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Onderzoek Leefbaarheid & Veiligheid 2020: samenvatting 

Dit is een samenvatting van de onderzoeksresultaten van het onderzoek Leefbaarheid & Veiligheid 

2020. In deze samenvatting worden kort de uitkomsten aangestipt en significante verschillen met 

de vorige editie van dit onderzoek (2018) genoemd. Wanneer geen verschil met de voorgaande 

editie wordt genoemd is er dus geen sprake van een significante afwijking. In deze samenvatting 

worden sommige resultaten ook voor de wijken en buurten genoemd. In het hoofdrapport zijn 

nagenoeg alle resultaten ook uitgesplitst naar wijk en buurt. Verder zijn in de wijkrapporten alle 

resultaten per wijk en de meeste resultaten naar buurt opgenomen. 

In de samenvatting zijn indicatoren genoemd. Deze lezen als een rapportcijfer: hoe hoger het 

cijfer, hoe beter. 

Waardering 

Waardering van de woonomgeving 

Gemiddeld waardeert de Nieuwegeinse inwoner Nieuwegein met een 7,0 en de eigen buurt met een 

7,4. 

Over het algemeen geven de inwoners hun eigen buurt een hoger rapportcijfer dan Nieuwgein als 

geheel. Dit geldt niet voor de volgende buurten: 

• Wijkersloot-Oost (buurt: 6,7 / Nieuwegein: 7,2) 

• Driften (buurt: 6,7 / Nieuwegein: 7,1) 

• Burgen (buurt: 6,8 / Nieuwegein: 7,1) 

• Vesten (buurt: 7,0 / Nieuwegein: 7,1) 

• Schansen (buurt: 7,0 / Nieuwegein: 7,3) 

Waardering van de woonbuurt 

Van de inwoners vindt 81% de buurt waarin ze wonen (zeer) prettig (22% vindt de buurt zeer 

prettig en 59% prettig). Dit aandeel is groter dan in 2018 (78%). 

• Ruim twee derde (67%) geeft aan dat de mensen in deze buurt er graag blijven wonen. 

• Als je in deze buurt woont, heb je het goed getroffen, vindt 64%. 

• Van de inwoners vindt 84% het niet vervelend om in deze buurt te wonen. 

• Drie kwart (75%) gaat niet, als het maar enigszins mogelijk is, uit deze buurt verhuizen. 

Indicator Waardering van de woonbuurt (bovenstaande vraag en vier stellingen samengenomen) in 

Nieuwegein scoort 7,2. 

Waardering van de woning 

• Van de inwoners vindt 89% de indeling van de woning waarin ze wonen geschikt. 

• De woning waarin ik woon, is niet te klein, vindt 76%. 

• Van de inwoners vindt 76% de woning waarin ze wonen, niet slecht onderhouden. 

• Volgens 84% ademt de woning waarin ze wonen, een goede sfeer. 

Indicator waardering van de woning (bovenstaande vier stellingen samengenomen) in Nieuwegein 

scoort 7,6. 
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Ontwikkeling 

Ontwikkeling van de buurt afgelopen jaar 

Twaalf procent van de inwoners vindt dat de buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan, 24% vindt 

dat de buurt achteruit is gegaan. Ruim de helft (53%) vindt dat de buurt hetzelfde is gebleven en 

11% weet het niet. 

De wijk Rijnhuizen heeft zich het afgelopen jaar relatief het meest positief ontwikkeld: het 

percentage vooruit is met 31% groter dan gemiddeld (12%) en het percentage achteruit is met 7% 

kleiner dan gemiddeld (24%). 

In (Hoog)Zandveld, Lekboulevard is de ontwikkeling het minst positief: het percentage vooruit is 

met 5% kleiner dan gemiddeld en het percentage achteruit is met 31% groter dan gemiddeld. 

In Galecop is het percentage vooruit met 9% ook kleiner dan gemiddeld, maar is ook het 

percentage achteruit kleiner dan gemiddeld; het percentage dat vindt dat de wijk gelijk is gebleven 

is hier relatief groot. 

De buurt Driften maakte een relatief positieve ontwikkeling door: 35% vindt dat de buurt vooruit is 

gegaan. Ook Schansen maakte een relatief positieve ontwikkeling door: 22% vindt dat de buurt 

vooruit is gegaan en 15% dat de buurt achteruit is gegaan. 

Oud-Vreeswijk maakte de relatief minst positieve ontwikkeling door: 1% vindt dat de buurt vooruit 

is gegaan en 34% dat de buurt achteruit is gegaan. (Hoog)Zandveld maakte ook een relatief 

minder positieve ontwikkeling door: 7% vindt dat de buurt vooruit is gegaan en 34% dat de buurt 

achteruit is gegaan. In Grav(inn)en is het aandeel dat vindt dat de buurt vooruit is gegaan 

gemiddeld, maar het aandeel dat vindt dat de buurt achteruit is gegaan het grootst van alle 

buurten (41%). 

Ontwikkeling van de buurt komende jaren 

Zestien procent van de inwoners denkt dat de buurt de komende jaren vooruit zal gaan. 

Ruim een vijfde (22%) denkt dat de buurt achteruit zal gaan. Volgens 42% zal de buurt gelijk 

blijven en 20% weet het niet. 

De inwoners die denken dat de buurt vooruit zal gaan is gevraagd waarom ze dit denken. 

De meest genoemde antwoorden zijn: 

1. Bevolkingssamenstelling in de wijk in positief opzicht (23%); 

2. Nieuwbouw en verkoop van koopwoningen (19%); 

3. Meer voorzieningen (15%); 

4. Plannen en/of vooruitgang zien (10%); 

5. Rol gemeente (o.a. nieuwe aanbestedingen, aanvullende financiering) (9%); 

De inwoners die denken dat de buurt achteruit zal gaan is ook gevraagd waarom ze dit denken. 

De meest genoemde antwoorden zijn: 

1. Bevolkingssamenstelling in de wijk in negatief opzicht (o.a. veel doorstroom, nieuwe / jonge 

bewoners) (19%); 

2. Zwerfvuil (17%); 

3. Groenvoorziening (13%); 

4. Asociale bewoners in de wijk (13%); 

5. Onderhoud, niet gespecificeerd (12%). 

Een relatief groot deel van de inwoners van de wijk Rijnhuizen verwacht de komende jaren een 

vooruitgang van de buurt (69%). Een relatief klein deel (9%) van de inwoners van deze wijk 

verwacht een achteruitgang. 

Een relatief positieve ontwikkeling van de buurt wordt vooral verwacht door de inwoners van 

Schansen: 42% verwacht dat de buurt vooruit zal gaan en 13% dat de buurt achteruit zal gaan. 
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Betrokkenheid 

Sociale kwaliteit van de buurt 

• Volgens 70% van de inwoners gaan de mensen in hun buurt op een prettige manier met 

elkaar om. 

• Van de inwoners vindt 33% dat ze in een gezellige buurt wonen waar veel saamhorigheid 

is. 

• Vijftig procent voelt zich thuis bij de mensen die in hun buurt wonen. 

• Volgens 39% kennen de mensen in hun buurt elkaar niet nauwelijks. 

• Volgens 48% staan de mensen in hun buurt voor elkaar klaar. 

• Bij afwezigheid houdt iemand een oogje in het zeil, volgens 62% van de inwoners. 

• Van de inwoners geeft 40% aan dat ze elkaar in hun buurt op de hoogte houden van 

ontwikkelingen. 

Indicator Sociale kwaliteit van de buurt (bovenstaande zeven stellingen samengenomen) in 

Nieuwegein scoort 5,8. 

Betrokkenheid bij de buurt 

Van de inwoners voelt 45% zich (zeer) gehecht aan de buurt (9% zeer gehecht en 36% gehecht). 

Van de inwoners voelt 87% zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in de 

buurt. 

De vraag of men een actieve bijdrage levert aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt is anders 

gesteld. Voorheen kon men daarop antwoorden met “ja” of “nee” en konden de inwoners die “ja” 

hadden gekozen daarna aangeven hoe ze bijdragen.  

Omdat misschien niet voor iedereen “een actieve bijdrage leveren” hetzelfde inhoudt, hebben we 

de inwoners een aantal vormen van actief bijdragen voorgelegd en gevraagd of ze dit doen, zouden 

willen doen of niet willen/kunnen doen. 

Acht op de tien inwoners geeft aan “elkaar te groeten of een praatje te maken”. Bijna de helft 

(45%) geeft aan iets te doen voor iemand in de buurt en 31% geeft aan dit te willen doen/dit van 

plan te zijn. Ruim een derde (37%) ruimt zwerfvuil op. 

Veertien procent denkt (wel eens) mee over de toekomst van de buurt en 36% geeft aan dit te 

willen doen / dit van plan te zijn. 

In de categorie anders zijn het meest genoemd “ik organiseer iets voor de buurt” (3%), “hulp aan 

buren, extra contact met buren” (1%), “als er iets aan de hand is meld ik dit bij politie/gemeente” 

(1%). 

Aan de hand van deze vraag hebben we berekend hoeveel procent van de inwoners een actieve 

bijdrage levert aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. 

Omdat “Elkaar groeten of een praatje maken” een wat minder actieve manier is van bijdragen is 

het totaal zowel met als zonder deze optie berekend. 

Aandeel inwoners dat een actieve bijdrage levert aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt –

inclusief “elkaar groeten of een praatje maken”: 85%. 

Aandeel inwoners dat een actieve bijdrage levert aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt –

exclusief “elkaar groeten of een praatje maken”: 68%. 

Het wijkplatform 

Van de inwoners kent 49% het wijkplatform: 3% neemt deel, 5% wil deelnemen en 41% wil niet 

deelnemen. 

Ruim de helft (51%) kent het wijkplatform niet. 

Het aandeel dat het wijkplatform niet kent is kleiner dan in 2018 (54%). 
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Van de inwoners wil 41% niet deelnemen aan het wijkplatform. Bijna een derde (31%) van de 

inwoners die niet willen deelnemen aan het wijkplatform, wil niet deelnemen omdat het te veel tijd 

kost en 28% heeft moeite met de verplichtingen die het met zich meebrengt. 

Zestien procent heeft wel eens een vergadering van het wijkplatform bijgewoond. 

Nieuws over de buurt / wijk 

De helft van de inwoners (50%) geeft aan dat de wijk een eigen wijkkrant heeft en dat ze deze 

meestal ook lezen. In totaal geeft 59% aan dat de wijk een eigen wijkkrant heeft (9% geeft aan de 

wijkkrant (meestal) niet te lezen). Bijna een derde (31%) weet niet of de wijk een eigen wijkkrant 

heeft. 

Ruim een derde (34%) geeft aan het nieuws over de buurt / wijk via sociale media te volgen. 

Vijftien procent volgt het nieuws via een nieuwsbrief die ze per post krijgen. Bijna een kwart (24%) 

volgt het nieuws alleen via de wijkkrant en 19% volgt het nieuws over de buurt / wijk niet. Van de 

inwoners die het nieuws op een andere manier volgen, doet 46% dit via de Molenkruier en 23% via 

contact met buren / familie / vrienden (bijvoorbeeld via Whatsappgroep). 

Van alle inwoners volgt 27% het nieuws over de buurt / wijk via Facebook. Acht procent volgt dit 

nieuws via Whatsapp, 7% via Nextdoor en 4% via Instagram. 

De inwoners die het nieuws over de buurt / wijk wel volgen, maar niet via sociale media, is 

gevraagd wat de belangrijkste reden is om het nieuws niet via sociale media te volgen. Ruim een 

derde (34%) van hen geeft aan geen sociale media te gebruiken, 28% wist niet dat er nieuws over 

de buurt / wijk op de genoemde sociale media te vinden is en 25% volgt het nieuws over de buurt 

/ wijk liever op een andere manier. 
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Voorzieningen en onderhoud 

Voorzieningen in de buurt 

De inwoners is gevraagd van een aantal voorzieningen in Nieuwegein aan te geven hoe 

(on)tevreden ze hierover zijn.  

In 2020 konden de inwoners voor het eerst behalve “Zeer mee eens” tot “Zeer mee oneens” ook 

“Weet ik niet” invullen. In de analyse is voor alle voorzieningen de categorie “Weet ik niet” 

weggelaten uit de berekening. Zo blijft alleen de mening over van inwoners die wel iets over de 

betreffende voorziening (hebben) kunnen zeggen. 

Voor sommige voorzieningen verandert er weinig tot niets, omdat vrijwel alle inwoners hun 

tevredenheid hebben kunnen aangeven (bijvoorbeeld winkels voor dagelijkse boodschappen en 

hoeveelheid openbaar groen). Voor de voorzieningen waar een relatief groot aandeel de categorie 

“Weet ik niet” heeft gekozen, veranderen de percentages aanzienlijk.  

Dit geldt voor de volgende voorzieningen:  

• Basisonderwijs 81% (zeer) tevreden, tegenover 53% inclusief “weet ik niet”  

• Speelmogelijkheden voor kinderen: 62% (zeer) tevreden, tegenover 49% 

• Verenigingsleven: 45% (zeer) tevreden, tegenover 25% 

• Buurthuis: 45% (zeer) tevreden, tegenover 24% 

• Wijkplatform: 43% (zeer) tevreden, tegenover 24% 

• Voorzieningen voor ouderen: 43% (zeer) tevreden, tegenover 24% 

• Voorzieningen voor jongeren: 20% (zeer) tevreden, tegenover 13%, en 42% (zeer) 

ontevreden, tegenover 28%   

De ontevredenheid is het grootst over voorzieningen voor jongeren (42% (zeer) ontevreden) en 

parkeerruimte / parkeergelegenheid (29%). 

Voor de vergelijking met voorgaande jaren is gebruik gemaakt van de resultaten exclusief “weet ik 

niet”. 

Vergeleken met 2018 is de tevredenheid over een aantal voorzieningen toegenomen. Dit heeft bij 

de meeste voorzieningen waarschijnlijk te maken met het aanzienlijke deel inwoners dat niet mee 

is genomen in de berekening van de tevredenheid, omdat zij “weet ik niet” hebben ingevuld. In 

eerdere jaren moest deze groep een keuze maken tussen de overige antwoord opties. 

In 2020 is de tevredenheid groter dan in 2018 over de volgende voorzieningen: 

• Basisonderwijs (2020: 81%, 2018: 65%) 

• Gezondheidszorgvoorzieningen (2020: 80%, 2018: 74%) 

• Sportmogelijkheden (2020: 66%, 2018: 58%) 

• Speelmogelijkheden voor kinderen (2020: 62%, 2018: 51%) 

• Verenigingsleven (2020: 45%, 2018: 33%) 

• Buurthuis (2020: 45%, 2018: 31%) 

• Voorzieningen voor ouderen (2020: 43%, 2018: 32%) 

• Wijkplatform (2020: 43%, 2018: 27%) 

• Voorzieningen voor jongeren (2020: 20%, 2018: 16%) 

In 2020 is de tevredenheid kleiner dan in 2018 over de volgende voorzieningen: 

• Openbaar vervoer (2020: 79%, 2018: 85%) 

• Vuilophaal (2020: 75%, 2018: 80%) 
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Verdere bijzonderheden: 

• Winkels voor dagelijkse boodschappen: percentage (zeer) ontevreden met 9% groter dan 

in 2018 (7%) 

• Openbaar vervoer: percentage (zeer) ontevreden met 10% groter dan in 2018 (4%) 

• Vuilophaal: percentage (zeer) ontevreden met 13% groter dan in 2018 (9%) 

• Straatverlichting: percentage (zeer) ontevreden met 12% kleiner dan in 2018 (14%) 

• Verenigingsleven: percentage (zeer) ontevreden groter dan in 2018 (11% tegenover 8%) 

• Voorzieningen voor ouderen: percentage (zeer) ontevreden groter dan in 2018 (15% 

tegenover 12%) 

• Voorzieningen voor jongeren: percentage (zeer) ontevreden groter dan in 2018 (42% 

tegenover 32%) 

Onderhoud en schoonhouden van voorzieningen in de buurt 

De tevredenheid is het grootst over het schoonhouden rond winkels / winkelcentra (58% (zeer) 

tevreden), gevolgd door onderhoud van groenvoorzieningen en onderhoud van wegen en 

fietspaden (beide 56%). De tevredenheid over schoonhouden van straten en pleinen is 52%, de 

tevredenheid over onderhoud van trottoirs 42% en de tevredenheid over het onderhoud van 

speelvoorzieningen 38%. 

De ontevredenheid is het grootst over onderhoud van trottoirs (35% (zeer) ontevreden) en 

onderhoud van groenvoorzieningen (25% (zeer) ontevreden). 

De tevredenheid met het onderhoud en schoonhouden van voorzieningen is vrijwel gelijk gebleven 

vergeleken met voorgaande jaren. Alleen het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over het 

onderhoud van speelvoorzieningen is met 38% groter dan in 2018 (34%). 

Het aandeel inwoners dat (zeer) ontevreden is over het schoonhouden rond winkels / winkelcentra 

is met 15% groter dan in 2018 (12%). 
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Overlast en nare voorvallen 

Overlast en nare voorvallen: verkeer 

Het bij optelling overgebleven percentage heeft “weet ik niet” ingevuld. 

• Agressief verkeersgedrag komt volgens 16% vaak voor, volgens 39% soms en volgens 

37% (bijna) nooit. 

• Te hard rijden komt volgens 38% vaak voor, volgens 42% soms en volgens 17% (bijna) 

nooit. 

• Aanrijdingen komt volgens 3% vaak voor, volgens 22% soms en volgens 52% (bijna) 

nooit. 

• Geluidsoverlast door verkeer komt volgens 20% vaak voor, volgens 34% soms en volgens 

43% (bijna) nooit. Het aandeel inwoners dat vindt dat geluidsoverlast door verkeer vaak 

voorkomt is groter dan in 2018 (+ 3%). Hetzelfde geldt voor het aandeel dat vindt dat dit 

soms voorkomt (+7%). 

• Overlast door scooters en bromfietsen komt volgens 24% vaak voor, volgens 38% soms en 

volgens 35% (bijna) nooit. Het aandeel inwoners dat vindt dat overlast door scooters en 

bromfietsen vaak voorkomt is groter dan in 2018 (+9%). Dat geldt ook voor het aandeel 

dat vindt dat dit soms voorkomt (+4%). 

• Stankoverlast door verkeer komt volgens 8% vaak voor, volgens 19% soms en volgens 

66% (bijna) nooit. 

• Parkeeroverlast komt volgens 30% vaak voor, volgens 30% soms en volgens 36% (bijna) 

nooit. Het aandeel inwoners dat vindt dat parkeeroverlast vaak voorkomt is groter dan in 

2018 (+4%). 

Indicator Verkeersoverlast (bovenstaande stellingen behalve overlast door scooters en bromfietsen 

en parkeeroverlast samengenomen) in Nieuwegein scoort 6,7. 

Overlast en nare voorvallen: verloedering 

Het bij optelling overgebleven percentage heeft “weet ik niet” ingevuld. 

• Rommel op straat, zwerfvuil komt volgens 33% vaak voor, volgens 44% soms en volgens 

22% (bijna) nooit. 

• Zakken huisvuil die naast de (ondergrondse) container worden geplaatst komen volgens 

22% vaak voor, volgens 22% soms en volgens 35% (bijna) nooit. 

• Minicontainers (“kliko’s”) die te vroeg aan de straat worden gezet en/of te lang aan de 

straat blijven staan komen volgens 12% vaak voor, volgens 26% soms en volgens 47% 

(bijna) nooit. 

• Huisraad of ander grofvuil dat op straat of bij containers wordt gedumpt komt volgens 19% 

vaak voor, volgens 28% soms en volgens 45% (bijna) nooit. 

• Vernieling in de openbare ruimte (bijvoorbeeld van een bushokje of verlichting) of graffiti / 

bekladding komt volgens 8% vaak voor, volgens 31% soms en volgens 47% (bijna) nooit. 

• Rondslingerende winkelwagentjes komen volgens 8% vaak voor, volgens 18% soms en 

volgens 66% (bijna) nooit. Het aandeel inwoners dat vindt dat rondslingerende 

winkelwagentjes (bijna) nooit voorkomen is groter dan in 2018 (+9%). 

• Hondenpoep op straat / fietspad komt volgens 15% vaak voor, volgens 33% soms en 

volgens 42% (bijna) nooit. Het aandeel inwoners dat vindt dat hondenpoep op straat / 

fietspad vaak voorkomt is kleiner dan in 2018 (-5%). Dat geldt ook voor het aandeel dat 

vindt dat dit soms voorkomt (-3%). 

• Hondenpoep op de stoep komt volgens 18% vaak voor, volgens 37% soms en volgens 39% 

(bijna) nooit. Het aandeel inwoners dat vindt dat hondenpoep op de stoep vaak voorkomt is 

kleiner dan in 2018 (-6%). Het aandeel dat vindt dat dit (bijna) nooit voorkomt is groter 

(+7%). 
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• Hondenpoep op de parkeerplaats komt volgens 12% vaak voor, volgens 27% soms en 

volgens 49% (bijna) nooit. Het aandeel inwoners dat vindt dat hondenpoep op de 

parkeerkeerplaats soms voorkomt is kleiner dan in 2018 (-6%). Het aandeel dat vindt dat 

dit (bijna) nooit voorkomt is groter (+6%). 

Indicator Verloedering (bovenstaande stellingen samengenomen) in Nieuwegein scoort 6,1. 

Overlast en nare voorvallen: overig 

Het bij optelling overgebleven percentage heeft “weet ik niet” ingevuld. 

• Bedreiging / intimidatie komt volgens 2% vaak voor, volgens 13% soms en volgens 56% 

(bijna) nooit. Het aandeel inwoners dat vindt dat bedreiging / intimidatie (bijna) nooit 

voorkomt is kleiner dan in 2018 (-4%). 

• Mensen op straat onder invloed van drank / drugs / medicijnen komen volgens 4% vaak 

voor, volgens 15% soms en volgens 55% (bijna) nooit.  

• Mensen op straat met verward gedrag (psychische oorzaken) komen volgens 2% vaak 

voor, volgens 11% soms en volgens 58% (bijna) nooit.  

• Drugsdealers komen volgens 8% vaak voor, volgens 15% soms en volgens 43% (bijna) 

nooit.  

• Mishandeling / geweld op straat / geweldsdelicten komt volgens 1% vaak voor, volgens 6% 

soms en volgens 58% (bijna) nooit.  

• Huiselijk geweld komt volgens 1% vaak voor, volgens 6% soms en volgens 37% (bijna) 

nooit. 

• Digitale criminaliteit (WhatsAppfraude, phishing, hacking) komt volgens 4% vaak voor, 

volgens 14% soms en volgens 32% (bijna) nooit.  

• Georganiseerde misdaad / ondermijning komt volgens 2% vaak voor, volgens 6% soms en 

volgens 36% (bijna) nooit.  

• Hondenpoep op het grasveld / gazon komt volgens 37% vaak voor, volgens 36% soms en 

volgens 14% (bijna) nooit. Het aandeel inwoners dat vindt dat hondenpoep op het grasveld 

/ gazon vaak voorkomt is met 37% kleiner dan in 2018 (43%). 

• Hondenpoep op het speelveld / kinderspeelplaats komt volgens 17% vaak voor, volgens 

25% soms en volgens 25% (bijna) nooit. Het aandeel inwoners dat vindt dat hondenpoep 

op het speelveld / kinderspeelplaats vaak voorkomt is kleiner dan in 2018 (-5%). Hetzelfde 

geldt voor het aandeel dat vindt dat dit soms voorkomt (-4%). 

Overlast en nare voorvallen: ervaren overlast 

Voor het eerst is gevraagd naar ervaren overlast. De inwoners is van een aantal vormen van 

overlast gevraagd of zij zelf, of iemand in hun huishouden, deze wel eens ervaren in hun buurt. 

• Overlast door jongeren wordt door 8% vaak ervaren, door 35% soms en door 57% (bijna) 

nooit. 

• Overlast door omwonenden / buren wordt door 8% vaak ervaren, door 28% soms en door 

64% (bijna) nooit. 

• Overlast door drugsdealers wordt door 3% vaak ervaren, door 12% soms en door 85% 

(bijna) nooit. 

• Overlast door horecagelegenheden wordt door 1% vaak ervaren, door 4% soms en door 

95% (bijna) nooit. 

• Overlast door mensen op straat onder invloed van drank / drugs / medicijnen wordt door 

2% vaak ervaren, door 14% soms en door 84% (bijna) nooit. 

• Overlast door mensen op straat met verward gedrag (psychische oorzaken) wordt door 1% 

vaak ervaren, door 8% soms en door 91% (bijna) nooit. 

Indicator Ervaren overlast (bovenstaande vormen van overlast samengenomen) in Nieuwegein 

scoort 8,8. 
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Problemen 

Belangrijkste probleem in de buurt 

Parkeerproblemen worden door 16% van de inwoners genoemd als belangrijkste probleem dat met 

voorrang moet worden aangepakt. Op plaats 2 staat te hard rijden / verkeersoverlast (11%) en op 

plaats 3 onderhoud groenvoorzieningen (11%). Op plaats 4 staat zwerf -, straatvuil / vuil rond 

containers met 9% en op plaats 5 onderhoud aan bestrating / openbare werken met 9%. 

Parkeerproblemen staan, net als gemiddeld, in Batau Zuid, Jutphaas Wijkersloot, Batau Noord, 

(Hoog) Zandveld, Lekboulevard, Doorslag, Galecop en Fokkesteeg op 1. 

In Stadscentrum, Merwestein en Rijnhuizen staat zwerf-/ straatvuil, vuil rond containers op 1. 

Onderhoud groenvoorzieningen staat in Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve op 1. In Vreeswijk 

staat onderhoud aan bestrating, openbare werken op 1. 

In een aantal buurten zijn meerdere problemen door ongeveer evenveel inwoners genoemd. In 

sommige buurten is er duidelijk één probleem dat bovenaan staat. Dit is het geval in: 

Wijkersloot Oost ((zwerf)vuil rond containers 32%), Driften (parkeerproblemen 31%), Gaarden 

(parkeerproblemen 27%), Hoogzandveld (parkeerproblemen 26%), Vreeswijk (onderhoud 

bestrating 24%), Lekboulevard (parkeerproblemen 24%). 

Aandacht van de gemeente voor problemen in de buurt 

Bijna een derde (31%) van de inwoners vindt dat de gemeente veel (1%) of voldoende (30%) 

aandacht heeft voor de problemen in hun buurt. Ruim een derde (34%) vindt dat de gemeente 

weinig aandacht heeft voor die problemen en 35% weet het niet. 

Het aandeel inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende aandacht heeft is kleiner dan in 2018 

(-3%). 

De inwoners konden aangeven voor welke problemen in hun buurt de gemeente volgens hen te 

weinig aandacht heeft. Het meest genoemd zijn: 

1. Groenvoorzieningen (31%); 

2. Parkeerproblemen (22%); 

3. Onderhoud aan bestrating (21%); 

4. Vuil (o.a. afval dumpen, grofvuil) (15%); 

5. Zwerfvuil (13%); 

6. Te hard rijden (11%). 

Aandacht van de politie voor problemen in de buurt 

Ruim een derde (36%) vindt dat de politie veel (2%) of voldoende (34%) aandacht heeft voor de 

problemen in de buurt. Bijna een kwart (23%) vindt dat de politie te weinig aandacht heeft en 41% 

weet het niet. 

De inwoners konden aangeven voor welke problemen in hun buurt de politie volgens hen te weinig 

aandacht heeft. Het meest genoemd zijn: 

1. Geluid (o.a. vuurwerk) (23%); 

2. Criminaliteit (o.a. drugs, dealen, graffiti (21%); 

3. Meer toezicht (politie), controle veiligheid en leefbaarheid (20%); 

4. Te hard rijden (20%); 

5. Parkeerproblemen (17%); 

6. Overlast door jongeren (allochtone / hangjongeren) (16%). 
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Slachtofferschap en melding/aangifte 

Slachtofferschap van voorvallen en misdrijven: vermogensdelicten 

De inwoners is gevraagd van welke voorvallen en misdrijven zij of iemand anders in hun 

huishouden in de 12 maanden voorafgaande aan het onderzoek slachtoffer werden.  

• Van diefstal van / uit de auto werd 16% slachtoffer (10% nabij de woning / in de eigen 

buurt). 

• Van diefstal van de (brom) fiets / scooter werd 12% slachtoffer (5% nabij de woning / in 

de eigen buurt). 

• Van inbraak in de woning / garage / schuur werd 13% slachtoffer (8% nabij de woning / in 

de eigen buurt). 

• Van digitale criminaliteit (WhatsAppfraude, phishing, hacking) werd 15% slachtoffer (13% 

nabij de woning / in de eigen buurt). 

• Van beschadiging of vernieling aan een eigendom (bijvoorbeeld (huur)huis, vervoermiddel 

of tuin) werd 21% slachtoffer (17% nabij de woning / in de eigen buurt). 

Indicator Vermogensdelicten bestaat uit de bovenstaande vormen van slachtofferschap 

samengenomen en is onderverdeeld in Vermogensdelicten Nieuwegein (8,5), Vermogensdelicten 

wijk (8,7) en Vermogensdelicten buurt (8,9). 

Slachtofferschap van voorvallen en misdrijven: dreiging 

De inwoners is gevraagd van welke voorvallen en misdrijven zij of iemand anders in hun 

huishouden in de 12 maanden voorafgaande aan het onderzoek slachtoffer werden.  

• Van mishandeling / geweld op straat / geweldsdelict werd 7% slachtoffer (3% nabij de 

woning / in de eigen buurt). 

• Van huiselijk geweld werd 5% slachtoffer (3% nabij de woning / in de eigen buurt). 

• Van bedreiging / intimidatie werd 13% slachtoffer (9% nabij de woning / in de eigen 

buurt). 

Indicator Dreiging bestaat uit de bovenstaande vormen van slachtofferschap samengenomen en is 

onderverdeeld in Dreiging Nieuwegein (9,2), Dreiging wijk (9,3) en Dreiging buurt (9,5). 

Indicator leefbaarheid 

Indicator Leefbaarheid bestaat uit de volgende indicatoren: 

• Indicator Dreiging 

• Indicator Ervaren overlast 

• Indicator Verkeersoverlast 

• Indicator Verloedering 

• Indicator Vermogensdelicten 

De indicator scoort in Nieuwegein 8,1. 

Melding of aangifte van overlast in de buurt 

Achttien procent van de inwoners deed de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek 

melding / aangifte van overlast in de buurt. 

Bijna de helft (48%) van de inwoners die melding of aangifte van overlast deed, deed dit bij de 

politie. Een derde (33%) deed de melding bij de gemeente. 

Van de inwoners die melding / aangifte deden van overlast in de buurt is 37% (zeer) tevreden over 

de afhandeling daarvan (10% zeer tevreden en 27% tevreden). Een nagenoeg even groot deel 

(36%) is (zeer) ontevreden (14% zeer ontevreden en 22% ontevreden). 

Van de inwoners die geen melding of aangifte deden, geeft 79% aan dat hier geen aanleiding toe 

was. Negen procent geeft aan dat er toch niets met de melding / aangifte wordt gedaan en 4% 

geeft aan dat de veroorzaker van de overlast zich niets aantrekt van een waarschuwing. 

Het aandeel inwoners dat aangeeft dat er geen aanleiding toe is, is groter dan in 2018 (+4%). 
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Aangifte of melding van een overtreding of misdrijf bij de politie 

Van de inwoners zou 93% zeker aangifte / melding bij de politie doen van inbraak zonder diefstal 

en 91% van diefstal van een eigendom. Overlast (23%), digitale criminaliteit (54%) en bedreiging 

/ intimidatie (62%) worden het minst genoemd als overtreding / misdaad waar men zeker aangifte 

/ melding van zou doen bij de politie. 

De inwoners is gevraagd waarom ze van sommige overtredingen / misdrijven (waarschijnlijk) geen 

melding of aangifte bij de politie zouden doen. Ruim vier op de tien inwoners (41%) geven aan dat 

ze van alle overtredingen / misdrijven melding of aangifte zouden doen. 

Ruim een kwart (27%) geeft aan dat de maatregelen die de politie neemt geen of te weinig effect 

hebben. Bijna een kwart (23%) geeft als reden dat er toch niets wordt gedaan met hun melding of 

aangifte. 

Twaalf procent van de inwoners deed de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek aangifte of 

melding bij de politie van een overtreding of misdrijf. 

Bijna de helft (46%) van de inwoners die melding of aangifte bij de politie deden, is (zeer) 

tevreden over de afhandeling daarvan (17% zeer tevreden en 29% tevreden). Ruim een kwart 

(27%) is (zeer) ontevreden (16% ontevreden en 11% zeer ontevreden). 
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Veiligheid 

Ruim de helft (52%) van de inwoners voelt zich nooit onveilig. Drie procent voelt zich vaak onveilig 

en 23% soms. 

Van de inwoners voelt 55% zich nooit onveilig in Nieuwegein. Twee procent voelt zich vaak 

onveilig in Nieuwegein en 22% soms. Zowel het aandeel inwoners dat zich vaak onveilig voelt in 

Nieuwegein (-1%) als het aandeel dat zich soms onveilig voelt (-4%) is kleiner dan in 2018.  

Ruim zes op de tien inwoners (61%) voelt zich nooit onveilig in de eigen buurt. Twee procent 

voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt en 15% soms. Het aandeel inwoners dat zich soms 

onveilig voelt in de eigen buurt (-4%) is kleiner dan in 2018. Het aandeel dat zich nooit onveilig 

voelt in de eigen buurt is groter dan in 2018 (+3%). 

• Drie procent van de inwoners voelt zich overdag wel eens onveilig nabij de woning / in de 

eigen buurt. Ruim een kwart (27%) van de inwoners voelt zich hier ‘s avonds / in het 

donker wel eens onveilig. 

• Drie procent van de inwoners voelt zich overdag wel eens onveilig op straat. Ruim een 

derde (35%) inwoners voelt zich hier ‘s avonds / in het donker wel eens onveilig. 

• Eén procent van de inwoners voelt zich overdag wel eens onveilig bij de sporthal / 

sportveld / zwembad. Tien procent voelt zich hier ‘s avonds / in het donker wel eens 

onveilig. 

• Drie procent van de inwoners voelt zich overdag wel eens onveilig in het park.  

• Bijna een derde (31%) inwoners voelt zich hier ‘s avonds / in het donker wel eens onveilig. 

• Twee procent van de inwoners voelt zich overdag wel eens onveilig bij de bushalte / 

sneltramhalte. Ruim een vijfde (22%) van de inwoners voelt zich hier ‘s avonds / in het 

donker wel eens onveilig. 

• Van de inwoners voelt 0,3% zich overdag wel eens onveilig bij horecagelegenheden. Zeven 

procent voelt zich hier ‘s avonds / in het donker wel eens onveilig. 

• Vijf procent van de inwoners voelt zich overdag wel eens onveilig in tunnels. Een derde 

(33%) voelt zich hier ‘s avonds / in het donker wel eens onveilig. 

• Twee procent van de inwoners voelt zich overdag wel eens onveilig op doorgaande 

fietsroutes. Bijna een kwart (24%) van de inwoners voelt zich hier ‘s avonds / in het 

donker wel eens onveilig. 

• Twee procent van de inwoners voelt zich overdag wel eens onveilig in winkelcentra. Dertien 

procent voelt zich hier ‘s avonds / in het donker wel eens onveilig. 

De inwoners is gevraagd of ze zelf iets doen om de veiligheid in hun buurt te vergroten. 

Bijna twee derde (63%) van de inwoners geeft aan een oogje in het zeil te houden als ze weten dat 

hun buren er niet zijn. Ruim de helft (52%) zorgt dat de woning goed beveiligd is en 51% zegt 

alert te zijn op verdachte situaties als ze buiten zijn in hun buurt. Ruim een derde (36%) belt 112 

bij verdachte situaties, 18% zit in een buurt Whatsappgroep en 12% is lid van Burgernet. Dertien 

procent geeft aan zich niet actief bezig te houden met de veiligheid in de buurt. 

Vergeleken met 2018 is een aantal antwoorden minder vaak gekozen: 

• Belt 112 bij verdachte situaties: -4% 

• Is buiten in de buurt alert op verdachte situaties: -4% 

• Is actief lid van Burgernet: -4% 

• Houdt een oogje in het zeil als buren er niet zijn: -3% 
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