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Inwoners Stichtse Vecht positief over veiligheid en leefbaarheid 
  

Inwoners van Stichtse Vecht waarderen het woonklimaat, leefbaarheid en de veiligheid in hun buurt 
met een ruime voldoende. Negen op de tien inwoners voelt zich veilig in de eigen woonbuurt. Dit ligt 
boven het landelijk gemiddelde. Knelpunten die met voorrang moeten worden aangepakt om de 
veiligheid en leefbaarheid van de buurt te behouden zijn volgens de inwoners: te hard rijden, 
woninginbraken, hondenpoep, rommel op straat, overlast door jongeren en parkeeroverlast. Dit zijn 
enkele uitkomsten uit de ‘Rapportage Monitor Veiligheid en Leefbaarheid 2014’ die deze week 
openbaar is gemaakt. 
 
Resultaat 
De rapportage geeft inzicht in het oordeel van inwoners van Stichtse Vecht over criminaliteit, onveiligheid, 
overlast in de buurt en het optreden van gemeente en politie. In het najaar 2014 gaven circa 1.500 inwoners 
van Stichtse Vecht hun mening.  
 

 
 
 
Uit het onderzoek blijkt dat inwoners in het algemeen positief oordelen over het woonklimaat, de 
leefbaarheid en de veiligheid. Het rapportcijfer voor leefbaarheid stijgt van een 7,4 naar een 7,7 en het 
rapportcijfer voor veiligheid stijgt van een 6,8 naar een 7,4. In 2014 geeft 90% van de ondervraagden aan 
zich zelden tot nooit onveilig te voelen in de buurt, terwijl dit in 2011 nog 87% was. Zij geven aan zich het 
meest onveilig te voelen op plekken waar groepen jongeren rondhangen. De inwoners geven zowel de politie 
als de gemeente een ruime voldoende voor de wijze waarop men zich inzet voor de veiligheid en 
leefbaarheid in de buurt. De leefbaarheid in Stichtse Vecht wordt beoordeeld met een 7,7. 
 
Top vijf knelpunten 
Uit het rapport blijkt dat overlast en andere knelpunten in de buurt nog steeds worden ervaren. De top vijf van 
knelpunten die inwoners als probleem ervaren en aangepakt willen zien bestaat uit hard rijden, hondenpoep, 
woninginbraak, overlast door jongeren, parkeerproblemen en rommel op straat.  
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Veiligheidsbeleving 
De informatie uit het onderzoek wordt gebruikt voor onder meer een nieuw Integraal Veiligheidsplan. ”Doel is 
om gezamenlijk met diverse partners, zoals politie, brandweer, woningcorporaties wijk- en buurtverenigingen 
te blijven werken aan een veilig Stichtse Vecht waarin inwoners prettig wonen en ondernemers zich graag 
vestigen”, aldus burgemeester Marc Witteman. Inwoners moeten zich volgens hem thuis en in de openbare 
ruimte veilig en op hun gemak voelen en zich beschermd weten.  
 
Dat inwoners en bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid nemen en vanuit die rol hun bijdrage leveren aan 
een veilig Stichtse Vecht juicht Witteman van harte toe. “Wat mij in de korte tijd dat ik hier zit opvalt is dat in 
Stichtse Vecht vier op de vijf inwoners bereid is om zelf bij te dragen aan de veiligheid en leefbaarheid in hun 
buurt. Eén op de vier inwoners is reeds actief via een buurtorganisatie, of anderszins via Waaks, 
signaleringsteams of Burgernet en het worden er elk jaar meer. Ik ben ook trots dat de uitvoering zich 
daadwerkelijk vertaalt in een sterker veiligheidsgevoel en een positieve waardering van inwoners”, aldus 
Witteman. “Daar doe je het voor met elkaar.”  
 
Niet achterover leunen 
“Toch mogen de resultaten geen vrijbrief zijn om achterover te leunen”, aldus Witteman. “Wij treden in 
overleg met onder meer wijkcommissies en voeren een open dialoog bij het aanpakken van 
veiligheidsvraagstukken. Samen met onze inwoners en veiligheidspartners moeten wij vooruit blijven kijken 
en elkaar blijven uitdagen om Stichtse Vecht samen veilig te houden en waar mogelijk nóg veiliger te maken.” 
Dit is de opdracht die Witteman zich zelf stelt voor het nog op te stellen Integraal Veiligheidsplan 2015-2018.  
 
“Ik moedig inwoners graag aan om hun ideeën voor dit plan aan ons kenbaar te maken. Zij kunnen die sturen 
naar samenwerkenaanveiligheid@stichtsevecht.nl. Suggesties zijn van harte welkom.” 
 
 

Noot voor de redactie Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen 

hebben, dan kunt u contact opnemen met Martin van 

Bruggen, 06 514 88 692. Of mail naar 

persvragen@stichtsevecht.nl.  
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