VEILIGHEIDSBELEVING
De veiligheidsbeleving wordt gemeten aan de hand van gevoelens van
onveiligheid en het voorkomen van
dreiging en geweld in de buurt, of men
slachtoffer is geworden van inbraak,
en de mate waarin overlast wordt
ervaren in de buurt.

ALGEMEEN BEELD EN ONTWIKKELING
Gevoelens onveiligheid constant, verschil tussen wijken

81% voelt zich (bijna)
altijd veilig in zijn eigen
woonbuurt

De scores voor gevoelens van onveiligheid in de gemeente zijn ten opzichte
van twee jaar geleden constant gebleven. Binnen de wijken is er wel verschil
zichtbaar. In de wijken De Hoogte, Selwerd en Vinkhuizen zijn de gevoelens van
onveiligheid het hoogst. Vooral in De Hoogte is dit flink toegenomen, van 29%
naar 39%. In de binnenstad zijn de gevoelens van onveiligheid juist sterk afgenomen, van 40 naar 30%. Mogelijk doordat uitgaan niet mogelijk was in het
halfjaar voorafgaand aan de enquête, vanwege de coronamaatregelen. In het
zuiden van de stad en in de dorpen voelt men zich het meest veilig.

Meer geweldsdelicten en lokaal meer drugsoverlast

De percentages hiernaast gaan over de
gemeente Groningen als geheel. Het
kaartje laat zien of (combinaties van)
wijken/dorpen gunstiger of minder
gunstig scoren dan het gemeentelijke
gemiddelde. De kleuren rood en oranje staan voor ongunstiger scores. Geel
duidt op een score rond het gemiddelde
en groen staat voor gunstiger scores.

Meer inwoners hebben het gevoel dat geweldsdelicten vaak voorkomen. Met
name in Selwerd en Hoogkerk is dat gevoel flink gestegen. In de Binnenstad is het gevoel dat geweldsdelicten vaak voorkomen stabiel. Hoewel het
percentage inwoners dat drugsoverlast ervaart vrij stabiel is, zien we in een
aantal wijken een sterke toename: vooral De Hoogte laat een verontrustende
toename zien.

Meer overlast ervaren

Meer inwoners ervaren overlast. Dit beeld is in nagenoeg alle wijken zichtbaar.
Het percentage inwoners dat vaak overlast ondervindt van groepen jongeren
steeg van 8 naar 13%. Met name in De Hoogte, Hoogkerk, Paddepoel en Selwerd ervaart men meer overlast van jongeren. De toename van overlast van
omwonenden en geluidsoverlast kan deels verklaard worden door de geldende
coronamaatregelen waarbij iedereen vaak thuisi was.

Dit kaartje geeft weer hoeveel wijkbewoners zich wel eens onveilig voelen
in hun eigen woonbuurt.

Vaak voorkomen vervelende voorvallen en overlast
Geluidsoverlast
Overlast van groepen jongeren
Overlast door omwonenden
Dronken mensen op straat
Drugsoverlast
Lastig vallen op straat
Bedreiging
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13%
13%
11%
8%
4%
3%

Fietsendiefstal blijft dalen
De dalende trend in het gevoel dat fietsendiefstal vaak voorkomt heeft zich
voortgezet. In 2018 had 18% van de inwoners het gevoel dat fietsendiefstal
vaak voorkomt. In 2020 is dit nog 16%. Een uitzondering hierop is De Hoogte.
Daar is het aandeel inwoners dat het gevoel heeft dat fietsendiefstal veelvuldig
voorkomt gestegen van 29% naar 37%. In de binnenstad nam het gevoel met
9% af.

18%

Gevoel dat
diefstal van
fietsen vaak
voorkomt verder afgenomen

16%
Kijk verder in de Basismonitor Groningen voor alle antwoorden over
thema’s, wijken en dorpen.

De enquête is afgenomen in september 2020. Circa één op de drie respondenten heeft aangegeven dat corona en de
maatregelen daartegen invloed hebben gehad op de antwoorden.
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