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1.  INLEIDING 
 
 
 
Op 15 september 2008 is aan de Hilversumse Neuweg dak- en thuislozencentrum De Cocon 
gevestigd. De Cocon is een voorziening voor de opvang en huisvesting van dak- en thuislozen 
en bestaat uit een viertal onderdelen: een passantenverblijf; een kortdurende crisisopvang voor 
mensen in acute nood; een inloop- en dienstencentrum; en een sociaal pension. 
 
De komst van het dak- en thuislozencentrum heeft bij omwonenden geleid tot grote 
ongerustheid over de leefbaarheid en veiligheid van de buurt. Op verzoek van drie 
buurtgroepen, die de bewoners van de Bloemenbuurt, het Dudokcomplex aan de Neuweg en 
RKZ-Lombok vertegenwoordigen, heeft de gemeente onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL 
opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar de ontwikkelingen in de leefbaarheid en de 
veiligheid in de buurt.  
 
 
1.1 Onderzoeksvragen 
 
De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 

 
 Wat is de aard en omvang van de leefbaarheid en veiligheid voor de omwonenden van het 

dak- en thuislozencentrum aan de Neuweg voorafgaande aan en na ingebruikname van De 
Cocon? 

 
Hieruit zijn de volgende onderzoeksvragen af te leiden: 

1. Hoe is de buurt in ruimtelijk, sociaal en maatschappelijk opzicht samengesteld? 
2. Hoe groot is de belasting van de reeds aanwezige maatschappelijke instellingen 

voor de buurtbewoners (voor de opening van De Cocon)? 
3. Hoe groot is de belasting een jaar na de komst van het dak- en thuislozencentrum?  
4. Welke effecten zijn in de buurt opgetreden of zijn versterkt door de komst van De 

Cocon? 
5. Wat zijn de verwachtingen over (voor opening van De Cocon) en ervaringen met 

(na opening van De Cocon) de belasting van de buurt na de komst van De Cocon? 
6. Welke maatregelen moet de gemeente nemen om ervoor te zorgen dat deze 

belasting niet groter wordt dan momenteel wordt ervaren? 
 

 
1.2 Onderzoeksopzet 
 
Het onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen, waarbinnen verschillende onderzoeksme-
thoden en -technieken zijn toegepast. Voor een goede evaluatie is het van belang dat 
gegevens worden verkregen over de situatie voorafgaande aan de opening (nulmeting c.q. 
voormeting) en na de opening (nameting) van het dak- en thuislozencentrum.  
 
Deskresearch 
Allereerst is informatie uit diverse reeds bestaande bronnen verzameld en geanalyseerd over 
het dak- en thuislozencentrum en de daarbij betrokken instellingen en voorzieningen. Het gaat 
hierbij om beleidsnota's, notities, jaarverslagen en dergelijke. 
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Enquête bewoners 
Het belangrijkste onderdeel van het onderzoek vormt de herhaalde enquête onder bewoners in 
de omgeving van het dak- en thuislozencentrum aan de Neuweg. Zij zijn in de maand vooraf-
gaande aan de opening en één jaar later ondervraagd. Er zijn telefonische enquêtes gehouden 
met omwonenden, die zijn aangevuld met face-to-face gesprekken met omwonenden die geen 
bekend telefoonnummer hebben. In augustus en september 2008 hebben 285 omwonenden 
medewerking verleend aan het onderzoek, terwijl in augustus en september 2009 249 
enquêtes onder bewoners zijn afgenomen. Bij het presenteren van de resultaten is 
onderscheid gemaakt in direct omwonenden van De Cocon en bewoners die wonen in 
zogenoemde kwetsbare locaties. 
 
Directe omgeving 
Uit onze ervaringen gebaseerd op diverse onderzoeken naar overlast (onder andere 
Bieleman e.a. 2009b; Biesma e.a. 2000; Snippe e.a. 2002; Snippe e.a. 1999) blijkt dat de 
overlast die bewoners ervaren ruimtelijk vaak zeer geconcentreerd plaatsvindt.1 Overlast 
beperkt zich doorgaans tot de directe omwonenden van de straten, pleinen of plantsoenen 
waar mogelijke overlastveroorzakers zich ophouden. Alle direct 240 omwonenden van De 
Cocon zijn benaderd om mee te doen aan de enquête (zie bijlage 1 voor de adressen die 
binnen het onderzoeksgebied vallen). Tot de directe omgeving van De Cocon behoren ook 
de omwonenden van de speelplaats aan de Neuweg. In 2008 is bij 162 van de direct 
omwonenden van De Cocon een enquête afgenomen, terwijl in 2009 144 direct 
omwonenden mee hebben gedaan aan de enquête (een uitgebreidere beschrijving van de 
respons is terug te zien in bijlage 2).  
 
Kwetsbare locaties 
Daarnaast zijn, op verzoek van de buurtgroepen, enquêtes afgenomen bij bewoners in een 
aantal kwetsbare locaties. Dit zijn gebieden waar mogelijk overlast werd verwacht van 
bezoekers en bewoners van De Cocon, alhoewel deze gebieden niet in de directe omgeving 
van De Cocon liggen. Het zijn gebieden die aantrekkelijk kunnen zijn om te overnachten, 
overdag langdurig te verblijven, alcohol of harddrugs te gebruiken of om te dealen. Het betreft 
de volgende kwetsbare locaties: het gebied rondom de Albert Heijn aan de Langestraat, de 
Koningshof en de Rembrandthof. Voor de opening van De Cocon hebben 123 van de 
bewoners op grotere afstand van De Cocon medewerking verleend aan het onderzoek, terwijl 
in 2009 105 bewoners zijn geënquêteerd. 
 
Registraties 
Aanvullend zijn gegevens opgevraagd uit het bedrijfsprocessensysteem van de politie. Het 
gaat om alle meldingen van incidenten (overlast, dealen, misdrijven) die in de omgeving 
van het dak- en thuislozencentrum hebben plaatsgevonden en de aangiften van misdrijven.  
 
De gegevens zijn opgevraagd over de periode 12 maanden voorafgaande aan en eenzelfde 
periode na opening van De Cocon. Gegevens over de periode 15 december 2008 tot en met 
september 2009 zijn echter niet vergelijkbaar met gegevens over de periode daarvoor. De 
regiopolitie Gooi en Vechtstreek is halverwege december 2008 overgestapt op een nieuw 
registratiesysteem.2 In dit systeem worden meldingen en aangiften op een andere wijze 

                                                 
1 Uit eerdere onderzoeken van INTRAVAL (Bieleman e.a. 2008; Bieleman e.a. 2003; Snippe e.a. 2003; 
Snippe e.a. 2002) blijkt dat zelfs in wijken waar sprake is van een substantiële drugsoverlast 
(bijvoorbeeld Spangen, Amsterdam Zuidoost, Spijkerkwartier, A-Kwartier) of jongerenoverlast 
(Vinkhuizen-Zuid in Groningen) een meerderheid van de bewoners geen (drugs- of jongeren) 
overlast ervaart. Een deel van de bewoners signaleert wel dat er sprake is van gedrag dat tot overlast 
kan leiden, maar ervaart hiervan zelf geen hinder.  
2 In 2009 zijn alle korpsen in Nederland overgegaan op het werken met het registratiesysteem 
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geregistreerd dan in het oude systeem. Vandaar dat is gekozen om een vergelijking te 
maken van gegevens uit het oude registratiesysteem. In het oude registratiesysteem zijn 
gegevens beschikbaar tot drie maanden na de opening van de Cocon. In dit onderzoek 
wordt derhalve een vergelijking gemaakt van gegevens over een periode van drie maanden 
voor de opening van de Cocon (15 september 2007 tot en met 14 december 2007) en na de 
opening van de Cocon (15 september 2008 tot en met 14 december 2008). 
 
Tevens zijn gegevens verzameld uit registraties van de toezichthouders. Sinds de opening 
van De Cocon zijn toezichthouders aangesteld die dienen te voorkomen dat 
overlastgevende activiteiten zich voordoen of, als dat wel het geval is, snel en effectief 
worden aangepakt. Elke dag worden alle meldingen en observaties die zij verrichten door 
hen vastgelegd. Het is niet mogelijk om met behulp van deze observaties een toe- of 
afname van overlast vast te stellen, omdat er alleen gegevens beschikbaar zijn over de 
periode na de opening van De Cocon.  
 
Gesprekken sleutelinformanten 
Na de vervolgmeting onder bewoners zijn vervolgens gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn bij de veiligheid en leefbaarheid in de 
buurt. Hiertoe behoren vertegenwoordigers van: de politie; De Cocon; de gemeente; Dudok 
wonen; Versa welzijn; international security agency (ISA)3; de cliëntenraad van de Regionale 
Instelling voor Beschermde Woonvormen (RIBW); Stichting PakAan Gooi en Vechtstreek4; 
inloophuis de Wording; en de drie bewonersgroepen RKZ Lombok, bewonerscommissie 
Neuweg en het Dudokcomplex aan de Neuweg. In totaal hebben 12 gesprekken 
plaatsgevonden met 15 vertegenwoordigers van de betrokken instanties.  Daarnaast zijn (korte) 
gesprekken gevoerd met enkele ondernemers aan de Langestraat (waaronder de Albert Heijn) 
en de Gijsbrecht van Amstelstraat. De gesprekken zijn verwerkt in hoofdstuk twee, drie en 
vier. Bij de beschrijving van de resultaten van deze gesprekken zijn de respondenten 
onderverdeeld in de volgende drie categorieën: bewonersgroepen; toezichthouders (politie en 
ISA); en maatschappelijke instellingen (De Cocon, De Wording, Stichting PakAan, Dudok 
wonen, Versa welzijn en de cliëntenraad van de RIBW). 
 
In de gesprekken is onder andere ingegaan op de aard en omvang van overlast en criminaliteit 
in de buurt voor en na de komst van het dak- en thuislozencentrum aan de Neuweg. Tevens 
zijn de eerste resultaten van de bewonersenquête voorgelegd aan de respondenten. Vervolgens 
is de respondenten gevraagd hun visie hierop te geven. Daarnaast hebben geïnterviewden een 
beschrijving gegeven van de buurt. Verder is gesproken over het verloop van de 
samenwerking van de betrokken instanties en is gevraagd naar eventuele knelpunten die spelen 
of hebben gespeeld.  
 
 
1.3  Leeswijzer 
 
In deze rapportage wordt allereerst een beschrijving gegeven van De Cocon en haar 
omgeving, waarin onder andere de buurt en overige aanwezige maatschappelijke 
voorzieningen in de buurt worden besproken. Het derde hoofdstuk gaat vervolgens in op de 

                                                                                                                                         
Basisvoorziening Handhaving (BVH). De BVH vervangt drie vroegere systemen (BPS, Xpol en 
Genisis) die nog uit de tijd stammen dat er geen regionale politie was, maar alleen gemeente- en 
rijkspolitie. De politie Gooi- en Vechtstreek heeft altijd gewerkt met het registratiesyteem BPS.  
3 ISA is het beveiligingsbedrijf waarbij de toezichthouders werkzaam zijn.  
4 Stichting PakAan Gooi en Vechtstreek is een stichting die dagbestedingsprojecten voor dak- en 
thuislozen verzorgt binnen Gooi en Vechtstreek. 
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resultaten van de bewonersenquête, terwijl het vierde hoofdstuk de registratiegegevens 
behandelt. Tot slot worden in hoofdstuk vijf de samenvatting en conclusies besproken.  
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2.  DE COCON EN HAAR OMGEVING 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van De Cocon en haar omgeving. 
Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan De Cocon, de buurt en de overige 
maatschappelijke voorzieningen in de buurt.  
 
 
2.1 De Cocon 
 
De Cocon maakt deel uit van de Regionale Instelling voor Begeleid Wonen (RIBW) 
Gooi & Vechtstreek. Het dak- en thuislozencentrum bestaat uit een viertal onderdelen: een 
passantenverblijf; een kortdurende crisisopvang; een inloop- en dienstencentrum; en een 
sociaal pension. Het passantenverblijf biedt slaapplaats voor 12 personen. Volgens 
geïnterviewden van De Cocon zit de nachtopvang regelmatig vol en moeten elke dag zo’n vier 
of vijf mensen worden geweigerd. Als de temperatuur onder het vriespunt daalt, dan biedt De 
Cocon tien extra slaapplaatsen aan. Daarnaast beschikt De Cocon over vier plaatsen voor 
crisisopvang die zijn bedoeld voor mensen in acute nood. Het sociaal pension heeft 24 
wooneenheden die altijd bezet zijn. Bewoners hebben een eigen kamer en kunnen gebruik 
maken van gezamenlijk sanitaire - en keukenvoorzieningen. Doel van het begeleid wonen in 
De Cocon is het helpen van cliënten om structuur en regelmaat in hun leven aan te brengen. 
Cliënten kunnen meerdere jaren blijven in de voorziening voor begeleid wonen. Daarnaast is 
een inloop- en dienstencentrum gevestigd in het gebouw aan de Neuweg, waar volgens enkele 
geïnterviewden van maatschappelijke instellingen per dag gemiddeld 20 bezoekers komen. 1 
Dit centrum is er zowel voor gasten van het passantenverblijf als voor daklozen die de nacht 
elders hebben doorgebracht. In De Cocon kunnen zij op temperatuur komen, een douche 
nemen, de was doen of een boterham kopen. Ook kan men hier terecht voor kledingomruil, 
een medisch spreekuur en het spreekuur van de Sociale Dienst. Tijdens het spreekuur van de 
Sociale Dienst is het drukker in het dak- en thuislozencentrum. Verder is De Cocon een van de 
verzamelplaatsen van stichting Pak Aan. Deze stichting biedt dagbesteding aan bewoners en 
bezoekers van De Cocon. Twee maanden na opening van De Cocon aan de Neuweg is PakAan 
begonnen met een veegproject in de buurt. Volgens diverse geïnterviewden van 
bewonersgroepen, maatschappelijke instellingen en ondernemersverenigingen is dit een 
succes. 
 
Aard en omvang doelgroep 
Met behulp van de registraties van de Sociale Dienst en de maatschappelijke opvang is in 2006  
een omvangschatting gemaakt van het aantal feitelijk daklozen in de Gooi en Vechtstreek 
(Biesma e.a. 2008). Het aantal feitelijk daklozen wordt in 2006 op 228 geschat. Verder dient 
rekening te worden gehouden met de overlap van de populatie van Gooi en Vechtstreek met de 
populatie daklozen in nabijgelegen, grotere centrumgemeenten. Uit de doelgroepanalyse blijkt 
dat veel daklozen hun verblijf in de Gooi en Vechtstreek geregeld afwisselen met een verblijf 
in Utrecht, Amsterdam of Amersfoort (Biesma e.a. 2008). Een deel van de daklozen maakt (af 
en toe) gebruik van de nachtopvang in Hilversum. Uit de registratiegegevens van De Cocon 
blijkt dat ongeveer 170 bezoekers in 2009 gebruik hebben gemaakt van de nachtopvang aan de 

                                                 
1 Waar in deze rapportage de kwalificatie enkele respondenten, wordt gebruikt, wordt gedoeld op 
één of twee respondenten. Diverse of meerdere respondenten duidt op ongeveer de helft van de 
respondenten. Bijna alle respondenten is een kwalificatie voor tenminste drie kwart van de 
respondenten. 
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Neuweg, waarvan de helft (51%) voor minder dan tien nachten.2 Een kleine deel van hen (9%) 
behoort tot de vaste bezoekers. Zij hebben meer dan 40 nachten gebruik gemaakt van de 
nachtopvang.  
 
Volgens diverse geïnterviewden van maatschappelijke instellingen zijn onder de daklozen in 
de Gooi en Vechtstreek relatief veel personen verslaafd aan alcohol. Dit beeld wordt bevestigd 
door de resultaten van de doelgroepanalyse die is uitgevoerd in 2008 (Biesma e.a. 2008). De 
helft van de respondenten (50%) drinkt dagelijks alcohol in grote hoeveelheden, terwijl slechts 
enkele respondenten aangeven harddrugs (cocaïne of methadon) te gebruiken. 
 
 
2.2 Buurt 
 
De Cocon is gevestigd aan de Neuweg en ligt in de buurt genaamd het Noordelijk 
bloemenkwartier.3 Deze buurt bestaat voornamelijk uit laagbouwwoningen, met kleine voor- 
en achtertuinen, die in blokken dan wel geschakeld neergezet zijn (Gemeente Hilversum 
2003). Drie kwart (75%) van de woningen bestaat uit koopwoningen (www.cbs.nl). De 
middenstand heeft een belangrijke plaats in de directe omgeving, namelijk op de Neuweg en 
op de Gijsbrecht van Amstelstraat. Ten Noorden van de buurt ligt het centrum met vele 
voorzieningen en winkels op slechts een paar honderd meter afstand. Een deel van 
Bloemenkwartier is van grote cultuurhistorische waarde. Zo groot, dat het een kans maakt om 
aangewezen te worden als zogenaamd 'beschermd stadsgezicht' (www.hilversum.nl). Volgens 
diverse geïnterviewden is het bloemenkwartier een  hechte buurt waar veel jonge gezinnen met 
kinderen wonen. Aan de Neuweg is een speelplaats voor kinderen gevestigd. Deze speelplaats 
ligt tegenover het dak- en thuislozencentrum. 
 
Door de compacte opzet van de Bloemenbuurt, in combinatie met het grote winkelaanbod, zijn 
er momenteel parkeer- en verkeersproblemen. De parkeerdruk is erg hoog. Nood- en 
hulpdiensten kunnen er niet door, omdat teveel auto’s van buiten de buurt in de buurt parkeren. 
Burgemeester en wethouders willen binnenkort een proef met betaald parkeren laten beginnen 
in de Bloemenbuurt. De start van de proef staat gepland voor 1 mei 2010. 
 
 
2.3 Overige maatschappelijke voorzieningen 
 
Naast dak- en thuislozencentrum De Cocon zijn in (de omgeving van) het bloemenkwartier 
enkele andere maatschappelijke voorzieningen gevestigd, te weten: De Vluchtheuvel, de  
Rembrandthof, De Wording en enkele overige voorzieningen. 
 
Vluchtheuvel 
Direct naast het dak- en thuislozencentrum aan de Neuweg is De Vluchtheuvel gevestigd. De 
Vluchtheuvel is een opvangvoorziening waarin drie verblijfsvormen worden aangeboden:  
reguliere opname; crisisopvang; en begeleid wonen. De Vluchtheuvel telt in totaal 18 plaatsen, 
waarvan twee zijn gereserveerd voor noodopvang. Hierin kunnen mensen terecht die acuut een 
plek nodig hebben om in te verblijven. De overige 16 betreffen de reguliere opvang. Het 
centrum is bedoeld voor mensen die naast onderdak ook begeleiding nodig hebben en 
                                                 
2 De registratiegegevens van de maanden april, mei en november konden niet op tijd worden 
geleverd door medewerkers van De Cocon. Het aantal unieke bezoekers in één jaar zal daarom hoger 
liggen dan 170.  
3 Bloemenkwartier Noord behoort tot de wijk Zuid. Naast Bloemenkwartier Noord bevat wijk Zuid 
nog vier buurten: het Zeeheldenkwartier; het Staatsliedenkwartier; het Schrijverskwartier; en 
Bloemenkwartier Zuid. 
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gemotiveerd zijn om te werken aan hun problemen. Hierbij valt te denken aan: mensen met 
relatieproblemen; jongeren die niet meer thuis of in een tehuis kunnen wonen; slachtoffers van 
seksueel geweld; slachtoffers van loverboys; ex-gedetineerden; (ex-)psychiatrisch patiënten; 
verslaafden die bereid zijn om te stoppen; tienermoeders; zwerfjongeren; en mensen met 
(grote) schulden. 
 
Rembrandthof 
Aan de Laan van de Heelmeesters is De Rembrandthof gevestigd: een psychiatrisch centrum 
met crisisopvang. De Symfora-groep is eigenaar van het centrum voor kortdurende 
psychiatrische behandeling voor volwassenen. De Rembrandthof biedt deskundige hulp aan 
mensen met ernstige psychische of psychiatrische problemen van 18 tot 65 jaar (75 plaatsen). 
Te denken valt daarbij aan mensen met depressieve klachten, angsten, eetstoornissen, vage 
lichamelijke klachten of identiteitsproblemen, meestal in combinatie met ernstige problemen 
thuis, problemen op het werk of in de besteding van de vrije tijd. 
 
De Wording 
Op de rand van Bloemenkwartier Noord (in het centrum) is inloophuis De Wording gevestigd. 
Het inloophuis is een open huis voor dakloze en eenzame mensen en wordt gefinancierd door 
particulieren, diverse kerkelijke gemeentes en andere organisaties. Voor de bezoekers is er  
elke dag van de week gratis koffie, thee, brood en soep. Gemiddeld komen er 15 tot 20 
bezoekers op een dag. Een groot deel van de bezoekers bestaat uit eenzame oudere mensen die 
voor sociale contacten naar het inloophuis komen. Daarnaast komen er dagelijks bezoekers 
van De Cocon, terwijl eveneens enkele dakloze zorgmijders De Wording bezoeken (die niet of 
nauwelijks bij De Cocon komen). De openingsuren van De Wording zijn afgestemd op die van 
de dag- en nachtopvang van De Cocon. Op de route van De Cocon naar De Wording lopen 
dan ook geregeld bezoekers van De Cocon.  
 
Overig 
Op het Koningshof wonen enkele personen met lichamelijke en/of verstandelijke beperking 
die worden begeleid door zorginstelling Sherpa. Daarnaast zijn er volgens diverse 
geïnterviewden van bewonersgroepen en toezichthouders in de buurt een paar huisjesmelkers 
die hun huizen verhuren aan arbeiders uit Midden- en Oost Europa. Vaak wonen deze 
gastarbeiders met (te) veel personen in een kleine woning, wat mogelijk gepaard gaat met 
overlast.  
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3. BEWONERSENQUÊTE  
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de metingen onder de bewoners 
voorafgaand aan de ingebruikname van De Cocon (september 2008) en één jaar na de opening 
van het dak- en thuislozencentrum (september 2009). Achtereenvolgens wordt ingegaan op de 
onveiligheidsgevoelens van de bewoners, de overlast die zij hebben ervaren, de mening over 
hun woonomgeving en de verwachtingen van c.q. de ervaringen met komst van De Cocon. 
Daar waar mogelijk zal een vergelijking worden gemaakt met andere onderzoeken naar de 
komst van een dak- en thuislozencentrum of een soortgelijke voorziening. 
 
 
3.1 Onveiligheidsgevoelens 
 
In deze paragraaf worden de onveiligheidsgevoelens van de geënquêteerde bewoners 
beschreven. Respondenten zijn gevraagd naar onveiligheidsgevoelens in hun eigen 
woonomgeving en die in het algemeen. 
 
Eigen woonomgeving 
De onveiligheidsgevoelens van de direct omwonenden van De Cocon zijn na de komst van 
De Cocon significant toegenomen (zie figuur 3.1).1 In 2008 voelt 15% van hen zich wel 
eens onveilig in zijn of haar eigen woonomgeving, terwijl in 2009 bijna een derde (31%) dit 
aangeeft. De toename in onveiligheidsgevoelens is bij de direct omwonenden sterker dan 
bij de bewoners van de zogenoemde kwetsbare locaties. In 2008 voelt ongeveer een derde 
(31%) van hen zich af en toe onveilig in hun eigen woonomgeving, terwijl dit percentage in 
2009 op 40% ligt. Dit verschil is niet significant. 
 
Figuur 3.1 Bewoners die zich wel eens onveilig voelen in eigen woonomgeving, in % 
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*  Significant verschil (p < 0,05) tussen 0- en 1-meting. 
 
Algemeen 
Er is tevens gevraagd naar het algemene gevoel van onveiligheid, waarbij niet aan een 
specifieke locatie is gerefereerd. Ook hier geldt dat significant meer direct omwonenden zich 
wel eens onveilig voelen een jaar na opening van De Cocon, terwijl eveneens significant meer 
bewoners van de kwetsbare locaties zich wel eens onveilig voelen (zie figuur 3.2). Voor de 
opening van De Cocon (2008) voelt bijna een derde (31%) van de bewoners van de kwetsbare 

                                                      
1 De verschillende uitkomsten worden statistisch getoetst op ‘toeval’. In de statistische toetsing is 
uitgegaan van een betrouwbaarheidsinterval van 95%. Dit betekent dat indien de gevonden 
verschillen significant zijn, het voor 95% zeker is dat de verschillen berusten op werkelijke 
verschillen en niet op toevallige (steekproef)fluctuaties. Er is gebruik gemaakt van de t-toets en de 
chi-kwadraattoets. 

*
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locaties zich wel eens onveilig, terwijl ruim de helft (53%) dat doet een jaar na de opening van 
De Cocon. 
 
Figuur 3.2 Onveiligheidsgevoelens bewoners in het algemeen, in % 
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*  Significant verschil (p < 0,05) tussen 0- en 1-meting. 
 
De respondenten is gevraagd of zij van mening zijn dat veiligheid in de buurt achteruit dan wel 
vooruit gaat in het komende jaar. In 2009 denkt ruim de helft van zowel de direct 
omwonenden (59%) als de bewoners van de kwetsbare locaties (57%) dat de buurt de 
komende tijd niet zal veranderen (zie figuur 3.3). Verder zegt 36% van de direct omwonenden 
in 2008 dat de buurt zal verslechteren, tegenover 28% die dat in 2009 aangeeft (zie figuur 3.3). 
Dit verschil is niet significant. Het verschil tussen beide metingen bij bewoners van de 
kwetsbare locaties is wel significant. In 2008 denkt minder dan een kwart (24%) dat de buurt 
zal verslechteren, terwijl in 2009 ruim een derde (35%) dit aangeeft. 
 
Figuur 3.3  Mening bewoners over de vraag of de veiligheid in Hilversum het komende jaar voor- of 
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*  Significant verschil (p < 0,05) tussen 0- en 1-meting. 
 
Vergelijking 
In verschillende buurten zijn vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd naar de gevolgen voor de 
leefbaarheid en veiligheid na de plaatsing van een maatschappelijke voorziening. Zo hebben 
overlastmetingen plaatsgevonden in de omgeving van de dag- en nachtopvang en 
gebruiksruimte De Klomp in Heerlen (Snippe e.a. 2008), rondom de gebruiksruimte aan de 
Gravinnesteeg in Haarlem (Bieleman e.a. 2007), rondom een hostel voor verslaafden personen 
aan de Wittevrouwensingel in Utrecht (Bosten, L. en H. Verhorst 2006) en rondom een 
gebruiksruimte aan de Herebinnensingel in Groningen (Meijer e.a. 2001).2 Het percentage 
                                                      
2 In Nederland zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de gevolgen voor de leefbaarheid en 
veiligheid van de buurt na de vestiging van een maatschappelijke voorziening. De 
onderzoeksgegevens zijn niet altijd vergelijkbaar met die in Hilversum, omdat er sprake is van een 

*

*
*

* 
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bewoners dat zich tijdens de tweede meting wel eens onveilig voelt in de directe omgeving van 
De Cocon in Hilversum (31%) en in de omgeving van de Gravinnesteeg in Haarlem (32%) is 
nagenoeg gelijk (tabel 3.1). De percentages van bewoners die zich wel eens onveilig voelen 
rondom de dag- en nachtopvang in Heerlen (20%) en rondom het hostel in Utrecht (8%) liggen 
lager dan die van bewoners rondom De Cocon in Hilversum (31%) (zie tabel 3.1). Verder 
komt uit tabel 3.1 naar voren dat in Hilversum de onveiligheidsgevoelens na de opening van de 
voorziening zijn toegenomen, terwijl dat in andere steden niet het geval is. De lokale situatie 
voor opening van de voorziening wijkt in deze steden echter af van die in Hilversum. Zo was 
voor de opening van de gebruiksruimte in Haarlem (bij de nulmeting) al een dag- en 
nachtopvang op deze locatie gevestigd, waardoor buurtbewoners reeds bekend waren met de 
doelgroep. In Heerlen is een nieuwe voorziening geopend in een buurt waar (een deel van) de 
doelgroep al aanwezig was en waar reeds (veel) overlast werd ervaren.  
 
Tabel 3.1 Bewoners die zich wel eens onveilig voelen, in % 
Plaats en buurt Jaar Algemeen Eigen buurt 
Hilversum direct omwonenden Cocon 2008 17 15 
 2009 39 31 
Nederland  2008 25 16 
Heerlen Klompstraat e.o. 2005 53 46 
 2007 25 20 
Haarlem Omgeving Gravinnesteeg1 2005 30 32 
 2006 32 32 
Utrecht, Wittevrouwensingel 2005 n.g. 10 2 

 2006 n.g. 8 
Groningen Herebinnensingel juni 2000 21 2 n.g. 
 oktober 2000 22 2 n.g. 

Bronnen: CBS 2009; Snippe e.a. 2008; Bieleman e.a. 2007;  Bosten, L en H. Verhorst 2006;  Meijer e.a. 2001. 
n.g.: niet gevraagd 
1 Hiervoor zijn alleen de bewoners als respondenten gebruikt. 
2 Hiervoor zijn de gemiddelden genomen van 's avonds en overdag wel eens onveilig voelen. 
 
 
3.2 Overlast 
 
De komst van het dak- en thuislozencentrum kan de overlast in de buurt veranderen. Om dit te 
meten zijn diverse vragen over overlast opgenomen in de enquête. Allereerst is bewoners 
gevraagd van verschillende buurtproblemen aan te geven of die naar hun mening voorkomen 
in hun buurt. Vervolgens is gevraagd welke vormen van overlast zij persoonlijk hebben 
ervaren. Het gaat dan met name om audiovisuele en openbare orde overlast. Tot slot is 
gevraagd naar slachtofferschap van criminele overlast. 3  
 
Buurtproblemen 
De bewoners is gevraagd om van verschillende voorvallen  en misdrijven aan te geven of die 
naar hun mening voorkomen in hun woonomgeving. In figuur 3.4 en 3.5 zijn de voorvallen en 
misdrijven onderverdeeld in vier groepen4: vermogensdelicten (fietsendiefstal; diefstal uit 

                                                                                                                                                    
andere onderzoeksopzet (Handel, van den C. 2009a) of omdat er alleen gegevens beschikbaar zijn 
over de nulmeting (Handel, van den, C. 2009b;  Wilt, van der, G.H. en W.H.M. van der Zanden 
2005).  
3 Een veel gebruikte indeling voor de beschrijving van (drugs)overlast maakt onderscheid naar 
criminele, openbare orde en audiovisuele overlast. Criminele overlast zijn  handelingen die expliciet 
zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht, terwijl openbare orde overlast betrekking heeft op 
overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening. Audiovisuele overlast betreft  hinderlijk 
en onaangepast gedrag zonder dat er sprake is van criminaliteit of ordeverstorende gedragingen zoals 
omschreven in de APV (Bieleman e.a. 2009). 
4 De antwoorden van de bewoners op samenhangende vragen zijn per onderwerp gesommeerd en 
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auto’s; beschadiging  auto’s; woninginbraak); drugsgerelateerde overlast (drugsgebruik op 
straat; drugshandel; overlast van verslaafden op straat; straatprostitutie); dreiging (bedreiging; 
verbale agressie; openbaar dronkenschap; mensen die op straat worden lastig gevallen; 
geweldsdelicten); en verloedering (overlast groepen jongeren; bekladding van muren of 
gebouwen; vernieling; hondenpoep/rommel op straat; gebruik van alcohol op straat; 
geluidsoverlast).   
 
Volgens de bewoners is er na de opening van De Cocon sprake van een daling van de indicator 
vermogensdelicten in hun woonomgeving (figuur 3.4) ten opzichte van de periode 
voorafgaand aan de opening van De Cocon. Drugsproblemen komen zowel voor als na de 
opening van De Cocon volgens bewoners weinig voor in de buurt. 
 
Figuur 3.4  Buurtproblemen (vermogensdelicten en drugsproblemen), indicatorscore op een schaal 
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*  Significant verschil (p < 0,05) tussen 0- en 1-meting. 
 
De respondenten hebben van de indicatoren buurtverloedering en buurtdreiging aangegeven 
dat ze nauwelijks vaker voorkomen in de buurt na de opening van De Cocon (zie figuur 3.5).  
 
Figuur 3.5  Buurtproblemen (buurtverloedering en buurtdreiging), indicatorscore op een schaal            
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Deze indicatoren scoren van de kwetsbare locaties overigens hoger dan in de directe omgeving 
van De Cocon. Buurtverloedering scoort in de kwetsbare locaties na de opening van De Cocon 
een 6,9, terwijl deze in de directe omgeving van De Cocon een 5,6 scoort. 

                                                                                                                                                    
omgerekend naar een waarde van 1 tot 10. Naarmate het cijfer hoger is, komt dit probleem volgens 
een hoger percentage van de bewoners voor in de buurt waar ze wonen. Daarbij is een indicatorscore 
van 1 een indicatie dat het aspect (bijna) niet voorkomt en een indicatorscore van 10 een indicatie dat 
(bijna) iedereen heeft aangegeven dat dit aspect voorkomt. 

* *
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Vergelijking 
In buurten waar vergelijkbaar onderzoek heeft plaatsgevonden, scoren de indicatoren 
drugsproblemen, buurtdreiging en vermogensdelicten soms hoger en soms lager dan in de 
omgeving van De Cocon (zie tabel 3.2).5 Verloedering in de buurt scoort in de Gravinnesteeg 
in Haarlem hoger dan in de omgeving van De Cocon, terwijl deze indicatorscore in de buurt 
van de Klompstraat in Heerlen lager scoort. Verder komt uit tabel 3.2 naar voren dat, evenals 
in Hilversum, in Haarlem de meeste scores op de buurtindicatoren nauwelijks veranderen na 
opening van de voorziening. In Hilversum neemt echter de score op de indicator 
vermogensdelicten af, terwijl dat in Haarlem nauwelijks verandert na opening van de 
voorziening. In Heerlen is sprake van een afname bij de scores op de indicatoren 
vermogensdelicten, buurtdreiging, buurtverloedering en drugsproblemen.  
 
Tabel 3.2 Indicatorscores buurtproblemen in verschillende vergelijkbare wijken in Nederland 

Plaats en buurt Jaar Vermogens-
delicten 

Verloedering 
in de buurt2 

Dreiging3 Drugs-
problemen 

2008 4,4 5,3 2,3 1,8 Hilversum direct omwonenden 
Cocon 2009 3,6 5,6 2,6 2,1 

2005 3,8 4,7 3,6 4,7 Heerlen omgeving Klompstraat 
2007 2,2 4,0 2,6 2,9 

Haarlem Omgeving Gravinnesteeg1 2005 4,3 6,8 4,0 4,3 
 2006 4,7 7,0 4,6 4,1 
Bronnen: Snippe e.a. 2008;en Bieleman e.a. 2007. 
1 Hiervoor zijn alleen de respondenten die bewoner zijn gebruikt. 
2 Deze indicator is in de twee buurten in Haarlem opgebouwd uit één item minder, namelijk: 'vernieling van 
telefooncellen, bus- of tramhokjes'. 
3 Deze indicator is in de twee buurten in Haarlem opgebouwd uit één item meer, namelijk: 'kinderen die op 
straat worden lastiggevallen'. 

 
Ervaren hinder 
Vervolgens is met behulp van meerdere items gevraagd of bewoners persoonlijk hinder 
hebben ondervonden van drugsverslaafden, alcoholverslaafden, jongeren en parkeer- en 
verkeersoverlast (zie figuur 3.6). Parkeer- en verkeersoverlast is het probleem waar de meeste 
bewoners, zowel direct omwonenden als bewoners van de kwetsbare locaties, hinder van  
 
Figuur 3.6 Persoonlijk hinder ervaren van jongeren en parkeer en verkeersoverlast volgens direct 

omwonenden en bewoners van kwetsbare locaties, indicatorscore op een schaal van 1 tot 
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*  Significant verschil (p < 0,05) tussen 0- en 1-meting. 

                                                      
5 In Nederland zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de gevolgen voor de leefbaarheid en 
veiligheid van de buurt na de vestiging van een maatschappelijke voorziening. De resultaten zijn 
voor dit onderdeel niet vergelijkbaar met die in Hilversum, omdat in deze onderzoeken geen 
indicatorscores buurtproblemen zijn opgesteld.  

*
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hebben ondervonden. Dit is nauwelijks veranderd na de opening van De Cocon. Direct 
omwonenden zeggen in 2009 wel significant meer hinder te ervaren van jongeren dan in 2008. 
Volgens alle sleutelinformanten van de toezichthouders is de overlast van jongeren niet 
veranderd ten opzichte van 2008. Het kan volgens hen zijn dat bewoners het gedrag van deze 
jongeren na de opening van De Cocon als meer overlastgevend ervaren. 
 
Uit de vergelijking van de twee metingen blijkt dat de direct omwonenden en bewoners van  
de kwetsbare locaties significant meer overlast hebben van drugsverslaafden en 
alcoholverslaafden na de opening van De Cocon (zie figuur 3.7). Alcoholoverlast scoort 
overigens in beide gebieden (directe omgeving en kwetsbare locaties) hoger dan drugsoverlast. 
Bij direct omwonenden scoort drugsoverlast in 2009 een 2,2, terwijl de indicatorscore 
alcoholoverlast bijna twee keer zo hoog ligt (3,8). De volgende vormen van overlast van 
personen die alcohol in het openbaar gebruiken zijn gestegen: ruziemakende en schreeuwende 
alcoholverslaafden; samenscholende alcoholverslaafden; vervuiling van de straat en lege 
flesjes en bierblikjes op straat. Volgens bijna alle geïnterviewden van de toezichthouders en de 
bewonersgroepen werd de buurt altijd al vervuild met zwerfafval van jongeren en andere 
personen.  
 
Figuur 3.7  Ervaren overlast van drugsverslaafden en alcoholverslaafden in buurt, indicatorscore op 

een schaal van 1 tot 10  

*  Significant verschil (p < 0,05) tussen 0- en 1-meting. 
 
Na opening van het dak- en thuislozencentrum zijn bewoners en bezoekers van De Cocon 
volgens hen verantwoordelijk voor nog meer vervuiling van de wijk. Op de looproute van de 
Albert Heijn naar De Cocon is volgens alle geïnterviewden van de bewonersgroepen 
zwerfafval te vinden en enkele bewoners hebben beschutting in hun tuin geplaatst na de 
opening van De Cocon. Volgens enkele sleutelinformanten van maatschappelijke instellingen 
wordt de alcoholoverlast grotendeels veroorzaakt door een kleine groep (vijf of zes) personen. 
 
Slachtofferschap 
De bewoners is eveneens gevraagd hoe vaak zij in hun buurt slachtoffer zijn geweest van  
verschillende delicten (geweld en agressie, woninginbraak en diefstal uit of beschadiging aan 
auto), zowel voorafgaande als na opening van De Cocon. 
 
Geweld of agressie. 
Zowel voor als na de opening van De Cocon geven bewoners aan nauwelijks slachtoffer te zijn 
geweest van zakkenrollerij. Tevens zijn zij zowel voor als na de opening van De Cocon niet 
aangevallen of mishandeld.  
 
 

*
*

* *
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Woninginbraak 
Het percentage direct omwonenden dat aangeeft in 2008 slachtoffer te zijn geweest van 
woninginbraak is in 2009 significant gedaald (zie figuur 3.8). In 2008 geeft 7% aan hiervan 
slachtoffer te zijn geweest, terwijl dit percentage in 2009 op 2% ligt. Daarnaast zeggen 
bewoners van de kwetsbare locaties in 2009 minder vaak dan in 2008 slachtoffer te zijn 
geweest van een poging tot woninginbraak. 
 
Figuur 3.8  Slachtofferschap (poging tot) inbraak woning bij direct omwonenden en bewoners  van 
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*  Significant verschil (p < 0,05) tussen 0- en 1-meting. 
 
Diefstal uit auto en vandalisme 
Het percentage bewoners dat aangeeft in 2009 slachtoffer te zijn geweest van auto-inbraak 
verschilt niet significant met dat in 2008 (zie figuur 3.9). Direct omwonenden zeggen in 2009 
wel significant vaker dan in 2008 slachtoffer te zijn geweest van vernieling of beschadiging 
aan de auto. 
 
Figuur 3.9  Slachtofferschap diefstal uit of beschadiging aan auto bij direct omwonenden en bewoners 
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*  Significant verschil (p < 0,05) tussen 0- en 1-meting. 
 
 
3.3 Woonomgeving 
 
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de mening van de respondenten over hun 
woonomgeving. 
 
Tevredenheid 
Het percentage direct omwonenden dat tevreden is over het wonen in de buurt is voor en na de 
opening van De Cocon nagenoeg gelijk gebleven (zie figuur 3.10). In 2008 is 86% tevreden 

*

**
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over hun woonomgeving, tegenover 85% in 2009. Ook bewoners van kwetsbare locaties zijn 
in 2009 (79%) nauwelijks minder tevreden over hun woonomgeving dan in 2008 (85%). 
 
Figuur 3.10  Respondenten die (zeer) tevreden zijn over het wonen in de buurt, in % 
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Achter- dan wel vooruitgang 
De respondenten is tevens gevraagd of zij van mening zijn dat de buurt achteruit dan wel 
vooruit gaat in het komende jaar. Ongeveer de helft (48% in 2008, versus 50% in 2009) van de 
direct omwonenden denkt dat de buurt niet zal veranderen het komende jaar (zie figuur 3.11). 
Ongeveer twee vijfde van de direct omwonenden denkt in 2009, evenals in 2008, dat de buurt 
het komende jaar achteruit gaat. Bewoners van kwetsbare locaties voorspellen in 2009 
significant vaker dan in 2008 dat de buurt er op achteruitgaat (42% in 2009, versus 28% in 
2008).  
 
Figuur 3.11  Mening bewoners over de vraag of buurt het komende jaar voor- of achteruit zal gaan, in %
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*  Significant verschil (p < 0,05) tussen 0- en 1-meting. 
 
Vervolgens is geïnformeerd of bewoners verhuisplannen hebben. Een op de zes bewoners 
(16%) in de directe omgeving van De Cocon heeft in 2008 plannen om te gaan verhuizen, 
terwijl dat percentage in 2009 op 18% ligt. Dit is geen significant verschil. Daarnaast heeft 
ruim een kwart (26% zowel in 2008 als in 2009) van de bewoners van kwetsbare locaties 
verhuisplannen. 
 
Belangrijkste buurtproblemen 
De bewoners is gevraagd wat zij de belangrijkste problemen vinden die met voorrang moeten 
worden aangepakt in de buurt. Uit tabel 3.3 blijkt dat dit in zowel 2008 als 2009 parkeer- en 
verkeersproblemen zijn. Ruim twee derde (67%) van de direct omwonenden noemt parkeer- 
en verkeersproblemen in 2009 als belangrijkste problematiek in de buurt, tegenover 45% van 
de bewoners van de kwetsbare locaties. 

* *
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Tabel 3.3   Grootste buurtproblemen6, in % 
 0-meting (2008) 1-meting (2009) 

 

Direct 
omwonenden 

 
(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare  
locaties  
(n=123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties  
(n=105) 

Parkeer- en 
verkeersproblemen 

73 40 67 45 

Slecht onderhoud en 
verloedering (waaronder 
hondenpoep) 

22 53 36* 41 

Overlast jongeren 10 22 15 40* 
De Cocon 6 0 15* 4* 
Concentratie van sociale 
instellingen 

6 0 2 1 

Geluidsoverlast 6 15 2 10 
Overlast verslaafden 2 11 15* 14 
Anders 17 26 6* 8* 
Geen 12 15 9 9 

* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
  
Voor de opening van De Cocon zijn deze percentages vergelijkbaar. Ruim een derde (36%) 
van de direct omwonenden noemt  verloedering als een van de belangrijke problemen in de 
buurt, terwijl dat percentage in 2008 nog op 22% ligt. Hier is sprake van een significant 
verschil. Overlast van jongeren wordt met name door bewoners van kwetsbare locaties 
genoemd als groot probleem. Twee vijfde (40%) van hen zegt in 2009 dat dit een probleem 
is, terwijl dit percentage in 2008 significant lager ligt (22%). Daarnaast geeft 15% van de 
direct omwonenden aan dat De Cocon en overlast van verslaafden belangrijke problemen in 
de buurt zijn, terwijl deze problemen in 2008 nauwelijks zijn genoemd 
 
Rapportcijfer 
Het gemiddeld rapportcijfer dat de respondenten geven aan hun woonomgeving is nauwelijks 
veranderd (figuur 3.12). De direct omwonenden waarderen hun woonomgeving beide jaren 
met een ruime zeven (in 2008 met een 7,4; en in 2009 met een 7,2), terwijl de bewoners van 
kwetsbare locaties in 2009 gemiddeld een 7,1 geven, versus gemiddeld een 7,2 in 2008.  

 
Figuur 3.12 Gemiddeld rapportcijfer voor de woonomgeving  
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6 Meerdere antwoorden mogelijk, maximaal drie. 
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3.4  De Cocon 
 
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de verwachtingen van (in 2008) en de ervaringen 
van de respondenten met (in 2009) De Cocon. Tevens is gevraagd of de informatievoorziening 
van de gemeente voldoende is geweest.  
 
Beoordeling maatregel 
De respondenten is gevraagd of zij de komst van De Cocon een goede of slechte maatregel 
vinden. Ruim de helft van de buurtbewoners van de kwetsbare locaties (48% in 2008, versus 
56% in 2009) vindt de komst van De Cocon een goede maatregel. In 2008 vindt 15% van de 
direct omwonenden de komst van het dak- en thuislozencentrum een goede maatregel, terwijl 
dat percentage in 2009 significant hoger ligt (30%). Bijna drie vijfde (59%) van de direct 
omwonenden vindt in 2008 de vestiging van De Cocon aan de Neuweg een slechte maatregel, 
versus een kwart (24%) van de bewoners van de kwetsbare locaties (zie figuur 3.13). Deze 
mening is een jaar na de opening van De Cocon nauwelijks veranderd. Zowel in 2008 als in 
2009 geven respondenten aan dat de toename van overlast een voorname reden is waarom zij 
de komst van De Cocon een slechte maatregel vinden. Daarnaast noemen ze als reden dat de 
buurt minder veilig is voor kinderen. In 2008 geven enkele direct omwonenden een toename 
van de criminaliteit als reden waarom zij de komst van De Cocon een slechte maatregel 
vinden, terwijl in 2009 (bijna) niemand deze reden noemt.  
 
Figuur 3.13 Respondenten die de komst van De Cocon een goede of slechte maatregel vinden, in % 
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Eveneens is de bewoners gevraagd welke maatregelen de gemeente kan nemen om ervoor te 
zorgen dat de criminaliteit en overlast niet groter wordt. Ongeveer twee vijfde van bewoners 
(zowel direct omwonenden als bewoners van kwetsbare locaties) noemt in 2009 (een 
continuering van) de inzet van toezichthouders als maatregel, terwijl dat in 2008 aanzienlijk 
minder vaak wordt genoemd (zie tabel 3.4). Door alle bewonersgroepen wordt het verhoogde 
toezicht in de wijk na opening van De Cocon als positief ervaren. Verder geven enkele 
sleutelinformanten van maatschappelijke instellingen aan dat hun personeel zich zekerder voelt 
als toezichthouders in de buurt werkzaam zijn. Ruim de helft (52%) van de direct 
omwonenden geeft in 2008 aan dat de politie-inzet moet worden verhoogd, terwijl dat 
percentage in 2009 is gedaald naar 32%. Cameratoezicht wordt door ruim een tiende 
(respectievelijk 12% en 13%) van de direct omwonenden en bewoners van kwetsbare locaties 
genoemd, terwijl dit in 2008 nauwelijks wordt aangegeven. Daarnaast noemt in 2008 ruim een 
vijfde (21%) van de direct omwonenden de inzet van een buurtconciërge als mogelijke 
maatregel, terwijl dit percentage in 2009 significant is gedaald (naar 6%). 
 
 
 
 
 
 

*
*
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Tabel 3.4  Maatregelen die de gemeente volgens bewoners kan nemen om er voor te zorgen  dat de 

criminaliteit en overlast niet groter wordt, in % (meerdere antwoorden mogelijk) 
0-meting (2008) 1-meting (2009)  

Direct 
omwonenden 

 
(n=143) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=86) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=90) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=61) 

Inzet politie verhogen 52 53 32* 61 
Inzet toezichthouders verhogen 14 8 41* 38* 
Cameratoezicht 5 2 12* 13* 
Buurtconciërge 21 8 6* 2 
Anders7 39 42 54 44 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).    
 
Stellingen Cocon 
De respondenten is een zestal stellingen over De Cocon voorgelegd met de vraag in hoeverre 
zij het hiermee eens of oneens zijn. Tijdens de meting in 2008 is gevraagd naar de 
verwachtingen rondom de opening van het dak- en thuislozencentrum, terwijl in 2009 is 
geïnformeerd naar de daadwerkelijk opgedane ervaringen. In tabel 3.5 zijn de resultaten 
hiervan weergegeven. Bijna de helft (48%) van de direct omwonenden zegt in 2009 dat de 
overlast in de buurt is toegenomen door de komst van De Cocon, terwijl dit door 62% voor de 
opening van De Cocon wordt verwacht. Hier is sprake van een significant verschil. Ongeveer 
de helft (46%) van de direct omwonenden verwacht in 2008 dat de criminaliteit zal toenemen 
na opening van De Cocon, terwijl na de opening van De Cocon dit percentage significant is 
afgenomen. In 2009 zegt slechts 13% van de respondenten dat de criminaliteit daadwerkelijk is 
toegenomen door de komst van De Cocon. Het merendeel van de bewoners is er wel van 
overtuigd dat De Cocon ervoor zorgt dat het leven van de daklozen verbetert (in 2009: 81% 
van de direct omwonenden, versus 87% van de bewoners van kwetsbare locaties).  
 
Tabel 3.5 Respondenten die het (helemaal) eens zijn met uitspraken over De Cocon, in % 

0-meting (2008) 
 

1-meting (2009)  

Direct om-
wonenden 

 
 

(n= 133-147)

Bewoners 
van 

kwetsbare 
locaties 

(n=94-107) 

Direct om-
wonenden 

 
 

(n=101-139) 

Bewoners 
van 

kwetsbare 
locaties 
(n=60-94) 

Door de komst van De Cocon neemt de 
overlast in de buurt toe8  62 43 48*

  40 

Door de komst van De Cocon neemt in 
mijn buurt de criminaliteit toe 46 32 13* 16 

Door de komst van De Cocon zijn daklozen 
beter aanspreekbaar voor buurtbewoners 35 56 21* 37 

De Cocon zorgt er voor dat het leven van 
de daklozen verbetert 78 93 81 87 

Door de komst van De Cocon zijn er in 
mijn buurt minder daklozen op straat te 
zien 

8 35 7 28 

* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).    

                                                      
7 De antwoorden lopen zeer uiteen. De volgende antwoorden zijn enkele malen genoemd: goede 
communicatie; goede begeleiding bewoners Cocon; schoonhouden speelplein; de Cocon moet alsnog 
worden verplaatst naar een andere wijk; de afspraak moet worden gehouden dat een gedeelte van de 
Cocon ergens anders wordt geplaatst (RIBW functie).  
8 Bij de 1-meting zijn de stellingen geformuleerd in de voltooid tegenwoordige tijd. In dit geval is 
de stelling bijvoorbeeld als volgt geformuleerd: Door de komst van De Cocon is de overlast in de 
buurt toegenomen. 
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Tegenover het dak- en thuislozencentrum aan de Neuweweg ligt een speelplein. In 2008 wordt 
gevreesd dat dit speelplein niet meer zal worden gebruikt na opening van De Cocon. Aan de 
respondenten met kinderen (die nog regelmatig buiten spelen) is gevraagd of zij hun kinderen 
laten spelen op dit plein. Figuur 3.14 laat zien dat ouders na de opening van De Cocon hun 
kinderen nog net zo vaak laten spelen op het speelplein als voor de opening van het dak- en 
thuislozencentrum. Volgens enkele sleutelinformanten van de bewonersgroepen gebeurt dit nu 
wel vaker onder toezicht van ouders.  
 
Figuur 3.14 Ouders die hun kinderen laten spelen op speelpleintje aan de Neuweg tegenover De 

Cocon, in % 
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Informatievoorziening 
In beide metingen is in de vragenlijst een vraag opgenomen over de informatievoorziening van 
de gemeente in het kader van De Cocon. In 2009 is ongeveer twee derde (68%) van mening 
dat de gemeente hen (ruim) voldoende heeft geïnformeerd over het dak- en thuislozencentrum, 
terwijl dat percentage in 2008 (62%) significant lager ligt (zie figuur 3.15). Bewoners van de 
kwetsbare locaties vinden minder vaak dat ze goed zijn geïnformeerd over de komst van De 
Cocon. Ongeveer de helft (49%) van hen vindt dat ze voldoende is geïnformeerd, terwijl dat 
percentage in 2008 (40%) significant lager ligt. Volgens enkele geïnterviewden van de 
bewonersgroepen was de informatie over de bewoners en bezoekers van De Cocon 
voorafgaand aan de opening van het dak- en thuislozencentrum beperkt. De verwachtingen van 
omwonenden over de mogelijke gevolgen van de vestiging van De Cocon aan de Neuweg zijn 
volgens hen voor een deel gebaseerd op informatie afkomstig uit een uitzending die is 
uitgezonden op de publieke omroep. 
 
Figuur 3.15 Respondenten die vinden dat de gemeente hen (ruim) voldoende heeft geïnformeerd over 

De Cocon, in % 
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*  Significant verschil (p < 0,05) tussen 0- en 1-meting. 
 

*
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Vergelijking 
Wanneer naar de uitkomsten van soortgelijke onderzoeken elders wordt gekeken blijkt dat de 
direct omwonenden van De Cocon bijna net zo tevreden zijn over de informatievoorziening 
van de gemeente als bewoners rondom soortgelijke voorzieningen in Heerlen en Vlaardingen 
voorafgaand aan de opening (zie tabel 3.6). Rondom de voorziening in Haarlem zijn 
omwonenden daarentegen (zowel voor als na opening) meer tevreden over de 
informatievoorziening van de gemeente dan omwonenden van De Cocon. Zo geeft in Haarlem 
78% tot 88% aan dat zij vinden dat de gemeente hen voldoende heeft geïnformeerd, terwijl in 
Hilversum het percentage uiteenloopt van 62% tot 68%. Uit tabel 3.6 komt ook naar voren dat, 
evenals in Hilversum, in Heerlen na opening van de voorziening meer bewoners vinden dat ze 
goed zijn geïnformeerd dan voor de opening. In Haarlem zijn bewoners na opening minder de 
tevreden over de informatievoorziening dan voor de opening, terwijl rondom de voorziening in 
Vlaardingen deze vraag enkel is gesteld voor de opening van de dak- en thuislozenopvang. 
 
Tabel 3.6 Bewoners die de informatieverstrekking door de gemeente (ruim) 

voldoende vinden, in % 
Plaats en buurt Jaar (Ruim) 

voldoende 
Hilversum direct omwonenden Cocon 2008 62 
 2009 68 
Heerlen Klompstraat e.o.  2005 60 
 2007 80 
Haarlem Omgeving Gravinnesteeg 2005 88 
 2006 78 
Vlaardingen 2005 62 

Bronnen: Snippe e.a. 2008; Bieleman e.a. 2007; Wilt, van der G.H. en W.H.M. van der Zanden  
2007. 
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4. REGISTRATIES 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen in meldingen en aangiften rondom De Cocon 
weergegeven. Er zijn gegevens opgevraagd uit het bedrijfsprocessensysteem van de politie. 
Tevens zijn gegevens verzameld uit registraties van de toezichthouders, die actief zijn sinds de 
opening van De Cocon.  
 
 
4.1 Registratiegegevens politie 
  
Bij de politie zijn registratiegegevens uit het bedrijfsprocessensysteem opgevraagd. Hierin 
worden alle aangiften en meldingen van overlast, vermogens- en geweldsdelicten en 
verdachte situaties geregistreerd.  
 
Gegevens 
Voor dit onderzoek zijn de volgende aangiften opgevraagd: diefstal; bedreiging; 
mishandeling; vechtpartij; verdovende middelen;  samenscholing; en vernieling. Daarnaast 
zijn de volgende meldingen opgevraagd: drugsoverlast; overlast van jeugd; overlast 
dronkenschap; parkeeroverlast; en overlast van vermoedelijk gestoorden. 
 
Periode 
Deze gegevens zijn opgevraagd voor de periode van 15 september 2007 tot en met 14 
september 2009 (12 maanden voor en na de opening van het dak- en thuislozencentrum). 
Gegevens over de periode 15 december 2008 tot en met september 2009 zijn echter niet 
vergelijkbaar met gegevens over de periode daarvoor. De regiopolitie Gooi en Vechtstreek 
is halverwege december 2008 overgestapt op een nieuw registratiesysteem.1 In dit systeem 
worden meldingen en aangiften op een andere wijze geregistreerd dan in het oude systeem. 
Vandaar dat is gekozen om een vergelijking te maken met behulp van vergelijkbare 
gegevens uit het oude registratiesysteem. Het gaat hierbij om gegevens tot maximaal drie 
maanden na de opening van de Cocon. In dit onderzoek wordt derhalve een vergelijking 
gemaakt tussen gegevens over een periode van drie maanden voor de opening van de 
Cocon (15 september 2007 tot en met 14 december 2007) en dezelfde periode na de 
opening van de Cocon (15 september 2008 tot en met 14 december 2008). 
 
Onderzoeksgebied 
Er zijn gegevens opgevraagd voor de straten in de directe omgeving van De Cocon 
(onderdeel van het Noordelijk Bloemenkwartier) en van enkele kwetsbare locaties. Van de 
volgende kwetsbare locaties zijn gegevens opgevraagd: overig deel van het Noordelijk 
bloemenkwartier (zonder de straten in de directe omgeving van De Cocon); het gebied 
rondom de Oude Haven (onderdeel van de Havenstraatbuurt); en het gebied rondom de 
Albert Heijn aan de Langestraat (onderdeel van het centrum). Het is overigens niet bekend 
of de aangiften en meldingen die in deze gebieden hebben plaatsgevonden een relatie 
hebben met De Cocon. 

                                                 
1 In 2009 zijn alle korpsen in Nederland overgegaan op het werken met het registratiesysteem 
Basisvoorziening Handhaving (BVH). De BVH vervangt drie vroegere systemen (BPS, Xpol en 
Genisis) die nog uit de tijd stammen dat er geen regionale politie was, maar alleen gemeente- en 
rijkspolitie. De politie Gooi- en Vechtstreek heeft altijd gewerkt met het registratiesyteem BPS.  
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Directe omgeving van De Cocon2 
Het aantal diefstallen en inbraken in de directe omgeving van het dak- en 
thuislozencentrum is afgenomen van 9 aangiften naar 1 aangifte na opening van De Cocon 
(zie figuur 4.1). Tussen 15 september en 14 december 2007 zijn er drie aangiften van 
mishandeling of bedreiging bij de politie binnengekomen, terwijl een jaar later hiervan 
geen aangifte is gedaan. In de onderzochte perioden is geen enkele aangifte gedaan van 
vechtpartijen, verdovende middelen of samenscholing. 
 
Figuur 4.1  Aangiften verschillende incidenten directe omgeving (onderdeel van het Noordelijk 

Bloemenkwartier), in aantallen 
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De meeste overlastmeldingen in de directe omgeving van De Cocon hebben betrekking op 
parkeerproblemen. Het aantal overlastmeldingen van parkeerproblemen is afgenomen van 
14 naar 12 (zie figuur 4.2). Tussen 15 september en 14 december 2007 zijn daarnaast vijf 
meldingen gedaan van overlast van jeugd, terwijl een jaar later hiervan geen meldingen 
meer zijn gedaan. Verder is tussen 15 september en 14 december 2008 één melding bij de 
politie binnengekomen omtrent overlast van dronkenschap, terwijl het jaar daarvoor 
hiervan geen melding is gedaan. In de onderzochte perioden is overigens geen melding 
gedaan van drugsoverlast. 
 
Figuur 4.2  Meldingen verschillende incidenten directe omgeving (onderdeel van het Noordelijk 

Bloemenkwartier), in aantallen 

14

0

5

1

12

1 0 0
0

10

20

Parkeerproblemen Overlast van
dronkenschap

Overlast van jeugd Overlast van
vermoedelijk
gestoorden

15 sept. - 14 dec. 2007
15 sept. - 14 dec. 2008

 
Kwetsbare locaties 
Van de volgende kwetsbare locaties zijn eveneens gegevens opgevraagd: overig deel van 
het Noordelijk Bloemenkwartier (met uitzondering van de straten in de directe omgeving 
van De Cocon);  de directe omgeving van de Albert Heijn aan de Langestraat (Centrum); en 
de directe omgeving van de Oude Haven (Havenstraatbuurt).  
                                                 
2 In bijlage 1 zijn de straten weergegeven die worden gerekend tot de directe omgeving van De 
Cocon. 
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Overig deel Noordelijk Bloemenkwartier3 
Het aantal aangiften van diefstal en inbraak is in het overige deel van het Noordelijk 
Bloemenkwartier afgenomen van tien naar zeven (zie figuur 4.3). Het aantal vernielingen is 
afgenomen van zes naar twee, terwijl het aantal meldingen van mishandeling en bedreiging 
gelijk is gebleven. 
 
Figuur 4.3  Aangiften verschillende incidenten overige deel Noordelijk Bloemenkwartier, in aantallen 
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Het aantal meldingen van overlast van dronkenschap en overlast van jeugd in het overige 
deel van het Noordelijk Bloemenkwartier is nagenoeg gelijk gebleven (zie figuur 4.4). Het 
aantal meldingen over parkeerproblemen is afgenomen van acht naar zes. 
 
Figuur 4.4  Meldingen verschillende incidenten overige deel Noordelijk Bloemenkwartier, in aantallen 
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Directe omgeving van de Oude Haven 4 
In de straten in de directe omgeving van de Oude Haven is het aantal aangiften van diefstal en 
inbraak toegenomen van 12 naar 14 (zie figuur 4.5). Het aantal vernielingen is toegenomen 
van drie naar vijf, terwijl het aantal mishandelingen is afgenomen van drie naar nul.  
 

                                                 
3 Onder het overige deel van het Noordelijk Bloemenkwartier valt onder andere het winkelgebied 
aan de Gijsbrecht van Amstelstraat. 
4 In bijlage 1 is weergegeven welke straten worden gerekend tot de directe omgeving van de Oude 
Haven.  
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Figuur 4.5  Aangiften verschillende incidenten directe omgeving Oude Haven, in aantallen 
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Het aantal meldingen van overlast van dronkenschap en overlast van jeugd is in de directe 
omgeving van de Oude Haven nagenoeg gelijk gebleven (zie figuur 4.6). Het aantal 
meldingen over parkeerproblemen is afgenomen van vier naar twee, terwijl het aantal 
overlastmeldingen van vermoedelijk gestoorden is afgenomen van twee naar nul.  
 
Figuur 4.6  Meldingen verschillende incidenten directe omgeving Oude Haven, in aantallen 
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Directe omgeving van de Albert Heijn aan de Langestraat 
Het gebied rondom de Albert Heijn aan de Langestraat (Langestraat, Koningshof) wordt ook 
gezien als een kwetsbare locatie. Het aantal diefstallen en inbraken is in deze buurt afgenomen 
van één naar nul, terwijl het aantal mishandelingen en bedreigingen is afgenomen van drie naar 
één (zie figuur 4.7).  
 
Figuur 4.7  Aangiften verschillende incidenten Langestraat/Koningshof, in aantallen 
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Het aantal meldingen van overlast van dronkenschap (3) en overlast van jeugd (2) is gelijk 
gebleven (zie figuur 4.8). Het aantal parkeerproblemen is toegenomen van vijf naar zeven. 
Verder is tussen 15 september en 14 december 2008 één melding bij de politie binnengekomen 
van overlast van een dak- of thuisloze, terwijl dat een jaar daarvoor niet het geval is geweest. 
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Figuur 4.8  Meldingen verschillende incidenten Langestraat/Koningshof, in aantallen 
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4.2 Observaties toezichthouders 
 
Tevens zijn gegevens verzameld uit de registratie van de toezichthouders. De 
toezichthouders van ISA Security maken dagelijks (behalve zondag) tussen 8.00 en 18.30 
uur enkele rondes door het beheergebied.5 Elke dag worden alle meldingen en observaties 
die zij verrichten door hen vastgelegd. Het is niet mogelijk om met behulp van deze 
observaties een toe- of afname van overlast vast te stellen, omdat er alleen gegevens 
beschikbaar zijn over de periode na de opening van De Cocon.  
 
In de periode 15 september 2008 (opening van De Cocon) tot en met 15 september 2009 
hebben de toezichthouders 403 observaties verricht, waarvan 37% (151 observaties) kan 
worden gerelateerd aan (bewoners of bezoekers van) De Cocon. Figuur 4.9 laat zien dat de 
meeste van deze 151 waarnemingen in de buurt van De Cocon plaatsvinden (39 van de 
151). Met name als er veel bezoekers in De Cocon aanwezig zijn (tijdens een spreekuur van 
de Sociale Dienst of tijdens de winterdienstregeling) is er soms sprake van verbale agressie 
volgens diverse geïnterviewden van de toezichthouders en de maatschappelijke 
instellingen. Op drukke momenten komen de toezichthouders vaker bij De Cocon, terwijl 
doorgaans de medewerkers van De Cocon verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het 
toezicht in het dak- en thuislozencentrum. Op de nieuwe locatie van De Cocon worden 
volgens diverse vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en toezichthouders 
de huisregels strakker gehanteerd dan op de oude locatie van het dak- en 
thuislozencentrum, waardoor overlastgevende bezoekers vaker worden geschorst. Dit leidt 
volgens hen er echter niet of nauwelijks toe dat geschorste passanten in de buurt van het 
dak- en thuislozencentrum gaan rondhangen.  
 
Daarnaast worden er meldingen en observaties gedaan van overlastgevende situaties (25 
van de 151) rondom de Albert Heijn aan de Langestraat (zie figuur 4.9). Volgens alle 
geïnterviewden van de toezichthouders hangen passanten en bewoners van De Cocon rond 
aan de voor- en achterkant (op de Koningshof) van de Albert Heijn. Ze drinken alcohol, 
waarbij ze af en toe agressief gedrag vertonen naar voorbijgangers en de toezichthouders. 
De toezichthouders hebben bewoners en bezoekers van De Cocon regelmatig aangesproken 

                                                 
5 Het beheergebied heeft primair betrekking op de directe omgeving van beide voorzieningen (De 
Cocon en De Vluchtheuvel) en de speelplaats aan de Neuweg (de zogenaamde eerste cirkel) plus het 
gebied dat gevormd wordt door de Silenestraat, Neuweg, Azaleastraat, Rozenstraat Violenstraat, 
Koningstraat, Koekoekstraat, Eikbosserweg, aangeduid met de tweede cirkel.  In de derde cirkel ligt 
een aantal risicolocaties en aanlooproutes die extra aandacht behoeven. Dit gebied wordt begrensd 
door de straten: Koningstraat; Havenstraat; Hilvertsweg; G. van Amstelstraat; Eikbosserweg; de 
huizen in Zeshoven; en Onder de Bogen. 
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op hun gedrag rondom de Albert Heijn. Na overleg met het Uitvoerend Team6 is besloten 
alcoholdrinkende personen rondom de Albert Heijn momenteel niet meer weg te sturen, 
aangezien in het centrum geen alcoholverbod geldt. Als personen dronken worden en 
geluidsoverlast veroorzaken dan worden ze wel aangesproken door de toezichthouders. 
Verschillende ondernemers elders aan de Langestraat waarmee is gesproken zeggen 
nauwelijks overlast te ervaren van bewoners en bezoeker van De Cocon. Sommige 
bewoners of bezoekers van De Cocon komen ook wel eens in het winkelgebied aan de 
Gijsbrecht van Amstelstraat. Verschillende ondernemers in deze straat (waaronder een 
vertegenwoordiger van een ondernemersvereniging) zeggen niet of nauwelijks overlast te 
ervaren van bewoners of bezoekers van De Cocon.  
 
In de Oude Haven worden bezoekers van De Cocon gesignaleerd die alcohol drinken, 
terwijl er in dit gebied een alcoholverbod van kracht is. Passanten van De Cocon mogen 
hier niet rondhangen en worden daarom regelmatig weggestuurd door de toezichthouders. 
In totaal hebben 19 Cocongerelateerde waarnemingen plaatsgevonden bij de Oude Haven 
(zie figuur 4.9) Bewoners van De Cocon mogen wel rondhangen bij de Oude Haven, 
hetgeen een aantal bewoners ook regelmatig doet. Verder ligt de Oude Haven op de 
looproute van De Cocon richting de hei. Observaties (14 van de 151) worden verder gedaan 
rondom het speelplein aan de Neuweg (zie figuur 4.9). Bewoners van De Cocon mogen 
rondhangen op het speelplein, terwijl bezoekers van De Cocon dat niet mogen en daarom 
regelmatig worden weggestuurd door de toezichthouders.  
 
Figuur 4.9 Locatie meldingen en waarnemingen door toezichthouders, in aantallen 
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Tevens geldt er een alcoholverbod op dit speelplein, waar de toezichthouders af en toe op 
moeten wijzen. Het is een enkele keer ook voorgekomen dat een groep Poolse arbeiders op 
het speelplein aan het picknicken was, waarbij alcohol werd gedronken. Bij De Wording 
hebben eveneens een aantal meldingen (15) plaatsgevonden. Door drukte is er soms sprake 
van verbale agressie. Het is volgens diverse geïnterviewden van maatschappelijke 
instellingen drukker geworden bij De Wording na de opening van De Cocon aan de 
Neuweg.  Bezoekers van De Cocon weten De Wording makkelijker te vinden nu De Cocon 

                                                 
6 De uitvoering van de afspraken over toezicht en handhaving wordt verzorgd door het zogenoemde  
Uitvoerend Team, bestaande uit de opbouwwerker van Versa Welzijn, (een van) de locatiemanagers 
van De Cocon/De Vluchtheuvel (of diens vervanger), de wijkagent, de medewerker van het Bureau 
Wijkzaken en de toezichthouder(s). 
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meer in de buurt is gevestigd. Daarnaast worden rondhangende passanten naar De Wording 
gestuurd door de toezichthouders. In De Wording mag geen alcohol worden gedronken, 
terwijl dat wel voor de deur of in de omgeving van De Wording gebeurt. Hierdoor ontstaan 
wel eens overlastgevende situaties in (de omgeving van) De Wording volgens enkele 
vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en van de toezichthouders. 
 
Versa Welzijn (werkgever van de toezichthouders) heeft alle observaties van de 
toezichthouders gecategoriseerd naar de mate van ernst van de waarneming. De meldingen 
zijn gegroepeerd in de volgende drie categorieën: eenvoudig, matig ernstig en ernstig. Een 
eenvoudige melding of waarneming is opgelost door een eenmalige ingreep van de 
toezichthouders, zoals het geven van informatie of een opdracht die wordt opgevolgd door 
de aangesproken persoon. Bij een matig ernstige melding of waarneming hebben de 
toezichthouders meerdere acties moeten uitvoeren in samenwerking met andere partijen, 
zoals bijvoorbeeld een corrigerend optreden van de politie en/of De Cocon. Een ernstige 
melding of waarneming gaat gepaard met geweld of vernieling. Bij deze melding heeft de 
politie verbaliserend opgetreden.  
 
Figuur 4.10 laat zien dat ruim drie kwart (78%) bestaat uit eenvoudige meldingen en 
waarnemingen, terwijl 4% bestaat uit ernstige meldingen waarbij de politie verbaliserend 
heeft opgetreden. Tussen kerst en oud en nieuw heeft bijvoorbeeld een bezoeker van De 
Cocon de glazen voordeur ingeslagen met een hamer.  
 
Figuur 4.10 Ernst van Cocon-gerelateerde meldingen en waarnemingen door toezichthouders, in 
   % (N=151) 
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De meeste meldingen en waarnemingen van toezichthouders zijn gedaan tussen 15 december 
2008 en 14 maart 2009 (zie figuur 4.11). De sleutelinformanten van de toezichthouders geven 
als mogelijke reden hiervan aan dat het in de wintermaanden drukker is bij een dag- en 
nachtopvang waardoor de kans op overlast groter is.7 Door de drukte is de sfeer ook wat meer 
gespannen volgens enkele geïnterviewden van maatschappelijke instellingen. Hierdoor is er 
eerder sprake van (verbale) agressie. In de zomermaanden is het rustiger bij De Cocon, omdat 
dak- en thuislozen dan meer rondhangen in het centrum en in de bossen. De afname in 
observaties kan ook worden verklaard doordat de toezichthouders vanaf april 2009 zijn gestopt 
met het wegsturen van rondhangende personen bij de Albert Heijn aan de Langestraat. 
Hierdoor zijn er in het vierde kwart minder observaties en meldingen gedaan door de 
toezichthouders. De communicatie met De Cocon aangaande overlast verloopt volgens diverse 
vertegenwoordigers van de toezichthouders en de bewonersgroepen goed. De medewerkers 
van De Cocon reageren adequaat op overlastgevende situaties. In het eerste kwart is er 
bijvoorbeeld geregeld geklaagd over de vele fietsen die voor het gebouw stonden. Sinds 
Dudok wonen daar extra fietsenstallingen heeft geplaatst, zijn de klachten afgenomen.  
 

                                                 
7 Tijdens de winterdienstregeling zijn eveneens tien extra bedden beschikbaar.  
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Figuur 4.11 Periode Cocon-gerelateerde meldingen en waarnemingen door toezichthouders, in % 
 (N=151) 
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5. CONCLUSIE 
  
  
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek besproken, gevolgd 
door mogelijke verklaringen voor de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden na de 
opening van De Cocon aan de Neuweg. Tot slot worden maatregelen genoemd die kunnen 
worden genomen om de overlast in de buurt beheersbaar te houden c.q. te beperken.  
 
 
5.1 Belangrijkste resultaten 
 
Hieronder worden de belangrijkste resultaten puntsgewijs weergegeven. 
 
• Onveiligheidsgevoelens zijn toegenomen 
Na de opening van De Cocon zijn de onveiligheidsgevoelens van bewoners in hun eigen 
woonomgeving toegenomen, zowel bij de direct omwonenden (van 15% in 2008 naar 31% 
in 2009) als bij de bewoners van kwetsbare locaties (van 31% in 2008 naar 40% in 2009).  
 
• Criminele overlast is afgenomen 
De criminele overlast is na opening van De Cocon afgenomen. Respondenten geven aan 
minder vaak slachtoffer te zijn geweest van diefstal of woninginbraak. Daarnaast zijn bij de 
politie minder aangiften van diefstal en inbraak gedaan. 
 
• Openbare orde overlast en audiovisuele overlast zijn toegenomen 
Openbare orde overlast (onder andere alcohol drinken op locaties waar dat niet is 
toegestaan) en audiovisuele overlast (onder andere geluidsoverlast en vervuiling van de 
openbare ruimte) zijn toegenomen na opening van De Cocon volgens direct omwonenden 
en bewoners van een aantal kwetsbare locaties. Bij de politie zijn na opening van De Cocon 
niet meer (alcohol- en of drugsgerelateerde) overlastmeldingen binnengekomen. De 
toezichthouders hebben in één jaar tijd 151 Cocongerelateerde waarnemingen gedaan, 
waarvan een groot deel betrekking heeft op audiovisuele overlast.  
 
• Grootste vorm van overlast in de buurt is parkeer- en verkeersoverlast 
Zowel voor als na de opening van De Cocon noemen bewoners parkeer- en 
verkeersoverlast de grootste vorm van overlast. Het gaat dan met name om fout en 
dubbelparkeren en verkeersonveilig gedrag. Bijna twee derde (67%) van de direct 
omwonenden zegt dat parkeer- en verkeersproblematiek het grootste probleem is in de 
buurt, terwijl 15% De Cocon als grootste buurtprobleem noemt. De meeste 
overlastmeldingen die bij de politie binnenkomen gaan eveneens over parkeer- en 
verkeersproblemen.   

 
• Er is meer alcoholoverlast dan drugsoverlast 
Zowel drugsoverlast als alcoholoverlast zijn toegenomen na opening van De Cocon. 
Bewoners ervaren echter bijna twee keer zoveel overlast van alcoholisten als van 
harddrugsverslaafden. Overlast van alcoholverslaafden uit zich met name in openbare orde 
overlast en audiovisuele overlast. 
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• Jongerenoverlast is toegenomen  
Direct omwonenden geven ten opzichte van 2008 in 2009 vaker aan overlast te ervaren van 
samenscholende jongeren en daarbij gepaard gaande geluidsoverlast. In het weekend 
hangen jongeren rond op het speelplein aan de Neuweg. Daarnaast zorgen jongeren voor 
geluidsoverlast en zwerfvuil als zij in de weekeinden ’s nachts door het Noordelijk 
Bloemenkwartier fietsen. Het Noordelijk Bloemenkwartier ligt vaak op hun route van 
uitgaansgelegenheden in het centrum naar huis. Bij de politie zijn na opening van De 
Cocon niet meer meldingen van jongerenoverlast binnengekomen.  
 
• Ervaringen bewoners komen niet overeen met verwachtingen vooraf 
Voor de opening van De Cocon verwacht een groot deel van de direct omwonenden dat de 
criminaliteit (46%) en overlast (62%) zullen toenemen, terwijl na opening van De Cocon 
13% zegt dat de criminaliteit is toegenomen en 48% dat de overlast is toegenomen. 
 
• Mening over toezichthouders is positief 
Twee vijfde van de bewoners noemt in 2009 de (continuering van de) inzet van 
toezichthouders als mogelijke maatregel om ervoor te zorgen dat criminaliteit en overlast 
niet groter worden. Door alle bewonersgroepen is het verhoogde toezicht in de wijk na 
opening van De Cocon als positief ervaren. Verder geven enkele sleutelinformanten van 
maatschappelijke instellingen aan dat hun personeel zich zekerder voelt als toezichthouders 
in de buurt werkzaam zijn. 
 
Vergelijking elders 
Hieronder zijn enkele resultaten van de meting in Hilversum afgezet tegen landelijke 
resultaten en die van metingen in andere buurten met maatschappelijke voorzieningen 
elders in het land.  

 
• Onveiligheidsgevoelens van direct omwonenden liggen voor opening van De Cocon 

nagenoeg gelijk aan de landelijke percentages 
Landelijk voelt 16% zich wel eens onveilig in zijn of haar eigen buurt, terwijl 15% van de 
direct omwonenden van De Cocon in Hilversum voor de opening van het dak- en 
thuislozencentrum zich wel eens onveilig voelt. Na opening van De Cocon ligt dit 
percentage (31%) hoger dan het landelijke percentage.  
 
• Onveiligheidsgevoelens zijn na opening van De Cocon soms hoger en soms lager dan 

die in ander buurten met maatschappelijke voorzieningen, maar de ontwikkeling in 
onveiligheidsgevoelens is in die buurten minder negatief 

De onveiligheidsgevoelens van omwonenden van De Cocon zijn na de opening soms hoger 
(bijvoorbeeld Heerlen) of soms lager (bijvoorbeeld Haarlem) dan die in buurten waarin een 
soortgelijke maatschappelijke voorziening is gevestigd en waar onderzoek heeft 
plaatsgevonden. Onveiligheidsgevoelens van bewoners in buurten elders in het land lagen 
voor opening van de voorziening hoger dan die van direct omwonenden van De Cocon voor 
de opening. Na opening van een voorziening elders in het land zijn de 
onveiligheidsgevoelens van de omwonenden gelijk gebleven of afgenomen, terwijl in 
Hilversum de gevoelens van onveiligheid zijn toegenomen. De ontwikkeling in 
onveiligheidsgevoelens in vergelijkbare buurten is dus minder negatief dan die in de 
omgeving van De Cocon.   
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5.2 Mogelijke verklaringen 
 
Hieronder wordt een aantal mogelijke verklaringen genoemd voor de ontwikkelingen die 
hebben plaatsgevonden na de opening van het dak- en thuislozencentrum aan de Neuweg. 
 
• Negatieve ontwikkeling in onveiligheidsgevoelens wellicht door ligging voorziening in 

een woonwijk in plaats van in het centrum  
De ontwikkeling in onveiligheidsgevoelens van omwonenden na de opening van De Cocon 
is negatiever dan die van omwonenden van maatschappelijke voorzieningen elders in het 
land. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de lokale situatie voor opening van de 
voorziening in Hilversum niet gelijk is aan die in andere buurten waar onderzoek is verricht 
naar de gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid na opening van een maatschappelijke 
voorziening. De situationele kenmerken zijn in Hilversum anders dan in 
vergelijkingsbuurten elders in Nederland. In Heerlen en Haarlem ligt de maatschappelijke 
voorziening in het centrum of er tegenaan, terwijl in Hilversum de voorziening in een 
woonwijk ligt. Verder zijn elders in Nederland nieuwe voorzieningen vaak geopend in een 
buurt waar (een deel van) de doelgroep al aanwezig was en waar reeds (veel) overlast werd 
ervaren. In deze buurten zijn de bewoners vaak al bekend met de doelgroep, terwijl dat in 
het Noordelijk Bloemenkwartier niet het geval is. Met de komst van De Cocon zijn er 
bezoekers in de buurt gekomen die niet bij de reeds bestaande maatschappelijke 
voorzieningen komen.1 Deze doelgroep lijkt voor extra onveiligheidsgevoelens en overlast 
te zorgen. Het gaat dan vooral om geluidsoverlast, dronken mensen op straat en vervuiling 
van de openbare ruimte. Het betreft vormen van overlast die vaak gepaard gaan met het 
gedrag van alcoholverslaafden.  
 
• Alcoholgerelateerde overlast waarschijnlijk door relatief grote aantal 

alcoholverslaafden in Hilversum  
Een mogelijke verklaring voor de omvangrijke alcoholgerelateerde overlast is het relatief 
grote aantal personen met een alcoholverslaving in Hilversum. Uit onderzoek is bekend dat 
Hilversum in vergelijking met ander steden veel alcoholverslaafden kent. Dat wordt nog 
eens bevestigd door bijna alle geïnterviewden van maatschappelijke instellingen. Ze geven 
verder aan dat bezoekers van De Cocon geen vaste locatie hebben om alcohol te drinken. 
Binnen De Cocon mogen bezoekers geen alcohol drinken, terwijl op openbare plekken in 
de omgeving een alcoholverbod geldt. Bezoekers worden regelmatig op het drinken van 
alcohol op openbare plaatsen aangesproken door toezichthouders.  
 
• Audiovisuele overlast wellicht door heen en weer geloop van de cliënten van De 

Cocon  
Omwonenden van het dak- en thuislozencentrum geven aan veel overlast te ervaren van 
audiovisuele overlast, veroorzaakt door het heen en weer geloop van cliënten van De 
Cocon. Met name bij het inloop- en dienstencentrum van De Cocon is het een komen en 
gaan van veel verschillende personen. Daarnaast komen in de nachtopvang veel 
verschillende personen die vaak maar één of twee nachten in deze voorziening slapen (91% 
van hen maakt minder dan 40 nachten per jaar gebruik van de nachtopvang). Uit onderzoek 
is bekend dat verscheidene daklozen die bij De Cocon komen gebruik maken van 
slaapvoorzieningen in verschillende steden. De laatste jaren hanteren overigens steeds meer 
steden regiobinding2, terwijl in de Gooi- en Vechtstreek deze criteria niet worden toegepast. 
Hilversum is daarom aantrekkelijk voor ‘forenzende’ daklozen. Hierdoor komen en gaan 

                                                 
1 De Vluchtheuvel, De Rembrandhtof en overige voorzieningen 
2 Met regiobinding wordt geduid op het door gemeenten stellen van voorwaarden aan de herkomst 
van daklozen alvorens hen in opvangvoorzieningen toe te staan. 
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ook onbekende personen naar de nieuwe locatie van De Cocon, hetgeen met audiovisuele 
overlast gepaard kan gaan.  

  
• Afname van diefstallen en inbraken waarschijnlijk door verhoogd toezicht 
Een mogelijke verklaring voor de afname van diefstallen en inbraken is het verhoogde 
toezicht in de buurt, aldus bijna alle vertegenwoordigers van de bewonersgroepen, de 
toezichthouders en de maatschappelijke instellingen.  
 
• Gedrag van jongeren in 2009 wellicht als meer overlastgevend ervaren door bewoners  
Volgens de vertegenwoordigers van de toezichthouders is het gedrag van jongeren niet 
veranderd ten opzichte van 2008, maar ervaren bewoners in 2009 het gedrag van deze 
jongeren als meer overlastgevend. Dit kan mede worden veroorzaakt doordat bewoners 
door de komst van De Cocon alerter zijn geworden op het zich voordoen van 
overlastsituaties. 
 
 
5.3 Mogelijke maatregelen 
 
Hieronder worden puntsgewijs enkele maatregelen genoemd die kunnen worden genomen 
om ervoor te zorgen dat de belasting op de buurt na de komst van De Cocon beheersbaar 
blijft c.q. vermindert. 
 
• Toezicht in stand houden 
Bijna alle geïnterviewde vertegenwoordigers van de bewonersgroepen en enkele 
vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen geven aan zich veiliger te voelen in 
de wetenschap dat in de buurt toezichthouders werkzaam zijn. De toezichthouders kunnen 
eraan bijdragen dat onveiligheidsgevoelens van omwonenden van De Cocon niet zullen 
toenemen c.q. zullen verminderen. 

 
• Verplaatsen onderdelen van De Cocon 
In het convenant, dat is opgesteld met de verschillende bewonersgroepen, is vastgelegd dat 
van de vier functies van De Cocon het inloop- en dienstencentrum en het passantenverblijf 
zullen worden verplaatst. Voor het beperken van de overlast kan het verplaatsen van deze 
afdelingen een oplossing zijn. Overlast van dak- en thuislozen heeft namelijk ook te maken 
met het type cliënten van De Cocon. Hoewel er voor veel omwonenden geen zichtbaar 
verschil is tussen passanten en vaste bewoners, is er wel een verschil tussen het 
overlastgevend gedrag van beide groepen. Bewoners van het sociaal pension zijn vaak beter 
aanspreekbaar en gemotiveerder om overlast te beperken. Zij verblijven immers voor een 
langere tijd in De Cocon en hebben meer te verliezen dan een passant. Omwonenden 
voelen zich bovendien vaak veiliger bij vaste bewoners, omdat ze hen na verloop van tijd 
zullen herkennen. Passanten voelen daarentegen minder binding met de omgeving, 
waardoor ze doorgaans minder rekening houden met de buurt. Deze groep wordt door 
omwonenden bovendien vaak ervaren als een onbekend persoon afwijkend van de 
buurtbewoners in een verder bekende omgeving, hetgeen het gevoel van onveiligheid kan 
doen toenemen. Het verplaatsen van het inloop- en dienstencentrum en/of het 
passantenverblijf zal de overlast van anonieme bezoekers doen verminderen. Overigens zal 
er verschil bestaan tussen de effecten van het verplaatsen van het inloop- en 
dienstencentrum en die van het passantenverblijf. Het inloop- en dienstencentrum is gericht 
op een bredere doelgroep dan het passantenverblijf. De kans op overlast onder personen die 
gebruik maken van het inloop- en dienstencentrum is groter, simpelweg omdat de groep 
groter is. Daarnaast lopen deze cliënten vaker heen en weer van het centrum naar het 
inloop- en dienstencentrum, hetgeen tot verschillende vormen van overlast kan leiden. 
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• Verbetering van de kennis over de bewoners en bezoekers van De Cocon 
Er is vaak sprake van een negatieve beeldvorming over cliënten van voorzieningen als De 
Cocon, die deels ontstaat door een gebrek aan kennis over de doelgroep. Wellicht kunnen 
projecten met een positieve uitstraling, zoals het veegproject van Pak Aan, bijdragen aan 
een positiever beeld over de doelgroep. Daarnaast wordt door middel van zo'n project de 
bekendheid van de omwonenden met de cliënten vergroot. Dit kan mogelijk leiden tot een 
afname van onveiligheidsgevoelens van omwonenden van De Cocon.  
 
• Uitbreiding aantal begeleid woonvoorzieningen  
In verschillende steden (bijvoorbeeld Rotterdam, Utrecht, Leeuwarden en Enschede) is het 
beleid steeds meer gericht op enerzijds inkrimping van het aantal opvangvoorzieningen en 
anderzijds uitbreiding van het aantal (begeleid) woonvoorzieningen. Een klein deel (9%) 
van de bezoekers van De Cocon maakt meer dan 40 nachten per jaar gebruik van het 
passantenverblijf, terwijl de nachtopvang is bedoeld voor tijdelijke opvang. Een deel van 
deze vaste bezoekers kan worden toegeleid naar begeleid woonvoorzieningen. De overlast 
zal hierdoor waarschijnlijk afnemen, omdat deze personen minder op straat hoeven rond te 
hangen. Voor een goede aansluiting van een dergelijke voorziening op de doelgroep dient 
hierin eerst meer inzicht te worden verkregen. 
 
• Beschikbaar stellen van een voorziening waar alcohol kan worden gedronken 
Het verbieden van alcohol in een opvangvoorziening leidt er toe dat alcoholverslaafden op 
straat alcohol drinken, waarmee (audiovisuele en openbare orde) overlast gepaard kan gaan. 
Het beschikbaar stellen van een voorziening waar verslaafden alcohol kunnen drinken zal 
de overlast op straat doen afnemen. Het blijkt bovendien dat bij een voorziening waar 
alcohol kan worden gedronken de verslaafden zich minder opgejaagd gaan voelen en zich 
daardoor rustiger gaan gedragen, hetgeen vaak tot een vermindering van overlastsituaties 
leidt.  
 
•  Regiobinding toepassen 
Omliggende steden hanteren regiobinding, terwijl in de Gooi en Vechtstreek een dergelijk 
criterium niet wordt toegepast. Dit betekent dat de nieuwe locatie van De Cocon 
verschillende tijdelijke en relatief onbekende bezoekers kent. Het toepassen van 
regiobinding kan er toe leiden dat minder (onbekende) daklozen het Noordelijk 
Bloemenkwartier bezoeken, hetgeen minder overlast tot gevolg kan hebben. 
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BIJLAGE 1 ONDERZOEKSGEBIED 
 
 
 
In deze bijlage wordt het onderzoeksgebied behandeld. Eerst zal het onderzoeksgebied in 
de directe omgeving van het dak-en thuislozencentrum aan de Neuweg worden besproken. 
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de kwetsbare locaties die ook zijn meegenomen in 
het onderzoek. Dit zijn gebieden waar voor opening van het dak- en thuislozencentrum 
mogelijk overlast werd verwacht van bezoekers en bewoners van De Cocon, hoewel deze 
gebieden niet in de directe omgeving van De Cocon liggen (in figuur 1 zijn deze kwetsbare 
locaties weergegeven door middel van een cirkel).   
 
Figuur 1 Plattegrond Noordelijk Bloemenkwartier 

 
 
Directe omgeving Cocon 
Uit onze ervaringen gebaseerd op diverse onderzoeken naar overlast (Bieleman e.a. 2009b; 
Biesma e.a. 2000; Snippe e.a. 2002; Snippe e.a. 1999) blijkt dat de overlast die bewoners 
ervaren ruimtelijk vaak zeer geconcentreerd plaatsvindt.1 Overlast beperkt zich doorgaans 
tot de directe omwonenden van de straten, pleinen of plantsoenen waar mogelijke 
overlastveroorzakers zich ophouden. Alle direct omwonenden van De Cocon zijn benaderd 
om mee te doen aan de enquête. Daarnaast zijn registratiegegevens opgevraagd van 
meldingen en aangiften rondom deze straten. 
 
 

                                                 
1 Uit eerdere onderzoeken van INTRAVAL (Bieleman e.a. 2008; Bieleman e.a. 2003; Snippe e.a. 2003; 
Snippe e.a. 2002) blijkt dat zelfs in wijken waar sprake is van een substantiële drugsoverlast 
(bijvoorbeeld Spangen, Amsterdam Zuidoost, Spijkerkwartier, A-Kwartier) of jongerenoverlast 
(Vinkhuizen-Zuid in Groningen) een meerderheid van de bewoners geen (drugs- of jongeren) 
overlast ervaart. Een deel van de bewoners signaleert wel dat er sprake is van gedrag dat tot overlast 
kan leiden, maar ervaart hiervan zelf geen hinder.  
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Adressen van direct omwonenden: 
Neuweg 117 t/m 181, Neuweg 183 t/m 209, Neuweg 102 t/m 122, Neuweg 41 t/m 85, 
Neuweg 40 t/m 96, Silenstraat 2 t/m 48, Eikbosserweg 2 t/m 74, Eikbosserweg 1 t/m 5, 
J.H.B. Koekkoekstraat 51 t/m 65, J.H.B. Koekkoekstraat 38 t/m 46. 
Samen zijn dit ongeveer 175 adressen. 
 
Speelplein tegenover Cocon 
Het speelplein tegenover De Cocon werd voor de opening van het dak- en 
thuislozencentrum door omwonenden genoemd als mogelijke hangplek voor bewoners en 
bezoekers van De Cocon. Rondom het speelplein zijn daarom alle bewoners geënquêteerd. 
De volgende adressen zijn toegevoegd aan het onderzoeksgebied in de directe omgeving: 
 
Rozenstraat 65 t/m 85 en Rozenstraat 59, Violenstraat 63 t/m 91, Violenstraat 118 t/m 142, 
Azaleastraat 1 t/m 31, Azaleastraat 2 t/m 16. 
Samen zijn dit ongeveer 64 adressen.  
 
Kwetsbare locaties 
Kwetsbare locaties zijn gebieden waar voor de opening van het dak- en thuislozencentrum 
mogelijk overlast werd verwacht van bezoekers en bewoners van De Cocon, hoewel deze 
gebieden niet in de directe omgeving van De Cocon liggen. Het zijn gebieden die 
aantrekkelijk kunnen zijn om te overnachten, overdag langdurig te verblijven, alcohol of 
harddrugs te gebruiken of om te dealen. Het betreft de volgende kwetsbare locaties: het 
gebied rondom de Albert Heijn aan de Langestraat; de Koningshof; de Rembrandthof; en 
de Oude Haven.  
 
A. Albert Heijn Langestraat 53 met het Koningshof 
Er is een Albert Heijn (Langestraat 53) in de buurt van De Cocon. Hiernaast is eveneens 
een hof waarvan diverse bewonersgroepen voor de opening van het dak- en 
thuislozencentrum verwachtten dat bezoekers van De Cocon hier mogelijk gaan 
rondhangen na het bezoeken van de Albert Heijn. Hieronder volgen de adressen van de 
direct omwonenden van de Albert Heijn en de direct omwonenden van het Koningshof. De 
bewoners zijn geënquêteerd, terwijl daarnaast registratiegegevens zijn opgevraagd van de 
aangiften en meldingen in deze straten. 
 
Langestraat 3 t/m 25, Langestraat 27 t/m 49c, Langestraat 55a t/m 59 g, Langestraat 44 t/m 
50b, Langestraat 3 t/m 25. 
Samen zijn dit ongeveer 83 adressen. 
 
Koningshof 2 t/m 54, Koningshof 3 t/m 55. 
Samen zijn dit ongeveer 54 adressen. 
 
B. Rembrandthof 
Diverse bewonersgroepen verwachtten voor opening van het dak- en thuislozencentrum dat 
bewoners of bezoekers van De Cocon mogelijk gaan rondhangen op het Rembrandthof. In 
de directe omgeving van het Rembrandthof staan een aantal woningen en flats. De 
bewoners van de volgende adressen zijn geënquêteerd: 
 
Laan van Heelmeesters1 t/m 71, Laan van Heelmeesters 73 t/m 143, Koningstraat 19 t/m 
59, Koningstraat 36 t/m 72. 
Samen zijn dit ongeveer 113 adressen. 
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C. De Oude Haven 
Diverse bewonersgroepen verwachtten voor opening van het dak- en thuislozencentrum dat 
bewoners of bezoekers van De Cocon mogelijk gaan rondhangen bij de Oude Haven. 
Omdat er geen omwonenden direct zicht hebben op mogelijke hangplekken in de Oude 
Haven, zijn hier geen bewoners geënquêteerd. Wel zijn registratiegegevens opgevraagd van 
aangiften en meldingen in de directe omgeving van de Oude Haven. Hiertoe behoren de 
volgende straten: Badhuislaan, Couperusweg, Gasthuisstraat, Haven, Havenstraat, 
Koningsstraat, Mauritslaan, Mauritsstraat, 2e Oosterstraat, 3e Oosterstraat, Otto’s Laan, 
RoeltjesW. en de Taludweg. 
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BIJLAGE 2 RESPONS BEWONERSENQUÊTE 
 
 
 
Hieronder wordt de respons van de enquête onder bewoners besproken. De nulmeting 
heeft plaatsgevonden voorafgaande aan de opening van het dak- en thuislozencentrum aan 
de Neuweg, terwijl de 1-meting een jaar later is uitgevoerd.  
 
Bewoners in de onderzoeksgebieden is telefonisch medewerking aan het onderzoek 
gevraagd. Bij de adressen waarvan geen telefoonnummer bekend is, zijn bewoners bezocht 
en is gevraagd naar hun telefoonnummer. Wanneer bewoners hun telefoonnummer niet 
wilden geven, is getracht ter plekke een vragenlijst af te nemen. Ruim een kwart (28%) van 
de 495 adressen tijdens de nulmeting kon uiteindelijk niet worden bereikt (technische non 
respons). De technische non respons ten tijde van de 1-meting was meer dan een derde 
(38%). Deze huishoudens zijn meerdere malen benaderd, maar ze namen de telefoon niet 
op of ze waren niet thuis. Bij deze adressen is een briefje achtergelaten met het verzoek 
contact op te nemen met bureau INTRAVAL om alsnog mee te doen aan de enquête. In 
enkele gevallen heeft dit nog een respondent opgeleverd.  
 
Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal (bereikte) adressen dat binnen de 
onderzoeksgebieden valt en het aantal enquêtes dat is afgenomen in dit gebied. Van de 355 
bereikte adressen voor de komst van De Cocon hebben 285 bewoners (80%) meegedaan 
aan de enquête. Een jaar later is bij 82% van de bereikte bewoners een enquête afgenomen. 
De respons bij de direct omwonenden ligt zowel bij de nulmeting als bij de 1-meting hoger 
dan de respons bij de bewoners van de kwetsbare locaties.  
 
Tabel 1 Aantal (bereikte) adressen binnen onderzoeksgebied en aantal afgenomen enquêtes 
 0-meting 1-meting 
 Direct 

omwonenden 
Omwonenden 

kwetsbare 
locaties 

Totaal Direct 
omwonenden 

Omwonenden 
kwetsbare 
locaties 

Totaal

Aantal 
adressen 235 260 495 235 260 495 

Bereikte 
adressen 192 163 355 175 138 313 

Aantal 
afgenomen 
enquêtes 

162 123 285 144 105 256 

Respons   
(in %) 84% 75% 80% 82% 76% 82% 
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BIJLAGE 3 TABELLEN 
 
 
 
Deze bijlage bevat de resultaten van de enquête onder bewoners in de omgeving van De 
Cocon in Hilversum. Het eerste deel van deze bijlage behandelt de indicatorscores, zoals 
deze onder meer in de Monitor Drugsoverlast Nederland (1996-2002) zijn toegepast 
(Snippe e.a. 2002). In het tweede deel van het tabellenboek worden de resultaten per vraag 
gepresenteerd. De gegevens van de nulmeting en de 1-meting worden met elkaar 
vergeleken. Daarnaast is een onderscheid gemaakt tussen direct omwonenden van De 
Cocon en bewoners van kwetsbare locaties. De nulmeting heeft een maand voorafgaande 
aan de opening plaatsgevonden, terwijl de 1-meting een jaar later is afgenomen.   
 
Indicatoren 
De antwoorden van de bewoners op samenhangende vragen zijn per onderwerp 
gesommeerd en omgerekend naar een waarde van 1 tot 10. Naarmate het cijfer hoger is, 
komt de betreffende vorm van overlast volgens een hoger percentage van de bewoners voor 
in hun buurt. Daarbij is een indicatorscore van 1 een indicatie dat het aspect (bijna) niet 
voorkomt en een indicatorscore van 10 een indicatie dat (bijna) iedereen heeft aangegeven 
dat dit aspect voorkomt. De tabellen 1 en 2 bevatten de indicatorscores van deze 
verschillende aspecten van overlast. Deze zijn onderverdeeld in de categorieën 
buurtproblemen en drugsgerelateerde en overige overlastvormen. 
 
Buurtproblemen 
Om een beeld te krijgen van de mogelijke vormen van overlast is de bewoners gevraagd 
naar het voorkomen van voorvallen en situaties die tot overlast kunnen leiden. Uit deze 
zogenoemde potentiële overlastsituaties zijn vier clusters van buurtproblemen benoemd: 
vermogensdelicten, verloedering van de buurt, dreiging en drugsproblemen. 
 
Drugsgerelateerde overlast en overige overlastvormen 
De bewoners zijn daarnaast meerdere voorvallen voorgelegd waarvan zij mogelijk hinder 
ondervinden die te maken hebben met handel in en/of gebruik van drugs; overlast van 
jongeren; overlast van personen die alcohol gebruiken; en parkeer- en verkeersoverlast. Op 
basis van een factoranalyse zijn hierbij vier clusters onderscheiden. Voor elke cluster is een 
indicatorwaarde berekend.  
 
Vragen 
In de tabellen 4 tot en met 68 worden de resultaten van de overlastmeting per vraag 
weergegeven. Er is de bewoners gevraagd naar hun ervaringen van de afgelopen 12 
maanden. De tabellen zijn als volgt ingedeeld1: 
3.2 buurtproblemen; 
3.3 onveiligheidsbeleving; 
3.4 ervaren overlast (harddrugs; jongeren; alcohol; parkeer- en verkeersoverlast); 
3.5  slachtofferschap (diefstal, criminaliteit en schade);  
3.6 buurt als woonlocatie; 
3.7 Cocon; 
3.8  achtergrondkenmerken respondenten. 

                                                 
1 Deze indeling komt overeen met de indeling van de vragenlijst die is gebruikt. 
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3.1 Indicatoren 
 
Tabel 1 Indicatorscores buurtproblemen op een schaal van 1 tot 10 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=151-162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 

(n=107-123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=124-144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 

(n=86-105) 
Vermogensdelicten  4,4 4,2 3,6* 3,5* 
Buurtverloedering 5,3 6,5 5,6 6,9 
Buurtdreiging 2,3 3,3 2,6 3,4 
Drugsproblemen 1,8 2,6 2,1 2,4 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).2   
 
 
Tabel 2 Indicatorscores drugsgerelateerde overlast en overige overlastvormen op een schaal van 

1 tot 10 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=161-162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 

(n=120-123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=142-144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 

(n=100-104) 
Drugsoverlast 1,5 2,0 2,2* 2,5* 
Jongerenoverlast 2,9 4,0 3,7* 4,5 
Alcoholoverlast 2,9 4,0 3,8* 4,7* 
Parkeer en verkeersoverlast 5,0 4,5 5,6 4,8 
 * Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
 
 
Tabel 3  Rapportcijfer voor de woonomgeving van 1 tot 10 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=161) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=105) 

Gemiddeld rapportcijfer 7,4 7,2 7,2 7,1 
 
 

                                                 
2 De uitkomsten van de vergelijking tussen de 0-meting en 1-meting zijn statistisch getoetst op 
‘toeval’. In de statistische toetsing is uitgegaan van een betrouwbaarheidsinterval van 95%. Dit 
betekent dat indien de gevonden verschillen significant zijn, het voor 95% zeker is dat de verschillen 
berusten op werkelijke verschillen en niet op toevallige (steekproef)fluctuaties. Voor de 
indicatorscores is gebruik gemaakt van de t-toets en voor de overige scores is de chi-kwadraattoets 
gebruikt. 
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3.2 Buurtproblemen 
 
Tabel 4 Kunt u aangeven of de volgende voorvallen of misdrijven volgens u voorkomen in uw 

buurt, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=145-162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 

(n=103-123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=117-144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 

(n=84-105) 
Fietsendiefstal 43 58 37 54 
Diefstal uit auto’s 46 48 35* 34 
Beschadiging of vernieling aan 
auto’s 

76 60 71 51 

Geluidsoverlast 62 82 79* 84 
Bedreiging 11 23 10 28 
Bekladding van muren en/of 
gebouwen 

36 50 34 54 

Overlast van groepen jongeren 57 62 59 76* 
Dronken mensen op straat 58 75 68 78 
Mensen onder invloed van drugs 
op straat 

35 66 58* 69 

Vrouwen en mannen die op straat 
worden lastig gevallen 

13 28 17 24 

Kinderen die op straat worden 
lastig gevallen 

5 9 9 9 

Rommel op straat 71 79 74 89 
Hondenpoep op straat 91 94 90 92 
Inbraak in woningen 53 39 41* 34 
Geweldsdelicten 12 13 10 16 
Overlast door omwonenden 18 38 26 31 
Tasjesroof 7 10 2* 7 
Gebruik van drugs op straat 33 55 43 52 
Handel in drugs op straat 17 34 26 27 
Handel in drugs vanuit panden 8 8 11 10 
Straatprostitutie 1 3 1 4 
Gebruik van alcohol op straat 54 70 76* 78 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).    
 
 
3.3 Onveiligheidsbeleving 
 
Tabel 5 Voelt u zich in het algemeen wel eens onveilig, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=123) 

Direct 
omwonenden 

 
(n=144)*3 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=103)* 

Nooit 83 69 61 47 
Zelden 1 4 8 12 
Soms 12 19 28 34 
Vaak 4 8 3 6 
Totaal 100 100 100   100 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
 
 

                                                 
3 Antwoordcategorie ‘weet niet/geen mening/wil niet zeggen’ is niet meegenomen in dit 
tabellenboek. Hierdoor is er een wisselende ‘n’.  
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Tabel 6 Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=142)* 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=104) 

Nooit 85 69 69 60 
Zelden 1 2 6 6 
Soms 12 18 22 28 
Vaak 3 11 3 7 
Totaal 100 100 100 100 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
 
 
Tabel 7 Bent u van mening dat de veiligheid in Hilversum in het algemeen het komende jaar zal 

verbeteren of verslechteren, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=126) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=93) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=119) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=87)* 

(Sterk) verbeteren 12 31 9 14 
Blijft gelijk  60 39 51 39 
(Sterk) verslechteren 28 30 40 47 
Totaal 100 100 100 100 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
 
 
Tabel 8 Bent u van mening dat de veiligheid in uw eigen buurt het komende jaar zal verbeteren 

of verslechteren, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=143) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=107) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=138) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=94)* 

(Sterk) verbeteren 11 18 13 7 
Blijft gelijk  52 58 59 57 
(Sterk) verslechteren 36 24 28 35 
Totaal 100 100 100 100 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
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3.4 Ervaren overlast  
 
Tabel 9 Kunt u aangeven of u persoonlijk in uw buurt hinder hebt ondervonden van personen die 

alcohol in het openbaar gebruiken, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=161-162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 

(n=122-123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=141-144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 

(n=100-104) 
Samenscholing van personen die 
alcohol in het openbaar gebruiken 

32 49 50* 69* 

Vechtpartijen tussen personen die 
alcohol in het openbaar gebruiken 

11 21 16 28 

Ruziemakende en schreeuwende 
personen die alcohol in het 
openbaar gebruiken  

35 53 51* 72* 

Op straat hinderlijk worden 
aangesproken of aangeraakt door 
personen die alcohol in het 
openbaar gebruiken  

7 20 11 22 

Vervuiling van straat of plein door 
personen die alcohol in het 
openbaar gebruiken  

43 53 65* 70* 

Lege flessen, bierblikjes op straat 58 67 78* 80* 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
 
 
Tabel 10 Kunt u aangeven of u persoonlijk in uw buurt van de volgende vormen van drugsoverlast 

hinder hebt ondervonden, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=159-162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 

(n=119-121) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=131-144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 

(n=93-101) 
Samenscholing van verslaafden 11 29 26* 40 
Vechtpartijen tussen 
drughandelaren of verslaafden  

2 6 5 4 

Gebruik van messen of 
vuurwapens door handelaren of 
verslaafden  

1 2 0 0 

Ruziemakende en schreeuwende 
verslaafden op straat  

14 25 30* 47* 

Heen- en weergeloop van 
verslaafden in uw straat  

12 28 47* 46* 

Op straat hinderlijk worden 
aangesproken of aangeraakt door 
verslaafden 

1 11 10* 10 

Vervuiling van straat of plein door 
verslaafden  

12 26 31* 39* 

Gebruikte spuiten op straat  9 5 11 8 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).    
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Tabel 11 Kunt u aangeven of u persoonlijk in uw buurt van de volgende vormen van overlast door  
jongeren hinder hebt ondervonden, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=160-162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 

(n=121-123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=138-144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 

(n=101-105) 
Samenscholing van jongeren 32 48 52* 66* 
Vechtpartijen waarbij jongeren 
zijn betrokken 

8 18 13 25 

Ruziemakende en schreeuwende 
jongeren op straat 

40 56 58* 72* 

Lawaai van scooters van jongeren 53 68 76* 78 
Heen- en weerrijden van jongeren 
in uw straat 

45 52 55 60 

Op straat hinderlijk worden 
aangesproken of aangeraakt door 
jongeren 

5 8 6 14 

Vervuiling van straat of plein door 
jongeren 

40 53 51 66* 

* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).    
 
 
Tabel 12 Kunt u aangeven of u persoonlijk in uw buurt van de volgende vormen van parkeer- en 

verkeersoverlast hinder hebt ondervonden, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 

(n=121-123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=143-144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 

(n=101-103) 
Fout of dubbel parkeren 56 46 62 47 
Verkeersoverlast (drukte, files) 43 35 49 44 
Verkeersonveilig gedrag 69 60 70 61 

 
 
Tabel 13 Als u te maken krijgt met (ernstige) overlast, zou u dit dan melden, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=122) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=105) 

Ja 94 95 95 95 
Nee 6 5 5 5 
Totaal 100 100 100 100 

 
 
Tabel 14 Zo ja, waar zou u dat doen, in % (meerdere antwoorden mogelijk) 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=153) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=116) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=137) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=100) 

Bij politie/wijkagent 75 77 63* 82 
Bij de Vluchtheuvel/Cocon/ Dudok 
Wonen 

30 28 27 8* 

Bij de gemeente 8 7 4 5 
Anders 5 0 8 1 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).    
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Tabel 15 Zo nee, waarom niet, in % (meerdere antwoorden mogelijk) 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=9) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties  
(n=6) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=7) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties  
(n=5)

 
 

Geen zin, gebeurt toch niets mee 67 33 57 0 
Stap er zelf op af 40 0 29 0 
Overlast niet ernstig/langdurig 
genoeg voor klacht 

0 0 0 40 

Anders 20 67 14 60 

 
 
Tabel 16 Heeft u wel eens overlast gemeld, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=105) 

Ja 38 40 36 39 
Nee 62 60 64 61

 

Totaal 100 100 100 100 

 
 
Tabel 17 Waar heeft u dit gemeld, in % (meerdere antwoorden mogelijk) 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=61) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=49) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=52) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=41) 

Bij de politie/wijkagent 87 86 79 81 
Bij de gemeente 10 8 8 10 
Bij de vluchtheuvel/Cocon/Dudok 
Wonen/ Rembrandthof/Riagg 

8 
 

6 
 

19 7 

Anders 0 6 4 5 

 
 
3.5 Slachtofferschap 
 
Tabel 18 Is er in de afgelopen 12 maanden wel eens een poging tot inbraak in uw woning gedaan 

zonder dat er iets is gestolen, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=123) 

Direct 
omwonenden 

 
(n=142) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=104)* 

Ja 9 11 6 3 
Nee 91 89 94 97

 

Totaal 100 100 100 100 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
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Tabel 19 Hoe vaak is in uw woning een poging tot inbraak gedaan, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=15) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=13) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=8) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties  
(n=3) 

1 keer 67 92 75 67 
2 keer 33 8 13 33 
3 keer 0 0 13 0 
Totaal 100 100 100 100 
Gemiddelde 1,3 1,1 1,4 1,3 

 
 
Tabel 20 Is er in de afgelopen 12 maanden wel eens iets gestolen uit uw woning, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=144)* 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=105) 

Ja 7 2 2 4 
Nee 93 98 98 96

 

Totaal 100 100 100 100 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
 
 
Tabel 21 Hoe vaak is er iets uit uw woning gestolen, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=12) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties  
(n=3) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=3) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties  
(n=4) 

1 keer 100 100 67 100 
2 keer 0 0 33 0 
Totaal 100 100 100 100 
Gemiddelde 1 1 1,3 1 
 
 
Tabel 22 Is er in de afgelopen 12 maanden in uw buurt iets gestolen uit uw auto(s), in %4 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=136) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=92) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=123) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=73) 

Ja 5 8 10 4 
Nee 95

 
92 90 96

 

Totaal 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die ook daadwerkelijk in het bezit zijn van een auto. 
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Tabel 23 Hoe vaak is er in uw buurt wel eens iets gestolen uit uw auto(s), in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=7) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties  
(n=7) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=10) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties  
(n=3) 

1 keer 71 86 80 33 
2 keer 14 14 20 33 
3 keer 14 0 0 33 
Totaal 100 100 100 100 
Gemiddelde 1,4 1,1 1,2 2 

 
 
Tabel 24 Is er in de afgelopen 12 maanden in uw buurt wel eens iets gestolen, vernield of 

beschadigd wat aan de buitenkant van uw auto zat, bijvoorbeeld een buitenspiegel, 
antenne, wiel, en dergelijke, in %5 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=136) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=92) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=124)* 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=73) 

Ja 41 26 53 29 
Nee 59 74 47 71 
Totaal 100 100 100 100 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
 
 
Tabel 25 Hoe vaak is er in de afgelopen 12 maanden in uw buurt wel eens iets gestolen, vernield 

of beschadigd wat aan de buitenkant van uw auto zat, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=55) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=23) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=62) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=21) 

1 keer 47 83 32 43 
2 keer 26 9 40 29 
3-5 keer 22 9 16 24 
Meer dan 5 keer 6 0 11 5 
Totaal 100 100 100 100 
Gemiddelde 2,2 1,3 2,7 2,0 
 
 
Tabel 26 Is er in de afgelopen 12 maanden wel eens een fiets van u gestolen (binnen uw 

huishouden), in %6 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=108) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=137) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=90)7 

Ja 17 19 12 22 
Nee 83 81 88 78

 

Totaal 100 100 100 100 

 
 

                                                 
5 Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die ook daadwerkelijk in het bezit zijn van een auto. 
6 Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die ook daadwerkelijk in het bezit zijn van een fiets.  
 



  INTRAVAL – Buiten De Cocon 54

Tabel 27 Hoe vaak is er in de eigen buurt een fiets gestolen, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=24) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=20) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=16) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=20) 

1 keer 79 75 81 75 
2 keer 17 15 19 20 
3 keer 4 5 0 0 
4 of meer keer 0 5 0 5 
Totaal 100 100 100 100 
Gemiddelde 1,3 1,5 1,2 1,4 
 
 
Tabel 28 Zijn uw portemonnee of u tasje in de afgelopen 12 maanden wel eens gestolen terwijl 

de overvaller daarbij wel geweld gebruikte of dreigde met geweld? Het gaat hierbij om 
persoonlijk slachtofferschap van zakkenrollerij, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=105) 

Ja 2 0 0 0 
Nee 98 100 100 100 
Totaal 100 100 100  100 
 
 
Tabel 29 Hoe vaak is in de afgelopen 12 maanden in de buurt uw portemonnee of tasje gestolen 

terwijl de overvaller daarbij geweld gebruikte of dreigde met geweld, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=3) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties  
(n=0) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=0) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=0) 

1 keer 100 0 0 0 
 
 
Tabel 30 Heeft iemand u in de afgelopen 12 maanden wel eens bedreigd met geweld, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=105) 

Ja 1 6 2 7 
Nee 99 94 98 93 
Totaal 100 100 100 100 
 
 
Tabel 31 Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden in de eigen buurt bedreigd, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=2) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties  
(n=7) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=3) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties  
(n=7) 

1 keer 100 71 67 30 
2 keer 0 0 33 71 
3 keer 0 29 0 0 
Totaal 100 100 100 100 
Gemiddelde 1,0 1,6 1,3 1,7 
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Tabel 32 Heeft iemand u in de afgelopen 12 maanden aangevallen of mishandeld, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=105) 

Ja 0 0 0 0 
Nee 100 100 100 100 
Totaal 100 100 100 100 
 
 
Tabel 33  Zijn uw portemonnee of tasje in de afgelopen 12 maanden wel eens gestolen,  
  zonder dat er geweld werd gebruikt of er met geweld gedreigd werd? Het gaat  
  hierbij om persoonlijk slachtofferschap van zakkenrollerij, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=105) 

Ja 1 0 0 2 
Nee 99 100 100 98 
Totaal 100 100 100 100 
 
 
Tabel 34 Hoe vaak is in de afgelopen 12 maanden in uw eigen buurt uw portemonnee of tasje 

gestolen zonder dat er geweld werd gebruikt of er met geweld gedreigd werd, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=2) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties  
(n=0) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=0) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties  
(n=2) 

1 keer 100 0 0 100 
 
 
Tabel 35 Is in de afgelopen 12 maanden wel eens iets van u moedwillig vernield of beschadigd 

zonder dat daarbij iets is gestolen? Denk bijvoorbeeld aan vernielingen aan uw tuin, uw 
fiets of aan de buitenkant van uw huis. Hierbij bedoelen wij niet vernielingen aan uw 
auto, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=143) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=105) 

Ja 19 16 22 21 
Nee 81 84 78 79 
Totaal 100 100 100 100 
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Tabel 36 Hoe vaak is in de afgelopen 12 maanden in de eigen buurt iets van u moedwillig vernield 
of beschadigd zonder dat daarbij iets is gestolen, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=30) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=18) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=31) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=22) 

1 keer 47 67 42 41 
2 keer 20 11 19 27 
3-5 keer 20 17 32 23 
6 of meer keer 13 6 7 9 
Totaal 100 100 100 100 
Gemiddelde 3,1 2,6 2,0 2,7 

 
 
3.6 Buurt als woonlocatie 
 
Tabel 37 Bent u –zeer tevreden, tevreden, ontevreden of zeer ontevreden– over het wonen in uw 

buurt, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=105) 

(Zeer) tevreden 86 85 85 79 
Niet tevreden / niet ontevreden 6 8 2 7 
(Zeer) ontevreden 7 7 13 14 
Totaal 100 100 100 100 

 
 
Tabel 38 Wat zijn volgens u de belangrijkste problemen in uw buurt waarvan u vindt dat die  

met voorrang moeten worden aangepakt, in % (meerdere antwoorden mogelijk) 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=105) 

Parkeer- en verkeersproblemen 73 40 67 45 
Slecht onderhoud en verloedering 
(waaronder hondenpoep) 

22 53 36* 41 

Overlast jongeren 10 22 15 40* 
De Cocon 6 0 15* 4* 
Concentratie van sociale 
instellingen 

6 0 2 1 

Geluidsoverlast 6 15 2 10 
Overlast verslaafden 2 11 15* 14 
Anders 17 26 6* 8* 
Geen 12 15 9 9 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
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Tabel 39 Denkt u dat de buurt waarin u woont het komende jaar vooruit of achteruit zal gaan, in 
% 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=147) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=109) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=143) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=100)* 

Achteruit 39 28 42 42 
Blijft gelijk  48 62 50 44 
Vooruit 13 10 8 14 
Totaal 100 100 100 100 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
 
 
Tabel 40 Waaruit bestaat die vooruitgang, in % (meerdere antwoorden mogelijk) 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=19) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=10) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=11) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=12) 

Beter onderhoud 32 10 18 17 
Betere woningen 21 20 27 33 
Meer/ beter contact tussen 
bewoners 

21 40 27 8 

Beter parkeer-/ verkeersbeleid 16 10 18 17 
Toezichthouders/ buurtwachten 16 0 9 0 
Aandacht van de gemeente 11 30 0 0 
Overig 11 0 36 5 
Geen 5 0 0 0 

 
 
Tabel 41 Waaruit bestaat die achteruitgang, in % (meerdere antwoorden mogelijk) 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=57) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=32) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=60) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=41) 

Komst De Cocon, zorgt voor 
toename criminaliteit, 
onveiligheid en overlast 

100 41 60* 14* 

Parkeer- en verkeerproblemen 21 13 23 12 
Komst (asociale) Polen/ 
Roemenen 

5 3 8 2 

Geluidsoverlast 4 16 15* 24 
Verpaupering 4 31 33* 64* 
Buurt wordt asocialer 0 16 13* 36* 
Anders 0 28 15* 33* 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
 
 
Tabel 42 Heeft u plannen om te gaan verhuizen, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=105) 

Ja 16 26 18 26 
Nee 84 74 82 74 
Totaal 100 100 100 100 
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Tabel 43 Zijn er voor u belemmeringen om te verhuizen, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=136) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=91) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=118)* 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=78) 

Ja 7 13 20 21 
Nee 93 87 80 80 
Totaal 100 100 100 100 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
 
 
Tabel 44 Wat zijn deze belemmeringen, in % (meerdere antwoorden mogelijk) 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=9) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=10) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=24) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=16) 

Financiële redenen 67 60 71 31 
Praktische redenen 11 10 8 44 
Gezondheidsredenen 0 10 0 19 
Emotionele redenen 0 0 25 25 
Anders 22 20 4 6 

 
 
Tabel 45 Wanneer er geen sprake zou zijn van belemmeringen zou u dan op korte termijn willen 

verhuizen, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=9) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=12) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=24) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=16) 

Ja 67 50 63 63 
Nee 33 50 38 38 
Totaal 100 100 100 100 

 
 
Tabel 46 Waarom zou u willen verhuizen, in % (meerdere antwoorden mogelijk) 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=32) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=38) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=41) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=36) 

Huidige woonomgeving bevalt niet 41 24 42 31 
Huidige woning bevalt niet 22 53 37 53 
Verkeersoverlast 19 5 22 14 
Overlast verslaafden 13 0 2 3 
Overlast jongeren 6 8 2 17 
Geluidsoverlast 6 5 5 17 
Buurt is onveilig 6 3 12 8 
Overlast zwervers 3 3 5 0 
Overlast personen met psychische 
stoornis 0 8 0 0 
Burengerucht 0 8 0 6 
Overlast alcoholisten 0 3 4 14 
Anders 25 3 15 14 
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Tabel 47 Wat zou voor u de belangrijkste reden zijn om te verhuizen, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=32) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=38) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=41) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=36) 

Huidige woonomgeving bevalt niet 25 47 20 14 
Huidige woning bevalt niet 16 21 12 14 
Verkeersoverlast 13 3 12 8 
Buurt is onveilig 6 3 5 6 
Overlast zwervers 6 3 0 0 
Overlast alcoholisten 3 0 0 3 
Burengerucht 0 5 0 3 
Overlast personen met psychische 
stoornis 

3 5 0 0 

Overlast jongeren 0 5 0 6 
Anders 28 8 51 47 
Totaal 100 100 100 100 

 
 
3.7 De Cocon 
 
Tabel 48 Vindt u de komst van De Cocon een goede of slechte maatregel, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=158) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=109) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=137)* 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=94) 

Goede maatregel 15 48 30 56 
Goede noch slechte maatregel 26 28 15 17 
Slechte maatregel 59 24 56 27 
Totaal 100 100 100 100 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
 
 
Tabel 49 Waarom vindt u het een goede maatregel, in % (meerdere antwoorden mogelijk) 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=24) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=52) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=41) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=53)

 
 

Verbetering voor situatie 
verslaafden 

71 79 73 74 

Mogelijkheden voor hulpverlening 46 48 42 47 
Vooruitgang, verbetering van de 
buurt 

8 0 5 2 

Vermindering 
overlast/criminaliteit 

0 6 15 8 

Minder gevaar voor kinderen 0 6 0 0 
Anders 4 12 7 8 
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Tabel 50 Waarom vindt u het een slechte maatregel, in % (meerdere antwoorden mogelijk) 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=94) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=26) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=76) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=25) 

Toename overlast 45 58 34 60 
Buurt minder veilig voor kinderen 28 27 32 32 
Achteruitgang, verpaupering van 
de buurt 

17 8 28 48* 

Toename criminaliteit 15 12 4* 0 
Verslechtering van situatie 
verslaafden 

9 8 4 4 

Waardedaling woning 3 0 3 0 
Anders 26 15 40 16 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
 
 
Tabel 51 Heeft de gemeente u voldoende of onvoldoende geïnformeerd over de komst van De 

Cocon, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=121) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=141)* 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=98)* 

(Ruim) Voldoende 62 40 68 49 
Voldoende noch onvoldoende 9 7 2 5 
(Ruim) Onvoldoende 29 52 30 46 
Totaal 100 100 100 100 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
 
 
Tabel 52 Kunt u aangeven of het met de volgende uitspraak over De Cocon eens of oneens bent? 

Door de komst van De Cocon zal de overlast in mijn buurt toenemen, in % 8 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=142) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=101) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=139)* 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=94) 

Eens 62 43 48 40 
Niet eens, niet oneens 14 3 3 5 
Oneens 24 54 49 54 
Totaal 100 100 100 100 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Bij de 1-meting zijn de stellingen geformuleerd in de voltooid tegenwoordige tijd. In dit geval is de 
stelling als volgt geformuleerd: Door de komst van De Cocon is de overlast in mijn buurt 
toegenomen. 
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Tabel 53 Kunt u aangeven of het met de volgende uitspraak over De Cocon eens of oneens bent? 
Door de komst van De Cocon zullen er in mijn buurt minder daklozen op straat te zien 
zijn, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=147) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=95) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=129) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=82) 

Eens 8 35 7 28 
Niet eens, niet oneens 14 14 6 11

 

Oneens 78 52 87 61
 

Totaal 100 100 100 100 

 
 
Tabel 54 Kunt u aangeven of het met de volgende uitspraak over De Cocon eens of oneens bent? 

Door de komst van De Cocon zal de criminaliteit in mijn buurt toenemen, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=133) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=94) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=119)* 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=77) 

Eens 46 32 13 16 
Niet eens, niet oneens 18 4 10 12 
Oneens 36 64 77 73 
Totaal 100 100 100 100 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
 
 
Tabel 55 Kunt u aangeven of het met de volgende uitspraak over De Cocon eens of oneens bent? 

Door de komst van De Cocon zullen daklozen beter aanspreekbaar zijn voor 
buurtbewoners, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=129) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=96) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=106)* 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=60)* 

Eens 35 56 21 37 
Niet eens, niet oneens 16 14 19 13 
Oneens 49 30 60 50 
Totaal 100 100 100 100 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
 
 
Tabel 56 Kunt u aangeven of het met de volgende uitspraak over De Cocon eens of oneens bent? 

De Cocon zorgt er voor dat het leven van de dakloze verbetert, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=147) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=107) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=101) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=71) 

Eens 78 93 81 86 
Niet eens, niet oneens 8 4 7 7 
Oneens 14 4 12 7 
Totaal 100 100 100 100 
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Tabel 57 Laat u uw kinderen spelen op het speelplein aan de Neuweg tegenover De Cocon, in %9 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=52) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=19) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=54) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=18) 

Ja 75 53 80 50 
Nee 25 47 20 50

 

Totaal 100 100 100 100 
 
 
Tabel 58 Welke maatregelen kan de gemeente nemen om er voor te zorgen dat de criminaliteit 

en overlast niet groter wordt dan voor de komst van De Cocon, in % (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=143) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=86) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=90) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=61) 

Inzet politie verhogen 52 53 32* 61 
Inzet stadswachten verhogen 14 8 41* 38* 
Cameratoezicht 5 2 12* 13* 
Buurtconciërge 21 8 6* 2 
Anders10 39 42 54 44 
* Significant verschil tussen 0-meting en 1-meting (bij p<0,05).   
 
 
3.8 Achtergrondinformatie 
 
Tabel 59 Geslacht, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=105) 

Man 41 37 43 36 
Vrouw 59 63 57 64 
Totaal 100 100 100 100 
 
 
Tabel 60 Leeftijd, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=123) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=103) 

18 tot 29 jaar 10 18 5 12 
30 tot 39 jaar 17 20 19 17 
40 tot 49 jaar 29 15 28 26 
50 tot 64 jaar 30 27 35 26 
65 jaar en ouder 14 21 14 19 
Totaal 100 100 100 100 
Gemiddelde leeftijd 49 49 50 49 

                                                 
9 Deze vraag is alleen gesteld aan mensen die ook daadwerkelijk kinderen hebben. 
10 De antwoorden lopen zeer uiteen. De volgende antwoorden zijn enkele malen genoemd: goede 
communicatie; goede begeleiding bewoners Cocon; schoonhouden speelplein; De Cocon moet 
alsnog worden verplaatst naar een andere wijk, de afspraak moet worden gehouden dat een gedeelte 
van De Cocon bewoners ergens anders wordt geplaatst (RIBW functie).  
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Tabel 61 Bent u getrouwd, woont u samen of bent u alleenstaand, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=122) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=143) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=104) 

Getrouwd 49 40 52 37 
Samenwonend 23 15 15 14 
Alleenstaand 27 44 33 47 
Woont bij ouders 2 1 1 1 
Totaal 100 100 100 100 

 
 
Tabel 62 Heeft u thuiswonende kinderen, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=122) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=105) 

Ja 43 24 50 27 
Nee 57 76 50 73 
Totaal 100 100 100 100 
 
 
Tabel 63 Hoofdbezigheid overdag, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=122) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=103) 

Betaalde werkzaamheden 73 57 71 52 
Studie of opleiding 2 2 1 5 
Huishouden/zorg kinderen 4 7 9 10 
Werkloos/arbeidsongeschikt 2 7 1 7 
Pensioen/VUT 16 23 15 22 
Anders 3 3 4 4 
Totaal 100 100 100 100 
 
 
Tabel 64 Hoogst genoten schoolopleiding, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=161) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=120) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=142) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=103) 

Basisonderwijs (lagere school) 4 3 0 2 
LBO (lager beroepsonderwijs)  5 9 3 5 
VMBO, MAVO (MULO) 11 15 11 9 
HAVO, VWO (HBS, MULO-B, 
Lyceum) 

11 13 8 16 

MBO (middelbaar 
beroepsonderwijs) 

18 14 27 22 

HBO (hoger beroepsonderwijs, 
incl. kandidaats) 

34 31 35 34 

Wetenschappelijk onderwijs 
(universiteit) 

17 14 18 13 

Totaal 100 100 100 100 
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Tabel 65 Etnische groep, in % 
0-meting 1-meting  

Direct 
omwonenden 

 
(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=122) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=144) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=105) 

Nederlands 97 97 97 94 
Marokkaans 1 0 1 1 
Zuid Europees 1 0 1 1 
Overig Europees 1 0 1 0 
Turks 0 1 0 0 
Moluks/Indonesisch 0 1 0 0 
Overig 0 1 0 5 
Totaal 100 100 100 100 

 
 
Tabel 66 Welke verdieping, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=162) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=122) 

Direct 
omwonenden 

 
(n=134) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=104) 

Begane grond 91 40 89 39 
Eerste verdieping 7 24 10 22 
Tweede verdieping of hoger 1 36 1 39 
Totaal 100 100 100 100 

 
 
Tabel 67 Woont u in een portiekwoning, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=161) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=122) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=142) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=105) 

Ja 6 18 8 11 
Nee 94 82 92 89

 

Totaal 100 100 100 100 

 
 
Tabel 68 Hoe lang woont u in deze buurt, in % 

0-meting 1-meting  
Direct 

omwonenden 
 

(n=161) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=122) 

Direct 
omwonenden  

 
(n=143) 

Bewoners van 
kwetsbare 
locaties 
(n=105) 

Minder dan 2 jaar 9 12 4 12 
2 tot 5 jaar 20 25 15 22 
5 tot 10 jaar 17 41 21 40 
Meer dan 10 jaar 53 21 60 26 
Totaal 100 100 100 100 
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