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Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek infor-

matie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze 

monitor bestaat uit drie onderdelen: 1; politiecijfers, 2; cijfers van het Meldpunt 

Overlast en Zorg en 3; de bevindingen van het veiligheidspanel. De verzamelde 

informatie in dit rapport gaat over de periode januari tot en met april 2020. De cij-

fers zijn, voor zover aanwezig, inclusief Haren en Ten Boer. De coronamaatregelen, 

welk medio maart 2020 van kracht werden, hebben invloed op de cijfers.

 

1. Politiecijfers

De cijfers van de politie zijn gebaseerd op incidenten en meldingen die bij de politie 

zijn geregistreerd. We vergelijken de cijfers van de eerste viermaandelijkse periode 

in 2020 met de voorgaande periodes vanaf 2017-1.  

 

De woningcriminaliteit gaf in de 

eerste vier maanden van 2020 een 

daling te zien. Na een piek in 

2018-1 zet de dalende trend zich 

voort in 2020-1. De aantallen 

liggen lager dan in de voorgaande 

drie jaren. 

 

 

De bedrijfscriminaliteit dook in de 

eerste periode van het jaar weer 

onder de 400. Aanmerkelijk lager 

dan een in dezelfde periode in 

voorgaande jaren. Bedrijfs-

criminaliteit bestond de laatste 

periode voor 79 procent uit 

winkeldiefstal en voor 21 procent 

uit diefstal of inbraak bij 

bedrijven en instellingen.  

 

Diefstal uit/vanaf motor-

voertuigen liet in 2019 een een 

sterk stijgende lijn zien. In de 

eerste vier maanden van 2020 

nam het aantal diefstallen sterk 

af en  komt weer overeen met 

de aantallen in voorgaande 

jaren. De 113 geregistreerde 

diefstallen is het laagste aantal 

sinds de start van de monitor. 

 

Het aantal diefstallen van  

(brom)fietsen vertoont een 

dalende trend. In de eerste vier 

maanden van 2020 is het 

laagste aantal (brom)fietsdief-

stallen sinds de start van de 

monitor geregistreerd, name- 

lijk 527.  

 

 

 

 

De afname van het aantal 

incidenten gerelateerd aan 

drugshandel heeft zich in de 

eerste vier maanden van 2020 

verder doorgezet. Het relatief 

kleine aantal incidenten maakt 

dat schommeling al snel in de 

figuur zichtbaar worden.  
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Het aantal geweldsdelicten lag 

gewoonlijk tussen de 500 à 

600 per vier maanden. Na een 

scherpe daling tot beneden de 

450 in laatste vier maanden 

van 2018, is het aantal ge-

weldsdelicten in 2019 weer 

opgekomen naar de 500. Het 

aantal geweldsdelicten in de 

eerste vier maanden van 2020 

ligt echter flink lager. De 420 

geregistreerde geweldsdelicten is het laagste aantal sinds de start van de monitor. 

Deze delicten bestaan voor 34 procent uit bedreiging en voor 54 procent uit mis-

handeling.  

 

Overlast is een categorie inci-

denten die vanaf de periode 

2018-3 een stijgende lijn ver-

toond. Overlast is samenge-

steld uit vier soorten. Ten op-

zichte van dezelfde periode 

van 2019 zijn de categorieën 

’overig’ en burengerucht (rela-

tieproblemen) toegenomen. 

De algemene categorie bestaat 

onder meer uit overlast ver-

oorzaakt door verwarde personen, maar ook door jeugd en zwervers. 

Drank/drugsoverlast scoorde het laagst sinds de start van de monitor. Ook Ver-

keersoverlast was fors minder dan in dezelfde periode van 2019. 

 

 

 

2. Meldpunt Overlast en Zorg 

 

Bij het Meldpunt Overlast en Zorg maken burgers melding van overlast of zorgen 

die ze hebben, bijvoorbeeld over verwaarlozing of psychische problemen. Mensen 

vragen om advies, willen actie van instanties of alleen een klacht doorgeven. Eén 

melding kan staan voor meerdere incidenten en van één situatie komen soms 

meerdere meldingen binnen. Niet elke melding bij de politie wordt doorgegeven 

aan het Meldpunt en omgekeerd geeft het Meldpunt niet alle meldingen door aan 

de politie. Daarom kunnen de cijfers afwijken van de cijfers van de politie.  

 

We vergelijken de aantallen van de periode 2020-1 met 2019-1. In 2020-1 zijn er 

1.000 meldingen bij het Meldpunt binnengekomen, dit zijn bijna 22 procent minder 

meldingen dan in de periode 2019-1. In onderstaande grafiek vergelijken we het 

aantal meldingen bij het Meldpunt naar soort. Bij alle soorten is een daling te zien, 

behalve bij zorg. De meest voorkomende soort overlast blijft burenoverlast.  
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De volgende grafiek toont de ontwikkeling van de meest voorkomende soorten 

meldingen. Burenoverlast en kamerverhuur-overlast zijn vanwege hun gelijkenis 

gecombineerd. Deze grafiek schetst het beeld dat er meer overlast wordt ervaren en 

gemeld in de zomerperiode dan in andere perioden. In vergelijking met 2019-1 is 

het aantal meldingen binnen de meest voorkomende soorten gedaald. 

 

 

We hebben het aantal meldingen per 1000 inwoners tussen de verschillende ge-

biedsdelen van de gemeente vergeleken. Van 2,1% van de meldingen is geen locatie 

vastgelegd. 

  

 

De meeste meldingen zijn binnen gekomen vanuit gebiedsdeel Centrum, maar dit 

aantal is drastisch gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dit is te verklaren door 

een aantal dingen. De coronamaatregelen hebben een fors effect op de  horeca 

meldingen. Door verhuizing en andere wijze van registreren zijn meldingen van 

‘veelmelders’ teruggedrongen. En de aandacht voor overlast in parkeergarages en 

van studentenpanden. 

 

3. Veiligheidspanel 

De hierna getoonde informatie is afkomstig uit een enquête onder het Veilig-

heidspanel Groningen. Van dit panel zijn bijna 3.800 mensen uit de gemeente 

Groningen lid. In totaal hebben 2.094 respondenten deelgenomen aan de meest 

recente enquête in januari 2020. De resultaten zijn gewogen voor de gebiedsdelen, 

zodat ze zo representatief mogelijk zijn voor alle delen van de gemeente.  

 

Veiligheid en overlast 

Elke vier maanden leggen we het panel een aantal stellingen voor over veiligheid in 

de gemeente Groningen. Uit deze stellingen stellen we drie indicatoren samen: 

dreiging, overlast en verloedering (vernielingen, graffiti, rommel en hondenpoep op 

straat). De grafiek geeft de ontwikkeling van de indicatoren door de tijd weer op 

een schaal van 0 (goed) tot 10 (slecht). 

 

Ontwikkeling van dreiging, verloedering en overlast 
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Ten opzichte van een jaar eerder zijn de indicatoren overlast en dreiging licht afge-

nomen. Voor beide indicator geldt dat ze de laagste waarde hebben in de afgelopen 

drie jaar. De indicator verloedering laat als enige van de drie indicatoren een lichte 

stijging zien ten opzichte van een jaar eerder.  

 

De volgende figuur toont de overlastscore per gebiedsdeel. De overlast is in alle 

gebiedsdelen met uitzondering van Haren lager dan een jaar eerder.  Overlast be-

staat uit jongerenoverlast, overlast door omwonenden en geluidsoverlast. In 

vergelijking tot de laatste meting geeft enkel West een lichte stijging te zien. 

 

 

 

  

Onveiligheidsgevoelens 

Het gevoel van onveiligheid meten we door respondenten te vragen hoe vaak zij 

zich wel eens onveilig voelen in de gemeente Groningen en in hun eigen wijk.  

 

 

Bovenstaande grafiek toont aan dat bijna 17 procent van de respondenten zich 

soms of vaak onveilig voelt in de gemeente Groningen. Vaak onveilig voelt zich 1,8 

procent, 14,9 procent soms. Het totaal komt overeen met dezelfde periode in 2019. 

 

Percentage dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen wijk of dorp 

 

15,7 Procent van de respondenten voelde zich in de eerst vier maanden van 2020 in 

de eigen wijk wel eens onveilig, waarvan 1,9 procent vaak, 10,1 procent soms en 3,6 

procent zelden. De 15,7 procent is iets hoger dan een jaar eerder (14,8 procent). De 

grafiek toont dat de bewoners zich vooral in de gebiedsdelen Centrum, Oude Wij-

ken en West wel eens onveilig voelen. Ten opzichte van 2019-3 is het percentage 

dat zich onveilig voelt gedaald (15,7 tegenover 19,6).  
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Slachtofferschap panelleden 

Elke meting vragen wij de respondenten van het panel of zij in de afgelopen vier 

maanden slachtoffer zijn geworden van (poging tot) woninginbraak, bedreiging of 

mishandeling. Het betreft een klein aantal respondenten. In de periode 2020-1 wa-

ren dit 127 respondenten. Dit komt overeen met 6,4 procent van de respondenten. 

 

 

Problemen in de buurt 

We hebben de respondenten gevraagd wat zij als de grootste problemen in hun 

buurt beschouwen. De verkeerssituatie is sinds de meting 2015-3 het meeste aan-

gegeven als het grootste probleem. Het aantal respondenten dat vindt dat er geen 

belangrijk probleem is dat moet worden opgelost schommelt gewoonlijk rond de 20 

procent. In de afgelopen periode is dit 19,9 procent. Het percentage respondenten 

dat aangaf dat een te kort aan toezicht aangepakt dient te worden daalde met 3,5 

procent.  

 

De tweede grafiek toont de onderwerpen die door gemiddeld meer dan 10 procent 

van de respondenten worden genoemd als belangrijk probleem dat moet worden 

aangepakt in de tijd. De verkeerssituatie wordt al lange tijd het vaakst genoemd. We 

zien dat hangjongeren, het gedrag van buurtgenoten en een gebrek aan toezicht 

het afgelopen jaar een stijgende trend vertoont. 
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