
Vragen vrije ruimte Veiligheidsmonitor 2019 
 
Alblasserdam:  woning, sociale contacten en gezondheid 
Almelo:  informatievoorziening gemeente 
Beesel:  verdachte situaties of problemen in de buurt 
Beverwijk:  discriminatie, buurtbeleving, handhaving openbare ruimte 
Borne:  risicobeleving en brandweer 
Delft:  burgerparticipatie, inbraakbeveiliging, brandveiligheid en risicobeleving, verdachte situaties of problemen 

in de buurt 
Den Haag:  evaluatie buurt, burgerparticipatie, verdachte situaties of problemen in de buurt 
Den Haag  
politie-eenheid:  verdachte situaties of problemen in de buurt 
Dordrecht:  buurtbeleving, brandweer 
Dronten:  veiligheid en overlast in Dronten, burgerparticipatie, alcoholgebruik onder jongeren 
Geldrop-Mierlo:  sociale contacten/participatie, veiligheid in de buurt, melding openbare ruimte, handhaving openbare 

ruimte 
Goirle:  buurtbeleving, verwarde personen, verdachte situaties, melding maken 
Haarlem:  veiligheid in Haarlem en buurtbeleving, overlast jongeren, handhaving openbare ruimte, discriminatie 
Harderwijk:  vuurwerk, brandveiligheid, overlast in de buurt 
Hendrik-Ido-Ambacht:  woning, brandweer 
Hillegom:  overlast door jeugd en jongeren in de buurt, brandveiligheid en brandpreventie, bekendheid Hollands 

Midden, risicobeleving, verdachte situaties of problemen in de buurt 
Hollands Kroon:  spanningen tussen groepen, preventie en vrijwillige inzet 
Kampen:  risicocommunicatie, brandveiligheid en zelfredzaamheid, bekendheid veiligheidsregio IJsselland, 

drugsoverlast, woning, buurtbeleving 
Leiden:  evenementen, brandveiligheid en brandpreventie, bekendheid veiligheidsregio Hollands Midden, 

risicobeleving, verdachte situaties of problemen in de buurt 
Lingewaard:  verwarde personen, verdachte situaties 
Lisse:  inbraakbeveiliging, brandveiligheid en brandpreventie, bekendheid veiligheidsregio Hollands Midden, 

risicobeleving, verdachte situaties of problemen in de buurt 
Maastricht:  overlast en veiligheidsbeleid, veiligheidsmaatregelen gemeente 
District Markiezaten:  risicobeleving brandveiligheid, risicobeleving evenementen en incidenten, toezicht openbare ruimte 
Papendrecht:  buurtbeleving, veiligheidsinitiatief, onveiligheid, brandweer 
Putten:  verdachte situaties 
Rheden:  verwarde personen, melding verdachte situaties, burgerparticipatie, inzet gemeentelijke toezichthouders 
Roermond:  rondtrekkende bendes 
Sittard-Geleen:  overlast en veiligheidsbeleid, stadscentrum, jeugd en veiligheid, verdachte situaties 
Sliedrecht:  woning, onveiligheid, brandweer 
Soest:  buurtbeleving 
Teylingen:  brandveiligheid en brandpreventie, bekendheid veiligheidsregio Hollands Midden, risicobeleving, 

verdachte situaties of problemen in de buurt 
Regio Amsterdam:  leefbaarheid en veiligheid woonbuurt, politiecontact, handhaving 
Regio Hollands Midden:  brandveiligheid en brandpreventie, bekendheid Hollands Midden, risicobeleving, verdachte situaties of 
 problemen in de buurt 
Regio  
Rotterdam-Rijnmond:  brand en brandweer 
Velsen:  discriminatie, buurtbeleving, handhaving openbare ruimte 
Waalwijk:  arbeidsmigratie, meld misdaad anoniem 
Waddinxveen:  overlast door jongeren, betrokkenheid bij de buurt, brandveiligheid en brandpreventie, bekendheid  
Wijk bij Duurstede:  burgerparticipatie, melding openbare ruimte, gemeentelijke toezichthouders/handhavers 
Zandvoort:  risicocommunicatie, leefbaarheid, overlast door jongeren, handhaving openbare ruimte 
Zwijndrecht:  buurtbeleving, onveiligheid, brandweer  
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Almere:  tevredenheid buurt, overlast in de buurt 
Barneveld:  burgerparticipatie, melding verdachte situaties, welzijn, brandweer 
Bergen:  spanningen tussen groepen, preventie en vrijwillige inzet 
Beverwijk:  discriminatie, buurtbeleving, handhaving openbare ruimte 
Blaricum:  oordeel voorzieningen in de buurt, onderhoud en veiligheid in de buurt 
Bloemendaal:  gemeentelijke toezichthouders/handhavers 
Castricum:  spanningen tussen groepen, preventie en vrijwillige inzet 
Den Haag:  evaluatie buurt, draagvlak politie, burgerparticipatie, melden slachtofferschap 
Den Haag  
politie-eenheid:  draagvlak politie, burgerparticipatie, melden slachtofferschap 
Deurne:  buurt WhatsApp-groep 
Doesburg:  verwarde personen, verdachte situaties, handhaving openbare ruimte 
Dordrecht:  buurtbeleving, risicobeleving, brandweer 
Geldrop-Mierlo:  sociale contacten/participatie, veiligheid en handhaving, burgerparticipatie, beveiliging tegen brand en 
 inbraak, melding openbare ruimte, handhaving openbare ruimte 
Goirle:  overlast door jeugd en jongeren in de buurt, brandveiligheid, risicobeleving 
Heemskerk:  discriminatie, buurtbeleving, handhaving openbare ruimte 
Heemstede:  gemeentelijke toezichthouders/handhavers, 3D aangifteloket 
Heerhugowaard:  vuurwerk 
Heiloo:  spanningen tussen groepen, preventie en vrijwillige inzet 
Helmond:  buurtpreventie 
Heusden:  veiligheid woonbuurt, voorzieningen 
Hillegom:  overlast door jeugd en jongeren in de buurt, brandveiligheid en brandpreventie, risicobeleving, draagvlak 
 politie, burgerparticipatie, melden slachtofferschap 
Hollands Kroon:  spanningen tussen groepen, preventie en vrijwillige inzet 
Huizen:  overlast door jeugd en jongeren in de buurt 
Kampen:  risicocommunicatie, brandveiligheid en zelfredzaamheid, integriteit van bestuur, drugsoverlast, woning, 
 buurtbeleving 
Laarbeek:  buurt WhatsApp-groep 
Langedijk:  spanningen tussen groepen, preventie en vrijwillige inzet 
Leiden:  evenementen, brandveiligheid en brandpreventie, risicobeleving, draagvlak politie, burgerparticipatie, 
 melden slachtofferschap 
Lisse:  inbraakbeveiliging, brandveiligheid en brandpreventie, risicobeleving, draagvlak politie, burgerparticipatie, 
 melden slachtofferschap 
Maastricht:  overlast en veiligheidsbeleid, veiligheidsmaatregelen gemeente 
Midden-Delfland:  noodnummer 112, wijkagent, veiligheidsmaatregelen, melding openbare ruimte, communicatie, zorg, 
 draagvlak politie, burgerparticipatie, melden slachtofferschap 
Midden-Drenthe:  buurtparticipatie, handhaving openbare ruimte, heterdaad, veiligheidsregio Drenthe, risicobeleving 
Nijkerk:  burgerparticipatie, melding verdachte situaties, welzijn, brandweer 
Noordenveld:  buurt WhatsApp-groepen in Noordenveld, veiligheidsregio Drenthe, risicobeleving 
Nuenen, Gerwen  
en Nederwetten:  burgerparticipatie, wijkagent, sociale contacten en hulp 
Rheden:  verwarde personen, evenementen, verdachte situaties, burgerparticipatie, inzet gemeentelijke 
 toezichthouders 
Rijnwaarden:  burgerparticipatie, verdachte situaties 
Rijswijk:  draagvlak politie, burgerparticipatie, melden slachtofferschap, preventie, zorg 
Roermond:  jongerenoverlast 
Scherpenzeel:  burgerparticipatie, melding verdachte situaties, welzijn, brandweer 
Sittard-Geleen:  overlast en veiligheidsbeleid, veiligheidsmaatregelen gemeente 
Soest:  buurtbeleving 
Son en Breugel:  burgerparticipatie, wijkagent, sociale contacten en hulp 
Teylingen:  veiligheid station Voorhout, veiligheid station Sassenheim, brandveiligheid en brandpreventie, 
 risicobeleving, draagvlak politie, burgerparticipatie, melden slachtofferschap 
Uitgeest:  spanningen tussen groepen, preventie en vrijwillige inzet 
Urk:  uitgaansgebied Oude dorp Urk, discriminatie 
Regio Amsterdam: leefbaarheid en veiligheid woonbuurt, discriminatie, straatintimidatie, veiligheidsbeleving woonbuurt 
Regio Drenthe:  veiligheidsregio Drenthe, risicobeleving 
Regio Hollands Midden:  brandveiligheid en brandpreventie, risicobeleving, draagvlak politie, burgerparticipatie, melden 
 slachtofferschap 
Regio  
Rotterdam-Rijnmond:  risicobeleving, brandweer 
Regio  
Zuid-Holland Zuid:  risicobeleving, brandweer 



Vught:  voorzieningen 
Waddinxveen:  overlast door jongeren, betrokkenheid bij de buurt, mantelzorg en vrijwilligerswerk, sociale contacten, 
 brandveiligheid en brandpreventie, risicobeleving, draagvlak politie, burgerparticipatie, melden 
 slachtofferschap 
Zandvoort:  risicocommunicatie, veiligheid in de buurt, overlast door jongeren 
Zevenaar:  burgerparticipatie, verdachte situaties 
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Regio Amsterdam:  leefbaarheid en veiligheid in de woonbuurt, discriminatie 
Den Haag:  evaluatie buurt, heterdaad 
Den Haag 
politie-eenheid: heterdaad, burgerparticipatie 
Haarlem:  veiligheid en buurtbeleving, buurt WhatsApp-groep, overlast jongeren, handhaving openbare ruimte 
Huizen:  overlast door jeugd en jongeren in de buurt 
Leiden:  evenementen, heterdaad, burgerparticipatie 
Midden-Delfland:  noodnummer 112, wijkagent, veiligheidsmaatregelen, melding openbare ruimte, zorg, heterdaad, 
 burgerparticipatie 
Schouwen-Duiveland:  brandveiligheid, burgerparticipatie 
Sittard-Geleen:  overlast- en veiligheidsbeleid, veiligheidsmaatregelen 
Velsen:  discriminatie, buurtbeleving, handhaving openbare ruimte 
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Alblasserdam:  woning, onveiligheid, brandweer 
Regio Amsterdam:  leefbaarheid en veiligheid in de woonbuurt 
Blaricum:  oordeel voorzieningen in de buurt, oordeel onderhoud en veiligheid in de buurt 
Buren:  signaleringsgroepen Buren 
Bussum:  buurtpreventie Bussum 
Den Haag:  evaluatie buurt, heterdaad, burgerparticipatie 
Dordrecht:  rapportcijfers, buurtbeleving, onveiligheid, brandweer 
Geldrop-Mierlo:  sociale contacten/participatie, preventie, burgerparticipatie 
Harlingen:  buurtpreventie Harlingen 
Hendrik-Ido-Ambacht:  woning, onveiligheid, brandweer 
Heusden:  voorzieningen 
Regio Hollands Midden:  brandveiligheid en brandpreventie, risicobeleving, heterdaad, burgerparticipatie 
Huizen:  overlast door jeugd en jongeren in de buurt 
Kampen:  risicocommunicatie, brandveiligheid en zelfredzaamheid, integriteit van het bestuur, drugsoverlast, 
 woning, buurtbeleving 
Leiden:  evenementen, brandveiligheid en brandpreventie, risicobeleving 
Leiden Basis:  evenementen, heterdaad, burgerparticipatie 
Loon op Zand:  buurtpreventie 
Maastricht:  overlast en veiligheidsbeleid, veiligheidsmaatregelen gemeente 
Regio  
Noord-Holland Noord:  spanningen tussen groepen, preventie en vrijwillige inzet 
Papendrecht:  buurtbeleving, woning, veiligheidsinitiatieven, onveiligheid, brandweer 
Regio Haaglanden:  heterdaad, burgerparticipatie 
Rheden:  burgerparticipatie 
Roermond:  burgerparticipatie 
Sint-Michielsgestel:  beleving buurtproblemen, functioneren gemeente, voorzieningen 
Sliedrecht:  woning, veiligheidsinitiatieven, onveiligheid, brandweer 
Regio Twente:  risicobeleving en brandweer 
Vught:  voorzieningen 
Waddinxveen:  overlast door jongeren, betrokkenheid bij de buurt, vrijwilligerswerk en mantelzorg, sociale contacten, 
 zelfredzaamheid, brandveiligheid en brandpreventie, risicobeleving, heterdaad, burgerparticipatie 
Zwijndrecht:  woning, buurtbeleving, onveiligheid, brandweer  
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Amsterdam:  leefbaarheid en veiligheid in de buurt 
Bloemendaal:  gemeentelijke toezichthouders 
Den Haag:  evaluatie buurt: heterdaad, burgerparticipatie 
Dronten:  evenementen, burgerparticipatie, alcoholgebruik onder jongeren 
Duiven:  betrokkenheid en voorzieningen in de buurt 
Epe:  overlast door jongeren 
Harderwijk:  voorzieningen in de buurt, sport en gezondheid, sociaal klimaat 
Heemstede:  gemeentelijke toezichthouders 
Leiden:  heterdaad, evenementen, burgerparticipatie 
Putten:  vrijwilligerswerk, mantelzorg en sport 
Urk:  uitgaansgebied oude dorp 
Zevenaar:  vrijwilligerswerk, mantelzorg, zelfredzaamheid, sociale contacten 
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Almere:  tevredenheid buurt, activiteiten in de buurt, voorzieningen in de buurt 
Barneveld:  oordeel functioneren brandweer en brandpreventie, welzijn, jongeren en alcohol 
Blaricum:  oordeel voorzieningen in de buurt, oordeel onderhoud en veiligheid in de buurt 
Brabantse gemeenten:  beleving brandveiligheid, informatie over brandveiligheid, brandpreventie, risicobeleving 
Den Haag:  evaluatie buurt, heterdaad, burgerparticipatie 
Drenthe:  tevredenheid contact brandweer, brandveiligheid, voorlichting, brandpreventie, risico’s in de 
 woonomgeving 
Edam-Volendam:  risicocommunicatie, leefbaarheid, overlast door jongeren, alcohol, drugs en gokken 
Heusden:  voorzieningen 
Hollands-Midden:  brandveiligheid en brandpreventie, risicobeleving, heterdaad, burgerparticipatie 
Kampen:  functioneren brandweer, brandveiligheid en zelfredzaamheid, integriteit van het bestuur, drugsoverlast, 
 woning, buurtbeleving 
Laren:  cameratoezicht 
Leiden (basis):  heterdaad, burgerparticipatie 
Leiden (oversampling):  brandveiligheid en brandpreventie, risicobeleving, evenementen 
Lisse:  brandveiligheid en brandpreventie, risicobeleving, evenementen, heterdaad, burgerparticipatie 
Nijkerk:  vrijwilligerswerk en mantelzorg,  
Noord-Holland Noord:  brandpreventie en risicobewustzijn,  
Roermond:  veiligheid en gemeente, zichtbaarheid veiligheidsmaatregelen 
Sint-Michielsgestel:  beleving buurtproblemen, functioneren gemeente, voorzieningen 
Vught: voorzieningen 
Woensdrecht, Waalwijk, 
Loon op Zand:  voorzieningen 
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Haaglanden:  Cybercrime 
Alblasserdam  
Papendrecht:  Woning 
Den Haag:  Evaluatie buurt 
Dordrecht Zwijndrecht:  Woning 
Hendrik Ido Ambacht:  Woning 
Leiden:  Evenementen 
Sliedrecht:  Woning 
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Brabant:  Voorzieningen 
Haaglanden:  Cybercrime, burgerparticipatie en social media, heterdaad 
Hollands-Midden:  Aanvullende vraag onveilige plekken, oordeel functioneren brandweer en brandpreventie, risicobeleving 
Noord-Holland Noord:  Brandpreventie 
Rotterdam-Rijnmond:  Tevredenheid met de buurt, aanrijdingen, personenauto's 
Twente:  Brandweer en brandpreventie 
Arnhem:  Leefbaarheid woonbuurt, toezicht, tevredenheid buurt en woning, vrijwilligerswerk, sport en contacten, 
 internetpanel 
Blaricum:  Oordeel voorzieningen in de gemeente, oordeel voorzieningen in de buurt, oordeel onderhoud en 
 veiligheid in de buurt, meldingen/klachten openbare ruimte 
Breda:  Voorzieningen 
De Bilt:  Oordeel voorzieningen in de gemeente, oordeel voorzieningen in de buurt, meldingen/klachten openbare 
 ruimte, wijkgericht werken - boa 
Den Haag:  Evaluatie buurt 
Dordrecht:  Buurtbeleving 
Ede:  Leefbaarheid woonbuurt, uw woning, buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en toezicht, sport, 
 mantelzorg en vrijwilligerswerk, huiselijk geweld, internetpanel 
Eemnes:  Oordeel voorzieningen in de gemeente, oordeel voorzieningen in de buurt, oordeel onderhoud en 
 veiligheid in de buurt, meldingen/klachten openbare ruimte 
Harderwijk:  Oordeel over voorzieningen, onderhoud en kwaliteit van de buurt, sociaal klimaat, vrijwilligerswerk en 
 mantelzorg, vragen over de stad Harderwijk, milieu/klimaat, sport en gezondheid 
Kampen:  Activiteiten in de buurt, bekendheid met meld misdaad anoniem, functioneren brandweer, brandveiligheid 
 en zelfredzaamheid, integriteit van het bestuur, drugsoverlast, discriminatie, 
Laren:  Oordeel voorzieningen in de gemeente, oordeel voorzieningen in de buurt, oordeel onderhoud en 
 veiligheid in de buurt, meldingen/klachten openbare ruimte 
Leeuwarden:  Veiligheid in Leeuwarden, voorzieningen, onderhoud, ergernissen en overlast in de woonomgeving 
Leiden:  Aanvullende vraag onveilige plekken, oordeel functioneren brandweer en brandpreventie, risicobeleving, 
 evenementen 
Nijmegen:  Buurtbeleving, buurtactiviteiten en contacten, ontwikkeling van buurt en buurtproblemen, 
 verscheidenheid aan etnische achtergronden in de buurt, politie in de buurt, gezondheid en milieubeleving 
Noordoostpolder:  Bekendheid meldingsnummer 
Rijnwoude:  Aanvullende vraag onveilige plekken, oordeel functioneren brandweer en brandpreventie, risicobeleving, 
 buurtpreventie 
Schoonhoven:  Aanvullende vraag onveilige plekken, oordeel functioneren brandweer en brandpreventie, risicobeleving, 
 extra vragen Schoonhoven 
Teylingen:  Aanvullende vraag onveilige plekken, oordeel functioneren brandweer en brandpreventie, risicobeleving, 
 jongeren in uw leefomgeving 
Vianen:  Sociaal klimaat, oordeel voorzieningen in de buurt/wijk, oordeel onderhoud en veiligheid in de buurt, 
 ontwikkelingen/toekomst van de buurt 
Woerden:  Burgerinitiatief, crisisbeheersing 
Zeist:  Oordeel voorzieningen in de buurt, oordeel onderhoud en veiligheid in de buurt, sociaal klimaat, aan te 
 pakken problemen 
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Politieregio  
Haaglanden:  Cybercrime, burgerparticipatie 
Den Haag:  Evaluatie buurt 
Eindhoven:  Voorzieningen 
Voorschoten:  Tevredenheid contact brandweer, brandveiligheid 
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Brabant:  Voorzieningen 
Haaglanden  
Noord-Holland Noord: Brandweer, brandpreventie, veiligheidsrisico 
Noord-Oost  
Gelderland:  Leefbaarheid 
Rotterdam-Rijnmond: Tevredenheid met de buurt, aanrijdingen, personenauto's 
Almere:  Tevredenheid buurt, activiteiten in de buurt, voorzieningen in de buurt  
Arnhem:  Leefbaarheid woonbuurt, tevredenheid woning, toezicht, tevredenheid buurt en woning, 
 vrijwilligerswerk en contacten 
Barneveld:  Brandveiligheid, sport, uitgaan, vrijwilligerswerk, mantelzorg en contacten 
Blaricum:  Oordeel voorzieningen gemeente, oordeel voorzieningen buurt, oordeel over onderhoud en veiligheid 
 buurt, meldingen/klachten over de openbare ruimte 
De Bilt:  Oordeel voorzieningen gemeente, oordeel voorzieningen buurt, meldingen/klachten over de openbare 
 ruimte, wijkgericht werken - boa 
Den Haag:  Oordeel functioneren gemeente, evaluatie buurt 
Deventer:  Veiligheid 
Duiven:  Leefbaarheid buurt 
Ede:  Leefbaarheid woonbuurt, woning, toezicht, sport, uitgaan, vrijwilligerswerk en contacten, huiselijk geweld 
Eemnes:  Oordeel voorzieningen gemeente, oordeel voorzieningen buurt, oordeel over onderhoud en veiligheid 
 buurt, meldingen/klachten over de openbare ruimte 
Harderwijk:  Oordeel over voorzieningen en onderhoud in de buurt, sociaal klimaat, vragen over de gemeente 
 of de stad, milieu/klimaat, sport en gezondheid 
Laren:  Oordeel voorzieningen gemeente, oordeel voorzieningen buurt, oordeel over onderhoud en veiligheid 
 buurt, meldingen/klachten over de openbare ruimte 
Leeuwarden:  Veiligheid in Leeuwarden, voorzieningen, onderhoud, ergernissen en overlast in de woonomgeving, sociale 
 woonomgeving, woontevredenheid en verhuisplannen 
Leudal:  Vragen over de buurt 
Rotterdam:  Tevredenheid met de buurt, aanrijdingen, politie en toezicht, personenauto's en fietsen 
Scherpenzeel:  Woning 
Woerden:  Leefbaarheid en veiligheid gemeente 
Zeist:  Oordeel over voorzieningen in de buurt, oordeel over onderhoud en veiligheid in de buurt, sociaal klimaat, 
 aan te pakken problemen 
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Regio Haaglanden:  respectloos gedrag, ongewenst gedrag en fraude via internet, burgerparticipatie 
Regio Hollands-Midden:  brandweer/brandveiligheid 
Bloemendaal:  gemeentelijke toezichthouders/handhavers 
Den Haag:  evaluatie buurt, economische indicator achtergrond, werving deelname Krachtwijkpanel via internet 
Nederweert:  oorzaak onveilig voelen, vormen overlast, bereikbaarheid politie 
Nieuwerkerk  
aan de IJssel:  tevredenheid openbare ruimte, overlast jongeren in de buurt, contact met de gemeente 
Rotterdam:  tevredenheid buurt, aanrijdingen, politie en toezicht, bezit personenauto's 
Schoonhoven:  politiekeurmerk veilig wonen, overlast buren/buurtbemiddeling  


