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WIE VULT DE ENQUÊTE IN?
Het is de bedoeling dat de vragenlijst wordt ingevuld 

door degene aan wie deze enquête is gericht (zie de 

adressering) U doet dit vanuit uw persoonlijke ervaring.

INDELING ENQUÊTE
Deze inwoners-enquête bevat vragenlijsten over uiteen- 

lopende onderwerpen. Voorafgaand aan elke vragenlijst 

wordt steeds duidelijk aangegeven over welk onderwerp 

het gaat.

HOEVEEL TIJD KOST HET?
Voor het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 

minuten tijd nodig zijn. Staat u niet te lang stil bij de 

antwoordmogelijkheden, maar kiest u spontaan het voor 

u van toepassing zijnde antwoord.

BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN
U wordt verzocht per vraag één antwoord aan te kruisen 

of, als dat nodig is, uw antwoord op de stippellijntjes in 

te vullen. Als meerdere antwoorden aangekruist mogen 

worden, dan wordt dat duidelijk vermeld.

Als u per ongeluk een kruisje op de verkeerde plaats 

zet, maakt u dan het goede hokje helemaal zwart, dan 

weten wij dat dit het juiste antwoord is.

DOORVERWIJZINGEN
Soms kunt u vragen overslaan. Dit wordt aangegeven 

met een doorverwijzing.

TERUGZENDEN ENQUÊTE
Wij verzoeken u vriendelijk de enquête zo snel mogelijk 

in te vullen en liefst binnen één week in de bijgesloten

antwoordenveloppe terug te sturen. U hoeft geen post- 

zegel op de antwoordenveloppe te plakken.

ANONIMITEIT
De antwoorden op de vragen worden volstrekt anoniem 

verwerkt!

HARTELIJK DANK 
VOOR UW MEDEWERKING 
EN VEEL SUCCES 
MET HET INVULLEN!

TOELICHTING INVULLING ENQUÊTE 



 

  helemaal    niet  helemaal niet weet niet /
 mee eens mee eens neutraal mee eens mee eens geen mening

Allereerst volgt een aantal uitspraken over de buurt waarin u woont. 
Kunt u voor elke uitspraak aangeven of u het hier (helemaal) mee eens, 
noch mee eens/noch mee oneens of (helemaal) mee oneens bent? 
Als u het niet weet kunt u dat natuurlijk ook aangeven.

UITSPRAKEN 
OVER UW BUURT

 1.  In de buurt zijn de wegen, paden   
  en pleintjes goed onderhouden.

 2.  In de buurt zijn perken, plantsoenen 
  en parken goed onderhouden.

 
3.  In de buurt is het buiten goed verlicht.

 4.  In de buurt zijn goede speelplekken 
  voor kinderen.

 5.  In de buurt zijn goede voorzieningen 
  voor jongeren.

 6.  De mensen kennen elkaar in deze 
  buurt nauwelijks.

 7.  De mensen gaan in deze buurt op 
  een prettige manier met elkaar om.

 8.  Ik woon in een gezellige buurt, waar 
  veel saamhorigheid is.

 9.  Ik voel me thuis bij de mensen die in 
  deze buurt wonen.

 10.  Ik heb veel contact met andere 
  buurtbewoners.

 11.  Ik ben tevreden over de bevolkings-
  samenstelling in deze buurt.

1
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Bent u in het afgelopen jaar actief geweest om uw buurt te verbeteren?

ja

nee

weet niet / geen mening

Vindt u dat de buurt waarin u woont het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan?

vooruit

achteruit

gelijk gebleven   

weet niet/ geen mening 

We hebben u een aantal vragen gesteld over uw woning en de buurt waarin u woont. 
Voor een aantal zaken zouden we u willen vragen, die met een rapportcijfer te 
beoordelen. Welk cijfer zou u geven van 1 tot en met 10 voor:

Uw woonomgeving cijfer:

De leefbaarheid in uw buurt cijfer: 

De veiligheid in uw buurt cijfer:                             

2

3

4
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BELEVING BUURTPROBLEMEN2 

1
    komt  komt komt (bijna) weet niet / 
 vaak voor soms voor nooit voor geen mening 

VOORVALLEN / MISDRIJVEN 
IN UW BUURT

De volgende vraag gaat over een aantal vervelende voorvallen en misdrijven, die in uw buurt 
KUNNEN voorkomen. Kunt u voor elk voorval/misdrijf aangeven of dit naar uw eigen idee vaak, 
soms of (bijna) nooit voorkomt in uw buurt? 

 1.  fietsendiefstal

 2.  diefstal UIT auto’s

 3.  beschadiging of vernieling aan auto’s en diefstal   
  vanaf auto’s, bijvoorbeeld wieldoppen, etc.

 4.  bedreiging

 5.  bekladding van muren en/of gebouwen

 6.  overlast van groepen jongeren

 7.  dronken mensen op straat

 8.  mensen die op straat worden lastig gevallen

 9.  rommel op straat

 10.  hondenpoep 

 11.  vernieling van telefooncellen, bus,-of tramhokjes

 12.  inbraak in woningen

 13.  gewelddelicten

 14.  drugsoverlast

     
 15.  overlast door omwonenden

 VRAGENLIJST GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA!
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 BELEVING BUURTPROBLEMEN2 
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    komt  komt komt (bijna) weet niet / 
 vaak voor soms voor nooit voor geen mening 

VOORVALLEN / MISDRIJVEN 
IN UW BUURT

 16.  straatroof

 17.  agressief verkeersgedrag 

 18.  geluidsoverlast door verkeer

 19.  andere vormen van geluidsoverlast  

 
 20.  te hard rijden

 21.  parkeeroverlast

 22.  overlast van zwervers/ daklozen

 23.  overlast door horecagelegenheden

 24.  vrouwen en meisjes die op straat worden 
  nagefloten, nageroepen, of op een andere 
  manier ongewenst aandacht krijgen.

 25.  jeugdcriminaliteit

2
Wat zijn volgens u de TWEE belangrijkste problemen in uw buurt, waarvan u vindt dat die met voorrang 
moeten worden aangepakt? 
U kunt voor het beantwoorden van deze vraag kiezen uit de bij voorgaande vraag 1 genoemde 

voorvallen en misdrijven in uw buurt en de bijbehorende nummers invullen (1 t/m 25). 

Probleem 1 is nummer:                  Probleem 2 is nummer:  

Geen enkele

Weet niet/ geen mening



    

ONVEILIGHEIDSBELEVING 3 

Voelt u zich wel eens onveilig?

Ja  

Nee 

Weet niet 

Voelt u zich vaak, soms 
of zelden onveilig?

Vaak 

Soms 

Zelden 

Weet niet 

Voelt u zich wel eens onveilig 
in uw eigen buurt?

Ja

Nee

Weet niet

Voelt u zich vaak, soms of zelden 
onveilig in uw eigen buurt?

Vaak 

Soms 

Zelden 

Weet niet 

2

1
Hoe groot denkt u dat de kans is dat u 
het komende jaar zelf slachtoffer wordt 
van inbraak in uw woning?

Heel grote kans

Grote kans

Geen grote en geen kleine kans

Kleine kans

Heel kleine kans

Weet niet

Hoe groot denkt u dat de kans is dat u 
het komende jaar zelf slachtoffer wordt 
van mishandeling?

Heel grote kans

Grote kans

Geen grote en geen kleine kans

Kleine kans

Heel kleine kans

Weet niet

Hoe groot denkt u dat de kans is dat u 
het komende jaar zelf slachtoffer wordt 
van diefstal van uw portemonnee?

Heel grote kans

Grote kans

Geen grote en geen kleine kans

Kleine kans

Heel kleine kans

Weet niet

4

3

5

6

7

3ga naar vraag 

3ga naar vraag 

5ga naar vraag 

5ga naar vraag 
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SLACHTOFFERSCHAP4 
  

Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens een poging tot inbraak in uw woning 
gedaan ZONDER dat er iets gestolen is? 
Als u meerdere woningen heeft, wordt de woning bedoeld waar uw huishouden 

het grootste deel van het jaar woont.  

Ja  

Nee  

Wanneer gebeurde dit de laatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder  (2003, 2004, 2005, 2006) 

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006)

geen eerdere keer

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) 
in de afgelopen 12 maanden?

            keer

De volgende vragen gaan erover of u in de afgelopen 5 jaar 
slachtoffer bent geweest van bepaalde misdrijven.

2 a

a

b

2 a

c

d

e

pagina 7

pagina 7

ga naar vraag 

ga naar vraag 

1

f
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Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens iets gestolen uit uw woning?
Als u meerdere woningen heeft, wordt de woning bedoeld waar uw huishouden het 

grootste deel van het jaar woont.  

Ja  

Nee  

Wanneer gebeurde dit de laatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder  (2003, 2004, 2005, 2006) 

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006)

geen eerdere keer

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) 
in de afgelopen 12 maanden?

            keer

3 a

a

b

a

c

d

e
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3

f
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SLACHTOFFERSCHAP4 

Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens een fiets van u gestolen? 
Het gaat om fietsen waarvan u de hoofdgebruiker bent of was.

Ja  

Nee 

N.v.t., heb geen fiets (gehad)

Wanneer gebeurde dit de laatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006)

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

m  aart juni september december

Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006)

geen eerdere keer

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

a

a

b

4 a

c

d

e

4 a
4 pagina 10
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Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) 
in de afgelopen 12 maanden?

            keer

 
De volgende vraag gaat alleen over de laatste keer dat dit gebeurde

Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, 
elders in Nederland of in het buitenland?

in eigen buurt    

elders in de woongemeente 

elders in Nederland

in het buitenland

f

g



 SLACHTOFFERSCHAP4 

Is uw auto of een auto uit uw huishouden in de afgelopen 5 jaar 
wel eens gestolen?

Ja  

Nee 

N.v.t., geen auto (gehad) in huishouden

Wanneer gebeurde dit de laatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006)

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006)

geen eerdere keer

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

a

a

b

a

c

d

e

5 a

7 pagina 16
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Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) 
in de afgelopen 12 maanden?

            keer

De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde

Ging het de laatste keer om uw eigen auto of die van iemand anders uit uw huishouden? 
(Een auto is van degene die de meeste kilometers in die auto aflegt).

 eigen auto     auto van iemand anders in huishouden

Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, 
elders in Nederland of in het buitenland?

in eigen buurt   elders in Nederland    

elders in de woongemeente  in het buitenland
      

f

g

h
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           SLACHTOFFERSCHAP4 

Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens iets UIT een auto van u of uit een auto van uw 
huishouden gestolen, bijvoorbeeld een autoradio, cd’s, laptop, een  jas, een tas, of 
andere waardevolle spullen van u of iemand anders?

Ja 

Nee

Wanneer gebeurde dit de laatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006)

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006)

geen eerdere keer

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

a

a

b

a

c

d

e

6 pagina 14
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ga naar vraag 
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Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) 
in de afgelopen 12 maanden?

            keer

De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde

Ging het de laatste keer om uw eigen auto of van iemand anders uit uw huishouden? 
(Een auto is van degene die de meeste kilometers in die auto aflegt).

 eigen auto     auto van iemand anders in huishouden

Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, 
elders in Nederland of in het buitenland?

in eigen buurt   elders in Nederland    

elders in de woongemeente  in het buitenland
      

f

g

h
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         SLACHTOFFERSCHAP4 

Is er in de afgelopen 5 jaar, afgezien van diefstallen uit auto’s, wel eens iets van de BUITENKANT 
van uw auto of van een auto uit uw huishouden gestolen of iets beschadigd? Denk aan spiegels, 
antennes, wielen, wieldoppen, ruitenwissers, bagage op het imperiaal en dergelijke. 

Ja 

Nee

Wanneer gebeurde dit de laatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006)

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006)

geen eerdere keer

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

a

a

b

a

c

d

e

7 pagina 16
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Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) 
in de afgelopen 12 maanden?

            keer

De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde

Ging het de laatste keer om uw eigen auto of van iemand anders uit uw huishouden? 
(Een auto is van degene die de meeste kilometers in die auto aflegt).

 eigen auto     auto van iemand anders in huishouden

Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, 
elders in Nederland of in het buitenland?

in eigen buurt   elders in Nederland    

elders in de woongemeente  in het buitenland
      

f

g

h
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 SLACHTOFFERSCHAP4 

Zijn uw portemonnee, portefeuille, mobiele telefoon of sieraden in de afgelopen 5 jaar wel eens uit 
uw tas, kleding of van uw lichaam gestolen, ZONDER dat gebruik gemaakt werd van geweld of er 
met geweld gedreigd werd? (Het gaat hierbij om persoonlijk slachtofferschap van zakkenrollerij.) 

Ja

Nee 

Wanneer gebeurde dit de laatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006) 

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006) 

geen eerdere keer 

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

a

a

b

8 a

c

d

e

8 pagina 18
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Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) 
in de afgelopen 12 maanden?

            keer

 
De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde

Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, 
elders in Nederland of in het buitenland?

in eigen buurt                                    elders in Nederland   

elders in de woongemeente                 in het buitenland

Waar gebeurde het voorval precies?

Bij u thuis  Op station, bushalte  In winkel/warenhuis

In andere woning  In tram/bus/trein Sportveld/sporthal/kleedruimte

In café/bar/disco/restaurant  In een auto Park/parkeerterrein/strand

Op straat Op werk/school Elders  

f

g

h
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 SLACHTOFFERSCHAP4 

Zijn uw portemonnee, portefeuille, mobiele telefoon of bijvoorbeeld sieraden in de afgelopen 5 jaar wel 
eens uit uw tas, kleding of van uw lichaam gestolen, terwijl de overvaller daarbij wel geweld gebruikte 
of dreigde met geweld? (Het gaat er hierbij om dat u persoonlijk slachtoffer was van straatroof.) 

Ja

Nee

Wanneer gebeurde dit de laatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006)

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006)

geen eerdere keer  

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

a

a

b

9 a

c

d

g
g

e
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Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) 
in de afgelopen 12 maanden?

            keer

 
De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde

Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, 
elders in Nederland of in het buitenland?

in eigen buurt                                     elders in Nederland   

elders in de woongemeente                 in het buitenland

Waar gebeurde het voorval precies?

Bij u thuis  Op station, bushalte  In winkel/warenhuis

In andere woning  In tram/bus/trein Sportveld/sporthal/kleedruimte

In café/bar/disco/restaurant  In een auto Park/parkeerterrein/strand

Op straat Op werk/school Elders  

Kende u de dader of één van de daders?

Ja    

Nee 

 
Waar kende u de dader(s) van? (MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK)

Partner Buurtgenoot 

Ex-partner Iemand van het werk 

Familielid Andere bekende

f

g

h

i
9 a

j
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 SLACHTOFFERSCHAP4 

Zijn er, afgezien van de tot nu toe genoemde diefstallen, in de afgelopen 5 jaar wel eens 
andere dingen van u gestolen? Denk aan planten uit de tuin, gereedschap uit een boot, 
kleding uit een kleedruimte of tent, enzovoorts.

Ja

Nee 

Wanneer gebeurde dit de laatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006) 

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006) 

geen eerdere keer  

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

a

a

b

a

c

d

e

10

10
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Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) 
in de afgelopen 12 maanden?

            keer

 
De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde

Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, 
elders in Nederland of in het buitenland?

in eigen buurt                                    elders in Nederland   

elders in de woongemeente                 in het buitenland

Waar gebeurde het voorval precies?

Bij u thuis  Op station, bushalte  In winkel/warenhuis

In andere woning  In tram/bus/trein Sportveld/sporthal/kleedruimte

In café/bar/disco/restaurant  In een auto Park/parkeerterrein/strand

Op straat Op werk/school Elders  

f

g

h
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 SLACHTOFFERSCHAP4 

Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens iets van u moedwillig vernield of beschadigd, zonder dat 
daarbij iets is gestolen? Denk bijvoorbeeld aan vernielingen aan uw tuin, uw fiets of aan de 
buitenkant van uw huis. Hierbij bedoelen wij niet vernielingen aan uw auto.

Ja

Nee

Wanneer gebeurde dit de laatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006)

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006) 

geen eerdere keer  

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

a

a

b

a

c

d

g
g

e

11

11
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Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) 
in de afgelopen 12 maanden?

            keer

 
De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde

Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, 
elders in Nederland of in het buitenland?

in eigen buurt                                    elders in Nederland    

elders in de woongemeente                 in het buitenland

Kende u de dader of één van de daders?

Ja    

Nee 

 
Waar kende u de dader(s) van? (MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK)

Partner Buurtgenoot  

Ex-partner Iemand van het werk 

Familielid Andere bekende

f

g

h

i

11 a pagina 24ga naar vraag 
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 SLACHTOFFERSCHAP4 

Mensen raken soms iemand aan of pakken iemand vast met seksuele bedoelingen op een 
kwetsende manier. Dat kan overal plaatsvinden: bij iemand thuis, op het werk, op straat etc. 
Is u dat in de afgelopen 5 jaar wel eens overkomen?

Ja

Nee 

Wanneer gebeurde dit de laatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006) 

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006) 

geen eerdere keer  

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

a

a

b

a

c

d

g
g

e

12

12
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Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) 
in de afgelopen 12 maanden?

            keer

 
De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde

Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, 
elders in Nederland of in het buitenland?

in eigen buurt    

elders in de woongemeente 

elders in Nederland

in het buitenland

       

Waar gebeurde het voorval precies?

Bij u thuis  Op station, bushalte  In winkel/warenhuis

In andere woning  In tram/bus/trein Sportveld/sporthal/kleedruimte

In café/bar/disco/restaurant  In een auto Park/parkeerterrein/strand

Op straat Op werk/school Elders  

Kende u de dader of één van de daders?

Ja    

Nee 

 
Waar kende u de dader(s) van? (MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK)

Partner Buurtgenoot 

Ex-partner Iemand van het werk 

Familielid Andere bekende

f

g

h

i

j
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 SLACHTOFFERSCHAP4 

Heeft iemand u in de afgelopen 5 jaar wel eens bedreigd met slaan, schoppen, een pistool, 
een mes of iets dergelijks, zonder dat u werd aangevallen of mishandeld?

Ja

Nee 

Wanneer gebeurde dit de laatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006) 

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006) 

geen eerdere keer  

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

a

a

b

a

c

d

e

13

13
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Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) 
in de afgelopen 12 maanden?

            keer

 
De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde

Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, 
elders in Nederland of in het buitenland?

in eigen buurt                                    elders in Nederland    

elders in de woongemeente                 in het buitenland

Waar gebeurde het voorval precies?

Bij u thuis  Op station, bushalte  In winkel/warenhuis

In andere woning  In tram/bus/trein Sportveld/sporthal/kleedruimte

In café/bar/disco/restaurant  In een auto Park/parkeerterrein/strand

Op straat Op werk/school Elders  

Kende u de dader of één van de daders?

Ja    

Nee 

 
Waar kende u de dader(s) van? (MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK)

Partner Buurtgenoot 

Ex-partner Iemand van het werk 

Familielid Andere bekende

f

g

h

i

j
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  SLACHTOFFERSCHAP4 

Heeft iemand u in de afgelopen 5 jaar wel eens aangevallen of mishandeld 
door u te slaan of te schoppen, of door een pistool, een mes, een stuk hout, een 
schaar of iets anders tegen u te gebruiken? 

Ja

Nee 

Wanneer gebeurde dit de laatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006) 

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006) 

geen eerdere keer  

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

a

a

b

a

c

d

g
g

e

14

14
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Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) 
in de afgelopen 12 maanden?

            keer

 
De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde

Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, 
elders in Nederland of in het buitenland?

in eigen buurt                                    elders in Nederland    

elders in de woongemeente                 in het buitenland

Waar gebeurde het voorval precies?

Bij u thuis  Op station, bushalte  In winkel/warenhuis

In andere woning  In tram/bus/trein Sportveld/sporthal/kleedruimte

In café/bar/disco/restaurant  In een auto Park/parkeerterrein/strand

Op straat Op werk/school Elders  

Kende u de dader of één van de daders?

Ja    

Nee 

 
Waar kende u de dader(s) van? (MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK)

Partner Buurtgenoot 

Ex-partner Iemand van het werk 

Familielid Andere bekende

f

g

h

i

j
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 SLACHTOFFERSCHAP4 

Bent u, afgezien van de tot nu toe behandelde voorvallen, in de afgelopen 
5 jaar slachtoffer geweest van een ander misdrijf of een poging daartoe?

Ja

Nee

Wanneer gebeurde dit de laatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006) 

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer?

nog dit jaar (2008)

vorig jaar (2007)

eerder (2003, 2004, 2005, 2006) 

geen eerdere keer  

En in welke maand gebeurde dat?

januari april juli oktober

februari mei augustus november

maart juni september december

a

b

c

d

g
g

e

ga naar VRAGENLIJST 5 pagina 32 
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Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) 
in de afgelopen 12 maanden?

            keer

 
De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde

Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, 
elders in Nederland of in het buitenland?

in eigen buurt                                    elders in Nederland    

elders in de woongemeente                 in het buitenland

Waar gebeurde het voorval precies?

Bij u thuis  Op station, bushalte  In winkel/warenhuis

In andere woning  In tram/bus/trein Sportveld/sporthal/kleedruimte

In café/bar/disco/restaurant  In een auto Park/parkeerterrein/strand

Op straat Op werk/school Elders  

Kende u de dader of één van de daders?

Ja    

Nee 

 
Waar kende u de dader(s) van? (MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK)

Partner Buurtgenoot 

Ex-partner Iemand van het werk 

Familielid Andere bekende

f

g

h

i

j
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1

AANGIFTEGEDRAG5 

Wilt u aangeven welk voorval het meest recent heeft plaatsgevonden? 
Als u geen slachtoffer bent geweest in de afgelopen 12 maanden van de 
in deze vragenlijst genoemde voorvallen kunt u dat ook aangeven.

SLECHTS 1 ANTWOORD MOGELIJK.

Geen enkel van de hier genoemde misdrijven 
ondervonden in de afgelopen 12 maanden 

Poging tot inbraak in woning

Daadwerkelijke inbraak in woning

Diefstal auto

Iets gestolen uit auto

Iets gestolen of beschadigd dat aan de buitenkant van de auto zit

Diefstal fiets

Diefstal van portemonnee, portefeuille, mobiele telefoon of bijv. sieraden MET geweld

Diefstal van portemonnee, portefeuille, mobiele telefoon of bijv. sieraden ZONDER geweld 

Diefstal van andere dingen dan hierboven genoemd

Vernielingen anders dan auto

Slachtoffer geworden van seksuele intimidatie of een seksueel misdrijf

Slachtoffer geworden van mishandeling

Bedreigd met lichamelijk geweld

Ander misdrijf dan hierboven genoemd

Bij het beantwoorden van de volgende vragen moet u uitgaan van 
het voorval dat u bij vraag 1 heeft aangegeven. 
   
Is dit voorval gemeld bij de politie? 

Ja, gemeld bij politie  

Nee, het is door de politie zelf ontdekt

Nee, het is niet bekend bij de politie

Weet niet / wil niet zeggen 

4ga naar vraag 2
5ga naar vraag 

ga naar VRAGENLIJST 6    
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3

4

5

6

Waarom heeft u dit voorval niet gemeld heeft bij de politie. 
Welke reden was voor u de belangrijkste?

Het helpt toch niets   

Het was niet zo belangrijk   

Het is opgelost    

Dit is geen zaak voor de politie  

Dan volgen er misschien represailles  

Andere reden

Weet niet / wil niet zeggen    

NA HET BEANTWOORDEN VAN DEZE VRAAG
 

Hoe heeft u toen contact opgenomen met de politie?

Telefonisch via alarmnummer (1-1-2) 

Telefonisch via het algemene nummer van de politie (0900-8844)

Telefonisch via een ander telefoonnummer van de politie 

Op het politiebureau    

Bij een agent op straat    

Via internet    

Anders    

Weet niet / wil niet zeggen  

Heeft u uiteindelijk een proces-verbaal of een ander document ondertekend?

Ja  Nee    

U kunt verschillende redenen hebben gehad om dat voorval bij de politie te melden of aan 
te geven. Welke reden was voor u de belangrijkste?

De dader moest gepakt worden     

Om de gestolen goederen terug te krijgen   

Ik vond het mijn plicht     

Ik vond dat de politie dit moest weten; het moet ophouden  

Om verzekeringsredenen    

Andere reden      

Weet niet / wil niet zeggen

ga naar vraag 6
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TEVREDENHEID 
LAATSTE POLITIECONTACT

6 

1

2

Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens contact gehad met de politie in UW GEMEENTE?
Dit kan gaan om een voorval waarvan u slachtoffer bent geworden en dat eerder in de vragenlijst 
al aan bod is gekomen. Dit kan ook gaan om bijvoorbeeld een bekeuring of waarschuwing, 
een praatje met een agent, een vergunningaanvraag, etc.

Ja 

Nee   

Weet niet (meer) 

Wat was de reden van het laatste contact met de politie? 
SLECHTS 1 ANTWOORD MOGELIJK.

Bekeuring     

Waarschuwing     

Controle door politie   

Verloren / gevonden voorwerpen (ook huisdier) 

Aangifte via internet

Aangifte waarbij een proces-verbaal of ander document is ondertekend

Melding gedaan van verdachte situatie / delict 

Melden ongeval 

Burgernet

Opgeroepen als getuige i.v.m. delict  

Vragen om hulp, bijv. bij geluidsoverlast of burenruzie  

Vergunning vragen of andere administratieve handeling  

Vragen om informatie of advies    

Sociaal contact / praatje 

Melding feest 

Voorlichting / open dag       

Klacht over politieoptreden     

Anders, namelijk:

 

Weet niet      

2ga naar vraag 
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3

4

5

Welk oordeel heeft u over het optreden van de politie bij die gelegenheid? 
Bent u daarover dan: 

Zeer tevreden  

Tevreden    

Niet tevreden / niet ontevreden 

Ontevreden   

Zeer ontevreden

Weet niet
 

Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was?

Ja    

Nee  

Weet niet 

Over welke punten was u minder tevreden?
MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK.

Politie liet me te lang wachten of was te laat  

Politie kwam niet   

Politie deed niets of te weinig   

Men had onvoldoende tijd / aandacht   

Politie trad niet efficiënt op

Politie kon niets doen    

Politie gaf onvoldoende informatie   

Politie was onverschillig   

Geen bericht over de afloop   

Problemen niet opgelost   

Anders, namelijk .........    

5ga naar vraag 
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OORDEEL FUNCTIONEREN 
POLITIE IN DE BUURT I7a 

1

2
  helemaal    niet  helemaal niet weet niet /
 mee eens mee eens neutraal mee eens mee eens geen mening 

 1.  De politie biedt de burgers in deze 
  buurt bescherming.

 2.  De politie heeft hier contact met 
  de bewoners uit de buurt.

 3.  De politie reageert op de problemen 
  hier in de buurt.

 
4.  De politie doet in deze buurt 

  haar best.

 5.  De politie pakt de zaken in deze 
  buurt efficiënt aan.

 6.  Ze bekeuren hier te weinig.

 7.  De politie neemt je serieus.

Welk oordeel heeft u over het totale functioneren van de politie in uw buurt?
Bent u daarover:

Zeer tevreden

Tevreden

Niet tevreden/niet ontevreden

Ontevreden

Zeer ontevreden

Weet niet / wil niet zeggen

In het navolgende vragen wij u uw indruk te geven over het functioneren van de politie in uw buurt. Ook al heeft u geen 
directe contacten gehad met de politie, dan vragen wij u toch uw indruk te geven door aan te geven of u het met de 
volgende uitspraken eens bent of niet. 

Kunt u voor de volgende uitspraken over het functioneren van de politie aangeven of u het er (helemaal) mee eens, 
noch eens/ noch oneens of (helemaal) niet mee eens bent? Als u het niet weet of er geen mening over heeft kunt u 
dat natuurlijk ook weer aangeven.
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3
  helemaal    niet  helemaal niet weet niet /
 mee eens mee eens neutraal mee eens mee eens geen mening 

 1.  Je ziet de politie in de buurt 
  te weinig.

 2.  De politie komt hier te weinig 
  uit de auto.

 3.  De politie is hier te weinig 
  aanspreekbaar.

 4.  De politie heeft hier te weinig tijd 
  voor allerlei zaken.

 5.  De politie komt niet snel als 
  je ze roept.

Kunt u voor de volgende uitspraken over de beschikbaarheid van de politie 
aangeven of u het er (helemaal) mee eens, noch eens/ noch oneens of 
(helemaal) niet mee eens bent?
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OORDEEL FUNCTIONEREN 
POLITIE IN DE BUURT II7b 
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1
  helemaal    niet  helemaal niet weet niet /
 mee eens mee eens neutraal mee eens mee eens geen mening 

 1.  De politie weet hoe ze boeven 
        moeten vangen.

 2.  De politie wil contact hebben 
        met burgers.

 3.  De politie houdt rekening met 
        de wensen van de samenleving.

 
4.  De politie werkt goed samen met 

        de bewoners.

 5.  Als het er echt om gaat dan is 
        de politie er voor je.

     6. De politie is benaderbaar.

  7.  De politie informeert de burgers.

    8. De politie bestrijdt succesvol 
        de criminaliteit.

 
  

9.  Als het er echt om gaat zal de politie
        het uiterste doen om je te helpen. 

Kunt u voor de volgende uitspraken aangeven of u het er (helemaal) mee eens, niet eens/niet oneens of 
(helemaal) niet eens bent?



 

OORDEEL FUNCTIONEREN GEMEENTE8 

1

  helemaal    niet  helemaal niet weet niet /
 mee eens mee eens neutraal mee eens mee eens geen mening 

 1.  De gemeente heeft aandacht voor 
  het verbeteren van leefbaarheid en  
  veiligheid in de buurt.

 2.  De gemeente informeert de buurt 
  over de aanpak van leefbaarheid 
  en veiligheid in de buurt.

 3.  De gemeente betrekt de buurt bij 
  de aanpak van leefbaarheid en 
  veiligheid in de buurt.

 4.  De gemeente is bereikbaar voor 
  meldingen en klachten over de leef-
  baarheid en de overlast in de buurt.

 5.  De gemeente reageert op meldingen 
  en klachten over de leefbaarheid en 
  de overlast in de buurt.

 6.  De gemeente doet wat ze zegt bij 
  het verbeteren van leefbaarheid en 
  veiligheid in uw buurt.
 

Kunt u voor de volgende uitspraken over het functioneren van uw gemeente waar 
het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid aangeven in hoeverre u 
het hiermee eens of oneens bent? Als u het niet weet of geen mening hebt kunt 
u dat natuurlijk ook aangeven. 
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PREVENTIE I9a 

1
                       niet van 
       ja  nee   soms  toepassing    

 1.  Extra veiligheidsloten of grendels 
  op buitendeuren.

 2.  (Rol)luiken voor ramen 
  en/of deuren. 

 3.  Buitenverlichting.

 
4. Alarminstallatie in huis.

 
 5. Laat ‘s avonds wanneer er niemand  
  thuis is, meestal licht branden.

 6.  Zet indien mogelijk fiets in een 
  bewaakte fietsenstalling.

 7.  Neem altijd waardevolle spullen 
  mee uit auto.

 8.  Laat als u ergens naar toe gaat 
  waardevolle spullen thuis om diefstal 
  of beroving op straat te voorkomen

Welke maatregelen neemt u of zijn er genomen om uw woning of uw bezittingen te beveiligen?
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PREVENTIE II
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Komt het wel eens voor dat u:     zelden weet niet / niet van
ja, vaak ja, soms of nooit geen mening toepassing

 1. ‘s avonds of ‘s nachts niet open doet,   
  omdat u het niet veilig vindt?

 2.  in uw eigen buurt omloopt of omrijdt 
  om onveilige plekken te vermijden?

 3. uw kind(eren) niet toestaat ergens naartoe te  
  gaan bij u in de buurt omdat u het niet veilig vindt?

 4. zich onveilig voelt als u ’s avonds bij u in de 
  buurt over straat loopt?

 5. zich niet op uw gemak voelt als u ’s avonds 
  alleen thuis bent?

1

9b 



 

ONVEILIGE PLEKKEN10 
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1

    zelden weet niet / niet van
ja, vaak ja, soms of nooit geen mening toepassing

1. Rondom uitgaansgelegenheden

2. Plekken waar groepen jongeren rondhangen

3. In het centrum van mijn gemeente

4. Winkelgebied/ winkelcentrum in de eigen buurt

5. In het openbaar vervoer

6. Bij het treinstation 

7. In uw eigen huis

Er volgt nu een aantal situaties/plaatsen in uw eigen gemeente. 
Kunt u van elk van deze situaties/plaatsen aangeven of u zich daar wel eens onveilig voelt? 
Als u nooit komt op de genoemde plekken kunt u natuurlijk aangeven dat 

die vraag niet op u van toepassing is.



 

RESPECTLOOS GEDRAG11 
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1

       komt  komt komt  komt               weet  niet van
 vaak voor soms voor zelden voor nooit voor                niet toepassing

 

 1.  Door onbekenden op straat.

 2.  Door onbekenden in het 
        openbaar vervoer.

 3.  Door personeel van winkels 
        of bedrijven.

     
4. Door personeel van 

        overheidsinstanties.

 5.  Door bekenden (partner, familie of
        vrienden).

  

Respectloos gedrag is gedrag dat volgens u de grenzen van goed fatsoen overschrijdt. Kunt u aangeven of u per-
soonlijk door de hieronder genoemde personen/instanties weleens respectloos wordt behandeld?
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Bent u?

Man Vrouw

Wat is uw leeftijd?   
  
            jaar

In welk land bent u geboren?

Nederland

Suriname

Nederlandse Antillen of Aruba

Turkije

Marokko

in een ander land, namelijk: 

onbekend / wil niet zeggen

In welk land is uw vader geboren?

Nederland

Suriname

Nederlandse Antillen of Aruba

Turkije

Marokko

in een ander land, namelijk: 

onbekend / wil niet zeggen

2

1
In welk land is uw moeder geboren?

Nederland

Suriname

Nederlandse Antillen of Aruba

Turkije

Marokko

in een ander land, namelijk: 

onbekend / wil niet zeggen

Uit hoeveel personen bestaat uw 
huishouden, uzelf meegerekend?

Aantal: 

Hoeveel personen daarvan zijn jonger 
dan vijftien jaar?

Aantal:            

Niet van toepassing 

Wat is uw hoogst genoten schoolopleiding, 
die u met een diploma heeft afgerond?

Geen opleiding

Basisonderwijs (lagere school)

LBO (bv. LTS, LEAO, huishoudschool)

VMBO, MAVO (MULO)

HAVO/VWO (HBS, MULO-B, Lyceum)

MBO (bv. MTS, MEAO, UTS)

HBO (bv. HTS, HEAO, Sociale Academie, 

Kweekschool, PABO, HAS)

Wetenschappelijk onderwijs (Universiteit)

4

3

5

6

7

8

12 ACHTERGRONDKENMERKEN 
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Verricht u betaalde werkzaamheden?

Ja    

Nee       

Weet niet

Is dit voor meer dan 12 uur? 

Ja     

Nee       

Weet niet

In wat voor soort woning woont u?

vrijstaande woning/bungalow

twee-onder-een-kap woning

tussenwoning in een rij

seniorenwoning / serviceflat /
aanleunwoning

verzorgingstehuis

hoekwoning in een rij

flat, minder dan vijf woonlagen

flat, vijf of meer woonlagen

bovenwoning

benedenwoning

op kamers

woonboot

woonwagen 

anders 

9
11ga naar vraag 

ga naar vraag 11

10

11

 Woont u in een koopwoning of in een huurwoning?

koopwoning

huurwoning

12



(achterblad / omslag)


