
Overlast in de buurt

Lingewaard        regio en NL

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Dit onderzoek schetst 
een beeld van de veiligheidsbeleving van de inwoners van gemeente Lingewaard en gaat niet over politiecijfers. In 2021 
hebben 900 inwoners meegedaan. De resultaten zijn overwegend positief in vergelijk met de regionale en landelijke uitkomsten, 
wel zijn er soms verrassende verschillen per kern. Deze infographic geeft de belangrijke resultaten weer. De resultaten worden 
gebruikt bij het evalueren en vormgeven van het veiligheidsbeleid van de gemeente Lingewaard.

Resultaten Veiligheidsmonitor 2021
Opvallendheden per kern volgens deel nemers onderzoek

Gemeente Lingewaard versus regio Gelderland-Midden en landelijk gemiddelde

3 = Doornenburg

Vaker geconfronteerd met 
online criminaliteit 

Slachtofferschap gewelds
delicten hoger dan gemiddeld 
onder deelnemers onderzoek 

Doornenburgers doen meer 
dan gemiddeld aan (WhatsApp)
buurtpreventie

Criminaliteit die de gemeente Lingewaard  
moet oppakken volgens inwoners

7,9
Cijfer leefbaarheid buurt

Lingewaard

Regio: 7,7  |  Nederland: 7,6

Meldingsbereidheid

Lingewaarders  
melden (vermoedens van)  
verdachte situaties

6%3%
% inwoners voelt zich weleens 
onveilig in de buurt

Lingewaard

Regio: 12%  |  Nederland: 14%

7,9
Cijfer veiligheidsbeleving

Lingewaard

Regio: 7,5  |  Nederland: 7,5

Aantal delicten

Traditioneel en online: 
Lingewaard        regio en NL

Geweldsdelict: 
Lingewaard        NL gemiddeld

Aantal preventiemaatregelen

Lingewaard        regio en NL

Burgers en politie

1 = Angeren

Deelnemers onderzoek waren 
het afgelopen jaar geen slacht
offer van een geweldsdelict

Angerenaren voelen zich het 
minst onveilig in de eigen buurt

Hoogste aantal autodiefstallen 
van gemeente

De resultaten van de verschillende kernen zijn met elkaar vergeleken.  
De tabel geeft weer hoe de kernen ten opzichte van elkaar en het gemeentelijke gemiddelde scoren.

2 = Bemmel en Ressen

Leefbaarheid woonomgeving: 
hoger rapportcijfer

Minder vaak overlast door 
verkeersproblemen 

Deelnemers onderzoek voelen 
zich minder vaak gediscrimineerd 

Vaker beveiligingsmaatregelen 
in en rondom de woning

5 = Haalderen

Leefbaarheid woonomgeving:  
lager rapportcijfer

Minder sterk verbonden met de 
woonbuurt (sociale cohesie) 

Men voelt zich  
vaker onveilig  
in het algemeen  
en in debuurt

Scoort  
bovengemiddeld 
op persoonlijke  
weerbaarheid

6 = Huissen

Minder maatregelen in en 
rondom de woning

Relatief vaak  
slachtoffer van een  
vermogensdelict

Lagere waardering  
voor de veiligheid  
in de woonbuurt

Meeste deelnemers  
onderzoek lid van  
Burgernet; meeste  
burgerwachtgroepen

4 = Gendt

Vaker hinder door  
verkeersoverlast 

Tevredenheid over de zicht
baarheid van de politie in de 
buurt lager dan gemiddeld 

Deelnemers onderzoek  
zijn het minst  
vaak slachtoffer  
(2%) van  
vermogensdelicten

slechter betergemiddeld

Inbraak in woning

Oplichting via internet

Mishandeling

Zakkenrollerij zonder geweld

Beroving op straat met geweldGemeente Lingewaard  
t.o.v. regio GelderlandMidden
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Geachte kans slachtofferschap in  
gemeente Lingewaard

Fysieke verloedering

Sociale overlast

Verkeersoverlast

MilieuoverlastOnveilig gevoel buurt

Vermijdingsgedrag

Criminaiteit in de buurt
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Burgers en politie

Preventie Overlast in de buurt

Leefbaarheid 
woonbuurt

Slachtofferschap Veiligheidsbeleving

slechter betergemiddeld
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Overzicht kernen 1 2 3 4 5 6
Leefbaarheid woonbuurt
Rapportcijfer leefbaarheid woonbuurt
Percentage buurt gaat achteruit
Fysieke kwaliteit van de woonomgeving
Sociale cohesie
Oordeel functioneren gemeentelijke handhavers
Oordeel aanpak leefbaarheid en veiligheid gemeente
Overlast in de buurt
Fysieke verloedering
Verkeersoverlast
Sociale overlast
Milieuoverlast
Veiligheidsbeleving
Rapportcijfer veiligheid woonbuurt
Voelt zich wel eens onveilig
Voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt
Idee van veel criminaliteit in eigen buurt
Heeft zich gediscrimineerd gevoeld
Persoonlijke weerbaarheid
Slachtofferschap
Slachtofferschap geweldsdelicten
Slachtofferschap vermogensdelicten
Slachtofferschap vandalismedelicten
Slachtofferschap online criminaliteit
Burgers en politie
Contact met politie 
Oordeel zichtbaarheid politie in uw buurt
Oordeel functioneren politie in uw buurt
Oordeel functioneren politie in het algemeen
Preventie
Aantal preventieve maatregelen  gedrag
Aantal preventieve maatregelen  thuis
Aantal preventieve maatregelen  online
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Woninginbraak

Online 
criminaliteit

Drugslabs, vernielingen, 
diefstal fietsen,  
seksueel misbruik

Zichtbaarheid politie in buurt:
Lingewaard        regio en NL
 


