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Resultaten onderzoek
1.1

aanleiding
De gemeenteraad gaat de geactualiseerde kadernota Integraal Veiligheidsbeleid
Zoetermeer vaststellen. In deze nota staat op hoofdlijnen beschreven wat de
gemeente de komende jaren gaat doen om de veiligheid en leefbaarheid in
Zoetermeer te verbeteren.
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de volgende vijf prioriteiten vaststelt:
1. geweld
2. woninginbraak
3. jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit
4. ondermijning
5. overlast en maatschappelijke onrust.
Voordat de kadernota naar de gemeenteraad gaat, wil het college weten wat
Zoetermeerders van deze prioriteiten vinden en of ze iets missen in het
veiligheidsbeleid. Met de resultaten van het onderzoek wordt een eventueel
gewijzigde nota aan de gemeenteraad aangeboden.

1.2

respons
De vragen van het onderzoek zijn voorgelegd aan de leden van het digitale panel van
de gemeente Zoetermeer. Ten tijde van het onderzoek bestond dit panel uit 1855
Zoetermeerders van 18 jaar en ouder. Van hen hebben er 768 (41,4%) een enquête
ingevuld.
Het onderzoek vond plaats van 28 augustus tot en met 14 september 2014.

1.3

gewenste prioriteiten
De vijf prioriteiten van het veiligheidsbeleid zijn voorgelegd aan de panelleden.
Bij elke prioriteit mochten de panelleden aangeven of deze al of niet een prioriteit
moet zijn in het integrale veiligheidsbeleid.
Uit de resultaten blijkt dat geweld door de meeste panelleden wordt genoemd als
prioriteit in het integrale veiligheidsbeleid wordt genoemd. Daarna volgen
woninginbraak, jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, overlast en maatschappelijke
onrust en als laatste ondermijning. Hoewel ondermijning minder vaak als prioriteit
wordt genoemd, is toch 63% van de panelleden van mening dat ondermijning een
prioriteit moet zijn in het integrale veiligheidsbeleid.
Hieronder worden achtereenvolgens de resultaten van de verschillende prioriteiten
gepresenteerd. Bij de prioriteit geweld, ondermijning en overlast en maatschappelijke
onrust is de respondenten gevraagd aan te geven welke problemen er binnen deze
prioriteiten moeten worden aangepakt.
Prioriteit 1. geweld
Aan alle respondenten is gevraagd of geweld een prioriteit moet zijn in het integrale
veiligheidsbeleid Geconfronteerd worden met geweld is namelijk één van de ergste
dingen die een mens kan overkomen. De focus bij deze prioriteit komt vooral te liggen
op het regengaan en aanpakken va: algemeen geweld (zoals mishandeling),
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uitgaansgeweld, overvallen, straatroof, huiselijk geweld en geweld tegen
functionarissen met een publieke taak.
Vrijwel alle respondenten (96%) zijn van mening dat geweld een prioriteit moet zijn.
Tabel 1.

Aantal en percentage respondenten dat van mening is dat het onderwerp geweld een
prioriteit moet zijn in het Integraal Veiligheidsbeleid
Moet geweld een prioriteit zijn:

aantal

In % van het totaal

ja
nee
weetniet/geen mening

738
17
13

96,1%
2,2%
1,7%

totaal

768

100,0%

De 738 respondenten die vinden dat geweld een prioriteit moet zijn konden daarna
aangeven welke problemen de gemeente bij deze prioriteit volgens hen moet
aanpakken.
De respondenten mochten maximaal drie problemen noemen. De drie meest
genoemde problemen zijn: overvallen van woningen en winkels, geweld tegen politie,
brandweer en ambulancemedewerkers en zinloos geweld.
Tabel 2.

Genoemde problemen die de gemeente bij de prioriteit geweld moet aanpakken in
volgorde van het aantal keren dat elke prioriteit genoemd is.


men mocht maximaal drie problemen noemen

genoemd probleem dat moet worden aangepakt

-

overvallen van woningen en winkels
geweld tegen politie, brandweer en
ambulancemedewerkers
zinloos geweld
mishandeling
straatroof
geweld in het openbaar vervoer
uitgaansgeweld
geweld tegen dieren/dierenmishandeling
bedreiging
geweld op school
huiselijk geweld
geweld tegen homoseksuelen
geweld in relatie tot sport

-

anders,nl. . .(zie bijlage 1 tabel 1)

totaal aantal respondenten: 738
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aantal
keren
genoemd

In % van het totaal aantal
respondenten

377
364

51,1%
49.3%

315
220
211
129
117
86
82
82
68
50
22

42,7%
29,8%
28,6%
17,5%
15,9%
11,7%
11,1%
11,1%
9,2%
6,8%
3,0%

37

5,0%

Prioriteit 2. Woninginbraak
Woninginbraken komen veel voor en behoren tot de high impact crimes. Een
woninginbraak heeft namelijk een grote negatieve impact, niet alleen op het
slachtoffer maar ook op zijn of haar buren.
Negen van de tien respondenten (90%) zijn van mening dat woninginbraak een
prioriteit moeten zijn in het integrale veiligheidsbeleid.
Tabel 3.

Aantal en percentage respondenten dat van mening is dat het onderwerp
woninginbraak een prioriteit moet zijn in het Integrale Veiligheidsbeleid
Moet woninginbraak een prioriteit zijn?

aantal

In % van het totaal

ja
nee
weetniet/geen mening

692
57
19

90,1%
7,4%
2,5%

totaal

768

100,0%

Prioriteit 3. jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit
De afgelopen jaren is er jeugdoverlast in de openbare ruimte geweest. Zoetermeer
kent hinderlijke, overlast gevende en criminele jeugdgroepen. Deze jongeren zorgen
voor geluidsoverlast, vervuiling van de omgeving of vertonen baldadigheid. In de
meest ernstige gevallen is er sprake van vandalisme en criminaliteit.

Van de respondenten vindt 86% dat jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit een prioriteit in
het integraal veiligheidsbeleid moeten zijn.
Tabel 4.

Aantal en percentage respondenten dat van mening is dat het onderwerp
jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit een prioriteit moet zijn in het Integrale
veiligheidsbeleid
Moet jeugdoverlast en
jeugdcriminaliteit een prioriteit zijn?

aantal

In % van het totaal

ja
nee
weetniet/geen mening

661
51
56

86,1%
6,6%
7,3%

totaal

768

100,0%

Prioriteit 4. ondermijning
Ondermijning betreft misdaden die in georganiseerd verband worden gepleegd. Zij
hebben vaak een ontwrichtende effect op de samenleving. In regionaal verband wordt
ingezet op de aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG: motorbendes) en illegale
hennepteelt en drugshandel. Ook wordt in de gaten gehouden of er zich geen
gevallen van mensenhandel en illegale prostitutie in Zoetermeer voordoen.
In totaal vindt 63% van de respondenten dat ondermijning een prioriteit moet zijn in
het integraal veiligheidsbeleid.
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Tabel 5.

Aantal en percentage respondenten dat van mening is dat het onderwerp
ondermijning een prioriteit moet zijn in het Integrale Veiligheidsbeleid
Moet ondermijnging een prioriteit
zijn?

aantal

In % van het totaal

ja
nee
weetniet/geen mening

480
158
130

62,5%
20,6%
16,9%

totaal

768

100,0%

De 480 respondenten die vinden dat ondermijning een prioriteit moet zijn konden
daarna aangeven welke problemen de gemeente bij deze prioriteit volgens hen moet
aanpakken.
De respondenten mochten maximaal drie problemen noemen. De drie meest
genoemde problemen zijn: mensenhandel en illegale prostitutie, illegale hennepteelt
en drugshandel en milieucriminaliteit.
Tabel 6.

Genoemde problemen die de gemeente bij de prioriteit moet aanpakken in volgorde
van het aantal keren dat elke prioriteit genoemd is.


men mocht maximaal drie prioriteiten aangeven

genoemde problemen die moeten worden aangepakt

aantal
keren
genoemd

In % van het totaal aantal
respondenten

-

Mensenhandel en illegale prostitutie
Illegale hennepteelt en drugshandel
Milieucriminaliteit
Fraude
Outlaw Motorcycle Gangs (OMG: motorbendes)
Witwassen

386
332
204
182
166
50

80,2%
69,0%
42,4%
37,8%
34,5%
10,4%

-

Anders, nl. . .(zie bijlage 1 tabel 2)

27

5,6%

totaal aantal respondenten: 480

Prioriteit 5. overlast en maatschappelijke onrust
Overlast is in het kader van de openbare orde het verschijnsel waar de meeste
mensen wel eens meer geconfronteerd worden. Bijvoorbeeld geluidsoverlast of last
van te hard rijdende auto’s. Maatschappelijke onrust ontstaat vooral als er een
schokkende gebeurtenis is of als er iets verontrustends plaatsvindt.
In totaal vindt 71% van de respondenten dat overlast en maatschappelijk onrust een
prioriteit moet zijn in het integraal veiligheidsbeleid.
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Tabel 7.

Aantal en percentage respondenten dat van mening is dat het onderwerp overlast en
maatschappelijke onrust een prioriteit moet zijn in het Integrale Veiligheidsbeleid
Moet overlast en maatschappelijke
onrust een prioriteit zijn?

aantal

In % van het totaal

ja
nee
weetniet/geen mening

547
140
81

71,2%
18,2%
10,5%

totaal

768

100,0%

De 547 respondenten die vinden dat overlast en maatschappelijke onrust een prioriteit
moeten zijn in het integrale veiligheidsbeleid konden daarna aangeven welke
problemen de gemeente bij deze prioriteit volgens hen moet aanpakken.
Ook nu mochten de respondenten maximaal drie problemen aangeven. De drie meest
genoemde problemen zijn: polarisatie en radicalisering (bijvoorbeeld Syriëgangers),
overlast door verloedering van de openbare ruimte (graffiti, hondenpoep, vervuiling
etc) en overlast door drugs- en /of alcoholgebruik.
Tabel 8.

Genoemde problemen die de gemeente bij de prioriteit overlast en maatschappelijke
onrust moet aanpakken in volgorde van het aantal keren dat elk probleem genoemd
is.


men mocht maximaal drie problemen noemen

genoemd problemen die moeten worden aangepakt:

-

-

Polarisatie en radicalisering (bijvoorbeeld de
Syriëgangers)
Overlast door verloedering van de openbare ruimte
(graffiti, hondenpoep, vervuiling etc.),
Overlast door drugs- en/of alcoholgebruik
Geluidsoverlast
Verkeersoverlast
Discriminatie
Woonoverlast
Overlast tijdens de jaarwisseling
Terugkeer van ex-gevangenen in de maatschappij
overlast van dieren

-

anders, nl… (zie bijlage 1 tabel 3)

-

totaal aantal respondenten: 547
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aantal
keren
genoemd

In % van het totaal aantal
respondenten

381

69,5%

339

61,9%

218
138
120
108
99
99
58
12

39,8%
25,2%
21,9%
19,7%
18,1%
18,1%
10,6%
2,2%

16

2,9%

1.4

Tabel 7.

andere prioriteiten
Aan het einde van de vragenlijst is aan de respondenten gevraagd of de gemeente
andere, dan de vijf genoemde prioriteiten, moet benoemen. Uit de resultaten blijkt dat
15% van hen van mening is dat er andere prioriteiten moeten worden benoemd.
In bijlage 1 tabel 4 staat een overzicht van de genoemde andere prioriteiten.
Aantal en percentage respondenten dat al of niet van mening is dat de gemeente
andere, dan de vijf genoemde prioriteiten moet benoemen
Moet de gemeente andere
prioriteiten benoemen?

aantal

In % van het totaal

ja
nee
weetniet/geen mening

121
345
302

15,8%
44,9%
39,3%

totaal

768

100,0%
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BIJLAGE 1.
Tabel 1.

TABELLEN

Genoemde andere prioriteiten bij de aanpak van geweld.

-

agressie op straat in welke situatie dan ook

-

al het geweld

-

Al het geweld

-

Al het geweld wat hier staat is belangrijk en zinloos.

-

al het geweld. eigenlijk geen keuze.

-

alle bovengenoemde

-

alle bovengenoemde geweldsvormen, hier kun je toch geen onderscheid in aanbrengen .....

-

alle geweld is zinloos en moet uiterst streng worden aangepakt!

-

alle geweld moet aangepakt worden welke de meeste prioriteit krijgt is per geval verschillend

-

Alle vormen van geweld aanpakken

-

allemaal

-

allemaal die er op staan

-

alles hierboven

-

alles!!

-

auto inbraak

-

camera’s op stille onveilige plekken

-

Dit zijn toch politietaken? Als het gaat om het faciliteren hiervan dan vind ik geweld op openbare
plaatsen het belangrijkst. Ik denk dan aan het plaatsen van cameras, inzet van straatcoaches e.d.

-

eigenlijk is alles belangrijk

-

elk geweld!!!

-

elke vorm van geweld

-

Extremisten

-

geweld in zijn algemeenheid, maar vooral het geweld gericht tegen particulieren. Ik vind dat geweld
tegen personen in functie in eerste plaats bij de werkgever ligt.

-

geweld is altijd zinloos

-

geweld tegen ouderen

-

Hier is geen keuze in te maken, allen dus...

-

ik ben tegen alle geweld

-

Ik ben van menig dat eigenlijk alle vormen van geweld moeten worden bestreden.

-

ik vind ze allemaal belangrijk

-

internet/sociale media op school

-

Kort gezegd, gewoon de openbare orde handhaven, naar de letter van de wet.

-

m.i. is geweld vaak voortkomend uit agressie, daar begint het en daar moet ook wat aan gedaan
worden. Scholen erbij betrekken????

-

meer blauw op straat

-

Nachtelijk geweld (dronkenschap)

-

nummer 1 geweld tegen HULPVERLENERS

-

opruiing, verbaal geweld, hooligans, antizionisme, jihadisme

-

seksueel geweld
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Tabel 2.

Genoemde andere prioriteiten bij de aanpak van ondermijning



alle bovengenoemde



allemaal



alles



alles wat niet legaal is aanpakken



auto inbraken



Deelnemers aan Jihad aanpakken



eigenlijk is alles belangrijk



hangjongeren



hangplekken



het maakt niet uit wat ze doen ,iedereen die zich boven de burger plaats ,en maling aan de regels heeft
moeten aangepakt worden ,



illegale colportage: telefooncriminaliteit



inbraken



Islam



jeugdcriminaliteit



Jihad strijders in Zoetermeer, maar daar is men al mee bezig



jihadisme



Jongeren misdragen zich op hangplekken en openbaar vervoer je bent als burger machteloos uit eigen
ervaring weet ik dat de politie je gewoon laat stikken zoek het maar uit



nepcolportage, het aan huis benaderen bij (kwetsbare/oudere)inwoners gekoppeld aan insluiping, beroving
etc



oplichters toestaan weer gewoon een nieuw bedrijf te starten in dezelfde gemeente



Overlast jongeren



ronselen voor vreemde krijgsmachten



voedselfraude



werving voor ISIS (radicalisering)



zinloos geweld



Zinloos geweld onder jongeren
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Tabel 3.

Genoemde andere prioriteiten bij de aanpak van overlast en maatschappelijke onrust



allemaal



fietsen op voetpaden in de parken



hangjongeren in relatie tot avondwinkel Oranjelaan



jeugd die na een avond stappen lawaai mak om 04.00 / 05.00 uur belletje trekken, schreeuwen...ect. op de
Witgeellaan



jongerenoverlast



jongerenoverlast in de breedste zin van het woord



Niet houden aan regels APV. Parkeren caravans, aanhangers en niet toegestane voertuigen in woonwijken



Optie 1: dubbel



overlast van hangjongeren



overlast van te hoog en teveel groen, waardoor je fietsers niet ziet. En overlast van fietsers die zich niet aan
verkeersregels houden.



Parkeeroverlast mbt eigenbedrijf aan huis



stank van houten kachels in de winter en vuurkorven in de zomer



straattuig



wat denken wij van de Oostblokkers die hier met hele bendes heenkomen, alleen om ons te bestelen enz

Tabel 4.

genoemde andere prioriteiten



(Geluids)overlast bij evenementen die door de hele stad te horen zijn



agressiviteit op straat



algemene veiligheid ( kapotte / scheve stoepen, afval etc.



alle



alle overlast



alles wat niet klopt en tegen de wet is aanpakken



Appartementen ondersteunen bij beveiliging!



Armoede onder gezinnen met kinderen



armoede!!



Autoracen in de wijk, meer verkeer veiligheid, stoep met scooters, fietsen op stoep enz.



Auto diefstal



auto inbraken en diefstal van auto’s



autodiefstal



autodiefstal- en inbraken



Auto-inbraak als verlengde van woninginbraak



Autokraken



beroving, straat roof



betaalbare huurwoningen realiseren voor alleenstaanden en opknappen van wijken



Beter contact tussen gemeente en haar burgers



cameratoezicht op stille plekken waar weinig woningen staan



Concentraties van Hangjongeren in winkelcentra en de bedreiging die daar vanuit gaat.
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De overheid moet zijn poot stijf houden en niet als watjes optreden in de vorm van bang zijn. ze moeten
eens een tijdje in een moslim land wonen en werken dan weten ze de straffen daar uit gevoerd worden
uit



discriminatie op grond van uiterlijk, ben Limburgse en heb mediterraan uiterlijk ik word regelmatig
uitgemaakt voor turk, Arabier, moslim e.d. Laat de moslimhetze ophouden



duidelijke communicatie met de burger



Echt investering in samenwerking met bewoners



Ellende door werkloosheid en armoede



extreme groepen als ISIS Sympathisanten



fiets- en scooterdiefstal



fietsendiefstal



Fraude



Gehandicapten voorzieningen



Geluidsoverlast door het verkeer. Auto’s met zogenaamde sportuitlaten, brullende motorfietsen en
scooters met extra gemonteerde herrie uitlaten.



georganiseerde misdaad voormalige Oostbloklanden



gevaarlijke plaatsen



Geweld is geen limitatieve opsomming. Wellicht is heet aantal aangiftes voor de diverse delicten reden
om tot prioriteit te verheffen.



geweld tegen hulpverleners



geweld tegen ouderen



Getto vorming



handhaving



Handhaving door langer ergens te controleren op bijv. door rood licht rijden



Handhaving van het universele recht (dierenrecht, hieruit vloeien de rechten van de mens voort)Is er
geen daad gepleegd dan is er ook geen recht op straf.



Handhaving van wetten



hangjongeren



het feit dat aangifte van genoemde zaken lang niet altijd serieus wordt genomen!



Het parkeren op hoeken of andere plekken , die het uitzicht belemmeren, waardoor soms gevaarlijke
situaties ontstaan



het voorkomen ervan



Hondenpoep



illegaliteit



Inbraak



jihad strijders



Kindermishandeling in relatie tot jeugdzorg



Leefbaarheid en groen



leefbaarheid van wijken



Luisteren naar bevolking EN DAAR OOK IETS MEE DOEN



luisteren naar de bewoners



maatschappelijke cohesie: met elkaar samenleven in onderling respect



meer blauw op straat
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Meer daadkrachtiger optreden tegen criminele activiteiten die de samenleving ontwrichten



meer openbaar groen



Meer wijkagenten



Meer zichtbaarheid van de politie op straat



milieudelicten



minder dan vijf prioriteiten en dan ook echt doorpakken



Mishandeling



niet alleen inspraak vragen in Gemeenteraad maar ook een vervolg geven.



niet zomaar klakkeloos allerlei lieden van buiten de landsgrenzen zoals asielzoekers, maar ook OostEuropeanen in de gemeente toelaten zonder een grondige screening van hun antecedenten. een
uitzendkracht wordt kritischer beoordeeld dan dergelijke lieden die veelal een netwerk van
criminaliteitsdeelnemers onderhouden.



onderhoud openbare ruimten



Onderhoud stad, met name schoon in wijken, vegen dus en snoeien van groen



Onveilige plekken, huiselijk geweld, wapenbezit.



ook hier gaat het er om alle overlast te bestrijden, maar ik kan mij voorstellen dat alle punten met
dezelfde intensiteit aanpakken een utopie is.



Oost blokkers



op basis van een stijging in aantallen



optreden tegen vervuiling. statiegeld invoeren op alle flesjes en blikjes. Zwerfvuilveroorzakers beboeten.



ouderenzorg



Ouderenzorg



Overlast door (hang)jongeren en met name de rotzooi die achterblijft



overlast door hangjongeren op gevaarlijke plekken, bijv. bij viaducten



Overtredingen plaatselijke verordeningen



parkeer overlast, zoals op de stoep parkeren en op andere plaatsen buiten de parkeervakken



parkeeroverlast



Pesten/intimidatie



politie laat je zien



positieve leefbaarheid van Zoetermeer: meer terrasjes en gezelligheid (openbare plekken) in de stad
zodat het leven in Zoetermeer toegevoegde waarde heeft



preventie



Problemen in de wijken in kaart brengen en feedback geven aan de bewoners.



radicalisering



Rechts extreem



respect naar ouderen



sociale cohesie en polarisatie



sorry, je kan van alles benoemen, maar zolang er geen strengere straffen zijn haalt praten erover NIETS
uit!!!



sportgeweld



steunfraude en illegaliteit



veel meer controle op het veroorzaken van straat vuil. Loop al enige jaren tweemaal per week minimaal
anderhalf uur straatvuil op te ruimen en ben een keer in al die jaren een agent tegen gekomen.
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veiligheid in het verkeer



veiligheid van kwetsbare kinderen, bv. met een beperking, of opgroeiend in een probleemgezin, waarvan
de problemen onvoldoende in beeld zijn bij de gemeente. In 2015 vallen ze onder de verantwoordelijkheid
van de gemeente, die daar fors op moet bezuinigen.



vergroen Zoetermeer, in plaats van verdichting



verkeersveiligheid



Verkeersveiligheid - meer belichting o.a. groen snijden bij belangrijke kruispunten oversteekplaatsen



Verkeersveiligheid voor alle gebruikers van de openbare weg



Verkeersveiligheid: ik woon dicht bij een kruising waar nogal eens een fietser of voetganger tegen de
grond gaat...



verlichting



Vervuiling op straat – zwerfvuil



vriendelijkheid overheid



Vrouwenhaat



waarom kiezen in prioriteiten, alle vormen van geweld etc. moeten worden aangepakt!



Woning inbraak of met geweld toegang verschaffen in de woning



woninginbraak



Woninginbraak, overvallen op winkels, respect politie



woonruimte/werkloosheid/armoede



Zinloos geweld



zorg



zorg voor ouderen



Zorgdragen voor regelgeving die ook te handhaven is zodat de burger niet klem komt te zitten tussen
gemeente en politie (die niet handhaaft, bijvoorbeeld bij motorboten op de Noord-Aa)
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BIJLAGE 2.

VRAGENLIJST ONDERZOEK

1

De gemeenteraad gaat binnenkort de geactualiseerde
kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer
vaststellen. In deze nota staat op hoofdlijnen beschreven
wat de gemeente de komende jaren gaat doen om de
veiligheid en leefbaarheid in Zoetermeer te verbeteren.
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de volgende vijf
prioriteiten vaststelt: * geweld * woninginbraak *
jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit * ondermijning *
overlast en maatschappelijke onrust. Voordat de kadernota
naar de gemeenteraad gaat, willen we weten wat u van deze
prioriteiten vindt en of u iets mist in het veiligheidsbeleid. Met
de resultaten van dit onderzoek wordt een eventueel
gewijzigde nota aan de gemeenteraad aangeboden.

Tussenpagina

2

Prioriteit 1: Geweld Geconfronteerd worden met geweld
is één van de ergste dingen die een mens kan
overkomen. De focus bij deze prioriteit komt vooral te
liggen op het tegengaan en aanpakken van: algemeen
geweld (zoals mishandeling), uitgaansgeweld,
overvallen, straatroof, huiselijk geweld en geweld tegen
functionarissen met een publieke taak.
Vindt u dat geweld een prioriteit moet zijn?

Singleresponsevraag

Ja
Nee [>> Vraag 4.]
Weet niet / geen mening [>> Vraag 4.]
3

Welke problemen moet de gemeente volgens u bij deze
prioriteit aanpakken? Kruis maximaal drie onderwerpen
aan die u het belangrijkste vindt.

Multiresponsevraag

Om verder te gaan dient u hier minstens 1 en maximaal antwoorden te selecteren.
mishandeling
uitgaansgeweld
zinloos geweld
overvallen van woningen en winkels
geweld tegen dieren/dierenmishandeling
bedreiging
geweld tegen homoseksuelen
geweld in het openbaar vervoer
geweld in relatie tot sport
straatroof
huiselijk geweld
geweld tegen politie, brandweer en ambulancemedewerkers
geweld op school
anders, nl. . . . .
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4

Prioriteit 2: Woninginbraak Woninginbraken komen veel
voor en behoren tot de high impact crimes. Een
woninginbraak heeft namelijk een grote negatieve
impact, niet alleen op het slachtoffer maar ook op zijn of
haar buren.
Vindt u dat woninginbraak een prioriteit moet zijn?

Singleresponsevraag

Ja
Nee
Weet niet / geen mening
5

Prioriteit 3: Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit De
afgelopen jaren is er jeugdoverlast in de openbare ruimte
geweest. Zoetermeer kent hinderlijke, overlast gevende
en criminele jeugdgroepen. Deze jongeren zorgen voor
geluidsoverlast, vervuiling van de omgeving of vertonen
baldadigheid. In de meest ernstige gevallen is er sprake
van vandalisme en criminaliteit.
Vindt u dat jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit een prioriteit
moet zijn?

Singleresponsevraag

Ja
Nee
Weet niet/geen mening
6

Prioriteit 4: Ondermijning Ondermijning betreft
misdaden die in georganiseerd verband worden
gepleegd. Zij hebben vaak een ontwrichtend effect op de
samenleving. In regionaal verband wordt ingezet op de
aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG:
motorbendes)en illegale hennepteelt en drugshandel.
Ook wordt in de gaten gehouden of er zich geen gevallen
van mensenhandel en illegale prostitutie in Zoetermeer
voordoen.
Vindt u dat ondermijning een prioriteit moet zijn?

Singleresponsevraag

Ja
Nee [>> Vraag 8.]
Weet niet/geen mening [>> Vraag 8.]
7

Welke problemen moet de gemeente volgens u bij deze
prioriteit aanpakken? Kruis maximaal drie onderwerpen
aan die u het belangrijkste vindt.

Multiresponsevraag

Om verder te gaan dient u hier minstens 1 en maximaal antwoorden te selecteren.
Outlaw Motorcycle Gangs (OMG: motorbendes)
Illegale hennepteelt en drugshandel
Mensenhandel en illegale prostitutie
Fraude
Milieucriminaliteit
Witwassen
Anders, nl. . . .
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8

Prioriteit 5: Overlast en maatschappelijke onrust
Overlast is in het kader van de openbare orde het
verschijnsel waar de meeste mensen wel eens mee
geconfronteerd worden. Bijvoorbeeld geluidsoverlast of
last van te hard rijdende auto’s. Maatschappelijke onrust
ontstaat vooral als er een schokkende gebeurtenis is of
als er iets verontrustendst plaatsvindt.
Er zijn drie onderwerpen die centraal staan als het gaat om
overlast en maatschappelijke onrust. Dat zijn polarisatie en
radicalisering (bijvoorbeeld de Syriëgangers), terugkeer van
ex-gevangenen in de maatschappij en de jaarwisseling.
Vindt u dat overlast en maatschappelijke onrust een prioriteit
moet zijn?

Singleresponsevraag

Ja
Nee [>> Vraag 10.]
Weet niet/geen mening [>> Vraag 10.]
9

Welke problemen moet de gemeente bij deze prioriteit
aanpakken? Kruis maximaal drie onderwerpen aan die u
het belangrijkste vindt.

Multiresponsevraag

Om verder te gaan dient u hier minstens 1 en maximaal antwoorden te selecteren.
Polarisatie en radicalisering (bijvoorbeeld de Syriëgangers)
Terugkeer van ex-gevangenen in de maatschappij
Verkeersoverlast
Discriminatie
Overlast door drugs- en/of alcoholgebruik
Overlast door verloedering van de openbare ruimte (graffiti, hondenpoep, vervuiling etc.),
Overlast van dieren
Geluidsoverlast
Woonoverlast
Overlast tijdens de jaarwisseling
Andere, nl. . . . .

10

Vindt u dat de gemeente andere prioriteiten, dan de vijf
genoemde prioriteiten, moet benoemen? En zo ja, welke
zijn dat?
Ja, nl.....
Nee
Weet niet/geen mening
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Singleresponsevraag

