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VOORWOORD

Kleurrijke Volksbuurten is een nulmeting naar leefbaarheid en veiligheid in zes straten in
de Oosterparkwijk in Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van de studie
sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Studenten krijgen in het jaarlijks
terugkerende project 'Criminaliteit en veiligheid' de kans om onder begeleiding van
universitair hoofddocent René Veenstra van de vakgroep sociologie en onderzoeks- en
adviesbureau INTRAVAL een onderzoek uit te voeren op het gebied van criminaliteit en
veiligheid. Dit jaar is in opdracht van INTRAVAL een nulmeting verricht naar veiligheid en
leefbaarheid in zes straten in de Oosterparkwijk. In deze nulmeting wordt geprobeerd een
zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen van de huidige situatie omtrent de veiligheid en
leefbaarheid in de geselecteerde straten. Naast het beschrijven van gevonden resultaten van
de straten in de Oosterparkwijk vergelijken we deze resultaten met de uitkomsten van het
rapport 'Levendige straten' (Oude Groeniger e.a., 2009). Dit rapport gaat over de nulmeting
die vorig jaar is gedaan in een tweetal aandachtswijken in Groningen door studenten die
toen het project 'criminaliteit en veiliheid' volgden.
De nulmeting is uitgevoerd door vier sociologiestudenten van de Rijksuniversiteit
Groningen: Dorine van den Bergh, Huub Schuijn, Niek Kremer en Sabine Baas. Onder
begeleiding van de directeur van INTRAVAL Bert Bieleman, senior-onderzoeker van
INTRAVAL Jacco Snippe en universitair hoofddocent René Veenstra hebben wij dit rapport
tot stand gebracht. Wij danken hen voor hun begeleiding, steun en advies. Verder gaat onze
dank uit naar Wouter van Bolhuis (stadsdeelcoördinator Oude Wijken) en Liesbeth van de
Wetering (Projectleider sociale wijkvernieuwing) en naar de bewoners van de
Oosterparkwijk die aan dit onderzoek hun medewerking hebben verleend.
Groningen
Juni 2010
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1.

INLEIDING

In opdracht van onderzoek- en adviesbureau INTRAVAL is een nulmeting uitgevoerd naar de
veiligheid en leefbaarheid in zes straten in de Oosterparkwijk. In het onderzoek wordt de
veiligheid en leefbaarheid in deze straten in kaart gebracht.

1.1

Aandachtswijk

In 2007 heeft toenmalig minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) 40
aandachtswijken in 18 steden geselecteerd waar door het kabinet extra investeringen zullen
worden genomen op het gebied van wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. Er
spelen in deze wijken veel problemen, te denken aan: leerachterstanden bij kinderen, hoge
schooluitval, grote werkloosheid, veel multi-probleem gezinnen en forse
criminaliteitscijfers. In het toenmalige kabinet werd jaarlijks 250 miljoen euro uitgetrokken
om in deze 40 wijken de leefsituatie te verbeteren. In Groningen betreft het de wijken: De
Hoogte en de Indische Buurt (Oude Groeniger e.a., 2009).
Hoewel er inderdaad sprake is van meervoudige problematiek in deze twee Groningse
wijken, zijn dit niet de enige wijken in Groningen met problemen op het gebied van
leefbaarheid en veiligheid. In de Oosterparkwijk kampen de bewoners namelijk met
vergelijkbare problemen. Bovendien is in de gemeentelijke veiligheidsrapportages (19962008) vastgesteld dat de bewoners van de Oosterparkwijk zich de afgelopen jaren
weliswaar veiliger zijn gaan voelen, maar dat de veiligheidsbeleving van bewoners van
andere wijken sterker is gestegen. Dit is voor de gemeente Groningen aanleiding deze wijk
onder de loep te nemen.
Een jaar geleden is onderzoek gedaan naar de veiligheid en leefbaarheid in de Groningse
vogelaarwijken De Hoogte en de Indische Buurt. Dit onderzoek zal in grote lijnen
overeenkomen. Er wordt onderzoek gedaan in zes straten in de Oosterparkwijk. Hierbij
vormen de begrippen sociale cohesie, leefbaarheid, veiligheid en te treffen maatregelen de
rode draad van het onderzoek.
We zullen, net als vorig jaar, in kaart brengen hoe bewoners van de Oosterparkwijk denken
over ‘hun’ straat met betrekking tot de veiligheid en leefbaarheid, met de nadruk op
veiligheid. Deze nulmeting zal weergeven hoe de wijk scoort op verschillende aspecten van
leefbaarheid en veiligheid. Hierbij zal ook gekeken worden naar de maatregelen die in het
verleden getroffen zijn en welke maatregelen er nog getroffen kunnen worden. Daarnaast
zullen we de resultaten vergelijken met de onderzoeksresultaten van vorig jaar. De
gemeente Groningen kan met onze informatie en suggesties maatregelen invoeren in de
wijken. In een vervolgonderzoek zal worden nagegaan welke resultaten zijn behaald door
de getroffen maatregelen van de gemeente.

1.2

Historische achtergrond

De belangstelling van wetenschappers en beleidsmakers om met een wijkaanpak niet alleen
fysieke maar ook sociale problemen aan te pakken heeft in Nederland een lange traditie.
Vanaf de jaren dertig zijn in Nederland wijken uit de grond gestampt om zo het tekort aan
huizen te verminderen. De huizen die in deze periode zijn gebouwd waren vaak goedkoop
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en werden snel in elkaar gezet, wat ervoor zorgde dat de huizen slecht geïsoleerd zijn en
andere gebreken vertoonden. Dit zorgde op zijn beurt weer voor geluidsoverlast. Dit heeft
een negatieve invloed op de sociale cohesie in de wijk (Oude Groeninger e.a., 2009).
De Oosterparkwijk is grotendeels gebouwd in de jaren 1925 tot 1935. Bij het ontwerp van
de wijk is getracht om een grote hoeveelheid woningen zodanig te bouwen dat er toch
sprake bleef van kleinschaligheid. De wijk groeide uit tot een model-arbeiderswijk die naar
toenmalige maatstaven ruim was opgezet, veel groen en veel aandacht voor de architectuur
bevatte. Er waren geen cafés: de arbeiders werden zo behoed voor de kwalijke
verlokkingen van de alcohol.
De grootste eigenaar van vastgoed in de Oosterparkwijk is woningcorporatie Nijestee. Ze
verhuren relatief kleine portiek-, boven- en benedenwoningen tegen een lage huurprijs. In
deze woningen wonen vooral jonge, één- en tweepersoonshuishoudens. Het aantal oudere
bewoners neemt af. In de Oosterparkwijk wonen in vergelijking met de rest van de stad
veel mensen met een laag inkomen (Nieuw Lokaal Akkoord, 2007).

1.3

Situatie Oosterparkwijk

De sloop van veel goedkope, sociale huurwoningen elders in de stad heeft er toe geleid dat
er een toenemende concentratie van mensen met complexe problemen is ontstaan in de
oude wijken, waaronder de Oosterparkwijk (Snippe e.a., 2009). Deze concentratie heeft een
negatieve invloed op de leefbaarheids- en veiligheidssituatie in de Oosterparkwijk.
Huurders die voor overlast zorgen of grote huurachterstanden hebben en uit hun huis zijn
gezet worden bijgestaan door Bureau WOONKANS, zo ook in de Oosterparkwijk. Deze
organisatie begeleidt hen bij het vinden van een huurhuis en biedt ondersteuning bij het
zelfstandig wonen. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende instanties om de hulp zo
goed mogelijk af te stemmen op de situatie van de cliënt. Er wordt een contract opgesteld
waarin alle begeleidingsafspraken staan. Dit contract wordt door drie partijen ondertekend:
de cliënt, de hulpverlener en de woningcorporatie. In ruil hiervoor krijgt de cliënt een vrije
keuze van woonplek en wordt hij of zij begeleid en ondersteund bij het zelfstandig wonen.
Dit kan er toe leiden dat deze huurders weer terugkeren naar plekken waar ze eerder voor
overlast zorgden. Het contract blijkt in de praktijk vaak moeilijk af te dwingen. Huurders
die de begeleidingsafspraken niet nakomen kunnen moeilijk worden aangepakt. Verplichte
hulpverlening in Nederland is namelijk niet juridisch houdbaar. Een deel van deze huurders
keert dus terug op hun 'oude plek' zonder dat hun gedrag is verbeterd. De
stadsdeelcoördinator Oude Wijken van het ROEZ (Ruimtelijke Ordening en Economische
Zaken) onderkent dit probleem en is van mening dat op deze manier een deel van de
concentratie van mensen met complexe problemen in de wijk blijft voortbestaan.
Door te investeren in bewoners met complexe problemen heeft de gemeente de overlast in
de openbare ruimte weten terug te dringen. Hierbij valt te denken aan methadonexperimenten, nachtopvang, etc. Dit heeft geresulteerd in een verplaatsing van een groot
deel van de problematiek naar woninggebonden overlast. Deze vorm van overlast is een
stuk moeilijker te controleren.
Om de leefbaarheid- en veiligheidssituatie in de Oosterparkwijk te verbeteren heeft de
gemeente Groningen in de afgelopen jaren al een aantal maatregelen genomen. Zo werden
de bewoners in de gelegenheid gesteld anti-inbraakstrips te plaatsen en werden portieken en
brandgangen afgesloten. Deze maatregelen moesten er toe leiden dat het aantal inbraken in
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de wijk zou afnemen. De onderliggende oorzaken van de achtergebleven leefbaarheid- en
veiligheidssituatie worden hier echter niet mee weggenomen, slechts de symptomen
worden bestreden.
Ondanks de genomen maatregelen in de Oosterparkwijk blijft er sprake van overlast (vooral
woninggebonden overlast) en criminaliteit. Voor deze problemen is slechts een klein deel
van de bewoners verantwoordelijk. De grootste uitdaging voor de gemeente ligt er dan ook
in de overlast en criminaliteit weg te nemen. Om dit doel te bereiken is het van belang te
weten welke problemen er op straatniveau spelen.

1.4

Probleemstelling en onderzoeksvragen

Zowel het criminaliteitscijfer als het overlastcijfer liggen in de Oosterparkwijk boven het
stedelijke gemiddelde. Tussen 2005 en 2007 heeft er een toename plaatsgevonden van het
aantal meldingen door bewoners bij het Meldpunt Overlast. Het betreft verschillende
soorten overlast: geluidsoverlast, drugsoverlast, overlast van groepen jongeren en overlast
door omwonenden. Volgens verschillende bronnen is de overlast onlosmakelijk verbonden
met het aanbod van goedkope huurwoningen en de personen die vanwege deze lage
huurprijzen in de wijk (komen) wonen. Maatregelen ter verdere verbetering van de
veiligheid zijn de afgelopen jaren ook in de Oosterparkwijk genomen, wellicht nog meer en
intensiever dan in andere wijken. Deze maatregelen blijven desondanks tot nu toe weinig
effect sorteren. Dit brengt ons bij de volgende probleemstelling:
Hoe beleven bewoners van de Oosterparkwijk de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk op
het moment van de nulmeting? Welke aanbevelingen met betrekking tot maatregelen
kunnen er worden getroffen om de veiligheid en leefbaarheid in de Oosterparkwijk te
vergroten?
Door het afnemen van een enquête zullen verschillende aspecten van veiligheid en
leefbaarheid onder de bewoners gemeten worden. In totaal zullen er ongeveer 200 enquêtes
worden afgenomen in zes straten in de Oosterparkwijk.
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden gaat bekeken worden hoe het is gesteld
met de veiligheid en leefbaarheid in Oosterparkwijk. Dit wordt gemeten door
onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen kunnen opgedeeld worden in twee categorieën.
De eerste drie vragen zijn bedoeld om een beeld te krijgen van de huidige situatie. De
andere vragen gaan over de te nemen maatregelen.
A. Huidige situatie in de buurt:
• In welke mate is er sprake van overlast en criminaliteit in enkele straten in de
Oosterparkwijk?
• Op welke wijze zijn bewoners betrokken bij het vergroten van de leefbaarheid van
de buurt?
• Welke beleidsmatig te beïnvloeden processen en mechanismen voor het verbeteren
van de leefbaarheid spelen in deze straten?
B. Te nemen maatregelen:
• Welke maatregelen kunnen volgens de bewoners de leefbaarheid en veiligheid
verbeteren?
• Welke maatregelen kunnen de leefbaarheid en veiligheid van de buurt verder
verbeteren?

Inleiding
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2.

THEORIE

In dit hoofdstuk wordt een theoretisch kader uiteengezet op het gebied van leefbaarheid,
sociale cohesie en veiligheid. Met behulp van de theorie kunnen we mogelijk resultaten uit
de nulmeting verklaren of tegenstrijdigheden ontdekken tussen veronderstellingen uit de
theorie en uitkomsten van de nulmeting.

2.1

Leefbaarheid

Leefbaarheid, ook wel leefomgevingkwaliteit genoemd, is een begrip dat vanuit
verscheidene invalshoeken kan worden beschouwd. Zo neemt het begrip een centrale plaats
in op het terrein van gezondheid, stedenbouw, economie, psychologie en sociologie. Vanuit
elk perspectief wordt tegen leefbaarheid op eigen wijze aangekeken. Leefbaarheid betreft
echter altijd een samenspel tussen mensen en hun omgeving (Kamp & Leidelmeijer, 2003).
De afgelopen jaren is de aandacht voor leefbaarheid binnen buurten toegenomen. De
aanpak van vormen van overlast en verloedering staat hoog de agenda bij de gemeente
Groningen en haar veiligheidspartners (woningcorporaties, politie, etc.).
Het begrip leefbaarheid zoals gebruikt in deze studie heeft betrekking op de woonsituatie en
de (sociale-) woonomgeving van mensen en is daarmee een bij uitstek buurtgebonden
verschijnsel (De Hart, 2002). Volgens De Hart gaat het bij leefbaarheid om het samenspel
tussen de fysieke kwaliteit, de sociale kenmerken en de veiligheid van de woonomgeving.
Deze drie elementen worden dus over het algemeen beschouwd als de indicatoren van de
leefbaarheid van een buurt of straat (zie figuur 2.1). Onder de fysieke kwaliteit van de
woonomgeving vallen zowel de kwaliteit van de huizen als andere aspecten van de
woonomgeving, zoals de bestrating en het straatmeubilair. Binnen de kenmerken die duiden
op een gebrekkige kwaliteit van de woonomgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen
verloedering (zwerfvuil, graffiti etc.) enerzijds en overlast (geluidsoverlast, drugshandel
etc.) anderzijds. Bij sociale kenmerken moet gedacht worden aan onderlinge betrokkenheid,
de kwaliteit van buurtcontacten en vormen van burenhulp. Deze elementen worden vaak
gezien als centrale aspecten binnen het concept van 'sociale cohesie'. Onder veiligheid
vallen de mate waarin criminaliteit in de woonomgeving feitelijk voorkomt (objectieve
veiligheid) en de veiligheidsbeleving van de bewoners (subjectieve veiligheid).
Figuur 2.1

Theorie

De verschillende elementen van leefbaarheid.
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Er wordt verondersteld dat de verschillende aspecten die van invloed zijn op de
leefbaarheid in een woonomgeving elkaar beïnvloeden. Zo hebben vervuilde portieken en
een hoge criminaliteit waarschijnlijk een negatieve invloed op de ontwikkeling van
contacten binnen een buurt. Een geringe onderlinge betrokkenheid verlaagt op zijn beurt
weer de bereidheid om rekening te houden met de buren bij geluidsoverlast en stimuleert
onveiligheidsgevoelens. Dit soort effecten zijn vaak cumulatief en kunnen leiden tot een
concentratie van problemen en een neerwaartse spiraal van de leefbaarheid in een buurt of
straat (De Hart, 2002).

2.2

Sociale cohesie

Sociale cohesie is een begrip waar verschillende betekenissen aan kunnen worden gegeven.
Zo kan sociale cohesie verwijzen naar de interne samenhang van een sociaal systeem, ofwel
de contacten die mensen onderling hebben. Maar het verwijst ook naar de oriëntaties van
mensen op collectieve normen en waarden. Sociale cohesie wordt vaak gekenmerkt door
saamhorigheidsgevoelens, frequente en intensieve contacten, onderling vertrouwen en
gedeelde normen en waarden (De Hart, 2002). Schuyt (1997) omschrijft sociale cohesie als
‘de interne bindingskracht van een sociaal systeem’. Daarnaast spreekt Komter (2000) van
'het cement van de samenleving'.
Zoals aangegeven verwijst sociale cohesie naar de interne samenhang van een sociaal
systeem. Met dit systeem kan een groep vrienden, een organisatie of de buurt worden
bedoeld. Sociale cohesie kan betekenen dat mensen hun persoonlijke belangen afstemmen
op een gemeenschappelijk belang, dat zij in hun activiteiten rekening houden met elkaar, of
elkaar controleren op de naleving van gemeenschappelijke onderschreven normen. Op
buurtniveau verwijst sociale cohesie naar de mate waarin bewoners gemeenschappelijke
waarden delen, er sprake is van sociale controle, de aanwezigheid en interdependentie van
sociale netwerken, vertrouwen in andere bewoners en de bereidheid samen met hen te
zoeken naar oplossingen voor collectieve problemen (De Hart, 2002). Bij de sociale cohesie
op buurtniveau is de kwaliteit van relaties met buurtgenoten van belang, evenals het zich
thuis voelen in de buurt, de gehechtheid aan de buurt en het gevoel medeverantwoordelijk
te zijn voor de leefbaarheid in de buurt (De Hart, 2002). Buurtbewoners zijn op elkaar
aangewezen wanneer zij een zo aangenaam mogelijke leefomgeving willen creëren. De
geografische nabijheid van buurtbewoners en de onderlinge afhankelijkheid tussen hen die
daar gevolgen van kunnen zijn, zorgen voor gemeenschappelijke belangen tussen
bewoners. Deze gemeenschappelijke belangen bevorderen een bepaalde mate van binding
tussen buurtbewoners (Frieling, 2008). Individuen kunnen zich identificeren met zichzelf
en met hun eigen belangen, maar daarnaast kunnen zij zich ook identificeren met een groep
en de belangen van de groep. Wanneer dit het geval is komen de groepsbelangen meer naar
voren en worden individuele belangen meer naar de achtergrond verschoven. Een gedeelde
identiteit met de groep bevordert de gevoelens van betrokkenheid tussen individuen
(Frieling, 2008). De mate waarin buurtbewoners zich identificeren met elkaar hangt voor
een groot deel af van de mate waarin zij het gevoel hebben afhankelijk van elkaar te zijn.
Dit kan bijvoorbeeld zijn in situaties waarin de buurtbewoners zich verzetten tegen een
gezamenlijke vijand (Frieling, 2008).
Joint production
Samenwerking van individuen in het streven naar gemeenschappelijke doelstellingen
gericht op elkaars welzijn vergroot de perceptie van onderlinge afhankelijkheid en versterkt
als gevolg daarvan de gedeelde identiteit van individuen. Deze vorm van samenwerking
worden ook wel ‘joint production’ genoemd (Lindenberg, 1998). Een voorbeeld van een
6
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gemeenschappelijke doelstelling zou het vergroten van de leefbaarheid kunnen zijn.
Buurtgenoten zijn hier immers voor een deel van elkaar afhankelijk, denk aan het
gezamenlijk aanpakken van geluidsoverlast en rommel op straat.
Doordat ‘joint production’ groepsidentificatie tot stand brengt wordt de onderlinge
solidariteit tussen individuen vergroot. De betekenis die aan solidariteit wordt gegeven is
een geneigdheid tot een offer ten behoeve van het welzijn van een andere individu of
andere individuen. Bij ‘joint production’ en solidariteit draait het om een afstemming van
het eigenbelang van een individu op het belang van een ander of anderen (Frieling, 2008).
‘Joint production’ zet aan tot solidariteit, maar tegelijkertijd versterkt solidariteit de
bereidheid tot samenwerking. Samenwerking tussen individuen in het creëren van welzijn
is niet alleen van invloed op de mate van solidariteit, maar is eveneens van invloed op de
mate waarin een individu zich betrokken voelt bij de groep of de sociale context. De
samenwerking tussen individuen vergroot hun gevoelens van betrokkenheid. De bereidheid
van individuen om samen te werken wordt groter naarmate zij zich meer betrokken voelen
met elkaar. Kortom, sociale cohesie komt tot stand vanuit een wisselwerking tussen de
mate van het samenwerken in het creëren van welzijn ofwel ‘joint production’, de mate van
solidariteit en de gevoelens van betrokkenheid tussen buurtbewoners.
Voorwaarden
Naast 'joint production' zijn er nog drie condities die van invloed zijn op de sociale cohesie
(Frieling, 2008). Als eerste is dat de aanwezigheid van ontmoetingsmogelijkheden.
Verschillende ontmoetingsplaatsen in een buurt of wijk, zoals winkels, basisscholen en
parken creëren mogelijkheden voor sociale interactie tussen bewoners. De verwachting is
dan ook dat naarmate bewoners meer gebruik maken van buurtvoorzieningen hun
betrokkenheid bij buurtgenoten toeneemt. Ook neemt de kans op ontmoetingen toe
naarmate individuen vaker in de buurt aanwezig zijn, bijvoorbeeld doordat men overdag
niet werkt (Frieling, 2008).
Een tweede conditie is de motivatie tot investering. De motivatie van individuen om te
investeren in buurtrelaties lijkt toe te nemen naarmate de zogenoemde ‘shadow of the
future’ groter is (Axelrod, 1984). Dat wil zeggen, bewoners zijn sterker gemotiveerd om te
investeren in buurtrelaties naarmate het tijdsbestek waarin zij van plan zijn om in de buurt
te blijven wonen groter is. Daarnaast is de verwachting dat de motivatie om in buurtrelaties
te investeren wordt vergroot zodra een bewoner eigenaar is van de woning waarin hij of zij
woont (Frieling, 2008).
Verder is de laagdrempeligheid van het contact tussen de buurtbewoners van invloed op
sociale cohesie. Bijvoorbeeld het hebben van thuiswonende kinderen kan worden gezien als
een conditie die voor laagdrempeligheid zorgt. Doordat kinderen spelen met andere
kinderen uit de buurt komen veelal ouders ook met elkaar in contact. Uit onderzoek van
Campbell (1990) blijkt dat bewoners met kinderen in het huishouden meer contact hebben
met buurtgenoten. Andere voorbeelden die kunnen zorgen voor een laagdrempeligheid zijn
veel buiten in de tuin bezig zijn, sleutelen aan auto’s, barbecueën etc.

2.3

Veiligheid

Sinds de jaren zeventig staat ‘veiligheid’ als maatschappelijk probleem hoog op de
politieke agenda. Criminaliteit krijgt namelijk in deze jaren steeds meer aandacht. Hierin
speelt de groei van het aantal geregistreerde delicten een grote rol (Vanderveen, 2001).
Over het algemeen gaat het hier over sociale veiligheid en niet om fysieke veiligheid.
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Sociale veiligheid houdt in dat het gevoel van veiligheid ‘van binnen’ komt. Een persoon
voelt zich dan veilig in zijn of haar omgeving ondanks het eventuele gevaar dat zich in de
publieke ruimte bevindt (Boers, Van Steden & Boutellier, 2008). Bij fysieke veiligheid
komen eventuele gevaren ‘van buiten’, zoals natuurrampen (Boers e.a., 2008). Sinds
veiligheid hoog op de politieke agenda is verschenen is er veel geschreven over dit
onderwerp.
Naast fysieke en sociale veiligheid, wordt er onderscheid gemaakt tussen subjectieve en
objectieve veiligheid. Met objectieve veiligheid wordt vaak de geregistreerde criminaliteit
bedoeld. Hierbij kan gedacht worden aan het aantal slachtoffers als gevolg van handelingen
van anderen. Subjectieve veiligheid is de mate van veiligheid die mensen zelf ervaren
(Wittebrood & Van Beem, 2004). Tussen subjectieve en objectieve veiligheid bestaat vaak
een verschil. Iemand kan zich bijvoorbeeld erg onveilig voelen, terwijl de geregistreerde
criminaliteit gering is. Naast de angst voor criminaliteit kunnen mensen ook verschillen in
het inschatten van de kans om zelf slachtoffer te worden. Mensen die sneller gevoelens van
angst ervaren behoren tot de groepen die het minst risico lopen om slachtoffer te worden
van criminaliteit. Dit heet de fear-victimizationparadox (Wittebrood, 2006). Mensen die
zich over het algemeen minder veilig voelen dan anderen zijn volgens Wittebrood (2006)
met name vrouwen, mensen uit een lagere sociaaleconomische klasse en ouderen.
Er zijn echter ook verschillen tussen mensen in objectieve veiligheid. Voor sommige
mensen is de kans op slachtofferschap namelijk daadwerkelijk groter dan voor anderen.
Leeftijd, geslacht, etniciteit en huishoudinkomen blijken belangrijke voorspellers te zijn in
de kans om slachtoffer van criminaliteit te worden (Wittebrood, 2006). Zo is de kans om
slachtoffer te worden het grootst onder respectievelijk jongeren, (jonge) mannen,
allochtonen en alleenstaanden.
Positievere benadering
Wanneer er in de literatuur wordt gesproken over ‘veiligheid’ overheerst een negatieve
benadering van de term. Veiligheidsbeleving wordt doorgaans gemeten met behulp van
factoren zoals criminaliteit, overlast, verloederingen en eerdere slachtofferervaringen (De
Hart, 2002). Oppelaar en Wittebrood (2006) volgen deze negatieve invalshoek en hebben
het vooral over ‘onveiligheidsgevoelens’ en meten dit vervolgens met name door middel
van ‘angstgevoelens’. Zij maken een onderscheid tussen individuele veiligheid en
maatschappelijke veiligheid. Bij individuele veiligheid staat de persoonlijke situatie
centraal (iemand kan bijvoorbeeld bang zijn om slachtoffer te worden) en bij
maatschappelijke veiligheid gaat het om criminaliteit als maatschappelijk probleem.
Een negatieve benadering van veiligheid is volgens Boers e.a. (2008) echter te beperkt. Er
kan juist met positieve elementen, zoals bijvoorbeeld sociale cohesie, een meer uitgebreide
beschrijving worden gemaakt van veiligheid. Vanuit deze redenatie hebben Boers e.a.
(2008) een bruikbaar model gemaakt. Zij hebben als startpunt het model van
‘onveiligheidsgevoel’ van Oppelaar en Wittebrood (2006) genomen. Dit model verklaart de
veiligheidsbeleving van mensen via risicoperceptie met behulp van negatieve elementen. In
het aangepaste model zijn hier aan positieve elementen toegevoegd. Dit model wordt
getoond in figuur 2.2.
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Figuur 2.2

Veiligheidsbeleving model (Boers, Van Steden & Boutellier, 2008)
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Bij het bespreken van de negatieve factoren is het belangrijk om in ogenschouw te nemen
dat onderzoeksresultaten uitwijzen dat elk individu hier anders mee omgaat (Van den
Herrewegen, 2008). Volgens Van den Herrewegen (2008) is angst niet de enige en eerste
reactie van mensen op overlast en criminaliteit: het roept ook gevoelens op van
onverschilligheid, opstand, woede, frustratie, verontwaardiging, etc. In een kwalitatief
onderzoek naar alternatieve reacties op criminaliteit en overlast bij bewoners van stedelijke
buurten is vastgesteld dat de meerderheid zich veilig voelt, zelfs indien ze wonen in buurten
met hoge criminaliteitscijfers, illegale activiteiten en overlast (Carvalho & Lewis, 2003).
Het gevaar van deze problemen wordt niet ontkend door de respondenten, maar het vormt
een deel van de dagelijkse routine en het domineert hun leven niet. De aanwezigheid van
criminaliteit en overlast introduceert niet noodzakelijk meer onzekerheid dan andere
problemen in het leven, zoals bijvoorbeeld werkeloosheid. Deze dagelijkse confrontatie met
overlast en criminaliteit zorgt niet alleen voor gewenning, maar maakt voor bewoners ook
zichtbaar hoe deze gedragingen zich volgens een bepaald patroon in tijd en ruimte
verspreiden en hierdoor voorspelbaar en minder gevaarlijk worden.
De eerste positieve factor uit het artikel van Boers e.a. (2008) is sociale cohesie. Dit kan het
beste omschreven worden als de binding van burgers met hun buurtgenoten en de buurt.
Sociale cohesie hangt sterk samen met de vierde factor in het model: vertrouwen in de
buurt. Hier is eerder al dieper op in gegaan. Voor nu is het belangrijk om te weten dat hoe
hoger de sociale cohesie en het vertrouwen in de buurt, hoe hoger de veiligheidsbeleving is.
De tweede factor, zelfredzaamheid, houdt in dat men vertrouwen heeft in zichzelf om zo
om te gaan met angstige of onprettige situaties. Ofwel: zelf invloed uitoefenen op het wel
of niet slachtoffer worden. Tot slot is leefbaarheid een belangrijke factor. Als men het heeft
over leefbaarheid in woonwijken gaat het met name om de kwaliteit van woningen, de
lokale woonomgeving en sociale voorzieningen evenals het toekomstperspectief van de
buurt (Van Dijk, Flight en Oppenhuis, 2000). Dit kan effect hebben op
veiligheidsgevoelens wanneer de sociale en fysieke kenmerken van een buurt worden
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gezien als zorgwekkend en mogelijk bedreigend voor bewoners (Jackson, 2004). Sociale en
fysieke kenmerken van een buurt staan ook in relatie tot elkaar aangaande criminaliteit. Dit
komt expliciet naar voren in de ‘Broken Windows’ theorie (Wilson & Kelling, 1982). In
deze theorie wordt gesteld dat wanneer er in een straat veel ordeverstoring is, bijvoorbeeld
kapotte ramen, graffiti op muren en gebouwen of afval op straat, er meer criminaliteit zal
plaatsvinden in de straat. Keizer, Steg en Lindenberg (2008) hebben deze theorie getoetst
en hebben na een reeks van experimenten geconcludeerd dat wanneer bepaalde
normovertredende gedragingen meer voorkomen, dit een negatief effect heeft op de
naleving van andere normen en regels. Een normovertreding bevordert de overtreding van
andere normen en op die manier spreidt wanorde zich uit (Keizer e.a., 2008).

2.4

Fysieke kwaliteit woonomgeving

Het begrip 'fysieke kwaliteit van de woonomgeving' is een veelgebruikt instrument om
inzicht te krijgen in de leefsituatie en woonomgeving van mensen. Het omvat de mate
waarin voorzieningen aanwezig zijn, de woningdichtheid, de mate van fysieke verloedering
van een gebied en de mate waarin (geluids)hinder aanwezig is (Knol, 2005). In deze studie
zal de nadruk met betrekking tot de fysieke kwaliteit van de woonomgeving echter liggen
op de kenmerken van de woningen en overlast voor zover gerelateerd aan fysieke bronnen.
Deze kenmerken kunnen zowel objectief als subjectief zijn. Een objectief kenmerk is
bijvoorbeeld de menging van bouwperioden en woningtypen. Het oordeel van de bewoners
over voorzieningen in de buurt is subjectief. De overlast en verloedering in een buurt begint
vaak met aantasting van de fysieke buurt zelf: rommel in publieke ruimtes, vernieling,
graffiti. Verder kan er sprake zijn van geluidsoverlast en anderen vormen van hinder. Indien
deze teloorgang niet tijdig een halt toe wordt geroepen kan dit resulteren in een verdere
achteruitgang van de leefbaarheids- en veiligheidssituatie in de buurt (De Hart, 2002).
In verschillende publicaties is er een verband gelegd tussen de fysieke kwaliteit van de
woonomgeving enerzijds en sociale cohesie en veiligheid anderzijds. Wijken die worden
gekenmerkt door de aanwezigheid van veel vroeg naoorlogse, gehorige en slecht
geïsoleerde huurhuizen (meestal portiekwoningen) hebben vaker te maken met vormen van
overlast en verloedering (De Hart, 2002). Doordat de kwaliteit van de woningen niet meer
voldoet aan de huidige eisen zijn ze niet meer aantrekkelijk voor de doelgroep waarvoor ze
oorspronkelijk gebouwd zijn: jonge gezinnen met kinderen. In plaats daarvan trekken deze
relatief goedkope woningen voornamelijk alleenstaanden, eenoudergezinnen en randfiguren
uit de samenleving aan. Vooral deze laatste groep heeft vaak minder
verantwoordelijkheidsgevoel voor de buurt en minder binding met die buurt, wat er op den
duur toe kan leiden dat buurten in verval raken. Een ander kenmerk dat van invloed is op de
fysieke kwaliteit van de woonomgeving is de samenstelling van de woningvoorraad naar
verhouding van koop- en huurwoningen. Bewoners van koopwoningen worden
verondersteld een groter (financieel) belang te hebben bij een goed onderhouden, leefbare
omgeving dan bewoners van huurwoningen (Knol, 2005). Wijken bestaand uit
voornamelijk goedkope, sociale huurwoningen zullen dan ook met meer overlast en
verloedering te kampen hebben dan wijken die bestaan uit voornamelijk koopwoningen.

2.5

De relatie tussen sociale cohesie en veiligheid

Er zijn vele indicatoren die veiligheid weergeven: dreiging (overlast door bijvoorbeeld het
gedrag van jongeren of drugsdealers), criminaliteit, verloedering, milieuhinder. De laatste
twee aspecten sluiten aan bij de fysieke leefomgeving, maar de situatie kan het gevolg zijn
10
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van overlastgevend en crimineel gedrag. Veiligheid in de wijk of in de gemeente gaat
samen met de persoonlijke veiligheid. De persoonlijke veiligheid wordt gekenmerkt door
het slachtofferrisico en de onveiligheidsbeleving (Hart, 2002). Daarnaast gaat onveiligheid
vaak samen met verhoogde criminaliteit. Om dit alles verder uit te lichten volgt een aantal
inzichten.
Waar wijken beschikken over veel sociaal kapitaal zijn publieke ruimten schoner, de
mensen vriendelijker en de straten veiliger, aldus Putnam (2000). Sociaal kapitaal kan
omschreven worden als een hulpbron waarover een gemeenschap en/of een burger beschikt,
die men kan aanwenden om gemeenschappelijke of individuele doelstellingen te realiseren.
Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw is de sociale desorganisatietheorie ontwikkeld.
De kern van deze theorie is de veronderstelling dat in buurten met weinig sociale
samenhang de mechanismen van formele en informele sociale controle die de criminaliteit
in een buurt kunnen tegengaan, niet werken. Naarmate een gebied meer sociaal
gedesorganiseerd is, komt er meer criminaliteit voor.
Schuerman en Kobrin (1986) onderzochten welke factoren in de periode 1950 en 1970
bijdroegen aan de verloedering en aan het ontstaan van gebieden met veel criminaliteit in
Los Angeles. Factoren die daarbij een rol speelden waren het veranderen van het
woningaanbod (toename aantal huurwoningen), het verdwijnen van het bedrijfsleven uit de
buurt, demografische veranderingen die tot een lagere sociaaleconomische status van de
wijk leidden en uiterlijke tekenen van verval of verloedering van een wijk (Halsema, 1994).
In Nederland heeft Rovers (1997) gewezen op het proces dat een zwakke sociaaleconomische situatie (hoge werkloosheid en laag inkomen), een hoge migratie en een grote
etnische heterogeniteit de sociale cohesie doet afnemen.
Vele onderzoeken hebben duidelijk gemaakt dat gebieden waar veel sociale cohesie is,
lagere niveaus van misdaad hebben. Sampson en Groves (1989) stelden vast dat het niveau
van uiteenlopende vormen van criminaliteit in een gemeenschap gerelateerd is aan de
sociale relaties die de inwoners met elkaar onderhouden en hun participatie in lokale
commissies en verenigingen. Buren of gemeenschappen met weinig sociale netwerken, een
geringe sociale controle en een lage participatiegraad in maatschappelijke organisaties
worden gekenmerkt door een naar verhouding hoge mate van criminaliteit.
De Hart (2002) geeft aan dat in buurten met veel sociale cohesie het percentage slachtoffers
van criminaliteit in de eigen buurt geringer is. Er kan dus gesteld worden dat deze buurten
met veel sociale cohesie veiliger zijn. Onderzoek van De Hart (2002) laat ook zien dat de
buurten met de laagste fysieke kwaliteit, en dus met de laagste scores op de beleving van de
buurt, bewoners hebben met weinig verantwoordelijkheidsgevoel en gehechtheid aan de
buurt. In deze buurten is het grootste slachtofferrisico en de hoogste onveiligheidsbeleving.
Met de fysieke kwaliteit van de buurt wordt hier de mate van verloedering bedoeld.

2.6

Het effect van maatregelen op veiligheid en leefbaarheid

Om de samenleving veiliger te maken zet de overheid allerlei maatregelen in. Om de
sociale veiligheid te vergroten worden uiteenlopende maatregelen ingezet, variërend van
meer politie op straat, het invoeren van cameratoezicht en het aanpassen van de
straatverlichting tot de opvang en begeleiding van risicojongeren en het opleggen van
zwaardere sancties (Wittebrood & Van Beem, 2004). Veel van deze maatregelen zijn
preventief van aard.
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Er is echter weinig bekend over het effect van dergelijke maatregelen. Wittebrood en Van
Beem hebben in een studie uit 2004 alle evaluaties van gelegenheidsbeperkende
maatregelen in Nederland verzameld. Hierbij hebben ze een poging gedaan om uit te
zoeken van welke maatregelen kan worden aangetoond of deze wel of niet werken om de
objectieve of subjectieve sociale veiligheid te vergroten. De conclusies die hieruit kunnen
worden getrokken zijn slechts beperkt. Toch kunnen op basis van enkele uitgevoerde
Nederlandse effectevaluaties (aangevuld met resultaten uit andere landen) wel enkele
conclusies worden geformuleerd. De inzet van functioneel toezicht in wooncomplexen
(zoals huismeesters) lijkt te werken om de veiligheid te vergroten. Of dit soort toezicht ook
werkt in andere domeinen, is niet bekend. Verder lijkt dat de inzet van formeel toezicht van
de politie met name effectief is wanneer deze is geconcentreerd op bepaalde risicoplekken
of risicovolle tijdstippen. Dit blijkt echter vooral uit onderzoek uit de Verenigde Staten.
Daarnaast lijkt ‘natuurlijk’ toezicht, zoals het verbeteren van straatverlichting, effectief te
zijn om de veiligheid te vergroten en de criminaliteit terug te dringen.
In een wijk spelen zowel professionals (zoals politie, woningbouwcorporaties en
beleidsmakers) als bewoners een grote rol in het aanpakken van problemen. Vooral
communicatie en vertrouwen tussen de betrokken partijen is hierin belangrijk. Personele
wisselingen onder de professionals kunnen een schadelijke werking hebben op de
samenwerking. Het is belangrijk dat een bewoner weet met wie hij te maken heeft en dat hij
op deze persoon kan vertrouwen (Van Marissing, 2008).
Volgens Van Stokkom en Toenders (2009) duiken er voortdurend twee problemen op
wanneer het in de literatuur gaat om het aanpakken van problemen in wijken. Ten eerste
blijkt het moeilijk om mensen uit etnische groepen bij deze aanpak te betrekken, aangezien
zij vaak in het relatieve isolement van het eigen sociale netwerk verkeren. Een rol hierbij
ligt bij het feit dat bestaande bewonersorganisaties relatief vaak gesloten zijn. Participatie in
bewonersorganisaties beperkt zich tot een kleine groep van (relatief oudere) bewoners die
weinig openstaat voor nieuwe kansen en vooral naar het verleden kijkt. Ten tweede brengen
tijdelijke projecten risico’s met zich mee. Er is vaak een gebrek aan afstemming tussen al
deze projecten. Bewoners kunnen gefrustreerd raken wanneer de ondersteuning plotseling
wegvalt en de betreffende professionals worden weggehaald. Bovendien is dit niet
bevorderlijk voor het vertrouwen in de overheid.
Of bewoners actief meedenken over het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in hun
buurt hangt af van verschillende factoren. Bewoners moeten ten eerste over
communicatieve vaardigheden beschikken om toegang te krijgen tot relevante netwerken.
Sekse, klasse en etniciteit kunnen hierbij belemmerende factoren zijn. Vrouwen,
lageropgeleiden en etnische minderheden moeten daarnaast over een hogere drempel heen
om actief te worden (Van Stokkom & Toenders, 2009). Om mee te kunnen denken en mee
te kunnen beslissen over hun buurt moeten bewoners bovendien over kennis beschikken.
Een bewoner kan immers pas een probleem melden bij een wijkmanager, wanneer hij of zij
weet dat er een wijkmanager is. Volgens Van Marissing (2008) spelen professionals hierbij
een grote rol. Het activeren van bewoners in kwetsbare buurten zou namelijk alleen
mogelijk zijn wanneer professionals een initiërende en stimulerende rol spelen. Hun
daadkracht en goede stijl van communiceren bepaalt of burgers zelf ook actief worden.
Omgang met doortastende professionals vergroot ook de bereidheid van bewoners om hulp
in te schakelen en incidenten te melden en om zelf mensen aan te spreken op hinderlijk
gedrag.
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2.7

Algemene problematiek Oosterparkwijk

Ondanks dat de Oosterparkwijk niet is gekwalificeerd als een Vogelaarwijk, ook wel
aandachtswijk genoemd, deelt deze wijk toch voor een groot deel de bijbehorende
problematiek van een Vogelaarwijk. Er kan gesteld worden dat zelfs met de juiste
selectiecriteria een rangorde van wijken moeilijk valt op te maken (Steenbeek, 2009).
Evenals in de Vogelaarwijken De Hoogte en de Indische Buurt blijkt uit gemeentelijke
veiligheidsrapportages dat de veiligheidssituatie in de Oosterparkwijk is achtergebleven in
vergelijking met de andere wijken in de gemeente Groningen (Snippe e.a., 2009). In deze
paragraaf wordt ingegaan op de onderliggende oorzaken van de problemen die in
aandachtswijken, waaronder de Oosterparkwijk, spelen.
Vernieling, overlast en vervuiling vormen vaak een concrete en directe aanleiding om in te
grijpen in een wijk. Een deel van de bewoners heeft vaak te kampen met persoonlijke
problemen zoals werkloosheid, armoede, spanningen binnen het gezin of verslaving. Niet
zelden spelen deze problemen in combinatie met elkaar. Doordat deze bewoners zo
verwikkeld zijn in hun eigen problemen blijft er vaak minder aandacht over voor het
collectief, de omwonenden en de publieke ruimte (Kullberg, 2009).
Een andere oorzaak is te vinden in de grote sociaal-culturele diversiteit van de bewoners.
Autochtone buurtbewoners en allochtone buurtbewoners, waaronder soms tijdelijke
immigranten, moeten elkaar zien te verstaan. Een deel van de bewoners is hier echter niet
toe in staat. Deze taalproblemen en vooroordelen staan een soepele communicatie in de
weg. De geringe communicatie heeft op zijn beurt weer een belemmerende werking op de
ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid van de allochtonen en houdt hierdoor de
vooroordelen over en weer in stand (Gijsberts & Dagevos, 2005). Deze sociaal culturele
diversiteit en de sociaaleconomische achterstand van veel bewoners hinderen de
zogenaamde collectieve zelfredzaamheid (Sampson e.a., 1997). Dit heeft tot gevolg dat er
weinig sociaal kapitaal is en de sociale controle laag is. De mogelijkheden binnen een wijk
om de interne problemen zelf op te lossen zijn door het ontbreken van informele controle
beperkt. De problemen stapelen zich vervolgens op. Er is in achterstandswijken vaak sprake
van te weinig sociale cohesie in de vorm van een gedeelde identiteit en een te sterke
cohesie binnen het eigen netwerk van lotgenoten en familie (Kullberg, 2009). Het
ontbreken van de gewenste cohesie draagt in sterke mate bij aan gevoelens van onvrede met
de woonomgeving, nog meer dan fysieke wijkkenmerken dat doen. De fysieke omgeving
en dan met name de adressendichtheid is wel van grote invloed op de feitelijke
criminaliteit. Vaak gaat het in deze wijken om kleine, oudere, gehorige etage- of
portiekwoningen met weinig private buitenruimte, wat ook geldt voor de Oosterparkwijk.
Deze grotere dichtheid van adressen biedt potentiële daders namelijk meer kansen.
Deze en andere problemen bezorgen achterstandswijken een slechte reputatie. Dit blijkt
onder meer uit lagere vastgoedwaarden per vierkante meter en uit kortere wachttijden voor
sociale huurwoningen in die wijk (Visser & Van Dam, 2006). De eerder geschetste
problemen in de wijk en het grote aanbod van eenvoudige sociale huurwoningen hebben tot
gevolg dat er sprake is van negatieve rekrutering van bewoners. Mensen met een
sociaaleconomische achterstand kiezen er noodgedwongen voor om in de wijk te gaan
wonen of worden in de wijk geplaatst omdat woonruimte elders in de stad voor hen
onbereikbaar is. Ook kan deze keuze door mensen met onder meer verslavingsproblemen
bewust worden gemaakt. In een wijk waar de leefbaarheids- en veiligheidssituatie
achterblijft, valt afwijkend gedrag immers minder op en is het makkelijker om de
verslavingsdrang te bevredigen.
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Lagere vastgoedwaarden bieden aan de andere kant mogelijkheden voor 'kansrijke' starters
zoals studenten en hoger opgeleide nieuwkomers op de woningmarkt. Zij kunnen voor een
positieve stimulans zorgen in de wijk. Geconfronteerd met een gebrekkige leefbaarheidsen veiligheidssituatie in hun wijk zullen ze echter eerder geneigd zijn te verhuizen wanneer
hun situatie dat toelaat dan te investeren in het verbeteren van de wijk. Dit heeft tot gevolg
dat er een toenemende concentratie van mensen met complexe problemen ontstaat die de
draagkracht van een wijk of straat vaak te boven gaat. Deze opeenstapeling van complexe
problemen heeft extra negatieve effecten tot gevolg. Het geheel is in dit geval meer dan de
som der delen (Musterd & Ostendorf, 2009).

2.8

Wijkbeschrijving

De Oosterparkwijk, gelegen ten oosten van de binnenstad Groningen, is ontstaan in 1925.
De wijk wordt gekenmerkt door de nabijheid van het stadcentrum, uitstekende
groenvoorzieningen en woningen met overwegend lage huren. De Oosterparkwijk bestaat
uit de volgende vier buurten: de Florabuurt, de Bloemenbuurt, de Gorechtbuurt en de
Vogelbuurt. De bouwwijze is, met uitzondering van de Bloemenbuurt, in principe voor het
hele woongebied hetzelfde. De Bloemenbuurt wordt beschouwd als gebied met bijzondere
stedenbouwkundige waarden. Het stedenbouwkundige concept van de buurt is gebaseerd
op de formele aspecten van de vroeg twintigste-eeuwse traditie van de Tuinstadbeweging.
Deze bestaat uit open lage bebouwing, omringd door iets hogere, gesloten bebouwing.
Het centrum van de buurt wordt gevormd door het zogenaamde “Blauwe Dorp”, dit
complex bestaat uit 176 woningen. De kern van het complex wordt gevormd door een open
rechthoekig plein van circa 45 x 60 meter dat is afgezet met populieren. Aan weerskanten
hiervan staan vier gebouwen met elk vier woningen onder één kap (rug-aan-rugwoningen).
Deze woningen staan gegroepeerd vrij in het groen en worden omringd door tuintjes. Hun
architectonische vormgeving en plattegronden zijn ontleend aan de tuinbouw. In de
volksmond worden ze dan ook “de boerderijtjes” genoemd. Door de boerderijtjes heeft dit
complex een besloten, dorps karakter.
Het grootste gedeelte van de wijk heeft echter een meer stedelijk karakter. De buurten zijn
aan de randen bebouwd met beneden- en bovenwoningen, terwijl hier en daar blokken
eengezinswoningen staan. Ondanks dat er duidelijk onderscheid tussen de verschillende
buurten bestaat, is er toch sprake van een overal samenhang tussen stedenbouw,
architectuur en openbare ruimte. Hierdoor heeft de wijk ten opzichte van de rest van de stad
een eigen structuur (Bestemmingsplan Oosterparkwijk, 2000)
In de Oosterparkwijk wonen bijna 11.000 mensen in een ongeveer 6.000 woningen. Het
gros van de woningen is qua oppervlakte zeer klein, waardoor ook de gemiddelde
woonlasten laag liggen. Bijna 70% bestaat uit boven-, beneden- en portiekwoningen. In
totaal behoort 64% van de woningen tot corporatief bezit (voornamelijk Nijestee). Deze
woningen zijn veelal bedoeld voor huurders met een inkomen op het sociale minimum. Het
gevolg hiervan is dat voornamelijk alleenstaande uitkeringsgerechtigden en studenten de
vrijgekomen woonruimte in de wijk bezetten. De wijk kent hierdoor nauwelijks mensen
met een hoger inkomen. De grootste groep bewoners is tussen de 25 en 34 jaar, deze zijn
vaak alleenstaand (Woningmarkt Monitor Groningen, 2007). Verder ligt het percentage
niet-westerse allochtonen met 11% rond het stedelijk gemiddelde (Gemeente Groningen,
Statistisch Jaarboek, 2009).
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In dit rapport zal een deel van de Oosterparkwijk onderzocht worden, namelijk Fuchsiahof,
Irislaan, J. Baart de la Faillestraat, Stokroosplein, Vinkenstraat en Zonnebloemstraat (zie
figuren 2.3 en 2.4) Deze straten hebben wij, de studenten en Intraval, in overleg met de
gemeente Groningen uitgekozen.
Figuur 2.3

Deel van de Oosterparkwijk, de zes straten die onderzocht worden.

1

2
3
4
1= Vinkenstraat
2= Baart de la Faillestraat
3= Irislaan
4= Omgeving Stokroosplein

Figuur 2.4

Zie figuur 2.4 voor
uitvergroting.

Omgeving Stokroosplein, bestaande uit; Fuchsiahof, Stokroosplein en
Zonnebloemstraat.

1= Zonnebloemstraat
2= Fuchsiahof
3= Stokroosplein

1
3
2
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3.

METHODEN

Er is onderzoek gedaan waarbij op systematische wijze vragen zijn gesteld aan een
middelgroot aantal respondenten middels een vragenlijst. Voor het afnemen van de
vragenlijst is vooraf een brief gestuurd waarin uitleg wordt gegeven en het doel van het
onderzoek wordt vermeld. Hiermee is geprobeerd de non-respons te beperken. In dit
hoofdstuk wordt het verloop van het onderzoek beschreven en de achtergrondkenmerken
van de respondenten uit de zes straten besproken.
3.1

Verloop onderzoek

Van de 600 beschikbare adressen zijn er bij 473 brieven afgeleverd. Bij deze adressen is
aangebeld voor het afnemen van een enquête. Bij 214 adressen werd ondanks herhaaldelijk
aanbellen niet open gedaan. Van de overgebleven 259 adressen is 54 keer geweigerd mee te
werken aan de enquête. Uiteindelijk zijn 205 huishoudens bereid geweest mee te werken
aan het onderzoek. Van deze respondenten was de gemiddelde leeftijd 37 jaar. De respons
bestond voor 50,7% uit mannen en 49,3% uit vrouwen.
In de periode van 25 maart tot en met 23 april 2010 zijn de vragenlijsten afgenomen. De
duur van het afnemen van een vragenlijst varieerde van twintig minuten tot een uur. De
vragenlijst is gebruikt om uiteenlopende onderzoeksvragen te onderzoeken. Voorafgaand
was een aantal doelen gesteld: in welke mate er sprake is van overlast en criminaliteit in de
zes straten, op welke wijze de bewoners betrokken zijn bij het vergroten van de
leefbaarheid van de buurt, welke beleidsmatig te beïnvloeden processen en mechanismen
voor het verbeteren van de leefbaarheid spelen er in deze straten, welke maatregelen
volgens de bewoners de leefbaarheid en veiligheid verbeteren en welke maatregelen de
leefbaarheid en veiligheid van de buurt verder verbeteren. Bij de vragen over het laatste
doel was het in de vragenlijst mogelijk aan te geven of de bewoner actief wil deelnemen
aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de straat. Indien een bewoner hier
aan wil deelnemen zijn de contactgegevens genoteerd, zodat de gemeente Groningen
contact kan opnemen met deze bewoner. De vragenlijst is opgedeeld in vijf verschillende
delen: sociale cohesie, leefomgeving, veiligheid, maatregelen en achtergrondkenmerken.
Om de sociale cohesie te meten is gebruik gemaakt van één schaal die aan de hand van tien
items is samengesteld (Frieling, 2008). Hierin wordt onder andere gevraagd naar de
betrokkenheid en contact met de bewoners in de straat en wordt gevraagd of er wel eens
straatfeesten worden georganiseerd. Daarnaast is er gevraagd of de bewoners hulp of advies
krijgen van de bewoners in de straat. Ook zijn er twee vragen toegevoegd die vragen naar
de hulp bij praktische problemen en het krijgen van goede raad of advies van buren. Aan de
hand van deze items is de mate waarin deze individuen samenwerken in het creëren van
welzijn, de mate van onderlinge solidariteit en de gevoelens van betrokkenheid gemeten.
Vragen met betrekking tot de straatfeesten zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze
niets te maken had met de schaal om sociale cohesie te meten. Ook zijn de nieuw
toegevoegde vragen uiteindelijk achterwege gelaten, omdat deze in de vorige nulmeting
ook niet zijn gebruikt.
Elke vraag heeft vijf antwoordcategorieën. Hierdoor loopt de schaal van 7 tot 35. Dit is
gedeeld door 7, zodat een schaal van 1 tot 5 ontstaat. De schaal heeft een Cronbachs Alpha
van 0,74. Om deze schaal voor sociale cohesie te kunnen vergelijken met die van de
Methoden
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nulmeting in De Hoogte en de Indische Buurt (Oude Groeninger e.a., 2009), hebben we
moeten coderen van een vijfpuntsschaal naar een tienpuntsschaal. Hiervoor gebruiken we
de statistische formule: y=0,3214x – 1,25. Y is hierbij de nieuwe score en X de score uit de
vijfpuntsschaal.
De leefbaarheid van de verschillende straten is gemeten aan de hand van vragen gebaseerd
op het onderzoek in de Korregwegwijk en De Hoogte (Oude Groeniger e.a, 2009). In dit
onderzoek zijn deze vragen overgenomen. Respondenten is gevraagd hun woning en
leefomgeving een cijfer van één tot tien te geven. Wanneer deze met een onvoldoende
wordt beantwoord, wordt er gevraagd naar de reden van de onvoldoende. Om deze
resultaten in dit rapport te vergelijken met de vorige nulmeting (Oude Groeniger e.a, 2009)
is gebruik gemaakt van een t-toets waarbij de gemeten waarde uit het rapport van de
Vogelaarwijken (2009) als vergelijkingswaarde is meegenomen.
De vragen die veiligheid meten komen uit dezelfde nulmeting in De Hoogte en de Indische
Buurt. Allereerst zijn er een aantal vragen verwerkt in een schaal. Deze vragen gaan over de
veiligheidsbeleving van de bewoners. Er zijn frequentietabellen gemaakt van twee vragen
die gaan over vervelende voorvallen en misdrijven in de straat. Vragen over de veiligheid
worden eveneens vergeleken met de voorgaande nulmeting.

3.2

Achtergrondkenmerken

Ter verduidelijking van de resultaten worden nu eerst zeven kruistabellen gepresenteerd
met daarin een overzicht van de verdeling van de achtergrondkenmerken van de bewoners
per straat.
Burgerlijke status
In tabel 3.1 is de burgerlijke status naar straat weergegeven. Uit de resultaten blijkt 67%
van de respondenten aangeeft alleenstaand te zijn. Dit percentage is in alle straten ruim
boven de 60%. Onder de categorie “Anders” vallen respondenten die nog bij hun ouders of
met anderen in een huis wonen (dit kunnen studenten zijn). Straten verschillen onderling
niet significant van elkaar.
Tabel 3.1 Burgerlijke status naar straat
Straat

Getrouwd

Samenwonend Alleenstaand

Anders

N

Baart de la Faillestraat

4%

16%

72%

8%

51

Vinkenstraat

17%

13%

62%

8%

53

Irislaan

2%

25%

65%

8%

48

Omgeving Stokroosplein

6%

21%

68%

5%

53

7%

19%

67%

7%

205

Totaal

Chi2-analyse, F(9)=12,6 , p=0,18

Hoofdbezigheid
Tabel 3.2 laat de hoofdbezigheid van de bewoners naar straat zien. 56% Van de
respondenten heeft betaalde werkzaamheden, 17% is student of scholier, 16% is werkloos
of heeft een uitkering. Verder is 7% huisvrouw en is 4% gepensioneerd. Wat opvalt is dat
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in de Zonnebloemstraat, het Stokroosplein en de Fuchsiahof 23% van de bewoners
werkloos is of een uitkering heeft. Ruim een kwart van de respondenten in de Baart de la
Faillestraat is scholier of student. Omgeving Stokroosplein en de Baart de la Faillestraat
verschillen onderling significant van elkaar.
Tabel 3.2 Hoofdbezigheid naar straat
Straat

Betaalde
Huisvrouw
werkzaamheden

Student/
scholier

Werkloos/
AWW/WAO

Gepensioneerd

N

27%

8%

2%

51

Baart de la
Faillestraat

63%

Vinkenstraat

57%

2%

11%

20%

10%

53

Irislaan

50%

13%

25%

10%

2%

48

Omgeving
Stokroosplein

53%

15%

7%

23%

2%

53

56%

7%

17%

16%

4%

205

Totaal

-

Chi2-analyse, F(12)=32,6 , p<0,001

Woonduur
In tabel 3.3 is de woonduur naar straat weergegeven. Wat opvalt is dat in de
Zonnebloemstraat, het Stokroosplein en de Fuchsiahof 42% van de respondenten al langer
dan 10 jaar in de straat woont. Verder is te zien dat 38% van de respondenten in de Irislaan
minder dan 2 jaar in de straat woont. Verder is de woonduur van de bewoners naar straat
evenredig verdeeld en vallen er tussen de straten geen significante verschillen op.
Tabel 3.3 Woonduur naar straat
Straat

<2 jaar

2 tot 5 jaar

10> jaar

N

Baart de la Faillestraat

29%

47%

24%

51

Vinkenstraat

30%

40%

30%

53

Irislaan

38%

37%

25%

48

Omgeving Stokroosplein

15%

43%

42%

53

28%

42%

30%

205

Totaal
Chi2-analyse, F(6)=16,0 , p=0,07

Leeftijdsgroepen
In tabel 3.5 zijn de bewoners naar leeftijdsgroepen per straat weergegeven. 63% van alle
respondenten geeft aan tussen de 26 en 50 jaar oud te zijn. We zien over alle straten een
gelijkmatig verspreide leeftijd. In de Baart de la Faillestraat is slechts 8% van de
respondenten 51 jaar of ouder. Omgeving Stokroosplein en de Baart de la Faillestraat
verschillen onderling significant van elkaar.
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Tabel 3.5 Leeftijdsgroepen naar straat
Straat

18-25 jaar

26-50 jaar

51> jaar

N

Baart de la Faillestraat

27%

65%

8%

51

Vinkenstraat

11%

68%

21%

53

Irislaan

23%

62%

15%

28

Omgeving Stokroosplein

8%

58%

34%

52

17%

63,00%

20%

204

Totaal
2

Chi -analyse, F(6)=18,5 , p<0,05

Thuiswonende kinderen
In tabel 6.3 is te zien welke respondenten er wel en geen thuiswonende kinderen hebben. In
de Baart de la Faillestraat heeft 6% thuiswonende kinderen. In de Irislaan is dit 17%.
Onderling verschillen de straten met betrekking tot het hebben van thuiswonende kinderen
niet significant.
Tabel 3.6 Wel/geen thuiswonende kinderen naar straat
Geen thuiswonende
kinderen

Wel thuiswonende
kinderen

N

Baart de la Faillestraat

94%

6%

51

Vinkenstraat

87%

13%

53

Irislaan

83%

17%

48

Omgeving Stokroosplein

85%

15%

53

87%

13%

205

Straat

Totaal
Chi2-analyse, F(3)=3,1 , p=0,38

Etniciteit
Tabel 3.7 geeft een overzicht van de etniciteit van de respondenten. De meeste
respondenten zijn van Nederlandse afkomst (89%). In de Irislaan is de etnische
heterogeniteit het grootst. Hier is 21% van de respondenten van niet Nederlandse afkomst.
De verschillende etniciteiten verschillen per straat niet significant van elkaar.
Tabel 3.7 Etniciteiten naar straat
Straat

Nederlandse

Surinaamse Antilliaanse

Indonesische

Overig
Europees

Anders

N

Baart de la
Faillestraat

92%

-

-

-

4%

2%

51

Vinkenstraat

91%

-

2%

-

4%

4%

53

Irislaan

79%

4%

2%

2%

6%

6%

48

Omgeving
Stokroosplein

94%

4%

-

-

-

2%

53

89%

2%

1%

1%

3%

3%

205

Totaal
2

Chi -analyse, F(15)=18,1 , p=0,50
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4.

SOCIALE COHESIE

In

dit hoofdstuk worden de resultaten over sociale cohesie besproken. Er is gebruik
gemaakt van eenweg variantie-analyses. Om aan te geven welke groepen significant van
elkaar verschillen in gemiddelde, hebben ze verschillende superscripts (A verschilt van B).
Eerst zal de sociale cohesie worden uitgesplitst naar straat en naar achtergrondkenmerk.
Daarna zal de samenhang tussen sociale cohesie en leefbaarheid en veiligheid onderzocht
worden. Er zal afgesloten worden met een korte conclusie.

4.1

Resultaten sociale cohesie

Op de schaal van sociale cohesie kan van één tot tien worden gescoord. Uit tabel 4.1 blijkt
dat de straten laag scoren op de sociale cohesie met gemiddelden tussen 2,86 en 4,09. Dit
betekent dat er weinig tot zeer weinig contact plaatsvindt tussen buurtbewoners. De sociale
cohesie is het laagst in de Baart de la Faillestraat (2,86) en het hoogst in Omgeving
Stokroosplein (4,09).
Tabel 4.1 Gemiddelde sociale cohesie uiteengezet naar straat
Straat

Gemiddelde

Standaard deviatie

N

Baart de la Faillestraat

2,86B

1,52

51

Vinkenstraat

3,63AB

1,67

53

Irislaan

3,34

AB

1,88

48

Omgeving Stokroosplein

4,09A

1,86

53

Eenweg variantie-analyse, F(3,201)=4,54, p=0,004

Daarnaast is gekeken of groepen verschillen in sociale cohesie. Dit wordt gedaan aan de
hand van verschillende kenmerken. De resultaten van deze analyses worden weergegeven
in tabel 4.2 tot en met 4.6. Uit tabel 4.2 blijkt dat de meest voorkomende vormen van
burgerlijke staat, alleenstaanden en samenwonenden, niet van elkaar verschillen.
Tabel 4.2 Gemiddelde sociale cohesie uiteengezet naar burgelijke staat
Burgelijke staat

Gemiddelde

Standaard deviatie

N

Anders

3,89

2,24

15

Alleenstaand

3,35

1,81

137

Samenwonend

3,66

1,51

38

Getrouwd

3,98

1,59

15

Eenweg variantie-analyse, F(3,201)=1,04, p=0,374

Uit tabel 4.3 blijkt dat huisvrouwen de hoogste score op sociale cohesie hebben (5,07).
Huisvrouwen hebben een significant hogere sociale cohesie dan studenten en mensen met
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betaalde werkzaamheden. Werklozen en gepensioneerden wijken niet significant af van
huisvrouwen.
Tabel 4.3 Gemiddelde sociale cohesie uiteengezet naar hoofdbezigheid
Hoofdbezigheid

Gemiddelde

Standaard deviatie

N

Student/scholier
Betaalde werkzaamheden

3,01B
3,30B

2,18
1,70

34
113

Werkloos

3,87AB

2,08

30

Huisvrouw

5,07A

2,18

14

AB

1,37

8

Gepensioneerd

4,06

Eenweg variantie-analyse, F(5,199)=3,63, p=0,004

Uit tabel 4.4 blijkt dat de sociale cohesie van bewoners toeneemt naarmate ze langer
woonachtig zijn in de straat. De bewoners die langer dan 10 jaar in de straat wonen hebben
de hoogste sociale cohesie (4,42).
Tabel 4.4 Gemiddelde sociale cohesie uiteengezet naar woonduur
Woonduur

Gemiddelde

Standaard deviatie

N

<2 jaar
2 tot 5 jaar

2,90B
3,17B

1,60
1,61

57
58

5 tot 10 jaar

3,29B

1,65

28

A

1,81

62

10> jaar

4,42

Eenweg variantie-analyse, F(3,201)=9,634, p<0,001

In tabel 4.5 wordt het verschil tussen autochtonen (3,61) en allochtonen (2,52) uiteengezet.
Er zijn significante verschillen gevonden. Uit de nulmeting in de Indische Buurt en De
Hoogte (Oude Groeniger e.a., 2009) is er geen significant verschil gevonden tussen
autochtonen en allochtonen. Autochtone respondenten scoren hoger op sociale cohesie dan
allochtone respondenten.
Tabel 4.5 Gemiddelde sociale cohesie uiteengezet naar etniciteit
Autochtoon/Allochtoon

Gemiddelde

Standaard deviatie

N

Autochtoon

3,61

1,80

183

Allochtoon

2,52

1,30

22

T-toets verschil in gemiddelde (gelijke varianties), t(203)=3,53, p(2)=0,001

In tabel 4.6 wordt gekeken naar de leeftijd en de sociale cohesie. De leeftijdsgroep 18-25
jaar verschilt significant met beide andere leeftijdsgroepen. Deze leeftijdsgroep heeft een
significant lager gemiddelde dan de leeftijdsgroepen 26-50 jaar en 51 jaar en ouder.
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Tabel 4.6 Gemiddelde sociale cohesie uiteengezet naar leeftijdsgroepen
Leeftijdsgroepen

Gemiddelde

Standaard deviatie

N

18 – 25 jaar

2,66A

1,21

35

26 – 50 jaar

3,51

B

1,80

129

4,08

B

1,81

40

51 > jaar

Eenweg variantie-analyse, F(2,201)=6,472, p=0,002

Uit de analyses blijkt dat er geen significant verschil in sociale cohesie zit tussen mannen
en vrouwen. Hetzelfde geldt voor opleidingsniveau. Het verschil in sociale cohesie tussen
huurwoningen en koopwoningen is lastig te meten, dit omdat het aantal koopwoningen (5)
zeer laag is.
Tabel 4.7 laat een regressieanalyse voor sociale cohesie zien. Uit de tabel blijkt dat het
hebben van thuiswonende kinderen, meer dan tien jaar woonachtig zijn in de straat,
huisvrouw zijn en allochtoon zijn de significante verklarende achtergrondkenmerken van
sociale cohesie zijn. Het hebben van thuiswonende kinderen zorgt voor een positieve relatie
met sociale cohesie. Dit betekent dat wanneer bewoners thuiswonende kinderen hebben, zij
een hogere sociale cohesie hebben. Langer dan tien jaar woonachtig zijn in de straat heeft
ook een positieve relatie met sociale cohesie. Ook huisvrouwen hebben een hogere sociale
cohesie in de straat. De helft van de huisvrouwen heeft thuiswonende kinderen. Allochtoon
zijn heeft een negatief verband met sociale cohesie. Mensen van niet-Nederlandse afkomst
scoren lager op sociale cohesie.
Tabel 4.7 Regressieanalyse van de relatie van achtergrondkenmerken met sociale cohesie
Model

b

ß

t-score

Constante

2,75

Thuiswonende kinderen

0,86

0,16

2,36*

Langer dan 10 jaar
woonachtig

1,21

0,31

4,51**

Huisvrouw

0,94

0,13

1,93*

Student

0,10

0,02

0,30

Werkloos

0,52

0,10

1,57

Gepensioneerd

0,40

0,05

0,66

Allochtoon

–1,17

–,06

–,85*

R²=0,19; R²adj=0,15; *p < ,05; **p < ,01

Om te meten of de sociale cohesie hoger wordt bij verschillende aspecten van de
leefomgeving zijn de correlaties van de verschillende aspecten van leefbaarheid en de
veiligheid. Deze resultaten zijn te zien in tabel 4.8. Uit deze tabel blijkt dat er geen
significante correlaties zijn tussen sociale cohesie en deze factoren. Hoogstwaarschijnlijk is
dit het geval omdat de scores op sociale cohesie laag zijn, en men aangeeft toch tevreden te
zijn over de eigen woning en de veiligheid een redelijk rapportcijfer geeft.
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Tabel 4.8 Correlaties tussen sociale cohesie en verschillende factoren
Sociale cohesie
Tevredenheid over woning

,01

Verhuismobiliteit

–,09

Veiligheid

,03

*p < 0,05 (tweezijdig), N=204

4.2

Conclusie
•
•
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Uit de regressieanalyse blijkt dat langer dan tien jaar woonachtig zijn in de straat,
het hebben van thuiswonende kinderen, als hoofdbezigheid huisvrouw zijn en
allochtoon zijn samenhangen met sociale cohesie.
Sociale cohesie in de Oosterparkwijk hangt niet samen met tevredenheid over de
woning, verhuismobiliteit en veiligheid.

Kleurrijke volksbuurten 2010

5.

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID

In dit hoofdstuk komen de resultaten van de analyses van leefbaarheid en veiligheid aan
bod. De bewoners hebben een rapportcijfer gegeven aan hun eigen woning en aan de
veiligheid in hun straat. Deze worden eerst besproken, samen met de vraag of men van plan
is om te gaan verhuizen. Daarna wordt er gekeken naar de onveiligheidsbeleving van de
bewoners in de zes straten. Vervolgens worden vervelende voorvallen en misdrijven die in
de straten voorkomen beschreven en tot slot zal worden ingegaan op het slachtofferschap
van de bewoners. Ook in dit hoofdstuk worden de cijfers vergeleken het gemiddelde van de
gehele Oosterparkwijk uit 2008 en het stadsgemiddelde uit 2008.

5.1

Resultaten leefbaarheid

De resultaten van de vraag: Als u uw woning een rapportcijfer van 1 t/m 10 zou moeten
geven, welk cijfer geeft u dan? worden weergegeven in tabel 5.1. De bewoners van de Baart
de la Faillestraat geven gemiddeld het hoogste cijfer (7,18) en de bewoners van de
Vinkenstraat geven gemiddeld het laagste cijfer (6,49). Gemiddeld geven bewoners van de
zes straten hun woning ongeveer een 6,9. Er zijn geen significante verschillen gevonden
tussen de straten. Wanneer we de cijfers vergelijken met het gemiddelde van de gehele
Oosterparkwijk en het stedelijk gemiddelde uit 2008 is het gemiddelde uit de onderzochte
straten uit de Oosterparkwijk beduidend lager. Het gemiddelde van de kwaliteit van de
woning van de gehele Oosterparkwijk is 7,4 en het stadsgemiddelde is 7,5.
Tabel 5.1 Als u uw woning een rapportcijfer van 1 t/m 10 zou moeten geven, welk cijfer geeft dan?
Standaard
Straat
Gemiddelde
Minimum
Maximum
N
deviatie
Baart de la Faillestraat

7,18

1,01

4

9

51

Vinkenstraat

6,49

1,51

1

9

53

Irislaan

6,90

1,15

5

10

48

Omgeving Stokroosplein

6,98

1,67

2

10

53

6,88

1,39

1

10

205

Totaal

Eenweg variantie-analyse, F(3,201)=2,32, p=0,08

In tabel 5.2 wordt besproken wat de reden is van het geven van een onvoldoende voor een
woning. Er is een redelijk aantal bewoners (19%) die een onvoldoende heeft gegeven
(N=38). Er staan alleen de totaalcijfers in de tabel, in plaats van per straat. De redenen voor
het geven van een onvoldoende zijn redelijk gelijk verdeeld. De voornaamste reden voor
het geven van een onvoldoende is dat de woning koud/tochtig is (31%). Verder worden de
redenen ‘te klein’ en ‘te gehorig’ als belangrijke redenen aangegeven. Slechts een enkeling
geeft aan dat hoge onderhoudskosten de reden is voor het geven van een onvoldoende.
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Tabel 5.2 Wat is de reden voor het geven van een onvoldoende?
Te klein

Te gehorig

Te duur

Koud/
tochtig

vochtig

Hoge
Onderhoudskosten

N

18%

24%

6%

31%

18%

3%

38

Totaal

In tabel 5.3 is te zien of bewoners beslist van plan zijn om te gaan verhuizen. De
percentages zijn hier redelijk hoog, met als gemiddelde 32%. Vooral in de Baart de la
Faillestraat zijn veel bewoners die binnen twee jaar willen verhuizen (41%). In de
omgeving Stokroosplein is het percentage het laagst (20%), maar vooralsnog redelijk hoog.
Bovendien is het percentage van twijfelende bewoners daar het hoogst (35%).
Tabel 5.3 Bent u van plan om binnen twee jaar te verhuizen?
Wil wel,
Al nieuwe
Straat
Beslist niet Misschien maar kan Beslist wel
woonruimte
niet

Geen idee

N

Baart de la
Faillestraat

37%

14%

2%

41%

4%

2%

51

Vinkenstraat

49%

17%

-

32%

-

2%

53

Irislaan

50%

15%

-

33%

-

2%

48

Omgeving
Stokroosplein

37%

35%

6%

20%

-

2%

51

43%

20%

2%

32%

1%

2%

203

Totaal

Wanneer de bewoners hebben aangegeven (misschien) te willen verhuizen, is er vervolgens
gevraagd naar de reden van de mogelijke verhuizing. Deze redenen staan in tabel 5.4. De
voornaamste verhuisreden die bewoners geven is dat de woning te klein is (32%). 29%
heeft een andere reden aangegeven. Deze bewoners hebben gezegd dat ze vanwege hun
hoge leeftijd verhuizen (bijvoorbeeld naar een benedenwoning of een verzorgingstehuis) of
dat er iets structureel mis is aan hun woning (bijvoorbeeld schimmel). Ook werk/studie is
aangedragen als belangrijke verhuisreden voor de bewoners (19%).
Tabel 5.4 Wat is voor de belangrijkste reden om te gaan verhuizen?
Werk/
GezondSlecht
Huidige
Te klein
studie
heid
onderhoud woonbuurt
Totaal

5.2

19%

5%

32%

5%

8%

Buren

Anders

N

2%

29%

111

Resultaten veiligheid

De bewoners is gevraagd een rapportcijfer te geven van de veiligheid in de straat, van 1 tot
en met 10. De gemiddelden hiervan zijn te zien in tabel 5.5. Het verschil is niet groot tussen
de straten. Er zijn dan ook geen significante verschillen gevonden tussen de gemiddelde
rapportcijfers. De rapportcijfers zijn bovendien redelijk hoog: gemiddeld een 7,05. Hieruit
zou je kunnen concluderen dat de bewoners hun straat als redelijk veilig beschouwen.
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Tabel 5.5 Welk cijfer geeft u aan veiligheid in uw straat van 1 t/m 10?
Standaard
Straat
Gemiddelde
Minimum
Maximum
deviatie

N

Baart de la
Faillestraat

7,16

1,10

3

9

51

Vinkenstraat

6,98

1,09

4

10

52

Irislaan

6,96

1,01

5

9

48

Omgeving
Stokroosplein

7,11

1,31

3

10

53

7,05

1,13

3

10

204

Totaal

Eenweg variantie-analyse, F(3,200)=,37, p=0,77

Het onveiligheidsgevoel is gemeten aan de hand van een schaal. Hieronder, in tabel 5.6,
staan de variabelen die zijn gebruikt voor de schaal met de bijbehorende gemiddelden,
genomen over alle straten in totaal. Bij de subjectieve onveiligheid hoort ook de vraag of
zich men überhaupt wel eens onveilig voelt. 24% van de respondenten geeft aan zich wel
eens onveilig te voelen in zijn of haar straat.. Er zijn tussen de straten onderling geen
significante verschillen gevonden in de resultaten op deze vragen.
Tabel 5.6 Subjectieve onveiligheid.
Zelden of nooit

Soms

Vaak

N

's Nachts wel of niet open?

65%

22%

14%

205

's Avonds onveilig op straat?

80%

13%

7%

203

Niet op uw gemak als u 's
avonds alleen thuis bent?

85%

12%

3%

205

In tabel 5.7 staan de gemiddelden van de subjectieve onveiligheid scores per straat. De
schaal loopt van 0 tot 12. Deze schaal is tot stand gekomen door de scores van vragen uit
tabel 5.6 bij elkaar op te tellen. Hoe hoger de score op deze schaal, hoe onveiliger de
bewoner zich voelt. Het aantal bewoners dat zich onveilig voelt is redelijk klein. De
hoogste score is te zien in de Irislaan (5,96), maar is vooralsnog redelijk laag. Deze
verschilt niet veel van de Baart de la Faillestraat, die de laagste score heeft (1,39). Dit
verschil is bovendien niet significant. Uit deze gegevens kan daarom geconcludeerd worden
dat de mensen zich over het algemeen veilig voelen in hun straat.
Tabel 5.7 Subjectieve onveiligheid per straat
Straat

Gemiddelde

Standaard deviatie

N

Baart de la Faillestraat

5,57

1,19

51

Vinkenstraat

5,67

1,13

51

Irislaan

5,96

1,56

47

Omgeving Stokroosplein

5,61

1,25

53

5,69

1,28

202

Totaal
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5.3

Vervelende voorvallen en misdrijven

Aan de respondenten zijn achttien verschillende vormen van vervelende voorvallen en
misdrijven voorgelegd. De bewoners moesten hiervan aangeven hoe vaak deze vervelende
misdrijven en voorvallen voorkomen. Het gaat aldus bij deze cijfers om de perceptie van de
bewoners. Per onderwerp zal worden besproken wat de percentages van alle bewoners zijn
en wat de verschillen zijn per straat. De F-scores die in de tabellen staan wijst uit of er per
onderwerp verschil is tussen de straten. Deze komen voort uit de ANOVA toets.
Geluidsoverlast
In tabel 5.8 zijn de cijfers te zien van de gemiddelde perceptie van geluidsoverlast. 45%
Van de bewoners zegt weinig tot soms last te hebben van lawaai op straat. Meer dan
tweederde van de bewoners geeft echter aan wel eens last te hebben van omwonenden,
waarvan een aantal van de bewoners soms en een aantal vaak. De gemiddelden tussen de
straten verschillen niet significant van elkaar. Wat opvalt, is dat het lawaai van
omwonenden gemiddeld in de gehele Oosterparkwijk in 2008 11% is en het
stadsgemiddelde 10% is. Dit is een stuk lager dan de 36% die in onderstaande tabel
gepresenteerd wordt.
Tabel 5.8 Percentage; Hoe vaak komt dit voor: Geluidsoverlast?
(Bijna) nooit

Soms

Vaak

F-scores

30%

34%

36%

0,98

32%

45%

23%

1,43

Overige vormen van
lawaai

54%

29%

17%

0,83

Geschreeuw over
gescheld op straat

40%

43%

17%

0,8

Lawaai van
omwonenden
Lawaai op straat

*p<0,05

Geweld en bedreiging
Net als op de scores van het geluidsoverlast is er geen significant verschil gevonden tussen
de straten wat betreft geweld en bedreiging (tabel 5.9). Het merendeel van de bewoners
zegt niet tot nauwelijks last te hebben van geweld of bedreiging. Het percentage dat soms
tot vaak wordt lastig gevallen op straat is 30%. De verschillen tussen de straten zijn niet
significant bevonden.
Tabel 5.9 Geweld en bedreiging
(Bijna) Nooit

Soms

Vaak

F-scores

Bedreiging

81%

17%

2%

1,23

Geweld

82%

16%

2%

1,40

Op straat lastig
gevallen

70%

20%

10%

0,67

*p<0,05
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Afval en rommel
De percentages met betrekking tot overlast van afval en rommel zijn te zien in tabel 5.10.
Hier in is te zien dat de bewoners vooral aangeven dat er vaak rommel op straat is en er
vaak afval naast de container ligt. Ook geven de bewoners aan regelmatig last te hebben
van vernielde of kapotte vuilniszakken. Van bekladding van muren of gebouwen is
nauwelijks sprake volgens de bewoners. Deze F-waarden zijn bovendien significant. Dit
houdt in dat er significante verschillen zijn tussen de straten. De Baart de la Faillestraat
verschilt significant van de Irislaan en de omgeving Stokroosplein. In de Irislaan geven de
bewoners aan relatief vaak last te hebben van rommel op straat, afval naast de container en
vernielde of kapotte vuilniszakken. In de omgeving Stokroosplein zeggen de bewoners
vooral last te hebben van afval naast de afvalcontainer en vernielde of kapotte
vuilniszakken op straat. In de Baart de la Faillestraat zijn er juist weinig bewoners die van
mening zijn dat er vaak afval en rommel in hun straat ligt.
De percentages van rommel op straat zijn aanzienlijk hoger (55%) dan de cijfers uit de
trendrapportage 2008 laten zien. Het gemiddelde percentage van de Oosterparkwijk is 22%
en het gemiddelde percentage van de hele stad is eveneens 22%.
Tabel 5.10 Afval en Rommel
(Bijna) Nooit

Soms

Vaak

F-scores

Rommel op straat

20%

25%

55%

3,68*

Afval naast de container

13%

24%

63%

6,95*

Vernielde of kapotte
vuilniszakken

46%

24%

30%

14,58**

88%

11%

1%

1,23

Bekladding van muren
of gebouwen
*p<0,05, **p<0,001

Diefstal en inbraak
In tabel 5.11 zijn de percentages te vinden van diefstal en inbraak van de straten in de
Oosterparwijk waarvan de overige bewoners hebben aangegeven met welke frequentie deze
misdrijven voorkomen. Hierbij is de categorie “weet niet” weggelaten. 25,4% van de
bewoners weet niet of fietsendiefstal in hun straat voorkomt, 37,6% weet niet of diefstal uit
auto’s er voorkomt, 27,4% weet niet of beschadiging aan auto’s voorkomt en tot slot weet
19,5% niet of er wel eens wordt ingebroken in hun straat. 37,6% Van de respondenten weet
waarschijnlijk niet of autodiefstal voorkomt, omdat het autobezit onder deze respondenten
erg laag is. Fietsendiefstal komt regelmatig voor volgens de bewoners. Er zijn significante
verschillen te vinden tussen de straten. De bewoners uit de Baart de la Faillestraat en de
Vinkenstaat verschillen significant van elkaar. Meer bewoners in de Vinkenstaat geven aan
dat er vaak diefstal uit auto’s en beschadiging van auto’s voorkomt dan de bewoners in de
Baart de la Faillestraat.
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Tabel 5.11 Diefstal en Inbraak
(Bijna) Nooit

Soms

Vaak

F-scores

Fietsendiefstal

43%

33%

24%

1,07

Diefstal uit auto's

70%

24%

6%

3,89*

54%

32%

14%

5,46**

53%

35%

12%

1,31

Beschadiging van
auto's
Inbraak in
woningen
*p<0,05, **p<0,001

Andere vormen van de overlast
Onder andere vormen van overlast wordt verstaan: groepen jongeren op straat, dronken
mensen op straat en drugsoverlast. In tabel 5.12 is te zien dat redelijk wat bewoners hebben
aangeven dat er soms dronken mensen op straat zijn. Van drugsoverlast hebben bewoners
minder vaak last. Behalve de groepen jongeren op straat verschillen de andere vormen van
overlast niet significant per straat.
Tabel 5.12 Andere vormen van overlast
(Bijna) Nooit

Soms

Vaak

F-scores

Groepen jongeren op
straat
Dronken mensen op straat

62%

28%

10%

4,88*

42%

43%

15%

0,95

Drugsoverlast

70%

20%

10%

1,97

*p<0,05

5.4

Slachtofferschap

Aan de bewoners is gevraagd of zij in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer zijn
geweest van een misdrijf of een vervelend voorval. In totaal is 42,9% van de 205
ondervraagde bewoners van de Oosterparkwijk slachtoffer geweest. Deze resultaten staan
in tabel 5.13. Het gaat hier in de meeste gevallen om fietsendiefstal en beschadiging van de
auto. Hierbij moet echter vermeld worden dat weinig mensen in de onderzochte straten een
auto bezitten. Stedelijk gezien zijn fietsendiefstal en beschadiging aan en/of diefstal van
auto’s in 2008 ook de meest voorkomendelicten. De percentages uit de Oosterparkwijk zijn
respectievelijk 30% en 17%. De 30% van autodelicten is hoger dan wordt aangegeven in de
onderzochte straten (18%). Het stedelijke percentage van autodelicten is 21% en het
stedelijk gemiddelde percentage van fietsendiefstal is 16%.
Tabel 5.13 Slachtofferschap in de afgelopen 12 maanden
Soort misdrijf
Fietsendiefstal
Diefstal uit auto
Beschadiging van auto
Bedreiging
Geweld
Inbraak in woning

30

Totaal aantal gevallen

Percentage

25
10
26
12
1
14

12%
5%
13%
6%
1%
7%
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5.5

Conclusie
•

•
•
•

Het gemiddelde rapportcijfer voor woningen is een 6,9. Dit ligt onder het
gemiddelde van de Oosterparkwijk in zijn geheel en het stadsgemiddelde
(2008).Over het algemeen is er een redelijk aantal bewoners (19%) dat een
onvoldoende geeft aan hun woning. Wanneer zij dit hebben gedaan, dragen zij als
voornaamste reden aan dat de woning koud/tochtig is.
Een groot deel van de bewoners wil beslist niet verhuizen (43%). Een meerderheid
geeft aan dat ze beslist wel willen verhuizen, dat ze misschien willen verhuizen of
dat ze wel willen verhuizen maar niet kunnen (in totaal 54%).
Er is vooral sprake van geluidsoverlast van omwonenden en afval en rommel op
straat in de ondervraagde straten.
Er is bij slachtofferschap vooral sprake van vermogensdelicten: fietsendiefstal en
diefstal uit en/of beschadiging van de auto. Stedelijk gezien zijn dit ook de twee
voornaamste delicten. Opvallend genoeg scoren de onderzochte probleemstraten
echter lager dan het stadsgemiddelde. Door het lage autobezit van de respondenten
is het mogelijk dat autodiefstal of beschadiging aan de auto minder voorkomt.
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6.

MAATREGELEN

In dit hoofdstuk komen de resultaten van de analyses van maatregelen aan bod. Als eerste
zullen de analyses op buurtniveau behandeld worden. Als tweede zullen de resultaten
uiteengezet worden op straatniveau. Als derde zullen de klachten en maatregelen die in de
open vragen naar voren zijn gekomen beschreven worden. Tot slot wordt er afgesloten met
een korte conclusie.

6.1

Analyses op buurtniveau

Uit tabel 6.1 blijkt dat 44% van de bewoners van mening is dat er voldoende aandacht is
voor het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in hun straat. Wel geeft een
aanzienlijk deel van de bewoners aan dat ze vinden dat ze onvoldoende worden
geïnformeerd (36%). Tot slot vindt slechts 11% van de bewoners dat instanties
onvoldoende bereikbaar zijn voor meldingen en klachten over leefbaarheid en overlast. Het
aantal bewoners dat de vragen heeft beantwoord met 'weet niet' varieert van 16% tot 36%.
Tabel 6.1 Gemiddelde percentages van alle straten over betrokkenheid bij en aanpak van
veiligheid en leefbaarheid.
Voldoende
Onvoldoende
Weet niet
Aandacht voor verbeteren van veiligheid en
leefbaarheid

44%

32%

24%

Geïnformeerd over aanpak van veiligheid en
leefbaarheid

49%

36%

16%

Straat betrokken bij aanpak van leefbaarheid en
veiligheid

46%

30%

24%

Bereikbaarheid instanties over meldingen en
klachten

52%

11%

36%

Uit tabel 6.2 blijkt dat 17% van de bewoners vindt dat er niet gereageerd wordt op
meldingen en klachten over de leefbaarheid en overlast. Verder vindt 17% van de bewoners
dat instanties niet doen wat ze zeggen bij het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid.
Daarnaast laat tabel 6.2 zien dat 27% van de bewoners van mening is dat er geen
maatregelen in de straat worden genomen om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.
Ruim een derde van de bewoners (35%) vindt dat er problemen in de straat spelen waar
organisaties zich op zouden moeten richten.
Bij de vragen: wordt er gereageerd op klachten en meldingen, doen instanties wat ze zeggen
en worden er maatregelen genomen (zie tabel 6.2) geven bewoners vaak het antwoord 'weet
niet', 41% tot 62% van de bewoners heeft dit bij deze vragen geantwoord. Verder wordt
duidelijk dat 66% van de bewoners vindt dat de bewoners een rol kunnen spelen bij het
treffen van maatregelen in de straat. Van de bewoners geeft 47% aan bereid te zijn om in de
toekomst een actieve inspanning te leveren bij maatregelen op het gebied van de
leefbaarheid en veiligheid. Verder zegt 22% van de bewoners de afgelopen 12 maanden
actief te zijn geweest om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.
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Tabel 6.2 Gemiddelde percentages van alle straten over betrokkenheid van instanties en
bewoners.
Ja
Nee
Er wordt gereageerd op meldingen en klachten over de leefbaarheid en overlast
Instanties doen wat ze zeggen bij het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid

29%
22%

17%
17%

Er worden maatregelen genomen om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren

32%

27%

Er spelen op dit moment veiligheid- of leefbaarheidproblemen

35%

51%

Bewoners kunnen een rol spelen in maatregelen die worden genomen

66%

21%

Bereidheid om actieve inspanning te leveren bij nieuwe maatregelen

47%

52%

Afgelopen 12 maanden actief geweest om leefbaarheid en veiligheid te verbeteren

22%

77%

6.2

Analyses op straatniveau

In tabellen 6.3 tot en met 6.5 is weergegeven hoe de bewoners gemiddeld oordelen over: (i)
de mate waarin er aandacht is voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de
straat, (ii) de mate waarin er wordt geïnformeerd over de aanpak van leefbaarheid en
veiligheid en (iii) de mate waarin de straat wordt betrokken bij de aanpak van leefbaarheid
en veiligheid. De antwoordcategorieën omvatten: “ruim onvoldoende (1)”, “onvoldoende
(2)”, “voldoende (3)” en “ruim voldoende (4)”.
Uit tabel 6.3 blijkt dat de gemiddelde score in de omgeving Stokroosplein significant lager
ligt dan in de Baart de la Faillestraat. Het gemiddelde oordeel over de mate waarin er
aandacht is voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de straat is in de
omgeving Stokroosplein significant negatiever dan in de Baart de la Faillestraat. De
Vinkenstraat en Irislaan wijken niet significant af van de Baart de la Faillestraat.
Tabel 6.3 Gemiddelde beoordeling aandacht voor verbetering uiteengezet naar straat
Straat
Baart de la Faillestraat
Vinkenstraat
Irislaan
Omgeving Stokroosplein

Gemiddelde

Standaard deviatie

N

2,77A

0,77

47

2,64

AB

0,73

35

2,70

AB

0,56

37

B

0,65

37

2,17

Eenweg variantie-analyse, F(3,155)=3,99 , p=0,009

Tabel 6.4 laat zien dat de gemiddelde score van de bewoners op de vraag of ze tevreden
zijn met de informatieverstrekking door de instanties in de omgeving Stokroosplein
significant lager ligt dan in de Baart de la Faillestraat. Bewoners in de omgeving
Stokroosplein zijn minder tevreden over de mate waarin de straat wordt geïnformeerd over
de aanpak van leefbaarheid en veiligheid dan bewoners in de Baart de la Faillestraat. De
Vinkenstraat en Irislaan wijken ook hier niet significant af van de Baart de la Faillestraat.
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Tabel 6.4 Gemiddelde beoordeling geïnformeerd over aanpak uiteengezet naar straat
Straat

Gemiddelde

Standaard deviatie

N

2,73A

0,60

48

2,68

AB

0,71

47

2,74

AB

0,69

37

B

0,65

41

Baart de la Faillestraat
Vinkenstraat
Irislaan
Omgeving Stokroosplein

2,35

Eenweg variantie-analyse, F(3,172)=3,181 , p=0,025

Uit tabel 6.5 blijkt dat de gemiddelde score in de omgeving Stokroosplein significant lager
ligt dan in de Baart de la Faillestraat. Dit betekent dat bewoners in de omgeving
Stokroosplein minder tevreden zijn over de mate waarin de straat wordt betrokken bij de
aanpak van leefbaarheid en veiligheid dan bewoners in de Baart de la Faillestraat. De
Vinkenstraat en Irislaan wijken niet significant af van de Baart de la Faillestraat.
Tabel 6.5 Gemiddelde beoordeling betrokken bij aanpak uiteengezet naar straat
Straat

Gemiddelde

Standaard deviatie

N

2,69A

0,55

41

Vinkenstraat

2,73

AB

0,70

41

Irislaan

2,87AB

0,70

38

0,58

36

Baart de la Faillestraat

Omgeving Stokroosplein

2,39

B

Eenweg variantie-analyse, F(3,155)=3,638 , p=0,014

Uit de tabellen 6.3, 6.4 en 6.5 komt een dergelijk patroon naar voren; bewoners in de
omgeving Stokroosplein zijn het meest ontevreden over de mate waarin er aandacht is voor
de straat, de mate waarin de straat wordt geïnformeerd en de mate waarin de straat
betrokken wordt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid.
In tabel 6.6 staat weergegeven welk percentage van de respondenten heeft geantwoord met
‘ja’, ‘nee’ of ‘weet niet’ op de vraag: Worden er volgens u in uw straat maatregelen
genomen om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren? Uit tabel 6.6 blijkt dat de Baart de
la Faillestraat significant verschilt van de Vinkenstraat. Het percentage bewoners dat van
mening is dat er maatregelen in de straat worden genomen ligt in de Baart de la Faillestraat
significant hoger dan in de Vinkenstraat. De Irislaan en de omgeving Stokrooslaan wijken
niet significant af van de Baart de la Faillestraat.
Tabel 6.6 Percentage respondenten dat vindt dat er maatregelen worden getroffen.
Straat

Nee

Weet niet

N

45%A

26%

29%

51

Vinkenstraat

19%

B

25%

57%

53

Irislaan

35%AB

33%

31%

48

AB

26%

43%

53

28%

40%

205

Baart de la Faillestraat

Omgeving Stokroosplein
Totaal

Ja

30%

32%

Chi2-analyse, F(6)=12,715 , p=0,048
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6.3

Klachten en maatregelen

Aan de respondenten zijn tevens open vragen gesteld waarin ze konden aangeven welke
klachten ze hadden of welke maatregelen ze graag zouden zien in de straat. Hieronder
volgen per straat de meest gegeven antwoorden.
Baart de la Faillestraat
De meest voorkomende klacht geuit door bewoners van de Baart de la Faillestraat betreft
verloedering van de openbare ruimte. Een veel voorgestelde maatregel is dat mensen
worden aangesproken op de vervuiling die ze veroorzaken. De overige klachten lopen sterk
uiteen. Zo wordt er geklaagd over drugsoverlast, overlast door studenten en geluidsoverlast.
Een deel van de bewoners geeft aan dat ze het liefst ziet dat bewoners die voor overlast
zorgen uit de straat worden verwijderd. Een ander deel van de bewoners stelt echter voor
om de mensen die voor overlast zorgen vanuit de gemeente betere begeleiding en
ondersteuning te geven. Verder blijkt dat een aantal mensen problemen heeft met de
huidige verkeersituatie in de straat. Er wordt geklaagd over auto’s die te hard rijden en het
te kleine aantal parkeerplekken.
Vinkenstraat
Ook in de Vinkenstraat betreft de meest voorkomende klacht afval en rommel op straat.
Een opvallend punt is dat een deel van de bewoners zich vooral stoort aan de afval en
rommel die op straat blijft liggen na oudejaarsavond. Verder geven bewoners aan dat ze
hun auto nergens kwijt kunnen door het te kleine aantal parkeerplekken, terwijl een ander
deel van de bewoners het aantal auto’s in de straat liever ziet afnemen. Een ander punt dat
is genoemd, is het gebrek aan voorzieningen voor kinderen. Dit heeft volgens de bewoners
tot gevolg dat kinderen op straat spelen, wat tot onveilige situaties leidt. Tot slot zijn er
klachten over gebrekkige en kapotte straatverlichting. Bewoners zouden graag zien dat
kapotte straatverlichting sneller gemaakt wordt.
Irislaan
Een groot aantal bewoners in de Irislaan geeft aan dat er veel te verbeteren valt aan de
verkeersveiligheid in hun straat. De klachten betreffen voornamelijk brommers die op de
stoep rijden en auto’s die te hard door de straat rijden. Ook wordt aangegeven door
bewoners dat zij een actievere houding van de politie verwachten. Zij zijn van mening dat
er te weinig toezicht op straat is. Verder geven diverse bewoners aan dat ze veel overlast
ondervinden van drugsverslaafden in hun straat. Er wordt dan ook voorgesteld drugspanden
te sluiten. Daarnaast wordt er geklaagd over rommel en afval in de openbare ruimte. Tevens
geven de bewoners aan dat er een gebrek aan speelruimte is voor kinderen.
Omgeving Stokroosplein
In de omgeving Stokroosplein klagen veel bewoners over de aanwezigheid van rommel en
afval in hun straat. Een deel wijt dit aan de gebrekkige informatievoorziening over de
afvalophaaldienst. Verder zijn veel bewoners ontevreden over het huidige parkeerbeleid.
Auto’s staan vaak fout geparkeerd. Parkeerplekken moeten beter worden ingedeeld en
gemarkeerd. Andere klachten betreffen het optreden van de politie. De politie zou volgens
bewoners na een melding sneller ter plaatse moeten zijn. Ook zouden probleemgezinnen en
junks sneller uit de straat moeten worden verwijderd. Tot slot geven de bewoners aan dat
het Stokroosplein, de Fuchsiahof en de Zonnebloemstraat ’s avonds slecht verlicht zijn.
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6.4

Eigen bevindingen

In deze paragraaf worden onze ervaringen en bevindingen weergegeven. Deze zijn
opgedaan tijdens het afnemen van de interviews bij de buurtbewoners. Daarnaast wordt een
aantal bevindingen van de buurtbewoners weergegeven.
Indruk van de fysieke omstandigheden in de straat
In de Baart de la Faillestraat viel het ons op dat er een gebrek aan groen (parkjes en perkjes
etc.) was. Er ligt er een aanzienlijke hoeveelheid rommel in de tuinen. De vrij smalle straat
is gehorig en de oude huizen zien er vervallen uit. In een groot deel van de Vinkenstraat
daarentegen zien de huizen er beter uit en de tuinen verzorgder. Hierdoor is de eerste indruk
van ons positiever dan in de Baart de la Faillestraat. Ook zijn in de Vinkenstraat veel meer
afgesloten brandgangen te zien en zijn veel woningen voorzien van een anti-inbraakstrip.
De straat zag er hierdoor veilig uit en leek in het eerste opzicht geen straat met veel
problemen. De Irislaan ziet er volgens ons uit als het slechtst onderhouden van de
geselecteerde straten. Meerdere huizen zijn onbewoond of vervallen. Ook zijn vele
voortuinen slecht onderhouden en ligt er veel rommel. Daarnaast hangt er in deze straat een
wat kille en armoedige sfeer, wat de studenten het gevoel gaf dat hier wel eens veel
problematiek zou kunnen zijn.
Uitgesproken problemen
Uit gesprekken in de Baart de la Faillestraat werd duidelijk dat buurtbewoners vinden dat
een klein deel van de straatbewoners met name voor problemen zorgt. Hierbij kan worden
gedacht aan drugsoverlast en geluidsoverlast. Deze overlastgevende bewoners wonen
volgens de bewoners vooral aan één kant van de straat, in eenzelfde blok met huizen,
waardoor de straat een soort tweesplitsing krijgt van een ‘goede’ en een ‘slechte’ kant. In
de Vinkenstraat geven de buurtbewoners aan dat de problemen, na een rustigere periode,
tegenwoordig weer toenemen. Men noemt hier met name drugsoverlast door een aantal
dealers en men voelt zich elk jaar weer zeer onveilig door de grote branden in de straat
tijdens de jaarwisseling. In de Irislaan blijken grotere problemen te bestaan. In gesprekken
krijgen we te horen dat verschillende bewoners drugsoverlast veroorzaken. Drugspanden
vliegen volgens een aantal bewoners “als padden-stoelen uit de grond”. Junks maken
speelplaatsjes voor kinderen onveilig en de bewoners zeggen op het punt te staan zelf met
harde hand actie te ondernemen tegen de overlast. Ook klaagt vrijwel iedere bewoner over
rommel op straat en onverzorgde voortuinen. Wat verder opviel in deze straat is dat er een
groot aantal alleenstaande moeders woont. Tijdens het afnemen van de vragenlijst gaven zij
aan alleenstaand te zijn, terwijl later bleek dat ze jonge kinderen hadden.
Tegenstrijdigheid
Opmerkelijk is dat buurtbewoners in gesprekken hebben aangegeven dat er verschillende
problemen in de straat spelen, dat ze het onveilig vinden in de straat en dat ze niet tevreden
zijn met hun woning. Dit terwijl ze, wanneer hierover directe vragen werden gesteld in de
vragenlijst, aangaven hun situatie als voldoende in te schatten. De problemen waren niet zo
erg volgens de bewoners zodra ze er direct naar gevraagd werden. Dit valt vooral op bij de
vragen of de bewoners een rapportcijfer willen geven aan hun woning en aan de veiligheid
in de straat. Vaak kwam dit cijfer uit op een 7, terwijl daarna veel werd geklaagd over
problemen. Het valt te betwijfelen of deze rapportcijfers een juist beeld geven van het
gevoel van veiligheid in de straat en de tevredenheid over de woning, omdat een voldoende
cijfer niet in eerste instantie suggereert dat er veel problemen zijn in de straat.
Redenen voor het geven van een voldoende terwijl er wel problemen worden ervaren zijn
lastig te geven. Wellicht zou het kunnen zijn dat sommige buurtbewoners weten dat ze niets
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beters kunnen krijgen aan woningaanbod en daarom genoegen nemen met de kwaliteit van
de woning en de straat zoals deze is. Het is wellicht ook tegen de natuur in om een woning
waar je al meer dan tien jaar woont als onvoldoende te becijferen, terwijl je het er ook al
tien jaar in vol houdt. Een andere reden zou kunnen zijn dat buurtbewoners hun woning
juist zien als tijdelijk en snel weer van plan zijn te vertrekken.
Cohesie in een volksbuurt?
In de Irislaan spraken we een vrouw die nog niet zo lang in de straat woonde, ongeveer drie
jaar. Zij deed sinds ze in de straat kwam wonen erg haar best om contact te krijgen met haar
buurtgenoten. Dit viel haar erg tegen, mensen wilden er veelal niets van weten. Eerst dacht
zij dat dit kwam omdat veel mensen elkaar al kenden in de straat, en dat nieuwelingen niet
snel worden geaccepteerd. Waar zij echter later achter kwam, is dat mensen die allen al
geruime tijd in de straat woonden (10 jaar of langer), elkaar ook niet kenden. Ze noemde
zelfs een voorbeeld van twee stellen die tegenover elkaar wonen, die niet van elkaars
bestaan af weten. Het beeld van een oude volksbuurt waarin iedereen elkaar kent valt
hierdoor voor een groot deel weg. Zij dacht zelf dat dit te wijten is aan de schuchtere en af
en toe zelfs arrogante houding van de Oosterparkers.

6.5 Conclusie
•
•
•
•

•
•
•
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Van de bewoners is 32% van mening dat er te weinig aandacht is voor het
verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid in hun straat, terwijl 44% vindt dat
er wel voldoende aandacht voor is.
Daarnaast vindt 36% van de bewoners dat ze te weinig worden geïnformeerd over
de aanpak van veiligheid en leefbaarheid in hun straat; 49% vindt dit wel
voldoende.
Verder geeft 30% van de bewoners aan dat ze vinden dat de straat te weinig wordt
betrokken bij de te nemen maatregelen; 46% vindt dit wel voldoende.
Bewoners van de omgeving Stokroosplein zijn het minst tevreden over de mate
waarin er aandacht is voor de straat, de mate waarin de straat wordt geïnformeerd
over en betrokken bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid dan bewoners in de
Baart de la Faillestraat.
Een deel van de bewoners vindt dat er onvoldoende wordt gereageerd op
meldingen en klachten door instanties. Ook vindt een deel dat instanties niet doen
wat ze zeggen bij het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid.
Verder is een van de bewoners van mening dat er geen maatregelen worden
genomen in de straat, terwijl er volgens veel bewoners wel veiligheid- en
leefbaarheidproblemen spelen.
Daarnaast is gebleken dat een groot deel van de bewoners van mening is dat de
buurt een rol kan spelen in de te nemen maatregelen. Een groot deel is dan ook
bereid in de toekomst een actieve inspanning te leveren bij te nemen maatregelen.
Daarentegen is slechts een klein deel van de bewoners de afgelopen 12 maanden
actief geweest om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.
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7.

VERSCHILLEN MET DE INDISCHE BUURT EN DE
HOOGTE

In

dit hoofdstuk zal de Oosterparkwijk worden vergeleken met de Vogelaarwijken de
Indische Buurt en De Hoogte. Eerst zal er kort worden ingegaan op het onderzoek in de
Indische Buurt en De Hoogte, waarna de achtergrondkenmerken van beide rapporten zullen
worden vergeleken. Vervolgens zal op gebied van sociale cohesie, leefbaarheid en
veiligheid een vergelijking worden gemaakt tussen het rapport van de Oosterparkwijk en
van de Vogelaarwijken.

7.1

Achtergrond

In 2007 heeft toenmalig minister van Wonen, Wijken in Integratie Ella Vogelaar veertig
wijken in Nederland verkozen tot zogenaamde ‘aandachtswijken’, later Vogelaarwijken
genoemd. In Groningen waren dat de wijken De Hoogte en de Indische Buurt. Naar
aanleiding hiervan is er vorig jaar een rapport geschreven over zeven probleemstraten uit
deze twee buurten. De centrale probleemstelling luidde:
Hoe staat het met de veiligheids- en leefbaarheidsbeleving van de bewoners van de zeven
straten in De Hoogte en de Indische Buurt op het moment van de nulmeting? Welke
aanbevelingen met betrekking tot maatregelen kunnen er worden getroffen om de veiligheid
en leefbaarheid in De Hoogte en de Indische Buurt te vergroten?
De gebruikte data in het onderzoek zijn verzameld aan de hand van enquêtes met de
bewoners uit zeven straten in desbetreffende wijken. Deze vragenlijst komt in grote mate
overeen met de vragenlijst die is gebruikt in het onderzoek in de Oosterparkwijk. De
vragenlijst bevatte open en gesloten vragen over sociale cohesie, leefbaarheid, maatregelen
en sterke en minder sterke punten van de straat. In tabel 7.1 is een overzicht te zien van de
achtergrondkenmerken. In deze tabel staan ook de achtergrondkenmerken van de
Oosterparkwijk, ter vergelijkenis.
Tabel 7.1 Achtergrondkenmerken

Aantal respondenten
Verhouding man/vrouw
Gemiddelde leeftijd
Overheersend
Percentage huurwoningen

7.2

Oosterparkwijk

Indische Buurt en De Hoogte

205
51% vrouw
37
Veel studenten (17%)
98%

256
56% vrouw
29
Veel huisvrouwen (20%)
85%

Sociale cohesie

Wat sociale cohesie betreft komen de wijken voor een groot deel met elkaar overeen, op
een paar punten na. Deze punten staan in tabel 7.2. Wanneer sociale cohesie uiteen is gezet
naar burgelijke status zijn er significante verschillen tussen de wijken bij samenwonende
respondenten en getrouwde respondenten. Sociale cohesie uiteengezet naar leeftijdsgroepen
laat tussen de wijken een significant verschil zien bij respondenten ouder dan 51 jaar.
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Tabel 7.2 Sociale cohesie
Oosterparkwijk

Indische Buurt en
De Hoogte

Significantie

3.66 (N=38)

4.20 (N=40)

T=1.99<0.05; df=76

3.98 (N=15)

4.89 (N=29)

T=2.39<0.05; df=42

4.08 (N=40)

5.09 (N=52)

T=3.45<0.05; df=90

Gemiddelde
sociale cohesie
samenwonende mensen
Gemiddelde
sociale cohesie getrouwde
mensen
Gemiddelde
sociale cohesie mensen 51+

In verklarende achtergrondkenmerken van sociale cohesie zijn ook verschillen tussen de
Oosterparkwijk en de Indische Buurt en De Hoogte. In de Oosterparkwijk zijn het hebben
van thuiswonende kinderen, meer dan tien jaar woonachtig zijn in de straat, huisvrouw zijn
en allochtoon zijn significante verklarende achtergrondkenmerken van sociale cohesie. In
de Vogelaarwijken zijn dit langer dan tien jaar woonachtig zijn in de straat, gepensioneerd
en het hebben van een koopwoning.

7.3

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid is in het onderzoek in de Indische Buurt en De Hoogte gemeten aan de hand
van meer verschillende vragen dan in het onderzoek in de Oosterparkwijk. Door een eerder
geplande leefbaarheidsmeting die in oktober 2009 plaats vond in de Oosterparkwijk is
besloten om de vragen over leefbaarheid uit de vragenlijst te halen, omdat bewoners van de
Oosterparkwijk al eerder dergelijke vragen hadden beantwoord. De enige basis waarop de
Indische Buurt en De Hoogte nu kunnen worden vergeleken met de Oosterparkwijk is door
het gemiddelde rapportcijfer van de woning en de eventuele wens om te verhuizen. De
resultaten zijn te zien in tabel 7.3. Er blijken geen significante verschillen te zijn tussen de
wijken op deze twee vragen. Wat betreft veiligheid is er wel een significant verschil te zien:
bewoners van de Oosterparkwijk voelen zich veiliger dan bewoners van Indische Buurt en
De Hoogte.
Tabel 7.3 Leefbaarheid en veiligheid
Oosterparkwijk

Indische Buurt
en De Hoogte

Significantie

Gemiddelde rapportcijfer woning

6.88 (N=205)

6.98 (N=256)

N.S.

Percentage dat zou willen verhuizen

34% (N=205)

35% (N=257)

N.S.

Gemiddelde rapportcijfer veiligheid

7.05 (N=204)

6.22 (N=257)

T=6.60<0.05;
df=460

Subjectieve onveiligheid

5.69 (N=202)

5.59 (N=253)

N.S.

7.4

Conclusie

Het meest opvallende verschil tussen de Indische Buurt en De Hoogte en de
Oosterparkwijk is het verschil in onveiligheidsgevoelens. In de Oosterparkwijk voelen
bewoners zich significant veiliger, kijkend naar het rapportcijfer. Echter, wanneer
subjectieve onveiligheid wordt vergeleken lijken deze gegevens over de wijken meer
overeen te komen. Op meer specifieke vragen naar veiligheidsbeleving zoals voelt u zich
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wel eens onveilig als u ’s avonds over straat loopt? wordt overwegend hetzelfde
geantwoord in de verschillende wijken, maar op het geven van een algemeen rapportcijfer
over de gehele veiligheid zijn er verschillen te zien. Er lijken zich wel meer incidenten
voor te doen in de Indische Buurt en De Hoogte dan in de Oosterparkwijk. In de Indische
Buurt en De Hoogte geven bewoners vaker aan dat ze in de afgelopen twaalf maanden
slachtoffer zijn dan in de Oosterparkwijk. Slachtofferschap bestaat in beide onderzoeken
voornamelijk uit fietsendiefstal en beschadiging/diefstal van auto’s.
Wat sociale cohesie betreft komen de wijken erg met elkaar overeen. Uit beide
onderzoeken blijkt dat de sociale cohesie zeer laag is in de ondervraagde straten. Wanneer
sociale cohesie nader wordt geanalyseerd en burgerlijke status en leeftijdsgroepen worden
bekeken, zijn er een aantal significante verschillen te constateren. Er mag worden
geconcludeerd dat alle onderzochte straten laag scoren op sociale cohesie.
Door het weglaten van vragen uit de vragenlijst van het onderzoek in de Oosterparkwijk
kan de leefbaarheid niet goed vergeleken worden. Dit is een serieuze tekortkoming van de
vergelijking. Om een duidelijk beeld te krijgen van verschillen en overeenkomsten had een
identieke vragenlijst gebruikt moeten worden. Slechts twee vragen over leefbaarheid komen
overeen in beide vragenlijsten. De antwoorden op deze vragen verschillen tussen de wijken
niet significant van elkaar.
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8.

CONCLUSIE EN DISCUSSIE

De

belangrijkste conclusies die uit dit rapport getrokken kunnen worden zijn dat in de
onderzochte straten de sociale cohesie laag is, bewoners uit de straten zich over het
algemeen veilig voelen in hun straat en dat leefbaarheidsproblemen zich voornamelijk uiten
in de vorm van rommel en afval op straat en geluidsoverlast. Verder geeft 66% van de
respondenten aan dat bewoners een belangrijke rol kunnen spelen in het verbeteren van
veiligheid en leefbaarheid. 47% Van de respondenten geeft aan actieve inspanning te willen
leveren. In dit hoofdstuk worden de opvallendste resultaten per onderdeel besproken.

Aanleiding en probleemstelling
Uit de gemeentelijke veiligheidsrapportages (1996-2008) bleek dat de bewoners van de
Oosterparkwijk zich de afgelopen jaren weliswaar veiliger zijn gaan voelen, maar dat de
veiligheidsbeleving van bewoners van andere wijken sterker is gestegen. Dit was voor de
gemeente Groningen aanleiding deze wijk onder de loep te nemen. Het doel van dit
onderzoek is inzicht te verschaffen in de veiligheids- en leefbaarheidssituatie in de
Oosterparkwijk. Deze situatie is vervolgens vergeleken met de situatie in de Indische Buurt
en De Hoogte (Oude Groeniger e.a., 2009).
De probleemstelling luidde:
Hoe beleven de bewoners van de Oosterparkwijk de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk
op het moment van de nulmeting? Welke aanbevelingen met betrekking tot maatregelen
kunnen er worden getroffen om de veiligheid en leefbaarheid in de Oosterparkwijk te
vergroten?
Er is antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen:
A. Huidige situatie in de buurt:
• In welke mate is er sprake van overlast en criminaliteit in enkele straten in de
Oosterpark-wijk?
• Op welke wijze zijn bewoners betrokken bij het vergroten van de leefbaarheid van de
buurt?
• Welke beleidsmatig te beïnvloeden processen en mechanismen voor het verbeteren van
de leefbaarheid spelen in deze straten?
B. Te nemen maatregelen:
• Welke maatregelen kunnen volgens de bewoners de leefbaarheid en veiligheid
verbeteren?
• Welke maatregelen kunnen de leefbaarheid en veiligheid van de buurt verder
verbeteren?
Sociale Cohesie
Uit de resultaten blijkt dat er in de onderzochte straten weinig sociale cohesie is. Dit houdt
in dat de bewoners weinig gemeenschappelijke waarden delen en dat sociale controle
grotendeels ontbreekt. Verder kan worden gesteld dat vertrouwen in andere bewoners en de
bereidheid samen met hen te zoeken naar oplossingen voor collectieve problemen
grotendeels afwezig is (De Hart, 2002). De kwaliteit van de relaties met buurtgenoten is
laag. Dit gebrek aan sociale cohesie vormt een belemmering voor de ontwikkeling van een
aangename leefomgeving in de buurt, aangezien buurtbewoners bij het creëren hiervan
sterk op elkaar zijn aangewezen (Frieling, 2008).
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Langer dan tien jaar woonachtig zijn in de straat, huisvrouw zijn, allochtoon zijn en het
hebben van thuiswonende kinderen zijn in de onderzochte straten verklarende
achtergrondkenmerken van sociale cohesie. De relaties van bewoners die langer dan tien
jaar in de straat wonen met andere buurtbewoners zijn van een hogere kwaliteit dan de
relaties van bewoners die minder lang in de straat wonen. Dit kan verklaard worden uit het
feit dat naarmate buurtbewoners langer in een buurt wonen en van plan zijn te blijven
wonen, zij sterker gemotiveerd zijn te investeren in relaties met andere buurtbewoners
(Axelrod, 1984). Dat er bij huisvrouwen sprake is van een hogere sociale cohesie kan
verklaard worden uit de grotere kans op ontmoetingen met buurtbewoners. Doordat
huisvrouwen niet buitenshuis werken en zich overdag voornamelijk in de straat bevinden
neemt de kans op ontmoetingen met andere buurtbewoners toe (Frieling, 2008). Het hebben
van thuiswonende kinderen zorgt volgens Campbell (1990) voor laagdrempeligheid van
contact tussen buurtbewoners. Doordat kinderen spelen met andere kinderen uit de buurt,
komen veelal ouders ook met elkaar in contact. De helft van de ondervraagde huisvrouwen
heeft thuiswonende kinderen. Allochtoon zijn heeft een negatief verband met sociale
cohesie. Wanneer men niet van Nederlandse afkomst is, is de sociale cohesie lager.
Wellicht heeft dit te maken met cultuur- en taalbarrières.
Lage sociale cohesie kan volgens de organisatietheorie van Shaw en McKay (1942) leiden
tot verslechtering van de veiligheid en tot verloedering van de straat. Opvallend is dat ons
onderzoek echter uitwijst dat er geen duidelijk verband is tussen enerzijds een hoge
veiligheidsbeleving en anderzijds een lage sociale cohesie in de onderzochte straten.
Sociale cohesie correleert nauwelijks met veiligheid. Sociale cohesie correleert daarnaast
ook niet met de verhuismobiliteit, die in de onderzochte straten redelijk hoog is.
Leefbaarheid en veiligheid
Leefbaarheid is in dit onderzoek niet duidelijk gemeten. Slechts aan de hand van een
rapportcijfer voor de woning en de vraag of mensen zouden willen verhuizen is de
leefbaarheid gemeten. Uit de resultaten blijkt de rapportcijfers die respondenten aan hun
woning geven tussen de straten onderling weinig te verschillen. Het gemiddelde
rapportcijfer voor de woning is een 6,9. 19% Van de bewoners beoordeelt de woning met
een onvoldoende. De voornaamste reden hiervoor is dat de woning als te koud en te tochtig
wordt ervaren.
Het gemiddelde cijfer zou echter een enigszins vertekend beeld kunnen geven. Veel
bewoners die hun woning uiteindelijk met een voldoende beoordeelden, gaven tijdens het
interview aan dat er een groot aantal zaken mankeerde aan hun woning. Wat de discrepantie
tussen woningcijfer en klachten over mankement zou kunnen verklaren is onduidelijk.
Wellicht heeft deze neiging van bewoners, om ondanks allerlei klachten toch een voldoende
te geven, te maken met een bepaalde mate van acceptatie van hun situatie. Bewoners die
geen zicht hebben op een betere woning kunnen zich op den duur neerleggen bij deze
situatie. Indien ze in dit geval gevraagd worden de eigen woonsituatie te beoordelen wordt
wellicht uit 'zelfbehoud' toch een voldoende gegeven. Een onvoldoende zou immers
impliceren dat ze gedurende hun verdere leven in een gebrekkige woning zullen verblijven.
Daarnaast kan het zijn dat bewoners die van mening zijn dat er een hoop mankeert aan hun
woning deze woning toch met een voldoende beoordelen, omdat ze er van uitgaan dat deze
woonsituatie slechts tijdelijk is. Hier kan gedacht worden aan de groep studenten en
hoogopgeleide starters.
Een groot aantal bewoners gaf aan niet te willen verhuizen, namelijk 43%. Toch wil het
merendeel van de respondenten beslist of misschien verhuizen: ongeveer een derde van de
bewoners geeft aan beslist te willen verhuizen en 20% zegt erover na te denken. De
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voornaamste reden die wordt gegeven voor de verhuisplannen is dat de woning als te klein
wordt ervaren.
Veiligheid
De veiligheid is onder meer gemeten door bewoners een rapportcijfer te laten geven aan de
veiligheid in de straat. Ook is er gevraagd naar gevoelens van onveiligheid en de ervaringen
van respondenten met vervelende voorvallen en misdrijven in de straat.
De rapportcijfers laten zien dat bewoners in de onderzochte straten zich over het algemeen
veilig voelen. Verder is het percentage bewoners dat in het afgelopen jaar slachtoffer is
geworden laag. Slachtofferschap komt vooral tot uiting in de vorm van vermogensdelicten.
Fietsendiefstal en diefstal uit auto's en/of beschadiging van de auto zijn de voornaamste
delicten waar de respondenten slachtoffer van zijn geworden. Slechts een paar bewoners
geven aan in het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van bedreiging, geweld of
inbraak in de woning.
Met betrekking tot vormen van overlast in de Oosterparkwijk geven bewoners aan
voornamelijk hinder te ondervinden van geluidsoverlast door omwonenden. Hieruit kan
niet direct geconcludeerd worden dat bewoners onvoldoende rekening met elkaar houden.
De woningen in de onderzochte straten zijn vaak slecht geïsoleerd. Doordat de woningen
gehorig zijn zullen bewoners eerder geluidsoverlast ervaren. Verder komt uit de resultaten
naar voren dat bewoners veel overlast ondervinden van afval naast de containers en rommel
op straat. Verloedering van de openbare ruimte vormt een belangrijke bron van overlast in
de onderzochte straten.
Maatregelen
De resultaten laten zien dat 44% van de bewoners in de onderzochte straten van mening is
dat er voldoende aandacht is voor het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in hun
straat. Ongeveer een derde van de bewoners vindt dat ze te weinig worden geïnformeerd
over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid, en dat de straat bij de te nemen maatregelen
te weinig wordt betrokken. Vooral bewoners in de omgeving Stokroosplein zijn vaker
ontevreden over de mate waarin er aandacht is voor de straat, de mate waarin de straat
wordt geïnformeerd en de mate waarin de straat wordt betrokken bij de aanpak van
leefbaarheid en veiligheid.
Verder is 27% van de bewoners van mening dat er geen maatregelen worden genomen in
hun straat. Ook geeft 35% van de bewoners aan dat er in de straat veiligheid- en
leefbaarheidsproblemen spelen waar de gemeente zich op moet richten. Daarnaast laten de
resultaten zien dat een groot deel van de bewoners (66%) van mening is dat de buurt een rol
kan spelen in de te nemen maatregelen. Een groot deel (47%) is dan ook bereid in de
toekomst een actieve inspanning te leveren bij te nemen maatregelen. Daarentegen is
slechts 22% van de bewoners de afgelopen 12 maanden actief geweest om de leefbaarheid
en veiligheid te verbeteren.
De meest voorkomende klachten geuit door de bewoners betreffen verloedering van de
openbare ruimte en de huidige verkeerssituatie in de straat. Veel bewoners storen zich aan
rommel en afval op straat en in tuinen. Ook auto's die te hard door de straat rijden en het
tekort aan parkeerplekken doen afbreuk aan de straat als aangename woonomgeving.
Daarnaast geeft een deel van de bewoners aan overlast te ondervinden van asociaal gedrag
door andere bewoners. Dit zijn dan ook de zaken waar de gemeente zich volgens de
bewoners op moet richten.
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Verbeteren van betrokkenheid en sociale controle
Op basis van dit rapport kan geconcludeerd worden dat er in de onderzochte straten in de
Oosterparkwijk voldoende mogelijkheden liggen om de leefbaarheid en veiligheid te
verbeteren. De huidige situatie laat zien dat deze mogelijkheden vooral liggen op het gebied
van overlast. Hierbij moet gedacht worden aan rommel op straat, afval in tuinen en
geluidsoverlast. Voor het aanpakken van deze vormen van overlast is de rol van de
bewoners essentieel. 36% Van de bewoners is van mening dat ze niet of nauwelijks worden
betrokken bij gemeentelijk beleid binnen hun straat. Wanneer er wordt gevraagd of
bewoners zelf suggesties kunnen geven voor maatregelen die de veiligheid en leefbaarheid
en veiligheid in hun straat kunnen verbeteren zijn er dan ook veel mensen die het niet goed
weten. Echter, 66% van de respondenten geeft aan dat de bewoners een rol kunnen spelen
in het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Wat de rol van bewoners zou moeten
worden vindt deze groep lastig te beoordelen. 47% Van de bewoners gaf aan zelf een
actieve rol te willen vervullen betreffende het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid.
Ongeveer dertig bewoners hebben hun adresgegevens genoteerd zodat ze door het ROEZ
benaderd kunnen worden over nieuwe projecten in de Oosterparkwijk.
Vergelijking met de Indische Buurt en De Hoogte
Het meest opvallende verschil tussen de Indische Buurt en De Hoogte en de
Oosterparkwijk is het verschil in onveiligheidsgevoelens. In de Oosterparkwijk voelen
bewoners zich significant veiliger, kijkend naar het rapportcijfer. In De Hoogte is daarnaast
vaker aangegeven dat bewoners in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer zijn geweest
dan in de Oosterparkwijk. Slachtofferschap bestaat in beide onderzoeken voornamelijk uit
fietsendiefstal en beschadiging/diefstal van auto’s.
Qua sociale cohesie komen de wijken erg met elkaar overeen. Uit beide onderzoeken blijkt
dat de sociale cohesie zeer laag is in de ondervraagde straten.
Beperkingen van het onderzoek
Een al eerder genoemde beperking is dat de vergelijking met de nulmeting in De Hoogte en
de Indische Buurt van Oude Groeninger e.a. (2009) niet volledig was uit te voeren. Een
aantal vragen met betrekking tot de leefbaarheid is uit de vragenlijst van deze nulmeting
verwijderd omdat exact dezelfde vragen voorkwamen in een leefbaarheidsmeting in
dezelfde buurt in oktober 2009.
Daarnaast zijn uitspraken van respondenten, over de kwaliteit van hun woning of de
veiligheid, niet altijd in overeenstemming met de klachten die zij hierover uiten. Uit de
interviews met de respondenten blijkt geregeld dat men ontevreden is over de woning of de
veiligheid, maar deze voldoende beoordelen wanneer er gevraagd werd een cijfer te geven.
Of de straten nu werkelijk als veilig en/of leefbaar worden ervaren is moeilijk te zeggen.
Suggesties vervolgonderzoek en aanbevelingen.
Door de vergelijking van sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid niet alleen tussen
probleemwijken te laten plaatsvinden, maar ook tussen probleemwijken en wijken waar
geen klachten zijn kan in vervolgonderzoek een betere interpretatie gegeven worden van
bijvoorbeeld lage scores op sociale cohesie. Het is mogelijk dat de scores op sociale cohesie
in wijken zonder problemen ook niet heel hoog uitvallen vanwege veel individualisme. Van
een stad als Groningen, waar veel studenten wonen die wellicht minder behoefte hebben
aan contact met de buren, kan worden verondersteld dat er op straatniveau een hoog gehalte
van individualisme is. Onderzoek naar verschillen tussen probleemwijken en ‘normale’
wijken zou in kaart kunnen brengen of de sociale cohesie, veiligheid en leefbaarheid echt
significant lager zijn in probleemwijken.
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Aanbevelingen
In de afgelopen tien jaar is er in de Oosterparkwijk veel aandacht geweest voor het
verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid. De gemeente heeft met het treffen van fysieke
maatregelen, zoals anti-inbraakstrips en afgesloten brandgangen veel gedaan om de
veiligheidsbeleving te vergroten. Uit de resultaten van ons onderzoek is gebleken dat
bewoners van deze straten zich dan ook behoorlijk veilig voelen. Wellicht zou het repareren
van kapotte straatverlichting en plaatsing van meer verlichting op donkere plekken de
veiligheid op straat kunnen verbeteren. Daarnaast kan de verkeersveiligheid aangepakt
worden door het plaatsen van meer drempels en het bijstellen van verkeersregels in de
straten. Tot slot kan de veiligheid verbeterd worden door drugspanden te sluiten. Dit is
echter meer een taak voor de politie dan voor de gemeente.
De leefbaarheid zou vergroot kunnen worden door het nog beter schoonhouden van de
straat. Daarnaast stelt Frieling (2008) dat ontmoetingsplekken zoals winkels, basisscholen
en parken een wijk leefbaarder kunnen maken omdat de kans op sociale interactie wordt
vergroot. Het creëren van meer van deze ontmoetingsplaatsen in de buurt van deze
probleemstraten zou mogelijk de leefbaarheid kunnen vergroten. De verhouding van huuren koopwoningen in een straat kan ook leiden tot een vergrote leefbaarheid. Van bewoners
van koopwoningen wordt verondersteld dat zij een groter (financieel) belang hebben bij een
goed onderhouden, leefbare omgeving dan bewoners van huurwoningen (Knol, 2005). Het
mixen van huurwoningen en koopwoningen zou overlast en verloedering tegen kunnen
gaan.
Een groot deel van de respondenten heeft tijdens het onderzoek aangegeven dat bewoners
een rol kunnen spelen bij het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid. 47% Is zelf bereid
actieve inspanning te leveren. Door een verbeterde communicatie met bewoners waardoor
zij worden geprikkeld hart voor de zaak te krijgen omdat het immers gaat over de veiligheid
en leefbaarheid van ‘hun’ straat zou de leefbaarheid en veiligheid kunnen worden
verbeterd. In de vorm van een brochure kan duidelijk worden uitgelegd welke belangrijke
voorzieningen er al aanwezig zijn in de buurt. Er zou bijvoorbeeld kunnen worden
aangespoord om collectief te gaan schoonmaken in de straat door een schoonmaakdag te
organiseren, dit bijvoorbeeld in samenwerking met basisscholen in de omgeving.
Tot slot
Er kan geconcludeerd worden dat uit ons onderzoek naar voren is gekomen dat de sociale
cohesie in de ondervraagde straten laag is, veel lager dan het stadsgemiddelde uit de
trendrapportage 2008. Dit kan worden verklaard door het hoge aantal alleenstaanden dat in
de straten woont. De leefbaarheidsproblemen die verder in de straten bestaan, zijn
geluidsoverlast en afval en rommel op straat. Over de rommel om en nabij de
vuilcontainers, in de voortuinen en op straat hebben de bewoners in de looptijd van dit
onderzoek bericht ontvangen van de gemeente, waarin zij worden aangesproken op hun
verantwoordelijkheid om de straat schoon te houden.
Naast de lage sociale cohesie en de leefbaarheidsproblemen is het laatste opvallende
resultaat uit dit onderzoek dat de bewoners uit de ondervraagde straten zich veilig voelen in
hun straat. De veiligheid wordt door de bewoners gemiddeld als ruim voldoende ervaren.
Veel bewoners wonen naar tevredenheid in hun wijk en in hun woning, die ze ondanks
enkele mankementen eveneens gemiddeld als ruim voldoende beoordelen. De bewoners
geven daarnaast aan bereid te zijn om actieve inspanning te leveren om de veiligheid en
leefbaarheid in de buurt te verbeteren. In samenwerking met de gemeente en instanties
kunnen bewoners hun wijk nog veiliger en leefbaarder maken. De praktijk zal uitwijzen of
deze samenwerking tot stand komt en eventuele nieuwe projecten in de Oosterparkwijk
zullen slagen.
Conclusie en discussie
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