
Onderzoek naar de thema’s die inwoners belangrijk 
vinden op het gebied van veiligheid

Veiligheidsbeleid gemeente 
Hillegom



Advies
Het thema jeugdoverlast verdient de meeste aandacht in het nieuwe veiligheidsbeleid. Dit is het soort 
overlast waar inwoners uit de gemeente het meest mee in aanraking komen. Zet als gemeente vooral in op 
preventie en extra controle op straat. Dit lijkt voor alle thema’s het belangrijkste advies van de panelleden.

Onderbouwing

Alle veiligheidsthema’s verdienen ongeveer even veel aandacht. De meningen over het belangrijkste thema 
zijn verdeeld en niet één springt hier echt boven uit. Wel blijkt bij doorvragen dat inwoners de meeste 
ervaring hebben met het thema jeugdoverlast. 6 op de 10 heeft hier in enige vorm mee te maken gehad. 
Daarnaast missen inwoners de thema’s ‘verkeersveiligheid’ en ‘veiligheid op straat’. Dit zijn thema’s waar 
volgens sommige inwoners heel Hillegom mee te maken heeft. 

1 op de 3 inwoners ervaart (structureel) woonoverlast. Dit betreft voornamelijk geluidsoverlast in de wijk of 
van buren. Daarnaast heeft 1 op de 3 inwoners de afgelopen tijd wel eens een verdachte situatie gezien in 
de gemeente. In dit geval was voor de meerderheid (63%) duidelijk waar zij dit konden melden. 1 op de 7 
inwoners heeft ervaring met oplichting via internet. Ervaring met woninginbraak is (gelukkig) laag. Slechts 
3% heeft dit in huis ervaren, in 2% van de gevallen is in de schuur ingebroken. 

Conclusie & Advies
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De inwoners van gemeente Hillegom vinden alle veiligheidsthema’s ongeveer even 
belangrijk. Inwoners dragen aanvullend zelf nog de thema’s ‘verkeersveiligheid’ en 

‘veiligheid op straat’ aan. De meeste ervaring hebben inwoners met jeugdoverlast. Zet als 
gemeente op het gebied van veiligheid in op preventie en extra controle op straat. Dit lijkt 

voor alle thema’s het belangrijkste advies van de panelleden.

Verantwoording

• Online survey

• Panelleden 
gemeente 
Hillegom

• Netto n=267

• Online veldwerk 
van 16 juli t/m 30 
juli



Alle veiligheidsthema’s zijn belangrijk en verdienen ongeveer evenveel 
aandacht. De thema’s verkeersveiligheid en veiligheid op straat ontbreken 
nog 

Belangrijkste veiligheidsthema’s

Basis: inwoners gemeente Hillegom uit het panel (n=267)

27%
26%

25%

22%

Jeugd Voorkomen van
(woon)overlast

Tegengaan
woninginbraak

Tegengaan
georganiseerde

criminaliteit

Welke thema’s missen nog?

Verkeersveiligheid Veiligheid op straat

“Omdat er in Hillegom een hoop mis 

is met de verkeersveiligheid.”

“Parkeren en te hard rijden in 

woonkern.”

“Omdat iedereen daar mee te 

maken heeft.”
“Dagelijkse zichtbaarheid politie en 

boa’s.”

“Goede verlichting op straat. Op 

sommige plekken is het vrij donker 

om te lopen. Dat geeft geen prettig 

gevoel.”

“Veel 65-plussers durven in het 

donker niet alleen weg te gaan.”

“Onveiligheid in het verkeer.”
“Veiligheid op straat, 

verkeersdoorstroming, openbare 

verlichting.”



6 op de 10 panelleden hebben jeugdoverlast ervaren in de afgelopen twee jaar. 
3 op de 10 inwoners ervaren woonoverlast

Afgelopen twee jaar jeugdoverlast ervaren?

Waar moet gemeente op inzetten op dit thema?
• “Betere controle op huisvesting en 

oneigenlijk gebruik van woningen.”

• “Bewoners activeren om eerst zelf 

de buurtgenoot aan te spreken op 

een rustige manier. Bij herhaling of 

agressieve reactie moet het mogelijk 

zijn om een meldpunt te 

benaderen.”

• “Goed letten op wie ze waar 

woonruimte aanbieden.”

• “Meer surveilleren in de buurt.”

• “Sneller in actie komen.”

• “Aanspreken op gedrag.”

• “In gesprek gaan met de buurvrouw.”

• “Politie gebeld.”

• “Gemeld bij mede bewoners in de 

flat.”

• Geklaagd over het geblaf van de 

hond.”

• “Een keer de politie gebeld, die ook 

is komen kijken en toen gingen ze 

wel weg (de overlastbezorgers).

Waar moet gemeente op inzetten? Zelf gedaan om te verminderen

Afgelopen twee jaar structureel (woon)overlast ervaren?

Basis: inwoners gemeente Hillegom uit het panel (n=267)

42%

8%

12%

21%

28%

32%

Nee

Ja, intimidatie

Ja, namelijk:

Ja, vernielingen in de buurt

Ja, geluidsoverlast

Ja, vuil in de buurt

“Beter toezicht op 

hangplekken.”

“Meer controle”“Een eigen plek voor de jeugd 

regelen of voetbalveldjes.”

“In gesprek gaan met jongeren 

die overlast veroorzaken.”

“Meer inzet van wijkagent.”
“Ouders er actief bij 

betrekken.”

69%

3% 13% 20%

Nee Ja, van een persoon met
verward gedrag

Ja, overlast van
buurtgenoten

Ja, geluidsoverlast• “Hangjongeren”

• “Gevaarlijk rijden op 

scooters”



Op het gebied van woninginbraak heeft de gemeente vooral een rol in het 
geven van voorlichting in preventie. Ook surveilleren in de wijken wordt 
veel genoemd

Afgelopen twee jaar ingebroken?

Basis: inwoners gemeente Hillegom uit het panel (n=267)

95%

2% 3%

Nee Ja, in de schuur Ja, in huis

Aangifte gedaan Voldoende begeleiding gehad

29%

71%

Nee Ja

57%

43%

Nee Ja

Waar moet gemeente op inzetten bij dit thema?

“Goede sloten. Toezicht. 

Buurtapp. Preventie, camera’s.”

“Meer politie rondes. Sloten 

verbeteren.”

“Zelf: zware beveiliging, camera 

toezicht. Gemeente: zichtbare 

politie inzet, meer dan een 

verdwaalde wijkagent.”

“Informatie verstrekken m.b.t. 

voorkomen/ beperken van 

woninginbraak.”

“De gemeente heeft volgens mij al 

heel wat gedaan. De inbraken zijn al 

wel verminderd. Lampen aanzetten, 

meer sloten op de deuren en een 

alarminstallatie aangelegd. Meer 

opletten in de omgeving.”

“Goede voorlichting om 

woninginbraak te voorkomen.”

“Daar ligt allereerst een taak voor 

de bewoners zelf. Waar mogelijk 

zou een betere straatverlichting 

uitkomst bieden.”

“Meer politie in de wijken.”



1 op de 3 panelleden heeft de afgelopen twee jaar misschien of zeker een 
verdachte situatie gezien in Hillegom. Hierbij wist meer dan de helft wat ze in 
dat geval konden doen

Afgelopen twee jaar verdachte situaties 

gezien in Hillegom?

Wilt u dit nog toelichten?

In afgelopen twee jaar wel eens opgelicht via internet?

Heeft u deze gebeurtenis gemeld?

Basis: inwoners gemeente Hillegom uit het panel (n=267)

“Veel rare winkels 

die hier maar kort 

waren.”

“Drugsdeal en mogelijk 

pogingen tot woningbraak.”

“Hennepkwekerij in de 

woonomgeving.”

“Verdachte voertuigen, die niet 

thuis horen in de wijk.”

Wist u wat u kon doen?

19%

12%

69%

Ja

Misschien

Nee

63%

37%

Ja, namelijk: Nee

• “Melding maken”

• “Politie bellen”

14%

..is wel eens opgelicht via internet

38%

19%
22%

41%

Nee Ja, bij de politie. Ik
heb aangifte gedaan

Ja, op een andere
manier, namelijk:

Ja, bij een
tussenpersoon, als

bijvoorbeeld
marktplaats

• “Speciaal meldnummer.”

• “Curator.”

“Drugskoerier om het 

huis.”



Bijlagen
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Geslacht

49%51%

Achtergrond
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Leeftijd Opleiding

Basis: inwoners gemeente Hillegom uit het panel (n=267)

2%

14%

37%
40%

7%

tot 25 jaar 26 tot 45
jaar

46 tot 65
jaar

66 jaar of
ouder

Weet niet/
geen

opgave

13%

37%

50%

Laag Midden Hoog



9

Onderzoeksverantwoording

Methode Steekproef & Veldwerk

Online onderzoek

Vragenlijst 

17 vragen

Gemiddelde invulduur

11 minuten

Panelleden gemeente Hillegom inwoners panel

Netto respons n=267

Veldwerkperiode

16 juli t/m 30 juli



Tot ziens bij MWM2
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