eerste vervolgmeting naar 63% in de tweede vervolgmeting. 

• Het rapportcijfer dat bewoners geven voor wonen in hun buurt is in zijn totaliteit 
gestegen van een 6,2 en 6,3 in de nul- en eerste vervolgmeting naar een 6,7 in de 
tweede vervolgmeting. Ook in twee van de vier gebieden vinden we een stijging 
van het rapportcijfer. In het gebied Boekhorststraat en omgeving is het rapportcijfer 
van een 5,9 in de nulmeting omhoog gegaan naar een 6,4 in de tweede 
vervolgmeting. Ook de bewoners van het Rabbijn Maarsenplein waarderen hun 
buurt met een hoger cijfer. Daar betreft het een stijging van respectievelijk een 6,1 
en een 6,2 in de nul- en eerste vervolgmeting naar een 6,9 in de tweede 
vervolgmeting. 

 
 
6.5 Ten slotte 
 
In het algemeen is het aantal veranderingen in de overlast en onveiligheid tussen de 
nulmeting en de twee vervolgmetingen minder dan gehoopt. Zo is er in zijn totaliteit 
weinig veranderd in het aantal bewoners dat overlast ervaart of zich onveilig voelt en 
worden enkele vormen van overlast nog steeds veelvuldig door de bewoners genoemd.  
 
Er is een hoog percentage bewoners dat aangeeft geluidsoverlast ervaren. Het blijkt 
daarbij voornamelijk te gaan om bezoekers van horecagelegenheden die hard praten 
en schreeuwen. Ook blijft het percentage bewoners dat een voorval waarvan zij 
overlast ervaren niet meldt bij gemeente, politie of woningbouwcorporatie hoog. De 
meeste bewoners geven aan dat het in hun ogen niets helpt om een voorval te melden 
of vinden het voorval niet belangrijk of ernstig genoeg.  
 
Er zijn echter enkele resultaten in de tweede vervolgmeting die perspectief bieden 
voor de toekomst. Het percentage van de bewoners dat een voorval niet meldt in de 
tweede vervolgmeting blijft weliswaar hoog, maar is wel gedaald ten opzichte van de 
eerste twee metingen. Ook het aantal bewoners dat slachtoffer is geweest van een 
misdrijf is in de tweede vervolgmeting gedaald. Verder lijkt de verbetering van het 
Rabbijn Maarsenplein en omgeving uit de eerste vervolgmeting zich door te zetten. 
Het aantal bewoners dat zich hier onveilig voelt is afgenomen. Ook de Boekhorststraat 
en omgeving laat nu een eerste lichte verbetering zien. De tevredenheid over de buurt 
is hier net als in het gebied Rabbijn Maarsenplein en omgeving toegenomen, hetgeen 
tot uiting komt in het hogere rapportcijfer dat de bewoners van beide gebieden voor de 
leefbaarheid geven. 
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