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SAMENVATTING

In Eindhoven wordt een nieuwe wijk gebouwd, Meerhoven. Tot het jaar 2005 zullen hier bijna 7000 woningen
en 200 hectare bedrijfsterrein worden gerealiseerd. Deze wijk is onderdeel van een project dat is aangewezen
door de overheid in het kader van het VINEX beleid op de ruimtelijke ordening. Naast eisen over
woningdifferentiatie, woningdichtheid en het terugdringen van automobiliteit, is het bereiken van een goede
kwaliteit van het leefmilieu onderdeel van dit beleid. Sociale veiligheid vormt hierin een belangrijke factor,
omdat mensen niet graag in een gebied wonen waar het onveilig is of lijkt.
Het doel van dit onderzoek is: Het ontwikkelen van criteria en daaruit voortvloeiende maatregelen en

ontwerpsuggesties om van Meerhoven, rekening houdend met het VINEX beleid, een sociaal veilig gebied te
maken. Daarnaast is het doel deze maatregelen en ontwerpsuggesties te generaliseren en bruikbaar te maken
voor andere nieuwbouwlocaties.
Om dit doel te bereiken zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
I. Welke ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke omstandigheden zijn van invloed op sociale veiligheid en op
welke manier?
2. Wat kan er geleerd worden van andere vergelijkbare nieuwbouwlocaties in Nederland?
3. Wat zijn de problemen met en de voordelen voor sociale veiligheid in relatie tot het VINEX beleid?
4. Kan op basis van deze kennis en rekening houdend met het VINEX beleid, een instrument gemaakt worden
waarmee de toekomstige sociale veiligheid in Meerhoven ingeschat kan worden; welke maatregelen en
ontwerpsuggesties kunnen worden toegevoegd om sociale veiligheid te waarborgen en op welke punten zijn
deze strijdig met ander beleid en andere ontwerpaspecten?
5. Kunnen de maatregelen en ontwerpsuggesties veralgemeniseerd worden en bruikbaar gemaakt worden als
hulpmiddel bij het ontwerpen van plannen én voor de evaluatie van plannen op andere nieuwbouwlocaties?

In antwoord op de eerste deelvraag is een literatuuronderzoek uitgevoerd en een conceptueel model opgesteld.
De van invloed zijnde kenmerken uit de literatuur zijn in het model ondergebracht in acht interactiefactoren, te
weten: aanwezigheid van potentiële dader(s), aanwezigheid van een potentieel doelwit, sociale controle,
zichtbaarheid, overzichtelijkheid, toegankelijkheid, territorialiteit en betrokkenheid en attractiviteit van de
omgeving. Ook is onderscheid gemaakt naar de verschillende schaalniveaus en soorten criminaliteit en
onveiligheidsgevoelens. Vervolgens zijn tegenstrijdigheden bekeken, maatregelen geformuleerd en oplossingen
bedacht. De kenmerken en maatregelen zijn getoetst en aangevuld door met behulp van interviews met
stedebouwkundig ontwerpers, wijkagenten en wijkbeheerders te inventariseren welke effecten de kenmerken en
maatregelen teweeg brengen op vergelijkbare nieuwbouwlocaties. Zo is de tweede deelvraag beantwoord. De
derde deelvraag is inbegrepen in het onderzoek door bepaalde kenmerken, die uit het VINEX beleid
voortvloeien, mee te nemen in de interviews. Ook is mede als selectiecriterium voor vergelijkbare
nieuwbouwlocaties gesteld dat zij een VINEX locatie moesten zijn. De resultaten zijn voor de laatste deelvraag
getransformeerd tot een instrument van maatregelen dat dient als hulpmiddel om sociale veiligheid mee te
nemen bij het ontwerpen van plannen en tevens als evaluatie-instrument om plannen te beoordelen op sociale
veiligheid. Hierbij worden redenen achter maatregelen verduidelijkt, mechanismen uitgelegd en eventuele
problemen en oplossingen behandeld, waardoor beter inzicht verkregen wordt in de implicaties van bepaalde
ontwerpkeuzes. Met behulp van dit instrument zijn in antwoord op de vierde deelvraag, de plannen van
Meerhoven geëvalueerd op sociale veiligheid.

De belangrijkste algemene conclusies zijn:
•

Bij de aanwezigheid van potentiële daders gaat het vooral om jongeren die vandalisme plegen of rondhangen
uit verveling, waardoor anderen zich onveilig voelen. Ook is in recreatieve groengebieden kans op
aanwezigheid

van

potentiële daders

en onveiligheidsgevoelens. Voldoende

bereikbare

recreatie-

voorzieningen voor jongeren zijn belangrijk, mogelijk in groengebieden zodat ze geen overlast veroorzaken.
•

Bij de tweede factor zijn vooral blinde gevels en straatmeubilair doelwit voor vandalisme. Ook blijkt een
concetratie van hoge economische posities van bewoners (koopwoningen) een duidelijk doelwit te zijn,
waardoor meer kans is op inbraak. Spreiding van duur en goedkoop, huur en koopwoningen is belangrijk.

•

Voor sociale controle, factor drie, zijn functiemenging van wonen met andere functies voor informele
controle en het feit dat bij de realisering van een wijk nog weinig controle is, de belangrijkste aspecten. Voor
sociale controle is een mix van huishoudens belangrijk.

•

De belangrijkste plaatsen waar zicht (factor vier) op moet zijn, zijn OV haltes, parkeerplaatsen, routes voor
langzaam verkeer en onderdoorgangen. Oriëntatie van woningen hierop is belangrijk. Ook is gebleken dat op
de begane bij flats vaak slecht zicht is, waardoor vandalisme en diefstal uit bergingen plaats kunnen vinden.

•

Een duidelijke structuur in de verkeersontsluiting, herkenbare verkavelingstypen van buurten en markante
punten in de wijk bevorderen overzichtelijkheid, factor vijf, en daarmee sociale veiligheid.

•

Wat betreft de zesde factor, toegankelijkheid, is gebleken dat de meeste inbraken via tuin en achterpaden
plaatsvinden. Het niet plannen van achterpaden of afsluiten voor niet-bewoners zijn mogelijke maatregelen.

•

Actief buurtbeheer als bewonersverenigingen en een duidelijke functie van ruimten (privé, openbaar) zijn
bevorderlijk voor territorialiteit en betrokkenheid (factor 7) van bewoners. Bewonersparticipatie is
belangrijk.

•

In relatie tot de laatste factor is gebleken dat een verwaarloosde omgeving met sporen van criminaliteit
(graffiti, brandsporen, vemielingssporen en rommel) de attractiviteit van de omgeving vermindert wat tot
verdere aantasting kan leiden. Een meldpunt en het aanstellen van buurtbeheer zijn belangrijke maatregelen.

De belangrijkste conclusies ten aanzien van Meerhoven zijn:
•

In Meerhoven is weinig functiemenging toegepast. De indeling van de wijk is gebaseerd op geluictszones van
het vliegveld en de rijksweg, waardoor op sommige gebieden niet gewoond maar wel gewerkt mag worden.
Hierdoor zal minder controle plaatsvinden en de attractiviteit van de omgeving door levendigheid lager zijn.

•

De centrale waterplas en de Groene Wig zijn grote groengebieden in Meerhoven, waar weinig controle en
zicht op is waardoor kans is op de aanwezigheid van potentiële daders en onveiligheidsgevoelens. Positief is
dat hier recreatievoorzieningen zijn gepland die het gebruik en de controle zullen bevorderen.

•

In Meerhoven-noord (stedebouwkundig deelplan) zijn drie woontorens gepland die de overzichtelijkheid
zullen bevorderen. Bij twee ervan is slecht zicht op de begane grond waardoor kans is op criminaliteit. Hier
moeten woningen of voorzieningen op de begane grond gepland worden.

•

Centraal in Meerhoven-noord ligt een groengebied met een langzaam verkeersroute. De bebouwing ligt met
zijgevel en achtertuinen naar het gebied toe, waarbij de tuinen ommuurd worden met een hoogte van 2.10
meter. In dit gebied is weinig zicht en controle waardoor kans is op criminaliteit en onveiligheidsgevoelens.

•

Een groot deel van de woningen ligt met de voorkanten naar elkaar toe, wat de betrokkenheid van bewoners
bevordert. De parkeerplaatsen liggen in een afgesloten ruimte aan de achterkant, wat de kans op inbraak via
tuin en achterpad verkleint. Bovendien is het een zeer geschikte ruimte voor bewonersparticipatie. Dit wordt
meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het gebied.

De belangrijkste conclusies ten aanzien van het instrument en verder onderzoek zijn:
•

Als evaluatie-instrument blijkt het een nuttig en werkbaar instrument te zijn, vanwege het feit dat
verschillende aandachtspunten naar aanleiding van de evaluatie meer gewicht hebben gekregen bij de
verdere ontwikkeling van Meerhoven.

•

Bij het evalueren van de eerste twee fasen in het instrument is het een nuttig hulpmiddel gebleken de naar
voren gekomen problemen in te tekenen op een plankaart

•

Met het instrument krijgt men beter zicht op de implicaties van bepaalde ontwerpkeuzes omdat het het
niveau van de factoren overstijgt, dat wil zeggen, men kan zien hoe een bepaalde maatregel positief kan
werken voor een bepaalde factor, terwijl het een negatieve werking kan hebben op een andere factor.

•

Om het instrument te evalueren moet in vervolgonderzoek bekeken worden of de gedane voorspellingen
uitgekomen zijn en of de aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie positief gewerkt hebben.

•

Om de eerste functie van het instrument te toetsen kunnen de maatregelen en voorspellingen meegenomen
worden voor de overige nog te plannen delen van Meerhoven.

•

Om de generaliseerbaarheid van het instrument te testen kan het in vervolgonderzoek bij andere
nieuwbouwlocaties uitgeprobeerd worden. Ook daar kunnen in een later stadium de voorspellingen getoetst
worden.

•

De vorm waarin het instrument gegoten is, zou verbeterd kunnen worden door de maatregelen met behulp
van foto's en voorbeelden uit de praktijk beter te visualiseren, zodat het instrument ontwerpers mogelijk
nog meer aanspreekt.

•

Tijdens het uitvoeren van het empirisch onderzoek is gebleken dat de bij de interviews gebruikte
tienpuntsschaal door de verschillende respondenten anders geïnterpreteerd werd, waardoor het gewicht en
de relevantie van de kenmerken moeilijk te bepalen was. In vervolgonderzoek kan dit met een andere
schaalmethode verbeterd worden.

•

De complexiteit van de interacterende factoren is op systematische wijze in kaart gebracht. In
vervolgonderzoek zou dit getoetst en verder uitgewerkt kunnen worden om beter inzicht te krijgen in hoe de
factoren elkaar beïnvloeden.

SUMMARY
Meerhoven is a new housing development that is being planned in Eindhoven. Up until the year 2005
approximately 7000 dwellings and 200 hectares of business park will be realised. Th is development is part of a
larger scheme appointed by the govemment within the scope of the 'VINEX' policy on urban and regionat
planning. As well as directives on housing differentiation, housing density and the restrietion of car mobility in
favour of pubtic . transport and bicycle traffic, this policy tri es to accomplish good quality of the living
environment. In this, crime prevention and safety play a major part as people do not want to live in an area
where it is not safe or does not seem safe.

The objective of this research is: The development of criteria resulting in measures and design guide/ines in

order to make Meerhoven, considering the 'V/NEX' po/icy, a safe area. Furthermore, the objective is to
generalise these measures and design guidelines and make them practicabie for other new development.
In order to attain this objective, the following questions were posed:
1. Which physical and social circumstances have an affect on crime and safety and in which way?
2. What can be leamed from other similar new development in the Netherlands?
3. What are the problems with and the benefits for crime prevention and safety in respect of the 'VINEX'
policy?
4. On the basis ofthis knowledge and consiclering the 'VINEX' policy, can an instrument be made with which
the future crime and safety in Meerhoven can be measured; which measures and design guidelines can be
added to guarantee safety and on which points do they clash with other policy and other design aspects?
5. Can those measures and design guidelines be generalised and made practicabie as a reference for designing
plans and for evaluating plans for other new development?

In answer to the first question literature was reviewed and a conceptual model was constructed. The
characteristics derived from literature were inserted as eight interaction factors: presence of potential offenders,
presence of a potential target, social contra!, visibility, surveyability, accessibility, territoriality and involvement
and attractiveness of the environment. Other distinctions were made on varying scales and different types of
crime. Further, contradictions were uncovered and measures and solutions formulated . The characteristics and
measures were tested and completed by listing what effects they have on similar new development areas. This
was done through interviews with urban designers, polieeroen and 'district caretakers'. In this way the second
question is answered. The third question was included in the research by integrating certain characteristics,
which result from the 'VINEX' policy, with the interviews. Also one of the selection criteria for the new
development areas in the interviews was that they had to be VINEX Iocations appointed by the govemment. To
answer the last question, the results were transformed into an instrument of measures which serves as a reference
for designing plans as well as an evaluation-instrument to review plans on crime and safety. In this, reasans
behind the measures are explained, mechanisms are made clear and possible problems and solutions are dealt
with, through which a better insight in the implications of certain design decisions can be obtained. In answer to
the fourth question the plans of Meerhoven were evaluated on crime and safety by using this instrument.

The main general conclusions are:
•

The first factor, the presence of potential offenders concerns young people that commit vandalism or Ioiter
out of boredom, which may eau se others to fee) unsafe. A lso in recreational green areas there' s a possibility
for the presence of potential offenders and feelings of unsafety. Sufficient facilities should be made available
for young people, possibly in green areas where they can not cause any annoyance.

•

On the second factor, particularly blind elevations and street fumiture are targets for vandalism. 1t also
appears that a concentratien of privately owned houses (with residents of a high economie status) forms a
clear target, where the chance of burglary is higher. A mix of expensive and cheap houses and varying
tenures is important.

•

On social con trol, factor three, the main aspects are a mixture of housing with other uses for in forma) control
and the fact that during the realisation of new development there is little controL A mixture of different
households is important for social controL

•

The most important places that have to be visible (factor four) are bus stops, car parking areas, cycle paths
and pavements and subways. Houses should be orientated on them for surveillance. On the ground tloors of
high rise buildings the visibility appears to be restricted, resulting in vandalism and thefts from sheds
becoming more problematic.

•

A clear structure of the traffic regulation, recognisable parcelling types of neighbourhoods and landmarks in
a district benefit the surveyability, factor five.

•

On the sixth factor, accessibility, it appeared that most burglaries take place through gardens and back
streets. Possible measures are not planning back streets or closing them of for non-residents.

•

Active neighbourhood management like residents committees and a clear distinction between public and
private space stimulate territoriality and involvement of residents. Public partic ipation is important.

•

In relation to the last factor, it appeared that a neglected environment with signs of crime (graffity, traces of
fire and Iitter) diminishes the attractiveness ofthe environment, which can lead to further decrease. Important
measures are a central point where people can report and the appointment of neighbourhood 'caretakers'.

The most important conclusions about Meerhoven are:
•

There is not a lot of mixed-use development in Meerhoven. The division of the area is based on the
soundzones ofthe airportand the motorway, because ofwhich insome areas workingis allowed but living is
not. Because of this there will be Iess natura) surveillance and the attractiveness of the environment by
liveliness will be Iess.

•

The central Iake and the 'Green Wedge' are the two large green areas in Meerhoven, on which there's not
much surveillance or visibility and therefore a risk of the presence of potential offenders and feelings of
unsafety. A positive point is that recreational uses are planned here which will lead to more use of the area
and surveillance.

•

In Meerhoven-north () three high-rise towers are planned which will improve surveyability. On the ground
tloors of two of them the visibility is restricted, which results in a higher risk of crime. Dwellings or other
uses have to be planned on these ground tloors.

•

Central in Meerhoven-north there's a green area with a cycle route through it. Buildings Iie with their sidefacades and back gardens to the area. The gardens will be hordered with walls of 2.10 meters in height. In
this area visibility and surveillance is restricted which results in a risk of crime and feelings of unsafety.

•

A large part of the houses front to eachother which improves the involvement of the residents. The car
parking areas are situated in a closed space at the back where the chance of burglary through gardens and

back streets is less. Additional to this the area is very suitable for partic ipation of residents. Th is will be taken
along with further development ofthe area.
The ma in conclusions regarding the instrument and further research are:
•

On account of the fact that several issues have gained more weight in further development of Meerhoven
after the evaluation, it appears that the instrument is useful and practicabie for evaluations.

•

It appeared to be helpful to draw the revealed problems onto the plans while evaluating the first two fases of

the instrument.
• The instrument gives a better insight into the implications of certain design decisions because it oversees the
level of the factors, that is, it makes visible how a certain measure can benefit one factor, while crossing
another factor.
•

To evaluate the instrument further research has to make clear whether made predictions have come through
and whether adjustments on account ofthe evaluation had a positive influence.

•

To try out the first function ofthe instrument the measures and predictions can be used for the remaining still
to be planned parts of Meerhoven.

•

In further research the instrument can be tried out on other new development to test its ability to generalise.
In a later stage predictions can be tested there as wel I.

•

The form in which the instrument is made could be improved by visualising the measures better with the help
of pictures and examples from actual practice, as to possibly speak to designers even more.

•

While carrying out the empirica) research it appeared that the ten-point-scale used during interviews was
interpreted differently by different interviewees, because of which it was hard to define the weight and
relevanee ofthe characteristics. This can be improved in further research by using a different sealing method.

• The complexity of the interacting factors was mapped in a systematic way. In further research this can be
tested and worked out to gain better insight in how these factors influence each other.

VOORWOORD

... Het is halfzes en ik stap de drukke dubbeldekker bus uit die mij tot vlak bijm'n huis brengt. Ik hoef alleen de
grote weg over te steken en nog een wildbegroeid plantsoentje door voor ik thuis ben. Toch voel ik me niet op
m'n gemak. Het is donker en koud. Bovendien is gisteren, even verderop in de straat nog iemand neergeschoten.
Ik ben blij als ik thuis kom. M'n huisgenootjes blijken er al te zijn.
Even later gaat de bel. Het zijn onze 'straatvriendjes '. Elke dag bellen ze aan en dan laten we ze even binnen en
geven ze een kop thee om op te warmen. Ze zijn vijf, acht en twaalfjaar oud en lopen de hele dag buiten wat te
rotzooien omdat ze niet naar school gaan. Weggestuurd. Ondertussen bel ik een pizzabezorgdienst. Ik heb
namelijk weinig zin om nu nog alleen naar de Tesco, de supermarkt, te gaan. Terwijl ik zit te wachten, praat ik
wat met de jochies. Patrick, de oudste, vraagt of ik een Nintendo wil kopen. Voor drie pond en hij zit nog in de
doos! Ik besluit er niet op in te gaan. Ook weten ze te vertellen dat de schietpartij vannacht een vergeldingsactie
was. Nadat ze weg zijn vraag ik me af waar de pizza blijft. Ik bel op: 'Sorry, maar we bezorgen niet in die wijk.'
Gelukkig kan ik met een huisgenoot mee eten ...
Tijdens mijn stage in Manchester realiseerde ik me hoe belangrijk het is om ergens te wonen waar het veilig is
én ook zo voelt. Terug in Eindhoven bleef dit me bezighouden en besloot ik het tot onderwerp van mijn
afstuderen te maken, passend binnen het kader van mijn studie; omgevingstechnologie. Deze richt zich namelijk
op de beleving en het gedrag van de mens in de gebouwde omgeving. Vanuit dit vakgebied kan bijvoorbeeld
onderzocht worden welke aspecten van de mens en de gebouwde omgeving van invloed zijn op criminaliteit en
onveiligheidsgevoelens. De gemeente Eindhoven bood mij de gelegenheid dit als afstudeeronderwerp concreet
te maken en praktisch toe te passen op de VINEX locatie Meerhoven.
Bij deze wil ik dan ook Edwin Prince van gemeente Eindhoven en Cees Doevendans van de faculteit
Bouwkunde bedanken als begeleiders bij mijn afstuderen. In het bijzonder wil ik Wim Heijs, mijn eerste
begeleider, bedanken voor de goede begeleiding en de vele uren leeswerk. Daarnaast bedank ik alle
geïnterviewden voor hun medewerking.
Tot slot wil ik natuurlijk familie, huisgenoten, vrienden en bekenden bedanken voor alle koffie, hulp, steun en
de nodige ontspanning op z'n tijd.
Sophie Pauwels,
Eindhoven,juni 1998
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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

In Eindhoven wordt een nieuwe wijk gebouwd, Meerhoven. Deze wijk is onderdeel van de Westcorridor, een
gebied dat door het Rijk is aangewezen als 'sleutelproject Vierde Nota' en dat het komende decennium de
belangrijkste ontwikkelingszone in de stadsregio zal zijn. Meerhoven is als onderdeel hiervan de grootste
VIN EX locatie binnen de regio, waar tot het jaar 2005 6900 woningen en circa 200 hectare bedrijfsterrein moet
worden gerealiseerd.

In het VINEX beleid is gekozen voor de ontwikkeling van gebieden in en nabij bestaand stedelijk gebied, zodat
landelijke gebieden behouden kunnen blijven en ter terugdringing van het woningtekort en de automobiliteit.
Aan deze uitleggebieden stelt de overheid bepaalde eisen als een gemiddelde woningdichtheid van 30 woningen
per hectare en voor 70% bouwen in de marktsector. Daarnaast streeft het VINEX beleid naar een hoogwaardige
inrichting van locaties en gebouwen, met andere woorden 'kwaliteit op locatie'. In het plan voor Meerhoven is
getracht aan al deze eisen te voldoen. Zo zal bijvoorbeeld ter terugdringing van de automobiliteit een
hoogwaardige openbaar vervoerslijn aangelegd worden. Door het creëren van unieke woonmilieus in een
bossfeer rondom een grote centrale waterplas tracht men een hoogwaardige inrichting van het stedelijk milieu te
bereiken.

Uiteraard ligt het in de bedoeling van de overheid om aantrekkelijke wijken te maken waar mensen graag willen
wonen. Dit geldt ook voor Meerhoven. Om dit te bereiken moet een goede kwaliteit van het leefmilieu verzorgd
worden. Sociale veiligheid vormt hierin een belangrijke factor.

1.2 Probleemstelling

De criminaliteit in Nederland is sinds 1960 bijna vertienvoudigd (Rijksplanologische Dienst, 1985). Door de
sterke toename van criminaliteit kan weinig twijfel bestaan over de relevantie van onderzoek naar sociale
veiligheid. Sociale veiligheid kan gedefinieerd worden als de mate waarin mensen vrij van dreiging van de
gebouwde omgeving gebruik kunnen maken (Hajonides e.a., 1987). Het is een essentiële factor die de kwaliteit
van het leefmilieu bepaalt. Een straat, plein of park kan nog zo leuk ingericht zijn en er aardig uitzien, maar als
het onveilig is of lijkt, zal de kwaliteit van het betreffende gebied laag zijn. Een gebrek aan veiligheid leidt tot
ontevredenheid met het leefmilieu en heeft tot gevolg dat men, indien mogelijk, uit het gebied zal wegtrekken.
Het is dus zeker maatschappelijk relevant om een zo groot mogelijke veiligheid na te streven in ons leefmilieu.
Met dit onderzoek wordt dan ook getracht een sociaal veilig Meerhoven te creëren.
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1.3 Doelstelling

Criteria en daaruit voortvloeiende maatregelen en ontwerpsuggesties zullen ontwikkeld moeten worden om
Meerhoven sociaal veilig te maken. Deze criteria richten zich op de ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke
omstandigheden die van invloed zijn op de sociale veiligheid en hoe deze beïnvloed kunnen worden. Hierbij
moet rekening gehouden worden met het feit dat Meerhoven een VINEX locatie is en derhalve gepland moet
worden conform de VINEX taakstelling. Het doel van dit onderzoek is: Het ontwikkelen van criteria en daaruit

voortvloeiende maatregelen en ontwerpsuggesties om van Meerhoven, rekening houdend met het VINEX beleid,
een sociaal veilig gebied te maken. Daarnaast is het doel deze maatregelen en ontwerpsuggesties te
generaliseren en bruikbaar te maken voor andere nieuwbouwlocaties.

1.4 Vraagstelling

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Welke ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke omstandigheden maken

van Meerhoven, rekening houdend met het VINEX beleid, een sociaal veilig gebied en hoe kunnen deze
omstandigheden bruikbaar gemaakt worden voor andere nieuwbouwlocaties?
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
I . Welke ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke omstandigheden zijn van invloed op sociale veiligheid en op
welke manier?
2. Wat kan er geleerd worden van andere vergelijkbare nieuwbouwlocaties in Nederland?
3. Wat zijn de problemen met en de voordelen voor sociale veiligheid in relatie tot het VINEX beleid?
4. Kan op basis van deze kennis en rekening houdend met het VINEX beleid, een instrument gemaakt worden
waarmee de toekomstige sociale veiligheid in Meerhoven ingeschat kan worden ; welke maatregelen en
ontwerpsuggesties kunnen worden toegevoegd om sociale veiligheid te waarborgen en op welke punten zijn
deze strijdig met ander beleid en andere ontwerpaspecten?
5. Kunnen de maatregelen en ontwerpsuggesties veralgemeniseerd worden en bruikbaar gemaakt worden als
hulpmiddel bij het ontwerpen van plannen én voor de evaluatie van plannen op andere nieuwbouwlocaties?

1.5 Algemene opzet van het onderzoek
In het voorgaande is de aanleiding van dit onderzoek neergelegd. Vervolgens zijn de probleem- en doelstelling
behandeld, waaruit de in de vorige paragraaf benoemde vragen naar voren kwamen . Deze vragen worden in het
vervolg van dit onderzoek beantwoord. Daarom is het onderzoek opgedeeld in drie fasen; een verkennend, een
inventariserend en een plannend deel.

De verkennende fase heeft een oriënterend karakter en is bedoeld de eerste deelvraag te beantwoorden, namelijk
om na te gaan welke factoren en kenmerken van ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke omstandigheden van
belang zijn voor sociale veiligheid. Hiertoe wordt een literatuuronderzoek uitgevoerd. Om een globaal beeld te
krijgen van de relatie tussen sociale veiligheid en de gebouwde omgeving wordt eerst algemene literatuur
bestudeerd. Voor het verkrijgen van algemene inzichten komen buitenlands en Nederlands onderzoek op het
gebied van criminaliteitspreventie en omgevingspsychologie aan de orde. Vervolgens wordt gezocht naar
factoren en kenmerken van ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke omstandigheden die van belang zijn voor
sociale veiligheid in Meerhoven. Voor deze specifieke situatie wordt voornamelijk Nederlands onderzoek
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geanalyseerd, omdat buitenlands onderzoek niet zonder meer toepasbaar is in de Nederlandse situatie, vanwege
verschillende culturen en verschillende structurering van de gebouwde omgeving. Naar aanleiding van de
literatuurverkenning wordt een conceptueel model opgesteld.

De tweede fase is de inventariserende fase waarin het uit de verkennende fase verkregen conceptueel model
getoetst wordt aan de praktijk door met behulp van interviews te inventariseren welke effecten de factoren, die
van invloed zijn op sociale veiligheid, teweeg brengen op vergelijkbare nieuwbouwlocaties. Zo wordt de tweede
deelvraag beantwoord.

Om de derde deelvraag te beantwoorden is tijdens de verkennende fase, het literatuuronderzoek, aandacht
besteed aan het VINEX beleid. De eisen in dit beleid leiden tot bepaalde kenmerken in de fysieke en sociale
omgeving. Deze kenmerken zijn meegenomen in de interviews van de inventariserende fase . Daartoe is mede als
selectiecriterium voor vergelijkbare nieuwbouwlocaties gesteld dat zij een VlNEX locatie moesten zijn.

De derde fase is de plannende, waarin de resultaten vertaald worden naar Meerhoven door een transformatie van
kenmerken naar maatregelen. Op deze manier kunnen de laatste twee deelvragen beantwoord worden. De
maatregelen vormen een werkschema dat fungeert als evaluatie-instrument én als hulpmiddel bij het ontwerpen
van nieuwe plannen. Zo wordt de laatste deelvraag van het onderzoek beantwoord. Het werkschema van
maatregelen wordt toegepast op Meerhoven om de vierde deelvraag te beantwoorden. De tweede en derde fase
vormen samen het empirische deel van het onderzoek.

1.6 Leeswijzer
Nu de opzet van het onderzoek bekend is, kan de opzet van het verslag verduidelijkt worden. Het verkennend
gedeelte beslaat hoofdstuk 2, een beschrijving van de plannen voor Meerhoven en het kader waarbinnen ze
gemaakt zijn, het VINEX beleid. Daarna is in hoofdstuk 3 een literatuuronderzoek beschreven naar de factoren
die van belang zijn voor sociale veiligheid. In hoofdstuk 4 worden de factoren getheoretiseerd en wordt een
conceptueel model opgebouwd.

De inventariserende fase wordt in hoofdstuk 5 beschreven met de opzet en methoden van het empirisch deel van
het onderzoek. Hierin wordt uitgelegd hoe het conceptueel model getoest wordt aan de praktijk door te
inventariseren welke effecten de factoren , die van invloed zijn op sociale veiligheid, teweeg brengen op
vergelijkbare nieuwbouwlocaties. In hoofdstuk 6 volgt een uitgebreide beschrijving van de nieuwbouwlocaties
en de resultaten ervan. In hoofdstuk 7 worden de resultaten samengevat, geanalyseerd en vergeleken met de
literatuur. Vervolgens wordt dit alles omgezet tot een werkschema van maatregelen voor de evaluatie en
planbeoordeling van Meerhoven, de plannende fase.

Hoofdstuk 8 beschrijft de evaluatie van Meerhoven en m hoofdstuk 9 worden tenslotte de conclusies en
aanbevelingen gepresenteerd.
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2. MEERHOVEN EN HET VINEX BELEID

Op het moment van dit onderzoek zijn voor het uitbreidingsgebied Meerhoven in Eindhoven een masterplan
voor het gebied als geheel en een stedebouwkundig plan voor een deelgebied, Meerhoven-noord vastgelegd. In
dit hoofdstuk worden deze plannen beschreven. Eerst komen de ligging en de uitgangspunten van het masterplan
aan de orde, waarna de sectoren opbouw van de wijk, groen en recreatie, verkeer en vervoer, voorzieningen en
planrealisatie nader worden toegelicht. Vervolgens worden de opzet en de deelgebieden van het
stedebouwkundig plan Meerhoven-noord beschreven. Om de achtergronden van de plannen wat beter te
begrijpen, wordt in het resterende deel van het hoofdstuk het VINEX beleid nader toegelicht.

2.1 Het Masterplan
Meerhoven is een VINEX locatie aan de westkant van Eindhoven, welke in het noorden aansluit op Eindhoven
Airport, in het zuiden op Veldhoven, in het westen op het Kempisch landschap en in het oosten begrensd wordt
door het Beatrixkanaal. Het in exploitatie te nemen gebied heeft een totale oppervlakte van circa 510 ha,
waarvan circa 248 ha is bestemd voor het wonen, circa 224 ha voor de bedrijfs- en kantoorontwikkelingen en
circa 38 ha recreatief gebied. Tot het jaar 2005 zullen 6900 woningen worden gerealiseerd, waarvan 6300 op
Eindhovens grondgebied en 600 op grondgebied van de gemeente Veldhoven. De gemiddelde woningdichtheid
is volgens de VINEX taakstelling 30 woningen per ha, wat voor Brabant relatief hoog is. Het plan kent drie
leidende thema's, te weten een grote centrale waterplas, een 'bossfeer' in de gehele wijk en een hoogwaardige
openbaar vervoerslijn.

2.1.1 Opbouw van de wijk

De kern van het plan wordt gevormd door een centrale waterplas en het wijkcentrum. Rondom de plas liggen
vier woongebieden, Meerhoven-zuid, Meer hoven-noord, de 'Driehoek ' en Meerhoven-west. De laatste wijk sluit
aan op Veldhoven. In het noorden en het zuiden wordt het woongebied begrensd door werkgebieden. Woon- en
werkgebieden zijn ingebed in een groen casco. Dit bestaat uit groengebieden die vanuit de plas de wijk insteken:
de groene spie, het (bedrijven)park, en de ecologische verbindingszones. De groengebieden leggen de
verbinding met het omringende (Kempisch) landschap. Daarmee voegt het plan zich op een natuurlijke manier
naar het bestaand stedelijk gebied en het omringende landschap. (Gemeente Eindhoven, 1997 p.5)
Uit deze opsomming blijkt dat de aspecten wonen, werken, recreëren en voorzieningen alle vertegenwoordigd
zijn. Op wijkniveau blijkt dat de groengebieden wel gemengd worden met woon- en werkgebieden, maar dat de
woon- en werkgebieden zelf in grote eenheden gegroepeerd en ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn. De
indeling van de wijk wordt voor een groot gedeelte bepaald door de geluirlszones van het vliegveld en de Poot
van Metz (zie figuur I).
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Figuur 1: Masterplan Meerhoven

Wonen
Het woningbouwprogramma bestaat, conform VINEX beleid, uit maximaal 30% sociale woningen en 70%
marktwoningen, waarvan I 5% sociale huur, I 5% sociale koop, I 5% vrije sector huur en 55% vrije sector koop.
Verder zal 85-90% grondgebonden en 10- I 5% gestapeld gebouwd worden .

... Bovendien wordt het een wijk voor alle inkomenscategorieen (Gemeente Eindhoven, I 997 p.5) ... Voor een
belangrijk deel zal gebouwd worden voor 'doorstromers'; d.w.z. woonconsumenten die op zoek zijn naar een
andere woning en woonmilieus met meer kwaliteit. (Gemeente Eindhoven, I 997 p.2 I)
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Door het relatief hoge percentage van 70% marktsectorwoningen gericht op doorstromers te bouwen in
Meerhoven, bestaat een grote kans dat zich binnen Meerhoven een homogene bevolkingsgroep van hogere
inkomens zal vestigen.
Binnen dit woningbouwprogramma wordt gestreefd naar het creëren van unieke woonmilieus. Dit wordt
voomarnelijk bewerkstelligd door de woongebieden te enten op de grote centrale waterplas en het creëren van
bossfeer in de gehele wijk. Hierdoor worden nieuwe soorten woonmilieus toegevoegd aan de Eindhovense regio.

Binnnen de wijk variëren de dichtheden. Stapeling zorgt voor ruimtelijke accenten in de wijk en is tevens van
belang voor de exploitatie van voorzieningen (o.a. wijkcentrum). Gezien de beperkte vraag in de markt naar
gestapelde woningen zal hiermee uiterst selectief omgegaan moeten worden. Stapeling wordt nagestreefd in het
wijkcentrum. Andere aanleidingen voor stapeling zijn de haltes van de HOV (zie §2.1.3 Verkeer en vervoer),
langs de plas, de 'Groene Wig' en het kanaal. In het wijkcentrum is sprake van de hoogste dichtheid. (Gemeente
Eindhoven, 1997 p.22)

Werken
Bij de luchthaven is 190 hectare bedrijvengebied gepland, waarvan de helft harde plancapaciteit heeft tot het jaar
2005, en 60 hectare bedrijventerrein bij de Poot van Metz. Van de 190 ha bij de luchthaven is 40 ha
gereserveerd voor luchthavengebonden bedrijvigheid. De overgang van het westelijk bedrijvengebied naar het
woongebied wordt gevormd door een strook 'woonvriendelijke bedrijvigheid'; kleine bedrijven met
woonbebouwing op de kavel. Voor het bedrijventerrein in het zuiden zal het accent liggen op kantoren,
bedrijven met kantoorfuncties, regionale voorzieningen, showrooms en bijzondere vormen van perifere
detailhandel. Het gebied fungeert tegelijkertijd als entree van de stad vanaf de Poot van Metz en als entree van
Meerhoven zelf. Deze functie zal in de inrichting en de architectuur worden beaccentueerd.

2.1.2 Groen en recreatie

Meerhoven wordt een stedelijke woonwijk, maar tegelijkertijd een wijk die zijn identiteit ontleent aan het
karakter van het Kempisch landschap. Dit landschap wordt gekenmerkt door boomgroepen houtwallen rond
akkers, bossen en kleine vennen. In de landschapsvisie is daarom 'bossfeer' als leidend thema geformuleerd. De
bestaande landschapsstructuur, bebouwing en beplanting worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Het boskarakter
zal tot uiting worden gebracht door de keuze voor boomsoorten (voornamelijk eik en berk) en in het
onregelmatige ritme van het beplantingsontwerp. Ook op de bedrijventerreinen wordt een bosachtige sfeer
gerealiseerd. (Gemeente Eindhoven, 1997 p. 29)
De centrale plas van 40 hectare is als belangrijke plandrager één van de leidende thema's in Meerhoven en moet
voor een grote belevingswaarde zorgen. Alle randen zijn openbaar en toegankelijk voor fietsers en voetgangers.
Op de noordoever zijn een ligweide en een surfstrandje gesitueerd met op de achtergrond bosgebied. Dit is één
van de twee wijkparken van Meerhoven. Aan de overkant van de plas ligt een stedelijke zijde, het centrum met
terrassen aan het water. Aan de zuidzijde grenst de plas aan de Groene Wig. Deze Groene Wig ligt tussen
Meerhoven-zuid en -west en is het tweede wijkpark in Meerhoven. De wig wordt doorsneden door een rondweg
en tevens door een langzaam verkeersroute naar het wijkcentrum. De Nieuwe Rundgraaf is een riviertje dat
vanuit Veldhoven naar het kanaal door de Groene Wig stroomt. Dit riviertje zal worden opgewaardeerd en krijgt
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een recreatieve bestemming. Ook zijn sportvelden in dit gebied gesitueerd. De woonbuurten en
bedrijventerreinen worden gescheiden door groene zones.

2.1.3 Verkeer en vervoer
Een belangrijke beleidsdoelstelling voor Meerhoven volgens het VINEX beleid is de beheersing van de
automobiliteit door het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te stimuleren en tegelijkertijd het
autogebruik te beperken. Het gebied heeft een Centrale Verbindingsas waar een zogenaamde HOV lijn
onderdeel van is. Deze Hoogwaardig Openbaar Vervoerslijn is het derde leidend thema in Meerhoven en zal het
gebruik van openbaar vervoer moeten verdrievoudigen. Deze lijn verzorgt een verbinding van Meerhoven met
het centrum van Eindhoven, het centraal station, Eindhoven Airport en het City-centrum Veldhoven. Het
openbaar vervoer loopt over een vrije baan met electronische geleiding en heeft om de 500 meter halteplaatsen.

De wijk wordt voor het autoverkeer ontsloten via twee hoofdwegen, de Heerbaan/Noord-Brabantlaan en de
Anthony Fokkerweg. In een extra verbinding naar de stad is voorzien via de Heistraat, onder de A2 door. Het
autoverkeer wordt binnen de wijk ontmoedigd door een rondweg met aftakkingen per woon- en werkgebied
zonder interne doorkoppeling. Zo wordt doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit de wijk geweerd. Ook de aanleg
van parkeerterreinen op afstand van de woning en parkeren op eigen erf dragen bij aan het streven de auto
zoveel mogelijk uit het straatbeeld te weren (zie figuur 2) (Gemeente Eindhoven, 1997).

Figuur 2: Openbaar vervoer en auto-ontsluiting
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Voor het langzaam verkeer wordt een fijnmazig netwerk van
doorgaande Joop- en fietsroutes aangelegd. De belangrijkste
langzaam verkeersroutes lopen langs de HOV haltes. De
kruisingen van de doorgaande fietsroutes met de rondweg
zullen ongelijkvloers worden uitgevoerd (zie figuur 3).

Figuur 3: Ontsluiting langzaam verkeer
2.1.4 Voorzieningen
Het centrum van Meerhoven ligt centraal in de wijk aan de waterplas (zie figuur 1). Het niveau van het centrum
is afgestemd op de te vervullen functie als wijkcentrum. Een groot deel van de voorzieningen wordt uit
exploitatie-overwegingen geconcentreerd in dit wijkcentrum. Gedacht moet worden aan zowel detailhandel als
sociaal-maatschappelijke (zorg-)voorzieningen en eventueel gemeentelijke publieksdiensten. Onder de sociaalmaatschappelijke voorzieningen vallen ook woonzorgvoorzieningen voor ouderen. De winkels zijn primair
bedoeld voor de dagelijkse levensbehoeften van de bewoners van de wijk. Naast winkels zullen er andere
vormen van commerciële dienstverlening komen als horeca, banken, uitzendbureaus etc. De 'esplanade', een
wandelpromenade, voert de mensen vanaf het Beatrixkanaal via het centrum naar het water, waar een plein met
terrasjes is gesitueerd. In dit centrum komen tevens ongeveer 500 woningen.

Voor basisonderwijs in Meerhoven zijn drie schoolgebouwen gepland: in het centrum (grenzend aan
Meerhoven-noord) en in de buurten Meerhoven-zuid en -west. De gebouwen krijgen een multifunctioneel
karakter zodat zij kunnen dienen als centrale voorziening voor de omliggende woonbuurt, dit ten behoeve van
buitenschoolse opvang, volwassenen-educatie, culturele activiteiten en buurtverenigingen. Bij de scholen zijn
ook kinderopvang en peuterspeelzalen gelegen. Voor de buitensportaccommodatie is uitgegaan van 6 ha
sportvelden en 1,5 ha tennisbanen. Rond de plas zullen runningroutes en in de buurten zullen sport- en
speelveldjes aangelegd worden. Het centrum krijgt een sporthal ontwikkeld in samenhang met het onderwijs.
Tot slot wordt in Meerhoven ruimte gereserveerd voor kunst( objecten) (Gemeente Eindhoven, 1997).

2.1.5 Planrealisatie
Tot en met 2005 zullen voor Meerhoven als geheel per jaar zo'n 1000 woningen worden gebouwd. In 1998
wordt gestart met de eerste fase, de bouw van Meerhoven-noord. In deze eerste fase zullen ook alle
basisvoorzieningen meegenomen worden. Een bestaand luchthavengebouw op de esplanade wordt ingericht als
informatie- en buurtcentrum. Onder de noemer 'Vrienden van Meerhoven' heeft de gemeente Eindhoven een
platform in het leven geroepen, waarin (toekomstige) bewoners kunnen meedenken over de nadere invulling van
het plan (Gemeente Eindhoven, 1998). Tot nu toe zijn echter nog maar weinig toekomstige bewoners bekend en
is dit idee nog niet verwezenlijkt.
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2.2 Het Stedebouwkundig plan Meerhoven-noord
In het woongebied Meerhoven-noord worden ongeveer 1200 woningen gerealiseerd, met een gemiddelde
dichtheid van 32 woningen per hectare. Het gebied wordt begrensd door de volgende ruimtelijke elementen: aan
de oostkant het Beatrixkanaal, aan de westkant de centrale waterplas, aan de noordkant een ecozone, een
ecologische bosstrook tussen kanaaloever en waterplas met daarboven een bedrijventerrein en aan de zuidkant
de esplanade, als langzaam verkeersroute tussen kanaaloever en waterplas. Tussen de plas en de esplanade ligt
Meerhoven-noord aan het wijkcentrum (zie figuur 4).

2.2.1 Opbouw van Meerhoven-noord
Bovengenoemde randen zijn vooral bepalend voor
de hoofdstructuur van het plan. Daarnaast is de
HOV lijn een groene centrale as die Meerhovennoord in de noord-zuidrichting doorsnijdt. Deze
tweedeling wordt nog eens benadrukt door een
hoogteverschil. De woonbebouwing is gesitueerd
in stroken loodrecht op deze richting, terwijl aan
de lijn zelf de bebouwing evenwijdig ligt. De
esplanade

aan

de

zuidkant

doorkruist

de

ortogonale verkaveling en ligt als een schuine lijn
langs het gebied. Haaks op de HOV lijn loopt een
brede groene zone van het kanaal naar de
waterplas, met daarin een langzaam verkeersroute.
Dit groene assenkruis vormt de ontwerpbasis van
Meerhoven-noord (zie figuur 4).
Figuur 4: Randen en assenkruis als ontwerpbasis

De hoofdopzet van Meerhoven-noord is gebaseerd op een gridpatroon . De verkaveling bestaat uit evenwijdige
stroken bebouwing met een vaste kaveldiepte (25 m) en flexibele kavelbreedten (zie figuur 5) om zo lange
doorzichten te creëren. Het oppervlak aan verharding is geminimaliseerd door het toepassen van smalle
woonstraten (12 tot 19 meter).

Figuur 5: Stroken en patroon
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De stroken in oost-westrichting bieden lange zichtlijnen
van het kanaal naar de plas. Langs de HOV lijn, langs het
kanaal en langs de plas manifesteren zich zichtlijnen in de
andere richting,

welke worden besloten door drie

architectonische accenten. Dit zijn een woontoren aan de
plas, een woontoren op het einde van de esplanade bij het
kanaal en een woontoren op het kruispunt van de
esplanade met de HOV lijn in het centrum (zie figuur 6)
(Gemeente Eindhoven, 1998).

Figuur 6: Zichtlijnen en accenten

Verkeer en vervoer
Met de auto kan Meerhoven-noord vanaf de rondweg vanuit twee richtingen worden bereikt: via een directe
verbinding met de stad over de ontsluitingsweg langs de esplanade en via een ontsluitingsweg langs de oever
van de plas. Doorgaand verkeer door het gebied is niet mogelijk en in het gebied geldt een snelheidsgrens van

30 km/uur.

Langs de esplanade en langs de HOV lijn lopen non-stopfietsroutes. Deze kenmerken zich door hun vrije
ligging, breedte, voorrang op gemotoriseerd verkeer en, waar nodig, ongelijkvloerse kruisingen . Doorgaande
fietsroutes , die op deze non-stopfietsroutes aansluiten, zijn getraceerd langs de randen en centraal door de buurt,
gekoppeld aan de doorgaande groene ruimte van kanaalzone naar de centrale plas (zie figuur 7).

Figuur 7: HOV lijn, auto-ontsluiting en langzaam verkeer

De HOV lijn wordt doorkruist door drie fietsroutes; één gelegen langs de esplanade, één route lopend door de
groene strip van kanaal naar waterplas en één gelegen langs de ecozone aan de noordrand van het gebied. Op
twee plaatsen kruist de HOV lijn autoroutes, aan de noordrand en aan de zuidrand. De lijn heeft twee haltes,
uitgevoerd als perrons. De ene ligt centraal in het gebied op het assenkruis, de andere ligt zuidelijk, aan het plein
van het wijkcentrum , waar ook gestapelde bebouwing is gesitueerd (zie figuur 7).
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Woningbouwprogramma
In het woningbouwprogramma zijn van de 1200 woningen circa 960 grondgebonden en 240 gestapeld. De
grondgebonden woningen zijn globaal verdeeld in de volgende categorieën (Gemeente Eindhoven, 1998):

categorie I

30%

sociale huur/koop

categorie II

10-15% f1200.000-f1225.000

categorie III

30-35% f1225 .000-fl325 .000

categorie IV

20%

fl325 .000-fl400.000

categorie V

5%

fl400.000>

Uitgangspunt voor deze verdeling is een differentiatie tussen de woontypologieën om daarmee gevarieerde
woonmilieus te kunnen maken; herkenbare buurten als architectonische eenheid met een omvang van circa 100
woningen (en vaak nog minder). Langs de HOV lijn, de Iangzaamverkeerszone en de hoven wordt sociale
huur/koop voorgesteld. Hier zijn hogere dichtheden gewenst bij de haltes voor openbaar vervoer en het centrum.
Langs het bedrijventerrein en het kanaal zijn vrije sector kavels gesitueerd. Dit omdat deze locatie door de
éénzijdige bebouwing en een groen uitzicht zeer aantrekkelijke en daardoor duurdere woonmilieus op kan
leveren. Gekozen is voor een geleidelijke overgang tussen de verschillende financieringscategorieën, omdat een
volledige spreiding niet wenselijk is voor de bewoners en dus ook de marktsector. Verder zijn in het plan twee
driehoeken opgenomen waarin appartement-bebouwing los geplaatst zal worden in een 'bosveld', langs de plas
en langs de esplanade. De stapeling langs de plas, bij het centrum en op de esplanade wordt pas later
gerealiseerd en is nog niet uitgewerkt in het woningbouwprogramma van het plangebied.

Architectuurbeeld
In de kleurstelling van de gevels en daken is geprobeerd de hoofdlijnen van het plan te verduidelijken. De
hoofdlijnen van het plan hebben een andere intensiteit in kleur dan de omgeving. Het deel van de HOV lijn tot
aan de plas heeft een overwegend lichte kleur, waarbij de bebouwing direct langs de plasrand een donkere
kleurstelling heeft. Het deel tussen HOV baan en kanaal heeft een overwegend donkere kleurstelling, waarbij de
bebouwing langs de HOV baan, de esplanade, het kanaal en rondom de hoven een lichte kleurstelling heeft.
Gekozen is voor natuurlijke materialen. Ze worden toegepast in hun natuurlijke verschijningsvorm en textuur,
met behoud van eigen kleur. Lichtgrijs, wit, terracotta en mangaan zijn veel toegepaste kleuren.

Langs de plas, de esplanade, bij het kanaal en de HOV en ook rondom de hoven is een platte dakafwerking
voorgeschreven. Voor het grootste deel van het plangebied geldt een kap met een helling van 20 tot 30 graden.
Voor het hele gebied wordt een overstek van minstens 1 meter rondom voorgeschreven. De woningen hebben
geen blinde kopgevels. In de kopgevels zit de entree van de woning, of anders bestaat tenminste 20% van de
kopgevel uit glas. De hoeken van bouwblokken worden gemarkeerd door een aparte archtitectuur en kunnen
andere huishoudens dan het gezin herbergen . De architect heeft de mogelijkheid om erkers (max I ,20 meter) en
luifels aan gevels toe te voegen . Bergingen mogen niet los van de voorgevel liggen.
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Overgang privé openbaar
Bebouwing in de rooilijn (direct aan de straat)
is te vinden in de hoofdstructuur, dat wil
zeggen, langs de plas, de esplanade en bij het
kanaal.

De HOV

baan

en

de

langzaam

verkeersroute hebben aan één zijde bebouwing
in de rooilijn. De woonstraten hebben een
richting loodrecht op de HOV baan. Een raster
van

stegen

en

woonpaden

geleden

de

woonstraten. Bij de woonpaden zijn de meeste
voorkanten van de woningen naar elkaar toe

Figuur 8: Woonpaden en parkeren aan de achterzijde

gekeerd om een bepaald straatbeeld te krijgen. Ze zijn autovrij, terwijl de parkeerplaatsen in een brede
afgesloten steeg (semi-openbaar) aan de achterkanten van de woningen liggen (zie figuur 8). Soms liggen de
voorkanten direct aan de woonstraten. In dat geval zijn er vaak geen achterpaden. Aan de achterkanten van de
bebouwing langs de HOVen langs de ontsluitingsweg bij het kanaalliggen twee lange achterpaden. Ook zijn er
nog enkele kleine. De achterpaden worden onderbroken met een hek of afgesloten voor niet-bewoners.
Om de overgang van de beslotenheid van privé ruimte naar de openheid van de openbare ruimte te markeren
worden in het hele plangebied consequent muren en hagen als erfafscheidingen voorgeschreven. De muren
worden gebruikt als architectonisch middel om samenhang te creëren. Langs openbare hoven wordt een muur
van I verdiepingshoogte (2,70 meter) voorgeschreven. Dit is omdat het esthetisch mooier wordt geacht de muur
boven een deur door te laten lopen. Langs de HOV baan, de Iangzaamverkeersroute, de buurtstraten evenwijdig
aan de HOV baan en in de kanaalzone, waar de achtertuinen aan het openbaar gebied grenzen, wordt een muur
van minimaal 2,10 meter voorgeschreven. Op bepaalde plaatsen komen poorten en openingen in de muren. De
meeste voortuinen hebben een diepte van 4,5 meter, terwijl sommigen slechts een diepte van I meter hebben.
Langs de voortuinen van woonstraten komen muren van 0,5 meter of groenblijvende hagen van 60 á 70
centimeter.
Inrichting openbare ruimte; bossfeer
Naast het gebruikelijke groen in wijken heeft Meerhoven en zo ook Meerhoven-noord 'wonen in een bossfeer'
als leidend thema. Naast verspringende boombeplanting als beeldbepalend element, heeft Meerhoven-noord een
overwegend laagbouw-milieu met smalle wegen, minimale verharding en een minimaal mogelijke ruimte voor
openbaar parkeren om dit beeld te verwezenlijken. Parkeren zal in de straat en op eigen terrein plaatsvinden. De
parkeernorm is I ,25 parkeerplaats per woning in de gesubsidieerde sector en I ,5 in de vrije sector. Indien een
parkeerplaats op eigen erf wordt gerealiseerd, zullen respectievelijk 0,25 of 0,5 parkeerplaatsen gerealiseerd
worden voor bezoekers. Parkeren in de straat zal haaks en slechts aan één zijde gebeuren om het straatbeeld niet
door de auto te laten bepalen. Om de bossfeer in de hele wijk door te voeren is gezocht naar ruimte om bomen te
kunnen plaatsen. In de parkeerstroken zullen de geparkeerde auto's met bomen afgewisseld worden. Overal in de
wijk zullen de bomen in wild verband geplaatst worden, behalve in het centrumgebied en aan de esplanade; hier
staan ze formeel in een strak raster (Gemeente Eindhoven, I998).
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In het gebied zijn drie pleinen gepland; twee groene pleinen binnen de hoven en één stedelijk plein in het
centrum. Op de pleinen binnen de hoven zijn trapveldjes gereserveerd. Op het kruispunt tussen de HOV lijn en
de langzaam verkeersroute is een open groene ruimte gelegen voor buurtvoorzieningen; twee warmte
krachtcentrales en speelvoorzieningen. Het gaat om zowel plekjes/speeltuintjes voor kleine kinderen als
trapveldjes en eventueel ontmoetingsplaatsen voor jongeren. Het idee is om de gebouwen van de warmte
krachtcentrales hiervoor te gebruiken. Een hangplek voor jongeren is gesitueerd aan het eind van de groene zone
bij de plas. De esplanade is gepland als cultureel gebied. Hier is ruimte gereserveerd voor kunst, maar ook voor
bijvoorbeeld een skatebaan voor jongeren.

2.2.2 Deelgebieden
De uitwerking van het plan wordt verder beschreven in deelgebieden. Deze zijn overeenkomstig de
hoofdstructuren in de wijk en openbare ruimte: de ecozone, de kanaalzone, de esplanade, de plasrand, de HOV
lijn, de langzaam verkeerszone, de hoven en het centrum.

Deelgebied: Ecozone
De ecozone vormt de buffer tussen het noordelijk woongebied en het bedrijventerrein. Het heeft tevens een
functie in het watemetwerk, als infiltratievoorziening, in het ecologische netwerk, gevormd door open droog bos
en in het recreatief netwerk met een langzaamverkeersroute. Het woongebied bestaat uit vrije kavels . De
woningen liggen met de voortuin naar de buitenkant toe . De woningzijde wordt dicht beplant met eik en berk,
zodat een donkere zone ontstaat met weinig onderbegroeiing. De zijde van het bedrijventerrein is opener van
structuur met meer onderbeplanting. Zo kijken de woningen uit op groengebied in plaats van bedrijventerrein.
De HOV, rondweg en langzaam verkeer doorsnijden de zone.

Deelgebied: Kanaalzone
Bij het kanaal bevindt zich een ontsluitingweg van Meerhoven-noord. Tussen de ontsluitingsweg en het kanaal
liggen ommuurde kavels, welke aan de kanaalzijde ontsloten worden. Deze kavels zijn voor de duurdere
woningen, omdat zij door de ontsluitingsweg redelijk afgescheiden liggen van de rest van het woongebied. Aan
de andere zijde van de ontsluitingsweg ligt gestapelde bebouwing van vier lagen in de rooilijn (zie figuur 9).

Figuur 9: Profiel kanaalzone
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Deelgebied: Esplanade
De esplanade strekt zich uit van het centrum aan de plas naar het Beatrixkanaal. Het gebied wordt gekenmerkt
door grote leegte met lijnvormige beplanting. Een aantal bijzondere bestaande gebouwen blijft behouden. In één
daarvan komt een informatiecentrum voor bewoners. De hoofdontsluitingsweg loopt parallel aan de esplandade
en de HOV kruist deze. Over de esplanade loopt een non-stop fietsroute . Aan het gebied worden tevens een
aantal voorzieningen gekoppeld als culturele- en sportvoorzieningen.

Deelgebied: Plasrand
Langs de plasrand loopt een recreatieve route voor langzaam verkeer. Deze route is gebed in een smal
zandstrand beginnend bij het centrum en eindigend in een groter recreatiegebied in de noordwesthoek van de
plas. Naast het zandstrand loopt een hoofdontsluiting van Meerhoven-noord en daarnaast liggen woningen van
vier lagen en appartementen in een groen veld. Tussen de woningen en de lager gelegen weg en fietsroute ligt
een hoogteverschil van I .20 meter. Vanaf de woningen kijkt men, tussen de bomen door, uit op de waterplas.

Deelgebied: HOV lün
Door de HOV lijn is Meerhoven-noord opgedeeld in een hoger en een lager gelegen deel met een verspringing
van het maaiveldpeil van I meter. Het hogere deelligt aan de kant van het kanaal, waar een bebouwingswand in
de rooilijn van 3 lagen dit hoogteverschil beaccentueert. Het lagere deel ligt aan de plaszijde. Aan weerszijden
van de HOV worden bomen in wild verband geplaatst, zodat de HOV een groene tunnel vormt.

Deelgebied: Langzaam verkeerszone
De langzaam verkeerszone tussen kanaal en plas biedt ter hoogte van de kruising met de HOV lijn een groene
ruimte . Deze ruimte leent zich voor de situering van buurtgerichte voorzieningen als bijvoorbeeld
speelvoorzieningen. Het gebied wordt gekenmerkt door een open structuur van bomen met strakke begrenzingen
van muren van een verdiepingshoogte voor de afscheiding van openbaar en privé. Alle bebouwing ligt met de
zijgevel en tuinmuur naar het gebied toe.

Deelgebied: Hoven
In het gebied tussen de HOV lijn en het kanaal zijn twee hoven met daarbinnen groene pleinen gepland. Hier is
ruimte voor afvalverzameling en sport en spel. Aan de randen worden bomen geplaatst en in het midden blijft
een vrije ruimte over. De bebouwing rondom de hoven ligt in de rooilijn met specifieke hoekoplossingen. Het
parkeren voor bewoners vindt plaats op eigen terrein, voor bezoekers in de openbare ruimte.

Deelgebied: Centrum
In het wijkcentrum ligt een plein aan het water. Aan dit plein ligt gestapelde bebouwing van vijf lagen met op de
begane grond voorzieningen. Daarnaast ligt een woontoren van vijftien lagen. Tussen de toren en het plein ligt
een concentratie van infrastructuurlijnen; de HOV met halte, de hoofdontsluiting voor autoverkeer en een
doorgaande langzaam verkeersroute. Het wordt een stenig plein waar verkeersbanen doorheen snijden, maar
waar de voetganger wel de prioriteit heeft. Een lager gelegen deel van het plein, aan het water, zal in hout
worden uitgevoerd.
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2.3 Het VINEX beleid
Om de achtergronden van de plannen voor Meerhoven wat beter te begrijpen is de rest van dit hoofdstuk aan het
VINEX beleid gewijd. De aanleiding van het VINEX beleid is een dreigend toekomstig ruimteprobleem in
Nederland, met de bedoeling de ruimtelijke ordening in een gewenste vorm te gieten. Economische
ontwikkeling, bevolkingsgroei, toename van de mobiliteit, milieu en nog vele andere factoren strijden om de
schaarse grond in ons land. Het VINEX beleid vormt een integraal beleid waarin al deze gebieden meegenomen
en afgewogen worden . Het beleid van vóór de VINEX was een beleid van gebundelde deconcentratie wat tot
uitdrukking kwam in de bouw van satellietsteden, waarbij stadsdelen ruimtelijk van de stad gescheiden werden.
Dit hield extensief ruimtegebruik, het scheiden van functies en een geloof in de maakbaarheid van de gebouwde
omgeving in. Dit leverde een starre, moeilijk aanpasbare omgeving op. In het VINEX beleid wordt getracht een
omslag te maken van starheid naar flexibiliteit. Bovendien veroorzaakten satellietsteden een verhoogde
automobiliteit, aantasting van het stedelijk draagvlak en leegloop van kapitaalkrachtigen uit de stad. Ook deze
negatieve ontwikkelingen moeten in het toekomstige beleid worden tegengegaan .

2.3.1 Kernpunten van het beleid
Om de negatieve ontwikkelingen tegen te gaan en flexibiliteit te bereiken, hanteert de overheid een
globaalplanning, die alleen de algemene ontwikkelingslijn voor de ruimelijke ordening aangeeft. De definitieve
invulling en detaillering wordt overgelaten aan de organisatiestructuren op regionaal niveau, zoals de gemeente
en de marktpartijen. De aandacht voor dit proces is het eerste kernpunt van het beleid. De globaalplanning houdt
verder nog de volgende kernpunten in:
1. samenhang tussen wonen, werken, recreëren en voorzieningen versus functiescheiding
2. hoogwaardige inrichting van locaties en gebouwen versus matige kwaliteit van de afgelopen decennia
3. duurzaamheid versus blauwdrukplanning en matige kwaliteit (VROM, 1994 ).

Ad 1.

Voor een goede samenhang tussen stedelijke functies is gekozen voor de ontwikkeling van gebieden in

en nabij stedelijke zones. Dit heeft als voordeel dat landelijke gebieden behouden kunnen blijven ondanks de
verstedelijkingsdruk. Volgens de Raad voor de Volkhuisvesting is de kern van het VINEX beleid:

... het positioneren van nieuwbouw in en bij bestaand stedelijk gebied, ter terugdringing van het woningtekort en
terugdringen van mobiliteit. Het bouwbeleid voor landelijke regio's is restrictief (RA VO, 1994 p.2).
Een aantal redenen voor de menging van functies en en concentratie van nieuwbouw in stedelijke gebieden zijn
het terugdringen van de mobiliteit, het ontstaan van stedelijk draagvlak en het tegengaan van Jeegloop van de
stad. Voor het terugdringen van de mobiliteit wordt het fiets- en openbaarvervoergebruik gestimuleerd. Voor
een kwaliteitssprong van het openbaar vervoer is draagvlak nodig, die alleen bereikt kan worden door een
concentratie van mensen in stedelijke gebieden. In de VINEX is dan ook een strict locatiebeleid geïntroduceerd
voor bedrijven, voorzieningen en de nieuwbouw van woningen . De bedrijven en voorzieningen worden dichtbij
de woningen geplaatst, zodat het woon-werkverkeer teruggedrongen kan worden. Tevens moeten bedrijven en
voorzieningen goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer. Voor het tegengaan van Jeegloop van de stad is het
van belang de zogenaamde doorstromers en scheefwoners (degenen die te goedkoop wonen) te interesseren voor
een verhuizing naar VINEX locaties in de stad. Om goedkopere bestaande huurwoningen vrij te maken voor
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lagere inkomensgroepen is strategische nieuwbouw in de marktsector noodzakelijk en moet een goede
prijskwaliteit-verhouding geboden worden.
Ad 2.

Bij de hoogwaardige inrichting van locaties en gebouwen spelen de volgende begrippen een rol:

mobiliteit, dichtheid, ruimtegebruik, menging van functies, flexibiliteit, duurzaamheid, identiteit en expressie
(VROM, 1996). Het begrip mobiliteit houdt in dat de bereikbaarheid van hoogwaardig ingerichte locaties goed
moet zijn. Dit houdt in dat naast een hoogwaardig openbaar vervoer en een goede fietspadenstructuur ook de
bereikbaarheid per auto goed geregeld moet zijn. Een hoge dichtheid houdt minder ruimtegebruik en een groter
stedelijk draagvlak in. Daarom stelt het VINEX beleid de eis van een gemiddelde woningdichtheid van 30
woningen per hectare. Bouwen in hoge dichtheden stelt hoge eisen aan de omgeving: aan parkeren, nabijheid
van groen en water, bereikbaarheid van hoogwaardig openbaar vervoer en centrumvoorzieningen (VROM, 1996
p.9-11 ). Identiteit en expressie zijn belangrijk voor de aantrekkingskracht van een gebied. Vanaf het begin van
de ontwikkeling van een locatie moet gezorgd worden voor een goede naam, omdat het zeer moeilijk is een
eenmaal gevestigd imago te veranderen, en met een slecht begin zal verdere ontwikkeling van een locatie
bemoeilijkt worden.
Ad 3.

In plaats van een blauwdrukplanning voor VINEX locaties moet elke aangewezen locatie een antwoord

geven op de regionale problematiek. In dit kader is een verregaande samenwerking met marktpartijen
noodzakelijk. Het beleid geeft een richtlijn voor de verdeling van woningen: 30% sociale woningbouw en 70%
woningen in de marktsector. De duurzaamheid van de stedelijke omgeving wordt voor een belangrijk deel
bepaald door de flexibiliteit en duurzaam bouwen. Flexibiliteit houdt in dat het plan ruimte toelaat om op
toekomstige ontwikkelingen te kunnen inspelen. De kwaliteit van flexibele en duurzame aspecten van een
gebied moet hoog genoeg zijn om voldoende waarde te behouden in de toekomst.

2.3.2 Eisen in het kort

Kort samengevat krijgen de locaties de volgende opgaven mee:
•

er moet in bestaand stedelijk gebied minimaal 50% in de marktsector gebouwd worden, m nieuwe
uitleggebieden is dit aantal 70%;

•

er moet gebouwd worden in hoge dichtheden: woningen zullen in een dichtheid van 30 won/ha moeten
verschijnen;

•

op VINEX locaties moet een 'hoogwaardig openbaar vervoer' lijn aangelegd worden, om automobiliteit terug
te dringen en bereikbaarheid zonder auto te garanderen;

•

het tot stand brengen van kwaliteit op VINEX locaties, voomarnelijk ten aanzien van duurzaamheid en
flexibiliteit.
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In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen sociale veiligheid en de gebouwde omgeving duidelijk gemaakt zoals
deze in de literatuur beschreven is. Eerst wordt een overzicht gegeven van wat de voornaamste auteurs in de
loop der jaren over dit onderwerp geschreven hebben. Vervolgens wordt het begrip sociale veiligheid nader
gedefinieerd en opgesplitst in objectieve en subjectieve sociale veiligheid. Bij de objectieve sociale veiligheid
wordt het probleem benaderd vanuit de invalshoek van de dader. In deze paragraaf wordt een opsomming
gegeven van de verschillende vormen van criminaliteit. Subjectieve sociale veiligheid bekijkt het probleem
vanuit de invalshoek van het slachtoffer. Aan de hand van een model worden de factoren waaruit
onveiligheidsgevoelens kunnen ontstaan beschreven. In het volgende hoofdstuk wordt deze literatuurstudie
gebruikt om een inventarisatie te geven van de factoren die van invloed zijn op sociale veiligheid en zo tot een
conceptueel model te komen.

3.1 Geschiedenis
De studie van de relatie tussen ruimtelijke omgevingskenmerken en sociale veiligheid is nog betrekkelijk jong.
Deze studie kwam op gang toen de criminologie als wetenschap werd gecombineerd met andere sociaal
wetenschappelijke disciplines.
Vanuit de sociologie richtte de zogenaamde Amerikaanse 'Chicagoschool' vanaf de jaren twintig de aandacht
op het feit dat criminaliteit op bepaalde plaatsen in een stad (sloppenwijken) geconcentreerd was en legde de
nadruk op de belevingswereld van de daders van criminaliteit (Van Soomeren, 1987). De veronderstelling was
namelijk dat jongeren binnen de buurt het criminele vak leerden en dat op die manier een criminele
buurt(sub)cultuur ontstond waardoor een eenmaal crimineel geworden buurt telkens weer nieuwe generaties
criminelen afleverde.

Pas in de jaren zestig kwam Jane Jacobs met een andere kijk door zich te richten op de ruimtelijke kenmerken
van de direct omliggende omgeving in plaats van op de dader (Van Soomeren, 1987). Hierbij richtte zij als
eerste de aandacht op het niveau van de straat. Volgens Jacobs moet een veilige omgeving aan drie voorwaarden
voldoen . Ten eerste moet een duidelijk onderscheid tussen publiek en privé-terrein bestaan. Ten tweede moeten
de zogenaamde 'ogen' op de straat gericht zijn, dat wil zeggen gebouwen moeten op de straat georiënteerd zijn
en niet met een blinde muur naar de straat staan. Ten derde dient 'informele controle' aanwezig te zijn hetgeen
kan ontstaan wanneer zo veel mogelijk mensen op straat zijn, zodat het voor omwonenden interessanter wordt
om naar de straat te kijken. Om mensen op straat te krijgen die op natuurlijke wijze in de gaten houden wat er
gebeurt stelt zij dat functie-menging en differentiatie geboden is. Dat wil zeggen dat zo veel mogelijk openbare
of semi-openbare voorzieningen als winkels en horecagelegenheden aanwezig moeten zijn en dat een buurt uit
zowel oude als jonge, rijke en arme bewoners opgebouwd moet zijn. Uit later Nederlands onderzoek blijkt
echter dat straten met veel voorzieningen als winkels en horecagelegenheden juist niet veilig zijn. Of
functiemenging nu wel of niet een positieve werking heeft op sociale veiligheid is dus niet in algemene zin te
zeggen. Zij is afhankelijk van de schaal waarover men het heeft, om welke functies het gaat en van welke
menging sprake is. Sommige functies zijn door hun aard en/of schaal moeilijk te integreren met woonbebouwing
(industrie, sportterreinen) en zouden juist een negatieve werking op sociale veiligheid kunnen hebben . Het aantal
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woningen/bewoners zal in een ' evenredige ' verhouding moeten staan tot de grootte en de schaal van de nietwonen functies en het aantal niet-bewoners (gebruikers) van een bepaald gebied. Een ander probleem is de vraag
of mensen, wanneer ze bepaald crimineel gedrag signaleren, er ook iets aan doen. Het is niet reëel om aan te
nemen dat wanneer aan de voorwaarden voor informele controle voldaan is, deze ook vanzelf op gang zal
komen .

Begin jaren zeventig presenteerde Oscar Newman de Defensible Space theorie, waarmee hij de belangrijkste
auteur en onderzoeker op dit terrein is geworden (Van Soomeren, 1987). De centrale begrippen in zijn theorie
zijn territorialiteit en zichtbaarheid. Territorialiteit is het gevoel van bewoners dat een bepaald gebied 'van hun'
is. Door het gebruik van echte of symbolische barrières kan een bepaalde woonomgeving opgedeeld worden in
voor de bewoners beheersbare zones waarmee ze zich kunnen identificeren, waardoor de bewoners ten opzichte
van die zones een houding aannemen van ' dat is mijn gebied' . De overgang tussen privé (sterk beheersbaar)
naar openbaar (slecht beheersbaar) gebied staat hierbij centraal. Wanneer bewoners enige zeggenschap hebben
over dat gebied wordt het 'territorium' gevoel bevorderd. Door territorialiteit zullen bewoners controle (toezicht)
uitoefenen, wat de sociale veiligheid bevordert. Met zichtbaarheid wordt het feit dat controle alleen mogelijk is
als de betreffende gebieden zichtbaar zijn bedoeld. Er moeten mogelijkheden zijn voor de bewoners om te
kunnen zien wat er in hun omgeving gebeurt. Dit is een voorwaarde voor territorialiteit. Het idee is dat
criminaliteit door territorialiteit en zichtbaarheid te beïnvloeden is en dat deze factoren door ingrepen in de
gebouwde omgeving te manipuleren zijn. De kritiek op deze theorie is dat sociale en demografische factoren
verwaarloosd worden en zo het verband tussen de fysieke omgeving en criminaliteit overschat wordt. Later
verfijnt Newman zijn theorie en legt meer nadruk op de sociale interactie tussen bewoners en de subjectieve
ervaring van controleerbaarheid van ruimtes (de Community of Interest theorie). Hij pleit voor het creëren van
qua leefstijl (leeftijd, gezinsfase, vrijetijdsgedrag e.d.) homogene woonomgevingen waardoor de contactfunctie
van tussenliggende gebieden beter tot zijn recht kan komen omdat men makkelijker contact legt met mensen met
eenzelfde achtergrond en belevingswereld. Deze mensen zouden het beste in straten of blokken bij elkaar
kunnen wonen en zouden dan de omgeving rond de woningen gaan gebruiken en daar toezicht op houden . Nu is
het maar de vraag of het beleidsmatig mogelijk is homogene gemeenschappen te creëren en vervolgens te
behouden . Men kan bijvoorbeeld moeilijk de ouders van wie de kinderen het huis verlaten hebben, dwingen te
verhuizen. Verder lijkt het idee van homogene woonomgevingen positief te werken voor territorialiteit en de
controleerbaarheid van de omgeving, maar voor de subjectieve beleving van sociale veiligheid (zie paragraaf
3.2.2) kan het zo zijn dat wijkbewoners van andere buurten zich juist niet veilig voelen wanneer ze door die
buurt of straat moeten. Dit kan gebeuren wanneer territorialiteit verder gaat dan controle en een gebiedje
zodanig door echte of symbolische barrières afgezet wordt, bijvoorbeeld door prikkeldraad of een groep
angstaanjagende personen, dat anderen het gebied juist als onveilig ervaren en zullen vermijden. Hierbij zijn
sociale en demografische factoren van belang, maar ook bepaalde ruimtelijke patronen kunnen hierbij van
invloed zijn. Wanneer er bijvoorbeeld geen doorgaand verkeer is en er maar één ontsluitingsweg voor een
gebiedje is, kan de toegang tot dit gebiedje gemakkelijk (symbolisch) afgesloten worden. Daarnaast is het niet
zeker ofNewman's ideeën zonder meer gebruikt kunnen worden in de Nederlandse situatie. Newman deed zijn
onderzoek in public housing complexen in Amerika, van een type dat in Nederland zelden voorkomt. Ook komt
criminaliteit in Nederland sowieso al minder voor en waarschijnlijk zelfs op heel andere plekken (meer buiten
dan in gebouwen) (Van Soomeren, 1987).
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Nederlandse belangstelling voor sociale veiligheid in relatie tot de gebouwde omgeving is van relatief recente
datum. Onderzoek komt in de late jaren zeventig op gang en in de politiek wordt in 1983 de Commissie Kleine
Criminaliteit (Commissie Roethof) ingesteld. In 1985 verschijnt het Beleidsplan Samenleving en Kleine
Criminaliteit waarin ruimtelijke maatregelen ter bevordering van de openbare veiligheid officieel tot
overheidsbeleid worden verklaard. Voordat tot beleid en maatregelen overgegaan kan worden, is een duidelijke
definiëring noodzakelijk van wat onder sociale veiligheid verstaan wordt. Dit wordt in de volgende paragraaf
beschreven.

3.2 Definitie sociale veiligheid
In de literatuur wordt sociale veiligheid vaak gedefinieerd als de mate waarin mensen vrij van dreiging van de
gebouwde omgeving gebruik kunnen maken (Hajonides e.a., 1987; van der Hoek, I 994). In deze definitie wordt
niet duidelijk wat precies bedoeld wordt met dreiging. Van derVoordten van Wegen (199I) splitsen het begrip
sociale veiligheid op zodat dreiging tweeledig wordt. Enerzijds kan een omgeving onveilig zijn omdat er
daadwerkelijk veel criminaliteit plaatsvindt, dit is de 'objectieve' component. Anderzijds kan een omgeving als
onveilig ervaren worden wanneer men bijvoorbeeld langs stille afgelegen plekken in het donker moet fietsen; de
subjectieve component. Hierbij hoeft niet persé veel criminaliteit plaats te vinden op die plekken. Andersom kan
het zo zijn dat een omgeving waar veel criminaliteit plaatsvindt niet als onveilig ervaren wordt. Zowel
daadwerkelijke criminaliteit als onveiligheidsgevoelens verbeteren de kwaliteit van de omgeving niet en zullen
dus aangepakt moeten worden. De preventie van criminaliteit en het aanpakken van onveiligheidsgevoelens
hebben ieder hun eigen benadering en zullen in het hiernavolgende stuk afzonderlijk behandeld worden .

3.2.1 Objectieve sociale veiligheid
De objectieve sociale veiligheid houdt verband met de daadwerkelijke criminaliteit. Deze is in Nederland sinds
1960 bijna vertienvoudigd. Een van de maatschappelijke factoren die volgens de commissie Roethof (1984)
verantwoordelijk lijkt voor deze groei is het wegvallen van de informele sociale controle, welke onder andere
samen zou hangen met de verstedelijking. Criminaliteit is op dit moment vooral in de grote steden veel hoger
dan op het platteland (Rijksplanologische Dienst, I 985).

Van Dijk, Van Soameren en Walop (1984) benaderen de sociale veiligheid vanuit de invalshoek van de dader.
Zij stellen dat aan vier voorwaarden voldaan moet worden wil een bepaalde vorm van criminaliteit plaatsvinden
(zie figuur 10). Een potentiële dader moet aanwezig zijn, die dader moet een motief hebben, geen interne en
externe drempels mogen aanwezig zijn om tot de daad over te gaan en tenslotte moet de mogelijkheid bestaan
hem uit te voeren. De interne drempels zijn de maatschappelijke norm dat het vernielen van andermans spullen
'niet hoort' en de betrokkenheid bij het object. Een externe drempel is de angst om gezien, herkenden/of gepakt
te worden, bijvoorbeeld door een toevallig langslopende agent. (In)formele controle speelt hierbij een grote rol.
De voorwaarde ' mogelijkheid' in de figuur heeft betrekking op de gebouwde omgeving. Het kan bijvoorbeeld
zo zijn dat het de inbreker niet lukt om een slot te forceren . Dit hangt samen met de toegankelijkheid van een
gebied.
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Figuur 10: Voorwaarden voor criminaliteitsvormen
Er zijn verschillende soorten daders. Zo kan men bijvoorbeeld professionele en gelegenheidsdaders
onderscheiden. Een eenduidige indeling naar soorten daders is in de literatuur niet aanwezig. Het soort dader
hangt samen met het soort motief, het soort delict en de soort locatie van het delict. De Rijksplanologische
Dienst ( 1985) onderscheidt als ruimtelijk relevante vormen van criminaliteit vandalisme, inbraak, sexueel
geweld, geweld (en beroving), zakkenrollerij en fietsendiefstal. In de navolgende opsomming worden de
verschillende vormen kort beschreven waarbij ook de daders, hun motieven en locaties aan de orde komen .
Hierbij moet nog opgemerkt worden dat lang niet alle delicten aangegeven worden bij de politie, waardoor de
aantallen en spreiding van delicten in werkelijkheid anders kunnen zijn. Tevens is het zo dat slechts een beperkt
aantal delicten wordt opgelost en de hieruit verkregen kennis over daders een vertekend beeld kan opleveren.

•

Vandalisme is het opzettelijk en wederrechtelijk vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van objecten,
zonder dat dit de vernieler materieel voordeel oplevert (de Savornin Lohman en van Soomeren, 1986). Uit
onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de daders in de leeftijdsgroep van 8 tot 18 jaar valt. Naarmate de
leeftijd hoger ligt worden de vernielingen ook ernstiger. Over het algemeen worden zes typen motieven
onderscheiden : vandalisme als spel, uit prestige (bijvoorbeeld grafitti), uit verveling, uit wraak, uit hebzucht
en tactisch vandalisme (nodig voor een ander doel) . Ook valt er nog een onderscheid te maken tussen
vernieling aan privé-bezit zoals auto's, fietsen en eigen woningen en vernieling aan (semi-)openbaar bezit
zoals scholen, openbaar vervoer en telefooncellen.

Over de locatie van vandalisme valt in grote lijnen te zeggen dat hoe meer verstedelijkt een gemeente is, des
te meer vandalisme aan openbaar eigendom en aan privé-bezit zich voordoet. Op het niveau van de stad
blijkt in het stadscentrum veel en in stille gebieden (groengebieden, industrieterreinen) relatief weinig
vandalisme voor te komen. In woongebieden hangt de hoeveelheid samen met het percentage jongeren dat
daar woonachtig is. Ook de controleerbaarheid van de omgeving, het aantal speelvoorzieningen en de
bebouwingsdichtheid lijken hierbij van belang (de Savornin Lohman en van Soomeren, 1986). Afhankelijk
van stedebouwkundige aspecten als bebouwingsdichtheid, lay-out en bebouwingshoogte en -type,
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bouwkundige aspecten als erkers, bergingen en dergelijke en omgevingspsychologische aspecten als privacy
variëren de controlemogelijkheden. Bij een hoge bebouwingsdichtheid zijn de speelmogelijkheden beperkt
en zullen bij beperkte controlemogelijkheden vernielingen zich concentreren op plaatsen die niet als
speelplek bedoeld zijn, maar die wel als zodanig worden gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld scholen. Bij een lage
bebouwingsdichtheid

is

er

voor jongeren

relatief veel

(speel)ruimte

in

de

buurt.

Zijn

de

controlemogelijkheden van bewoners beperkt, dan neemt de kans op veel vernielingen (gespreid over de
hele buurt) en op zware vernielingen (veel oncontroleerbare plekken) toe.

•

Inbraak wordt gedefinieerd als diefstal door middel van braak of insluiping/inklimming van woonhuizen (de
Savornin Lohman en van Soomeren, 1986). In dit geval worden ook andere gebouwen dan woonhuizen in de
definitie opgenomen. Daders van inbraken zijn er in alle soorten, van jong tot oud, ervaren en onervaren, zij
die regelmatig inbreken en zij die dit maar één keer doen. Toch valt er wel iets te zeggen over de kenmerken
van daders. De Savornin Lohman en van Soameren geven hier een overzicht van (zie tabel 1). Voor de wat
oudere daders (18+) is het motief veelal het verbeteren van de financiële positie. Voor daders onder de
achttien jaar spelen veel verschillende motieven een rol. Voor de jongere daders (<25) is de toegankelijkheid
de belangrijkste factor om wel of niet tot de daad over te gaan terwijl voor daders boven de 25 de buit de
belangrijkste factor is. Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de inbraken 's
avonds en 's nachts gepleegd worden en dat woningen bij voorkeur via de achterzijde benaderd worden. De
buurten die het meeste risico lopen zijn het stadscentrum, saneringswijken en problematische sociale
woningbouw en welvarende buurten. Binnen de buurten blijkt uit het onderzoek van Brantingham (1975),
zoals dat beschreven is in Van derVoordten Van Wegen (1990), dat de grenzen van (homogene) buurten
ruimtelijk gezien aantrekkelijker zijn voor inbrekers dan de binnengebieden. De rand van een woonbuurt is
anoniemer, de kans op herkenning door bewoners is kleiner en de vluchtmogelijkheden zijn groot. Dit
principe wordt het 'randeffect' genoemd. Op een lager niveau lijken bouwtype, ligging (vluchtroutes) en het
aantal aantrekkelijke inbraakalternatieven van invloed te zijn op de inbraakgevoeligheid. Uit de Sheffield
studies van Baldwin en Bottoms (1976), zoals beschreven in Van derVoordten Van Wegen (1990), blijkt
inbraak samen gaat met de huurwaarde of verkoopwaarde van de woning. Woningen met de hoogste waarde
blijken het meest kwetsbaar. Tenslotte is het zo dat er bij inbrekers sprake is van 'bounded rationality'
(beperkte rationaliteit) wat betekent dat ze meestal niet alle relevante risicofactoren meenemen, maar ook
beïnvloed worden door irrationele factoren als stemmingen en bijgeloof et cetera. Dit heeft een beperkte
voorspelbaarheid tot gevolg.

planning
motieven
operatieterrein
instrumentarium
doelkeuze

< 18jaar

18-25 jaar

25+ jaar

minimaal
1
gemengd
eigen buurt
geen of beperkt
toegankelijkheid
pakkans
buit

routineus
financieel
gemengd
beperkt
toegankelijkheid
pakkans
buit

zeer zorgvuldig
financieel
buiten de buurt
uitgebreid
buit
pakkans
toegankelijkheid

Tabel 1: Daderkenmerken inbraak

1

Naast financiële motieven spelen ook de hang naar spanning, de behoefte om aandacht te trekken, indruk op vriendjes te maken, etc. een

rol.
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•

Sexueel geweld wordt door Hajonides e.a. (1987) opgesplitst in nafluiten (en naroepen), hinderlijk volgen,
lastig vallen (ongewenste toenadering), exhibitionisme, aanranding en verkrachting. Allen vallen onder het
motief 'bevredigen van de sexuele lusten' en slechts de laatste drie zijn strafbaar. Omdat over deze vormen
van criminaliteit nog altijd een taboe heerst, is slechts weinig bekend over de omvang en de ernst van
verschillende vormen van sexueel geweld. De vormen die in dit kader van belang zijn, dat wil zeggen, die
mogelijk preventabel zijn via de vormgeving en inrichting van de gebouwde omgeving, zijn de vormen van
sexueel geweld met onbekende daders in de openbare sfeer. Uit slachtofferenquetes blijkt dat ook mannen
soms slachtoffer worden, maar beduidend minder vaak dan vrouwen. De daders zijn veelal mannen met een
leeftijd van rond de 25 á 30 jaar. Bij aanranding gaat het vrijwel altijd om onbekende daders en vindt het
overgrote deel in de open lucht plaats. Haltes, groengebieden, prostitutiegebieden en bouwterreinen worden
over het algemeen als hoog-risicogebieden onderscheiden. Verkrachtingen spelen zich voor ongeveer een
kwart af in de open lucht, namelijk in parken, plantsoenen en straten. Het ontbreken van sociale controle
speelt hier een grote rol. Exhibitionisme concentreert zich in parken en straten, terwijl het openbaar vervoer
ook redelijk geliefd is. Ook de niet strafbare vormen van sexueel geweld spelen zich voornamelijk af in de
openbare sfeer. Straten en parken, maar ook de omgeving van café's en andere recreatieve gelegenheden
scoren hoog (de Savomin Lobman en van Soomeren, 1986).

•

Geweld (en beroving) wordt in deze context gedefinieerd als het daadwerkelijk plegen van of het dreigen
met fysiek geweld tegen personen op openbare of semi-openbare plaatsen (de Savornin Lobman en van
Soomeren, 1986). Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen vechtpartijen en beroving van mensen
met gebruikmaking van geweld. Alle andere vormen van geweld, zoals bijvoorbeeld gezinsgeweld vallen
hier buiten beschouwing. Vechtpartijen komen het meest voor onder jonge mannen, 's avonds, bij
uitgaansgelegenheden. Daders en slachtoffers zijn in deze categorie moeilijk te onderscheiden. Beroving met
geweld vindt plaats in een stil gedeelte nabij een druk gebied, waar verwacht kan worden dat mensen geld bij
zich hebben. De motieven zijn dus veelal instrumenteel (beroving) of persoonlijk (provocatie door het
slachtoffer). De gebouwde omgeving heeft slechts een beperkte invloed op dit 'gelegenheidsgeweld' van
vechtpartijen bij café's, maar bij beroving op stille plaatsen, zoals bijvoorbeeld een parkeerplaats bij het
centrum, zou men openbare ruimtes niet meer voor iedereen toegankelijk kunnen maken.

•

Zakkenrollerij en fietsendiefstal zijn kleine vormen van criminaliteit die desalniettemin zeer vaak
voorkomen. Zakkenrollen vindt plaats op plekken waar veel mensen zijn, daar waar de meeste kans op buit is
en waar men ongezien in de menigte kan verdwijnen . Uiteraard is het motief het verbeteren van de financiële
positie, al dan niet voor drugsgebruik. Fietsendieven zijn voor het meerendeel jonge mannen. Ze stelen om te
verkopen, voor eigen gebruik en voor joyriding. Fietsen worden zowel op drukke als op rustige plekken
gestolen. Over de relatie tussen de plekken en de motieven is weinig bekend. Wel lijkt het logisch dat op die
plaatsen veel fietsen gestolen worden waar jonge mannen vaak komen, bij voorzieningen als scholen, café's
en sportterreinen.

3.2.2 Subjectieve sociale veiligheid
De subjectieve sociale veiligheid gaat over onveiligheidsgevoelens en wordt derhalve bezien vanuit de
invalshoek van het (potentiële) slachtoffer. Van der Wurff (1992) gaat ervan uit dat het gevoel van onveiligheid
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een emotionele, angstige reactie op de omgeving zou zijn en definieert angst hierbij als 'het gelijktijdig ervaren
van een bedreiging en van het (waarschijnlijke) onvermogen die bedreiging het hoofd te bieden '. Als bronnen
waaruit onveiligheidsgevoelens kunnen ontstaan noemt hij vier factoren . Deze zijn in figuur 11 in een model
gevisualiseerd. De factoren zijn kwade intentie van de ander, machtsvergelijking (in de figuur opgedeeld in
eigen macht en macht van de ander), attractiviteit als slachtoffer (doelwit) en criminaliseerbaarheid van de
omgeving. Machtsvergelijking (eigen macht en macht van de ander) duidt op de algemene persoonlijke
inschatting van de mate waarin men een confrontatie winnend zal kunnen afsluiten . De kwade intentie wordt
omschreven als de mate waarin men in mensen in het algemeen of aan een bijzondere persoon of groep kwade
bedoelingen toeschrijft ten opzichte van zichzelf of de eigen bezittingen. De factor attractiviteit duidt op de mate
waarin men zichzelf en de eigen bezittingen ziet als een (aantrekkelijk) doelwit voor criminele of meer algemeen
schadelijke activiteiten. Tenslotte is de criminaliseerbaarheid van de omgeving de mate waarin een situatie zich
in de ogen van het mogelijke slachtoffer ' leent' voor misdadige activiteiten, in hoeverre de situatie misdaad
faciliterend is. Hierbij gaat het eerder om situaties dan puur ruimtelijke omgevingen. Een slecht verlicht fietspad
is bijvoorbeeld pas ' s avonds angstwekkend als men er zonder gezelschap over fietst.

Het gedeelte van de beleving van onveiligheid dat te maken heeft met ru imtelij!<e kenmerken van de omgeving
wordt bepaald door de factor criminaliseerbaarheid van de omgeving. De overige factoren hebben vooral te
maken met sociaal gerichte onveiligheidsgevoelens. De twee factoren boven het midden duiden op de persoon
zelf, de twee onder het midden op anderen. Het model beschrijft de persoonlijke ervaringswereld en de factoren
zijn subjectief van aard.

Figuur 11: Model onveiligheidsgevoelens in de woonomgeving
De Rijksplanologische Dienst (1985) geeft als factoren die de onveiligheidsgevoelens van mensen beïnvloeden
de overzichtelijkheid van de omgeving, de zichtbaarheid van de mensen zelf en het gevoel, greep op de situatie
te hebben. Deze laatste factor lijkt vergelijkbaar met Van der Wurffs machtsvergelijking. Dit is echter niet het
geval omdat het gevoel greep op de situatie te hebben, betrekking heeft op de omgeving in plaats van op andere
personen. Het gevoel, greep op de situatie te hebben valt dus onder criminaliseerbaarheid van de omgeving. Ook
de overzichtelijkheid van de omgeving en de zichtbaarheid van de mensen zelf vallen hieronder. Indien men
onderscheid maakt tussen de fysieke en de sociale omgeving, valt criminaliseerbaarheid onder de fysieke
omgeving en machtsvergelijking en kwade intentie onder de sociale omgeving. Hierbij wordt niet uitgesloten dat
de verschillende factoren invloed op elkaar zouden uitoefenen .
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Uit de literatuurstudie van hoofdstuk drie blijkt dat vele factoren van invloed kunnen zijn op sociale veiligheid.
Aan de hand van deze factoren kan worden beschreven hoe bepaalde ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke
kenmerken de sociale veiligheid beïnvloeden, in positieve of in negatieve zin. In onderstaande tabel 2 wordt een
overzicht van deze factoren gegeven aan de hand van de theoretische kaders uit de literatuurstudie. De volgorde
van het overzicht loopt van de meest voor de hand liggende en bekende factoren naar de minder bekende en wat
bredere begrippen.

factoren
aanwezigheid potentiële dader(s)
aanwezigheid potentieel doelwit (slachtoffer/object)
sociale controle
zichtbaarheid
overzichtelijkheid
toegankelijkheid
territorialiteit & betrokkenheid
attractiviteit van de omgeving

theoretisch kader
§3.2.1 Voorwaarden voor criminaliteitsvormen (Van
Dijk, VanSoomeren en Walop)
§3.2.2 Model onveiligheidsgevoelens (Van der Wurff)
§3.1 Sociale ogen (Jane Jacobs)
§3.1 Defensible Space (Newman) en Jane Jacobs
§3.2 .2 Onveiligheidsgevoelens (Rijksplanologische
Dienst)
§3.2.1 Voorwaarden voor criminaliteitsvormen (Van
Dijk, VanSoomeren en Walop)
§3.1 Defensible Space en Community of Interest
(Newman)
§3 .1 Jane Jacobs

Tabel 2: Factoren uit de literatuur

In paragraaf 4.1 worden de factoren afzonderlijk in subparagrafen behandeld. Per subparagraaf wordt de
betekenis van de factor uitgelegd en vervolgens een indeling gemaakt naar objectieve sociale veiligheid:
vandalisme, inbraak, sexueel geweld, geweld (en beroving), zakkenrollerij, en fietsendiefstal; en naar
subjectieve sociale veiligheid: de onveiligheidsbeleving (zie paragraaf 3.2). Per delict en onveiligheidsbeleving
wordt uiteengezet welke kenmerken hierop van invloed zijn en waarom . De factoren kunnen niet los van elkaar
gezien worden, maar moeten beschouwd worden als een samenhangend pakket van factoren dat van invloed is
op sociale veiligheid. Daarom is bij de verschillende factoren vaak een overlap van kenmerken . Per factor
worden de specifieke zaken uiteengezet, terwijl naar de overige wordt verwezen. Deze beschrijving van factoren
en bijbehorende kenmerken is in de bijlagen samengevat in tabellen . De werking van een kenmerk op een factor
kan strijdig zijn met de invloed van dit kenmerk op een andere factor. Wanneer een tegenstrijdigheid zich
voordoet, wordt dit bij de tabellen in de bijlagen beschreven. Na de beschrijving van de factoren volgt in
paragraaf 4.2 een uitleg over de onderlinge samenhang. Vervolgens wordt in paragraaf 4.3 het conceptueel
model beschreven, waar de factoren en gegroepeerde kenmerken onderdeel van zijn. Het volgende hoofdstuk
beschrijft hoe het conceptueel model in het verloop van het onderzoek wordt uitgewerkt en de daarbij gebruikte
methode.

2

Naast informatie uit de literatuurstudie is voor het opstellen van de lijst van factoren gebruik gemaakt van de checklist van Van der

Voord! en Van Wegen (1991), welke naar eigen inzicht is aangepast en aangevuld.
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4.1 Factoren
4.t.t Aanwezigheid potentiële dader(s)
Definitie
De eerste factor is de aanwezigheid van potentiële dader(s). Is er geen dader, dan kan ook geen delict
plaatsvinden. De aanwezigheid van potentiële dader(s) kan een delict tot gevolg hebben en heeft dus een
negatieve werking op objectieve sociale veiligheid. Ook voor de subjectieve beleving van veiligheid is deze
factor van belang. Als personen aanwezig zijn, die subjectief als potentiële daders worden beschouwd, voelt men
zich minder veilig.

Kenmerken
Wat betreft soc iaal-maatschappelijke en ruimtelijke kenmerken gaat het om wie potentiële daders zouden
kunnen zijn en waar potentiële daders verwacht kunnen worden. Uiteraard is factor twee, de aanwezigheid van
een potentieel doelwit, van invloed op de aanwezigheid van potentiële daders. Waar een doelwit is, kunnen
daders verwacht worden. Voor alle soorten delicten en onveiligheidsbeleving moet gekeken worden naar
aangrenzende gebieden en ontsluitingsroutes van de wijk, omdat potentiële daders daar mogelijk vandaan
kunnen komen. Dit heeft betrekking op de toegankelijkheid van de wijk en wordt in factor zes beschreven.

Uit onderzoek is gebleken dat vandalisme vooral door jongeren wordt gepleegd (zie paragraaf 3.2 .1). In een wijk
kan verwacht worden dat de jongeren zich ophouden rond voorzieningen als winkels, horeca, scholen,
sporthallen, jongerencentra en dergelij ke. De openingstijden van deze voorzieningen zijn van belang, omdat
sluitingstijd de tijd is om buiten bij de voorzieningen te blijven hangen. Daarom verdient de inrichting van de
openbare ruimte bij deze voorzieningen bijzondere aandacht. De mate van functiemenging tussen de
voorzieningen en wonen is hier van belang omdat een hoge mate van menging met wonen veel informele
controle (factor drie) mogelijk maakt. Weinig menging betekent in dit geval een concentratie van vandalismegevoelige plaatsen, waardoor formele controle (factor drie) beter mogelijk wordt gemaakt. Het is niet direct te
zeggen welke mate van functiemenging het meest gewenst is, maar over het algemeen verdient informele
controle de voorkeur boven formele omdat hiervoor extra tijd en middelen vrijgemaakt moeten worden. Wat
betreft verkeer en vervoer verdienen de toegangsroutes van en naar, de verbindingsroutes tussen de
voorzieningen, en haltes van openbaar vervoer bijzondere aandacht.

Een veel genoemde oorzaak van vandalisme is verveling (zie paragraaf 3.2.1). Om verveling tegen te gaan is het
in ieder geval belangrijk dat er voorzieningen zijn voor de (oudere) jeugd (bijvoorbeeld een soos). Indien in een
wijk nog maar weinig jeugd aanwezig is, is het met het oog op de toekomst toch belangrijk deze voorzieningen
al mee te nemen bij het ontwerp. De locatie hiervan mag geen overlast veroorzaken aan omwonenden en zou
bijvoorbeeld aan de rand van een wijk geplaatst kunnen worden en niet naast ouderenhuisvesting. Zo ' n
voorziening moet echter wel bereikbaar en aantrekkelijk zijn, zodat deze ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Ook
betrokkenheid speelt mee in de beslissing of men tot vandalisme overgaat, omdat men minder snel dingen
vernielt waar men zich betrokken bij voelt. Wanneer jongeren zich betrokken voelen bij een soos, zullen ze zich
er voor inzetten, gaan ze zich minder snel vervelen, en zullen ze minder snel de soos of andere dingen gaan
vernielen. Betrokkenheid wordt in factor zeven beschreven.
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Bij inbraken is de economische positie van de bewoners om twee redenen van belang. Als deze laag is, kunnen
bewoners gaan inbreken om de financiële positie te verbeteren en is de kans op aanwezigheid van potentiële
daders groter. Als de economische positie van bewoners hoog is, is de kans op slachtofferschap groter, omdat de
buit dan groter is. Dit heeft betrekking op de aantrekkelijkheid van het potentieel doelwit, factor twee, evenals
de pakkans en de toegankelijkheid (zie paragraaf 3.2.1). De pakkans wordt beschreven in factor drie, sociale
controle, en toegankelijkheid als factor zes. Ook betrokkenheid speelt mee in de beslissing of men in gaat
breken, omdat men minder snel inbreekt bij mensen die men goed kent of in voorzieningen waarbij men
betrokken is. Dit verschijnsel wordt in factor zeven beschreven.

Hoog-risicogebieden van sexueel geweld en geweld met beroving zijn groengebieden (bossen en parken), haltes
en straten, waar het rustig is en men niet snel gezien kan worden . Op deze plaatsen kunnen sociale controle en
zichtbaarheid (factoren drie en vier) de veiligheid bevorderen. Horecagelegenheden als cafés zijn oppikplaatsen
voor potentiële daders. Deze gelegenheden zijn ook de plaatsen waar geweldsdelicten als vechtpartijen
plaatsvinden. Hier zijn formele en semi-formele controle (zie factor drie) van belang.

Zakkenrollers zijn op zeer drukke plaatsen, zoals winkelcentra, te vinden, zodat ze in de menigte kunnen
verdwijnen . Fietsendiefstal vindt overal plaats, dus deze dieven kunnen overal aanwezig zijn.

Wat betreft onveiligheidsbeleving is de vraag wie men voor potentiële dader(s) aanziet. Hierbij gaat het erom
hoe groot men de macht van de ander( en) inschat, in vergelijking tot de eigen macht, en hoeveel anderen er zijn.
Daarnaast maakt men een de inschatting van de kwade intentie van de ander. Deze aspecten uit het model voor
onveiligheidsgevoelens van Van der Wurff (zie paragraaf 3 .2.2) zijn subjectieve persoonlijke inschattingen over
andere personen en kunnen weerspiegeld zijn in bepaalde omgevingskenmerken. Deze kenmerken zijn
bijvoorbeeld territoriale markers en worden in factor zeven uiteengezet. Er heerst een bepaalde consensus over
personen waar een zekere dreiging van uitgaat (Van der Voordt en Van Wegen, 1991), zoals groepjes
opgeschoten jongeren, zwervers en drugsverslaafden. Op plekken die deze personen aantrekken, of waar hun
territoriale markers te vinden zijn, zal men zich onveilig voelen. Plekken waar door jongeren vandalisme
gepleegd wordt, bijvoorbeeld OV haltes, en plaatsen met afdakjes die beschutting bieden tegen regen en wind
zijn plaatsen om rond te hangen . Door de ontsluiting van verkeer & vervoer via één route te laten verlopen,
ontstaat een plaats om samen te komen. Deze hangplekken moeten vermeden worden . Gebieden waar veel
criminaliteit plaatsvindt of waar alleen al die indruk gewekt wordt, zijn plekken waar men potentiële daders kan
verwachten en dus zullen mensen zich daar onveilig voelen.

4. t .2 Aanwezigheid potentieel doelwit (slachtoffer/object)
Definitie

Een doelwit moet aanwezig zijn, wil een delict plaatsvinden. Dit potentieel doelwit kan een slachtoffer of een
object zijn. Afhankelijk van de aantrekkelijkheid en de fysieke kwetsbaarheid van het doelwit varieert de kans
op een delict. Bij een aantrekkelijk en fysiek kwetsbaar doelwit lijkt de kans op een delict groter, maar hierbij
komt de volgende paradox ter sprake. Een (schijnbaar) stevig doelwit kan voor vandalen juist een grote
uitdaging vormen, omdat het stoer is te laten zien dat dit toch te beschadigen is. Daartegenover dwingt een
fragiel en kwetsbaar doelwit respect af, waardoor vandalen zich meer geremd voelen en het met rust laten (Van
der Hoek, 1994). Of aantrekkelijkheid en fysieke kwetsbaarheid nu wel of geen criminaliteit in de hand werken,
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is van de dader en de situatie afhankelijk. Ook voor subjectieve sociale veiligheid is deze factor van belang. Hoe
meer men zichzelf of de eigen bezittingen ziet als een (aantrekkelijk en kwetsbaar) doelwit voor criminele
activiteiten, hoe sterker de onveiligheidsgevoelens kunnen zijn.

Kenmerken
Voor

het

verband

tussen

ruimtelijke

en

sociaal-maatschappelijke

kenmerken

en

de

delicten

en

onveiligheidsbeleving is het van belang wie of wat als potentieel doelwit gezien wordt. Is het potentieel doelwit
een object, dan zijn vandalisme, inbraak en fietsendiefstal van belang. Is het potentieel doelwit een persoon, dan
zijn sexueel geweld, geweld (en beroving) en zakkenrollerij van belang. Onveiligheidsbeleving is in beide
gevallen van belang, omdat men zich zowel om zichzelf als om de eigen bezittingen onveilig kan voelen.

Vandalisme speelt op buurt- en woningniveau. Blinde gevels van woningen, bedrijven/kantoren en
voorzieningen (bij winkels ook rolluiken), maar ook tunneltjes en schuttingen, zijn een doelwit voor graffiti.
Doelwit voor andere vernielingen aan woningen, bedrijven/kantoren en voorzieningen zijn ruiten. In openbare
ruimten als pleinen, parken en speeltuinen is straatmeubilair (banken , brievenbussen, telefooncellen,
vuilnisbakken, verkeersborden en parkeermeters) onderhevig aan vandalisme. Doelwitten die met verkeer &
vervoer te maken hebben, zijn OV-haltes en auto's (parkeerplaatsen). Omdat per situatie verschillend is of een
fragiel of juist stevig object aantrekkelijk is voor een dader, kan hier geen richtlijn voor worden gegeven.
Gemakkelijk repareer- of vervangbaar materiaalgebruik is samen met actief beheer wel belangrijk, omdat het
snel vervangen van vernielde en beschadigde objecten erosievandalisme tegenhoudt. Dit verschijnsel wordt
onder de laatste factor 'attractiviteit van de omgeving' verder uiteengezet. Ook factor drie, sociale controle, is
van invloed op de aantrekkelijkheid van het doelwit bij vandalisme, omdat het vernielen van objecten waar
toezicht op gehouden wordt een grotere pakkans met zich meebrengt.

Bij inbraken zijn kenmerken op buurt- en woningniveau van belang. De grootte en de vorm van een
verkavelingseenheid en de aansluiting op omliggende bebouwing is bepalend voor de aantrekkelijkheid en dus
de keuze van het doelwit. De grenzen van (homogene) buurten zijn ruimtelijk gezien namelijk aantrekkelijker
voor inbrekers dan binnengebieden, omdat randen anoniemer zijn en de kans op herkenning door bewoners daar
kleiner is (het ' randeffect' door Brantingham in paragraaf 3.2.1). Zo bepalen de grootte en de vorm de
anonimiteit. Op woningniveau is de economische positie van bewoners en de woningsector (huur of koop)
vanwege de grootte van de buit van belang. Duurdere woningen zijn aantrekkelijker om in te breken (de
'Sheffield studies' van Baldwin en Bottoros in paragraaf3.2.1). Wanneer deze verspreid staan tussen bebouwing
van lagere prijsklassen is er kans op een grote spreiding van inbraken. Een grote spreiding maakt het voor een
dader moeilijker te onderscheiden welke woningen vanwege de buit aantrekkelijk zijn om in te breken en kan
dus positief werken voor sociale veiligheid. Bij een lage spreiding zijn er concentraties van gebieden met een
hoog inbraak-risico. Door deze concentraties is formele controle (factor drie) makkelijker uit te oefenen, wat
ook een positieve werking kan hebben op sociale veiligheid, maar wel extra tijd en middelen kost. Het is dus niet
direct duidelijk of hoge, lage of matige spreiding het meest gewenst is.

De samenstelling van het huishouden en de leeftijd zijn als sociaal-maatschappelijke kenmerken bepalend voor
de aanwezigheid van bewoners. Gezinnen met kinderen en ouderen zijn veel thuis, wat de pakkans verhoogt en
daardoor de aantrekkelijkheid van het doelwit verlaagt. Bij het ontwerpen, de planning en toewijzing van
woningen voor de verschillende soorten huishoudens en leeftijden, kunnen deze kenmerken worden ingezet in
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gebieden waar de kans op inbraken hoog is. Ook de factoren sociale controle en toegankelijkheid bepalen de
attractiviteit van het doelwit voor een inbreker, omdat een woning, voorziening of bedrijf/kantoor waar toezicht
op gehouden wordt en die goed afgesloten is, een grotere pakkans met zich meebrengt. Dit wordt respectievelijk
in factor drie en zes verder uitgelegd.

Vrouwen zijn vaker slachtoffer van sexueel geweld dan mannen. Over geweld (en beroving) in relatie tot een
potentieel doelwit is bekend dat ouderen vaak doelwit zijn. Vrouwen en ouderen hebben een grote kans
potentieel doelwit te zijn omdat de eigen macht niet zo groot is; zij kunnen zich minder goed verweren. De
routes (en voorzieningen zoals het centrum) die deze personen gebruiken moeten (vooral 's avonds) sociaal
veilig zijn. Deze personen maken het meest gebruik van fiets- en voetpaden en het openbaar vervoer.

Voor zakkenrollen zijn in drukke menigtes meer potentiële doelen aanwezig. In dit verband zijn concentraties
van mensen negatief voor sociale veiligheid.

Fietsendiefstal vindt overal plaats, maar op sommige plaatsen is het mogelijk diefstal te verhinderen. Daar waar
veel fietsen bij elkaar gestald zijn, zoals bij bedrijven/kantoren en voorzieningen als scholen en winkelcentra,
kunnen stallingen bewaakt of afgesloten worden (zie factoren drie, sociale controle, en zes, toegankelijkheid).

Bij onveiligheidsbeleving zijn het geslacht en de leeftijd van belang. Vrouwen en ouderen voelen zich het meest
onveilig, omdat zij zichzelf eerder als potentieel doelwit zien en zij zich minder goed kunnen verweren. Net als
bij sexueel geweld en geweld (en beroving) moeten de routes en voorzieningen die deze personen gebruiken
sociaal veilig zijn. Ook bij objecten als potentieel doelwit is het mogelijk dat mensen zich onveilig gaan voelen.
Daarom zijn de kenmerken, genoemd bij vandalisme, inbraak en fietsendiefstal ook van invloed op de
onveiligheidsbeleving. De door vandalisme vernielde of beschadigde objecten kunnen iemand angst aanjagen,
omdat ze als territoriale markers gezien kunnen worden (zie paragraaf 4.1.7 over territorialiteit). Inbraak en
fietsendiefstal kunnen een onveilig gevoel geven, omdat het om de eigen bezittingen gaat.

4.1.3 Sociale controle
Definitie
Met deze factor wordt bedoeld dat mensen aanwezig zijn, zodat daders minder snel tot een delict zullen
overgaan uit angst om gezien, herkend en/of gepakt te worden. Hierbij is niet alleen sprake van de
daadwerkelijke aanwezigheid, maar ook een voelbare aanwezigheid; wanneer een dader alleen het gevoel heeft
gezien te kunnen worden, vormt dit al een drempel. Sociale controle heeft niet alleen invloed op objectieve,
maar ook op subjectieve sociale veiligheid. Wanneer andere mensen (voelbaar) aanwezig zijn voelt men zich
veiliger, omdat men denkt dat een dader minder snel iets zal doen en omdat men dan mogelijk om hulp kan
vragen.
Toezicht ofwel controle is het centrale aspect bij deze factor. Het kan onderscheiden worden in formeel , semiformeel en informeel toezicht. Formeel toezicht is toezicht door politie, stadswachten of particuliere
bewakingsdiensten. Dit soort toezicht heeft veel macht, omdat men er zeker van kan zijn dat er ingegrepen zal
worden. Het toezicht is echter niet continu; politie kan niet altijd overal aanwezig zijn. Semi-formeel toezicht is
toezicht door personen die met een duidelijk doel ergens aanwezig zijn, zonder dat dit doel direct betrekking
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heeft op de preventie van criminaliteit. Dit zijn bijvoorbeeld buschauffeurs, winkelpersoneel of een huismeester.
Bij dit soort toezicht is men er niet zeker van dat ingegrepen zal worden. Ook zijn deze personen slechts op een
bepaalde plaats en tijd aanwezig. Informeel toezicht is toezicht door bewoners en/of passanten. Bij dit soort
toezicht betekent de aanwezigheid van mensen niet automatisch dat zij ook daadwerkelijk zullen ingrijpen. Wel
is dit soort toezicht in principe continu mogelijk, wat een continue dreiging voor een dader met zich mee brengt.

Kenmerken
Wat betreft ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke kenmerken gaat het hier om wie, waar en wanneer aanwezig
is om toezicht te houden . Voor alle delicten en onveiligheidsbeleving geldt dat toezicht houden afhankelijk is
van de zichtbaarheid, overzichtelijkheid en toegankelijkheid van een gebied, omdat deze fysiek de
controlemogelijkheden beïnvloeden. Deze worden als factoren vier, vijf en zes beschreven. Territorialiteit &
betrokkenheid beïnvloeden de mate van informeel toezicht, omdat men, als men zich betrokken voelt, meer let
op wat er in zijn omgeving gebeurt en eerder in zal grijpen. Betrokkenheid & territorialiteit worden beschreven
als factor zeven. Of werkelijk informeel toezicht gehouden wordt, is ook afhankelijk van wat er te zien is. Een
levendige straat met een afwisselend bebouwingstype en kleur- en materiaalgebruik is leuker om naar te kijken
dan een straat met weinig variatie. Deze 'attractiviteit van de omgeving' wordt beschreven als factor acht.

Bij vandalisme en inbraak is informeel toezicht vaak belangrijker dan formeel toezicht. Formeel toezicht door
politie op deze delicten is niet continu mogelijk, omdat deze delicten altijd en overal kunnen plaatsvinden,
terwijl de mogelijkheid van informeel toezicht bij deze delicten in principe altijd een drempel voor een dader
vormt. Pas wanneer een delict door informele controle gesignaleerd is, kan formeel door politie ingegrepen
worden.
De mate van informeel toezicht door bewoners is wat sociaal-maatschappelijke kenmerken betreft afhankelijk
van de (vrije)tijdsbesteding, de samenstelling van het huishouden en de leeftijd. Huismoeders (of vaders),
eventueel met kinderen, en ouderen zijn veel thuis en kunnen dus veel toezicht houden . Wanneer toezicht
gehouden wordt op een gebouw is de pakkans groot en zal het gebouw niet meer zo aantrekkelijk zijn om in te
breken (factor 2).

Ruimtelijk gezien is op het niveau van de wijk bij een hogere woningdichtheid een groter aantal bewoners dat
toezicht kan houden . Op een lager niveau kunnen het bebouwingstype en de organisatie van beheer van invloed
zijn op toezicht; een flat kan een huismeester hebben die (semi-formeel) toezicht kan houden. Bij voorzieningen
zijn het de gebruikers en het personeel (semi-formeel) die toezicht kunnen houden. Functiemenging van wonen
met voorzieningen , bijvoorbeeld woningen boven winkels, maakt toezicht na sluitingstijd mogelijk. Een
bijkomend voordeel van deze functiemenging is dat bij korte loopafstanden door een hoge mate van
functiemenging meer voetgangers op straat zullen zijn die overdag toezicht kunnen houden. Ook
functiemenging van wonen met bedrijven/kantoren en groengebieden maakt informeel toezicht op deze plaatsen
mogelijk. Andere vormen van functiemenging (dus zonder wonen) en functiescheiding kunnen juist problemen
opleveren. Wanneer een sportterrein gemengd is met bedrijventerrein is ('s avonds) weinig toezicht mogelijk en
door wonen te scheiden van winkelgebieden is bij deze winkelgebieden ook weinig toezicht mogelijk. Wat
betreft verkeer & vervoer maken doorgaande routes, voor auto's, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer,
informeel toezicht door passanten mogelijk. Personeel van openbaar vervoer kan (semi-formeel) toezicht
houden. Voor inbraken op bedrijventerreinen geldt vaak dat deze plaatsvinden doordat geen informeel toezicht
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door bewoners mogelijk is (geen menging). Formeel toezicht door middel van het inhuren van een eigen
bewakingsdienst kan dan een oplossing bieden.

De ernstige vormen van sexueel geweld in de open lucht (aanranding en verkrachting) en geweld met beroving
spelen zich vooral af in groengebieden als parken en plantsoenen, vanwege het gebrek aan sociale controle (zie
paragraaf 3.2.1). Informeel toezicht door bewoners op deze plaatsen wordt mogelijk door groengebieden en
woongebieden te mengen. Omdat het hier om ernstige vormen van criminaliteit gaat, en daadwerkelijk ingrijpen
bij informeel toezicht niet gewaarborgd is, is het van belang op deze plaatsen op bepaalde tijden ook formele
controle door politie in te zetten. Horecagelegenheden als café's zijn oppikplaatsen voor daders, en tevens
plaatsen waar geweldsdelicten als vechtpartijen zich afspelen . In deze gebieden is vaak weinig informele
controle door bewoners omdat er weinig menging met wonen is; mensen wonen niet graag in de buurt vanwege
lawaai en dergelijke. Op deze plaatsen moet extra formele controle door stadswachten of semi-formele controle
door personeel ingezet worden.

Zakkenrollen vindt plaats op zeer drukke plekken zoals winkelcentra. Erg veel drukte heeft namelijk tot gevolg
dat een delict niet opvalt en anonimiteit in de hand werkt, waardoor minder snel ingegrepen wordt. Bij formeel
toezicht wordt in ieder geval ingegrepen en zijn stadswachten voor dit delict de beste maatregel.

Sociale controle kan fietsendiefstal helpen voorkomen door fietsenstallingen te bewaken. Ook moeten er
gelegenheden zijn om fietsen goed op te bergen in bergingen en fietsenstallingen. Hier moet via factor vier,
zichtbaarheid, goed toezicht op mogelijk zijn.

Voor onveiligheidsbeleving speelt informeel toezicht een grote rol. Wanneer men het gevoel heeft dat andere
mensen mogelijk toezien, voelt men zich veiliger. De kenmerken die informele controle mogelijk maken, welke
bij vandalisme en inbraak genoemd zijn, gelden ook voor de beleving van sociale veiligheid. Door sexueel
geweld en geweld (en beroving) in groengebieden voelt men zich op deze plekken onveilig. Sociale controle
door groen en wonen te mengen geeft een veiliger gevoel. Langs fietspaden (en voetpaden) die ('s avonds) veel
gebruikt worden, moet toezicht door bewoners of passanten (vanaf een drukke weg) mogelijk gemaakt zijn,
omdat men zich daar snel onveilig voelt. Ook formele controle geeft mensen een veilig gevoel. Maar wanneer
op een bepaalde plaats te veel politie aanwezig is, gaat men denken dat daar zoveel controle is omdat het een
heel onveilig gebied is en kan men zich onveilig voelen.

Het is dus zeer belangrijk bij het ontwerp, maar ook in de eerste fase van realisering van een wijk rekening te
houden met sociale controle. Van het begin af aan is het noodzakelijk dat mensen aanwezig zijn en in het gebied
geleefd wordt. Omdat in de beginfase nog maar weinig mensen aanwezig zijn om toezicht te kunnen houden,
moet opgelet worden wat in welke volgorde gebouwd gaat worden . Men kan bijvoorbeeld als eerste tegen
aangrenzende wijken aanbouwen zodat van daaruit sociale controle mogelijk wordt. Door tegelijk met woningen
voorzieningen en winkels te ontwikkelen wordt semi-formele controle bevorderd en raken mensen meer
betrokken bij de wijk (factor zeven), wat daadwerkelijk ingrijpen bij informeel toezicht kan bevorderen. Ook
extra formeel toezicht bij de opbouw is gunstig voor sociale veiligheid.
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4.1.4 Zichtbaarheid
Definitie
Zichtbaarheid betekent hier de fysieke mogelijkheid in de omgeving om te zien of gezien te worden. Dit is
noodzakelijk om toezicht of controle (factor drie) te kunnen uitoefenen. Zichtbaarheid vormt ook een drempel
voor potentiële daders, omdat zij zich realiseren gezien te kunnen worden. Ook voor het gevoel van veiligheid is
het van belang te weten dat men gezien kan worden, zo voelt men zich minder bedreigd. Er moet van privé naar
openbaar gebied en omgekeerd zichtbaarheid zijn. Ook binnen openbare gebieden zelf is zichtbaarheid
noodzakelijk.

Kenmerken
Zichtbaarheid is noodzakelijk voor alle delicten waarbij formele en informele controle een belangrijke rol
spelen, zoals beschreven in factor drie : sociale controle. Dit zijn vandalisme, inbraak en sexueel geweld, geweld
(en beroving), fietsendiefstal en zakkenrollen. Voor het verband tussen deze delicten en onveiligheidsbeleving
enerzijds en ruimtelijke kenmerken anderzijds, gaat het om verlichting en zichtlijnen vanuit de openbare ruimte
naar woningen en voorzieningen , en omgekeerd. Ook binnen openbare ruimten, zoals bijvoorbeeld parken, zijn
zichtlijnen en verlichting noodzakelijk. Zichtlijnen en verlichting kunnen ook de overzichtelijkheid bevorderen,
wat voor al deze delicten en onveiligheidsbeleving van belang is. Dit wordt in factor vijfuiteengezet

Hetverkavelings-en woningtype met de hoogte, vorm, ruiten in de gevels, balkons en liggingen van bergingen
en entrees zijn bepalend voor de zichtbaarheid. Dezelfde kenmerken gelden voor voorzieningen. Bij
voorzieningen als winkels mogen luifels en uithangborden het zicht niet belemmeren.
Vanuit flats is door de hoogte meer toezicht op straat of op parkeerplaatsen mogelijk dan bij laagbouw. Dit is
echter wel het gebied op een afstand van de flat (door balkons en galerijen), waarbij ook de afstand groter is
door het niveauverschil. Op het gebied onderaan een flatgebouw is weinig zicht, door galerijen, balkons,
overkappingen en blinde gevels van bergingen op de begane grond. Daarom zijn deze gebieden juist onderhevig
aan vandalisme en inbraak (in bergingen). Door ook woningen op de begane grond van flats te plaatsen of hoogen laagbouw te mengen, wordt zichtbaarheid onderaan flats mogelijk. Bij hoog- en laagbouw is belangrijk dat de
woningen op de straat zijn georiënteerd in plaats van op de achterkant, bijvoorbeeld met de woonkamer of
keuken aan de voorkant, zodat de ruimtes die het meest gebruikt worden uitzicht naar buiten bieden. Voor een
goede zichtbaarheid moeten ook de bijbehorende buitenruimten (tuinen) en de overgang van privé naar
openbaar, zo ingericht zijn, dat heggen, hekken en bergingen het zicht niet kunnen belemmeren. Dit geldt vooral
voor achterpaden, omdat langs deze weg de meest inbraken plaatsvinden. Daartegenover is te zeggen dat heggen
en hekken als territoriale markers dienen (zie factor 7) en juist de privacy bevorderen, waardoor bewoners zich
veiliger voelen.

In de openbare ruimte zijn vooral vandalisme, sexueel geweld, geweld (en beroving) en onveiligheidsgevoelens
van belang. Belangrijke plaatsen in de openbare ruimte waar zicht op moet zijn, zijn verblijfsruimtes als pleinen,
parken, speeltuinen en trapveldjes en/of plaatsen met straatmeubilair als banken, vuilnisbakken en
telefooncellen. Hier moeten hekken, het soort beplanting en onderhoud ervan, het zicht naar, uit en binnen deze
gebieden niet belemmeren. Ook de omvang en vorm van verblijfsruimtes is van belang, omdat bijvoorbeeld een
langwerpig park meer aangrenzende bebouwing en dus zichtbaarheid kan bezitten dan een vierkant park met
eenzelfde oppervlak. De locatie van paden ten opzichte van de bebouwing is hierbij van belang. Naast
zichtlijnen is het voor zichtbaarheid belangrijk dat deze ruimtes goed en gelijkmatig verlicht zijn, vooral waar ' s
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avonds mensen te verwachten zijn. Hierbij moet de plaatsing van bomen en armaturen op elkaar afgestemd
worden, zodat de bomen de verlichting niet belemmeren.

Op het gebied van verkeer & vervoer moet er vanuit woningen zicht zijn op OV -haltes en parkeerplaatsen en
langzaam verkeersroutes. Een aandachtspunt hierbij is de ligging en het materiaalgebruik van OV-haltes. Deze
zouden in transparant materiaal uitgevoerd kunnen worden, zodat de halteplaatsen ook vanaf de achterkant
zichtbaar zijn (Politiekeurmerk Veilig Wonen, 1995). Parkeren binnen zichtafstand van de woning (bijvoorbeeld
op eigen erf) bevordert sociale veiligheid en indien geconcentreerd parkeren voorkomt (bijvoorbeeld bij een
winkelcentrum), moet dit bij voorkeur kleinschalig zijn en in het zicht van woningen. OV -haltes,
parkeerplaatsen en fiets- en voetgangersroutes die 's avonds veel gebruikt worden, moeten naast zichtlijnen een
goede en gelijkmatige verlichting hebben. Dit geldt in het bijzonder voor onderdoorgangen, indien ze niet te
vermijden zijn. Een korte, rechte tunnel, daglichttoetreding en slagwerende verlichting dragen hieraan bij
(Politiekeurmerk Veilig Wonen, 1995).

4.1 .5 Overzichtelijkheid

Definitie
Overzichtelijkheid, dat wil zeggen; een goed herkenbare structuur en duidelijke inrichting van de omgeving,
heeft een positieve werking op sociale veiligheid. Wanneer een omgeving overzichtelijk is en men zich goed kan
oriënteren, voelt men zich veiliger omdat het de persoonlijke controlemogelijkheden vergroot en daarmee de
mogelijkheid snel te kunnen vluchten als dat nodig mocht blijken (Van derVoordten Van Wegen, 1990). In een
overzichtelijke, goed oriënteerbare omgeving krijgt een dader minder gelegenheid zich te verbergen en is de
bereikbaarheid voor bewaking, politie en brandweer groter, zodat men beter (formele) controle (factor drie) kan
uitoefenen. Een overzichtelijke omgeving kan dus zowel voor subjectieve als voor objectieve veiligheid positief
werken. Een dader kan in een overzichtelijke omgeving echter ook gemakkelijker vluchten, waardoor
overzichtelijkheid de objectieve sociale veiligheid juist negatief beïnvloedt.

Kenmerken
De

hiernavolgende

ruimtelijke

kenmerken

beïnvloeden

de

overzichtelijkheid

in

de

wijk.

Omdat

overzichtelijkheid sociale controle bevordert, kunnen deze kenmerken indirect de delicten inbraak, vandalisme,
sexueel geweld, geweld (met beroving), zakkenrollen en fietsendiefstal tegengaan. Zij zijn echter soms ook
positiefvoor de daders van deze delicten. Op onveiligheidsbeleving hebben de kenmerken een positieve invloed.

Overzichtelijkheid hangt af van de leesbaarheid van een omgeving en de bewegwijzering in die omgeving. In
'The image of the city' heeft Lynch (1960) leesbaarheid gedefinieerd als het gemak waarmee de delen (van de
stad) herkend en ingedeeld kunnen worden in een coherent patroon. Vijf categorieën van elementen zijn
benoemd die de leesbaarheid van de omgeving op wijkniveau bepalen. Dit zijn routes, begrenzingen, districten,
knooppunten en markante punten:
•

Routes zijn kanalen waarlangs transport kan plaatsvinden en waarlangs men zich kan bewegen. De structuur
van het circulatiesysteem voor zowel auto's, fietsers/voetgangers als openbaar vervoer moet een duidelijke
hiërarchie bezitten en de ontsluiting van de wijk, wijkdelen en buurten moet duidelijk zijn. Een symmetrisch
circulatiesysteem kan verwarrend zijn, omdat men verschillende buurten dan niet kan onderscheiden. Ook
doodlopende wegen kunnen verwarrend zijn, omdat dat aan het begin van de weg soms niet duidelijk is.
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Bovendien verminderen doodlopende wegen de vluchtmogelijkheden (zie factor zes, toegankelijkheid) en is
minder sociale controle door passanten mogelijk (zie factor drie, sociale controle).
•

Begrenzingen zijn lineaire elementen waardoor transport dat hier loodrecht op staat onmogelijk of sterk
gehinderd wordt. Begrenzingen kunnen een scheiding vormen tussen gebieden met een duidelijk eigen
karakter. Een groengebied kan bijvoorbeeld een scheiding vormen en zo de overzichtelijkheid bevorderen.
Aan de andere kant kan zo ' n groenstrook juist het zicht belemmeren (zie factor vier, zichtbaarheid) en
daardoor sociale veiligheid negatief beïnvloeden.

•

Districten zijn stadsdelen die een eigen karakter of een gemeenschappelijk kenmerk bezitten, bijvoorbeeld
door de vorm, functie of betekenis. Een verkavelingseenheid of buurt is zo'n district. Een herkenbaar
verkavelingstype bevordert de leesbaarheid in een wijk. Weinig hoeken en een rechte rooilijn zorgen voor
zichtlijnen (factor vier) en bevorderen daarmee de overzichtelijkheid. Ook openbare ruimtes kunnen
districten zijn. Hierbij is een duidelijke functie van deze ruimtes belangrijk; wat is privé, wat zijn
verblijfsruimtes en wat zijn verkeersruimtes.

•

Knooppunten zijn strategische punten waar een concentratie van activiteiten optreedt, bijvoorbeeld
kruispunten of marktpleinen. De aanwezigheid van knooppunten bevordert de oriëntatie.

•

Markante punten zijn opvallende of bekende elementen met een uniek karakter. Dit kunnen voorzieningen
als scholen en kerken binnen een woonwijk of bijvoorbeeld een torenflat zijn. De aanwezigheid vergroot de
overzichtelijkheid, mits ze bekend, opvallend of vanuit de wijk zichtbaar zijn.

Naast

deze

elementen

bevorderen

de

aanwezigheid

van

bewegwijzering

en

informatievoorziening

(plattegronden) de overzichtelijkheid in de wijk. Op het niveau van de voorzieningen en grote
gebouwcomplexen is het belangrijk dat de ligging van entrees en het aantal ervan duidelijk is.

4.1.6 Toegankelijkheid
Definitie
Bij toegankelijkheid speelt de afsluitbaarheid van een gebied een belangrijke rol. Dit gebied kan een openbare
ruimte zoals bijvoorbeeld een parkeerplaats of speelplaats bij een school zijn, of privaat gebied zoals
bijvoorbeeld een woning. Een gemakkelijke toegankelijkheid is bepalend voor de aanwezigheid van potentiële
daders (factor één) en verlaagt de drempel voor potentiële daders om tot de daad over te gaan. Zo neemt het
risico op een delict toe en de objectieve sociale veiligheid af. Aan de andere kant kan een toegankelijk gebied
positief werken voor objectieve sociale veiligheid omdat het de sociale controle (factor drie) bevordert en
potentiële slachtoffers snel kunnen vluchten.
Ook subjectief gezien heeft toegankelijkheid een dualistisch karakter. In een toegankelijk gebied op wijk,
wijkdeel en buurtniveau heeft een passant meerdere routes tot zijn beschikking. Omdat hij/zij door de
keuzemogelijkheid meer controle heeft, voelt deze zich veiliger. Bewoners voelen zich echter juist veilig in een
gebied dat niet gemakkelijk toegankelijk is, omdat een dader in dit gebied waarschijnlijk minder snel tot een
daad over zal gaan. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de werking van toegankelijkheid op
sociale veiligheid.
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gemakkelijk toegankelijk
-via factor één (aanwezigheid pot. dader(s))
-via factor drie (sociale controle)
subjectieve sociale veiligheid - voor bewoners
- voor passanten
objectieve sociale veiligheid

+

+

Tabel3: De invloed van toegankelijkheid op sociale veiligheid

Kenmerken
Wat betreft ruimtelijke kenmerken gaat het erom welke gebieden wel of niet toegankelijk zijn en voor wie. Voor
alle delicten is op het niveau van de wijk de verkeersontsluiting belangrijk. De toegangsroutes zijn bepalend
voor de aanwezigheid van potentiële daders van buitenaf (factor één). Als er doorgaand verkeer door de wijk
komt, kunnen potentiële daders de wijk worden binnengehaald. Doorgaand verkeer kan echter ook een positieve
invloed hebben, omdat dan meer sociale controle (factor drie) in de wijk komt. Het aantal toegangswegen van de
wijk, wijkdelen en buurten, en verbodsborden kunnen de toegankelijkheid voor verkeer beïnvloeden.

Bij inbraken is de toegankelijkheid van woningen, bedrijven/kantoren of voorzieningen mede bepalend voor de
aantrekkelijkheid van het potentieel doelwit (factor twee). Een goed afgesloten gebouw vergt meer tijd om in te
breken, waardoor de pakkans groter wordt. Het verkavelingstype op buurtniveau is van invloed op de
toegankelijkheid. Laagbouw is namelijk toegankelijker voor inbrekers dan hoogbouw, omdat bij hoogbouw de
vluchtroute veel langer is via galerijen, trappen en entrees. Bij laagbouw worden de meeste inbraken via de
achterzijde gepleegd (zie paragraaf 3 .2.1 ). Een gesloten bouwblok is een mogelijkheid om inbrekers af te weren,
omdat de achterzijde dan niet bereikbaar is. Bij verkavelingstypen met achterpaden is het mogelijk deze af te
sluiten voor niet-omwonenden. Om een woning zelf goed af te sluiten, zijn de vormgeving in verband met
opklimming en degelijk hang- en sluitwerk bij ramen en deuren belangrijk.

Tegen vandalisme en inbraak van voorzieningen is het zinvol het aantal entrees te beperken, want hoe meer
entrees hoe meer mogelijkheden om binnen te komen. Een winkelcentrum waarvan de winkels 's avonds
gesloten zijn, kan voor de nacht helemaal afgesloten worden. Dit kan echter weer onveiligheidsgevoelens met
zich meebrengen en indien wonen met voorzieningen gemengd is, moet een aparte toegang voor wonen
mogelijk gemaakt worden. Bijbehorende buitenruimten bij voorzieningen als scholen en sporthallen kunnen
afgesloten worden voor onbevoegden. Dit kan echter juist een uitdaging vormen om op deze terreinen te komen.
Deze maatregelen die de toegankelijkheid beïnvloeden zijn problematisch en moeten per situatie bekeken
worden.
Om de vluchtmogelijkheden voor potentiële slachtoffers van sexueel geweld en geweld (met beroving) te
vergroten en onveiligheidsgevoelens te verkleinen, moeten voor fietsers en voetgangers meerdere routes
mogelijk zijn. Gelet op de laatste twee delicten moet bijvoorbeeld naast een route door een groengebied (park of
bos) een alternatieve route mogelijk zijn. Op buurtniveau geven doodlopende routes een onveilig gevoel doordat
potentiële slachtoffers niet zouden kunnen vluchten. Bewoners van een buurt vinden doodlopende routes juist
positief, omdat het dan rustig is en er waarschijnlijk minder snel potentiële daders binnen komen. Wanneer
weinig buitenstaanders de buurt binnenkomen, bevordert dit ook de betrokkenheid van bewoners. Dit wordt in
factor zeven verder uitgelegd. Een oplossing zou kunnen zijn om deze wegen wel door te laten lopen, maar op
die plaatsen extra informele controle mogelijk te maken door veel woningen erop te richten. Verder is het
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mogelijk om bepaalde soorten verkeer wel door te laten, zoals fietsers en openbaar vervoer, maar doorgaand
verkeer van auto's niet door een buurt te laten lopen.

Om fietsendiefstal tegen te gaan moeten fietsenstallingen bij voorzieningen en kantoren/bedrijven goed
afsluitbaar zijn. Ook gezamenlijke fietsenstallingen bij flats en bergingen bij woningen dienen goed afsluitbaar
te zijn.

4.1. 7 Territorialiteit & betrokkenheid

Definitie
Territorialiteit is het streven van bewoners om een bepaald gebied eigen te maken . Dit gebied kan echt eigendom
zijn, zoals een huis, maar het kan ook een openbaar gebied zijn waar bewoners een gevoel van eigendom over
hebben . De signalen waaraan men een territorium kan herkennen heten territoriale markers. Deze kunnen
betrekking hebben op privé of openbare ruimtes. Door territorialiteit kan men deze gebieden een eigen identiteit
geven en symbolisch afsluiten (territoriale markers), met bijvoorbeeld een hekje of bloemen. Hierdoor worden
daders van vandalisme en inbraak afgeschrikt en worden de onveiligheidsgevoelens van bewoners verkleind
(Taylor, 1987). Dit heeft dus een positieve werking op zowel subjectieve als objectieve sociale veiligheid.
Territoriaal gedrag, zoals bijvoorbeeld in de tuin werken, vergroot de mogelijkheid voor bewoners om elkaar
beter te Ieren kennen. De betrokkenheid tussen bewoners, sociale cohesie, wordt dan groter. Hierdoor kan een
onderscheid gemaakt worden tussen een groep die 'erbij' hoort en vertrouwd kan worden, de bewoners, en een
groep vreemden waarbij dat niet zo is.

Territorialiteit kan voor voorbijgangers een positieve en negatieve werking hebben op de beleving van
veiligheid. Territoriale markers als bloemen en deurmatten geven voorbijgangers een veilig gevoel omdat ze
zien dat bewoners zorg dragen voor hun omgeving. Zo kan territorialiteit de attractiviteit van de omgeving
(factor acht) positief beïnvloeden. Andere territoriale markers als prikkeldraad en verbodsborden, maar ook
gewoon het klussen aan de auto op straat of woonwagens kunnen een onveilig gevoel geven. De werking is
afhankelijk van de aard van de territoriale markers. Een oplossing kan zijn om met bewoners gezamenlijk
afspraken te maken over waarmee ze hun tuinen afgrenzen. In tabel vier wordt een overzicht gegeven van de
invloed van territorialiteit op objectieve en subjectieve sociale veiligheid.

Men kan zich ook betrokken voelen bij de omgeving. Betrokkenheid bij een buurt of voorziening (bijvoorbeeld
een school) vergroot een goed gebruik ervan en heeft een positieve werking op objectieve sociale veiligheid.
Wanneer mensen zich betrokken voelen, zullen ze ook minder snel een delict plegen, en is de kans op de
aanwezigheid van een potentiële dader (factor één) lager. Als iemand zich bijvoorbeeld betrokken voelt bij zijn
of haar school, kan deze zich identificeren met de school, er trots op zijn en zal daar dan niet gaan inbreken of
ruiten ingooien. Betrokkenheid helpt vooral vandalisme en inbraak tegen te gaan, maar doordat betrokkenheid
van bewoners het toezicht vergroot, heeft deze via sociale controle (factor drie) ook een positieve invloed op
subjectieve sociale veiligheid (zie tabel vier).

Over territorialiteit en betrokkenheid in relatie tot de delicten sexueel geweld , geweld (en bedreiging),
zakkenrollen en fietsendiefstal bestaat nog weinig systematische kennis.
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objectieve sociale veiligheid

subjectieve sociale veiligheid

territorialiteit

+

+I-

betrokkenheid bij omgeving

+

+

Tabel 4: De invloed van factor 7 op sociale veiligheid

Kenmerken
Wat betreft sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke kenmerken gaat het hier om wat territorialiteit en
betrokkenheid stimuleert of juist tegengaat en welke kenmerken er een uiting van zijn. Territorialiteit en
betrokkenheid spelen op het niveau van de buurt (verkavelingseenheid) en de woning. Newman (zie paragraaf
3.1) pleit voor qua leefstijl homogene omgevingen op buurtniveau, omdat men beter contact legt met mensen
met eenzelfde achtergrond. Eenzelfde leeftijd, samenstelling van het huishouden, economische positie en
culturele afkomst zijn hiervoor bepalend. Door mensen met eenzelfde culturele afkomst in één buurt te plaatsen
dreigt echter het gevaar van rivaliserende buurten (ghettovorming). Bovendien komt het de integratie van
verschillende culturen niet ten goede. Het is niet duidelijk of buurten qua culturele afkomst nu homogeen of
heterogeen zouden moeten zijn. Een actief buurtbeheer, het delen van verantwoordelijkheden onder bewoners,
en het laten participeren van bewoners in beslissingen al vanaf het ontwikkelen van een wijk bevordert de
sociale cohesie en daarmee de betrokkenheid.

De woonvorm en het soort verkavelingstype welke gehanteerd worden, moeten zorgen voor een ruimtelijke
samenhang op buurtniveau. De schaal, woningsector, scheiding tussen openbaar en privé, de ligging van entrees,
het aantal woningen per blok en per entree bepalen de mate van betrokkenheid en de mogelijkheid tot territoriaal
gedrag.

De buurten mogen niet te groot worden, omdat een sociaal geheel waarmee bewoners zich kunnen identificeren
dan niet meer mogelijk is. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (1995) hanteert hiervoor een grootte van minimaal
I 00 en maximaal 500 woningen. Ook de sector (huur, koop) van de woningen is van belang, omdat men meer
betrokken is wanneer het eigendom is. Bij een verkavelingstype als strokenbouw is het verstandig de voorkanten
op elkaar te richten in plaats van voor- op achterkant. Dit kan sociale contacten tussen bewoners bevorderen,
maar heeft weer als nadeel dat er weinig zicht (factor vier) zal zijn op achterpaden. Een openbaar gebied in een
buurt dat dient als verblijfsruimte, zoals een speeltuin of trapveldje, mag niet te groot zijn. Hierdoor worden de
sociale contacten tussen bewoners bevorderd. Het parkeren van auto's op eigen terrein kan ook de contacten
stimuleren.

Wanneer openbaar gebied door veel mensen gebruikt wordt, wordt het niet meer als eigen gebied beschouwd en
wordt het ook niet onderhouden. Woonvormen als bijvoorbeeld hofjes creëren openbare gebieden waar weinig
buitenstaanders komen en kunnen territorialiteit positief beïnvloeden. Het kan echter ook leiden tot negatieve
territoriale markers bijvoorbeeld bij de ingang van het hofje, waardoor passanten zich onveilig gaan voelen.
Bij grote complexen als flats kunnen territoria gecreëerd worden zodat bewoners er zorg voor dragen. Dit kan
bijvoorbeeld door buitenruimten als verblijfsruimten te koppelen aan specifieke complexen of een complex op te
delen in compartimenten, zodat minder mensen dezelfde entree, hal en gangen gebruiken en het daarom meer als
van zichzelfbeschouwen (Van derVoordten Van Wegen, 1991). Toegankelijkheid (factor zes) speelt hier ook
een rol. Wanneer een entree van een flat alleen toegankelijk is voor de bewoners, zullen zij het ook meer als hun
eigen gebied beschouwen. Concluderend moet er een duidelijk onderscheid zijn tussen privé en openbare
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ruimtes . Bij openbare ruimtes binnen buurten moeten afspraken gemaakt worden met bewoners over het
onderhoud en beheer van deze ruimtes, bijvoorbeeld via een aantal sleutelpersonen of een huismeester.

4.1.8 Attractiviteit van de omgeving
Definitie
Bij attractiviteit gaat het om de belevingswaarde van de omgeving. Als de attractiviteit hoog is en de omgeving
goed onderhouden en verzorgd is, voelt de potentiële dader zich geremd. Een verzorgde omgeving ziet een
dader als een signaal van betrokkenheid van de bewoners (factor zeven) en daardoor verwacht hij sociale
controle (externe drempel, factor drie). Er is ook meer sociale controle te verwachten omdat een attractieve
omgeving interessanter is om naar te kijken dan een verwaarloosde. Bovendien zal bij een potentiële dader een
interne drempel aanwezig zijn, omdat het minder uitnodigend is een verzorgde omgeving aan te tasten dan een
toch al verwaarloosde (maatschappelijke norm). Een aantrekkelijke omgeving heeft dus een positieve werking
op objectieve sociale veiligheid. Een aantrekkelijke omgeving heeft ook een positieve werking op
onveiligheidsgevoelens, omdat meer sociale controle te verwachten valt en omdat zo'n omgeving geen
associaties met criminaliteit oproept.

Kenmerken
Deze factor is van invloed op vandalisme en inbraak omdat deze delicten gericht zijn op het aantasten van de
omgeving. Een verwaarloosde omgeving kan tot verdere aantasting (vandalisme) leiden, omdat een beschadigd
object uitnodigt tot verder vernielen. De aantrekkelijkheid van het doelwit (factor twee) wordt groter omdat het
object toch al beschadigd is. Dit wordt ook wel erosievandalisme genoemd. Erosievandalisme is onder meer
afhankelijk van de organisatie van het beheer en onderhoud door gemeente, corporaties en/of bewoners.
Wanneer een omgeving in een wijk door bewoners mede wordt beheerd en onderhouden, zullen sneller
problemen gesignaleerd en opgelost kunnen worden. Een beschadigd object kan snel gerepareerd of vervangen
worden, wat erosievandalisme voorkomt. Daarom moeten sporen van criminaliteit als brandsporen,
vernielingssporen, rommel en graffiti vermeden worden. De samenstelling van het huishouden, de culturele
afkomst en de economische positie van bewoners zijn in meer of mindere mate bepalend voor de manier waarop
zij de omgeving gebruiken en in hun ogen aantrekkelijk maken .
De wat meer vastliggende ruimtelijke kenmerken die de attractiviteit van de omgeving beïnvloeden zijn de
woonvorm en het verkavelingstype (bij voorkeur met tuinen), de schaal en variatie van de bebouwing, het kleuren materiaalgebruik en de levendigheid op straat door functiemenging. Het soort beplanting, straatmeubilair en
kunstwerken zijn ook van belang.

Gevoelens van onveiligheid worden in een onaantrekkelijke, onverzorgde omgeving al snel opgeroepen, omdat
men hieruit afleidt dat men zelf gevaar kan lopen. Bovengenoemde sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke
kenmerken zijn dus ook hier van belang.
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4.2 Verbanden tussen factoren

In het voorgaande zijn tussen de factoren enkele verbanden gelegd. Deze verbanden worden hier ter
verduidelijking in een schema nog eens belicht;

Figuur 12: Samenhang tussen factoren

•

De aanwezigheid van een potentieel doelwit (2) is van invloed op de aanwezigheid van potentiële dader(s)
(I); waar een doelwit is, kunnen daders verwacht worden . Toegankelijkheid (6) is van invloed op de
aanwezigheid van potentiële daders (!), omdat een afgesloten gebied de toegang voor daders belemmert.
Ook betrokkenheid & territorialiteit (7) is van invloed op de aanwezigheid van potentiële daders (I) omdat
betrokkenheid een interne drempel vormt voor een dader om tot een delict over te gaan.

•

Op de aanwezigheid van een potentieel doelwit (2) zijn de factoren sociale controle (3) en toegankelijkheid
(6) van invloed, omdat deze een indicatie kunnen zijn voor de aantrekkelijkheid en fysieke kwetsbaarheid
van een object. Wanneer er toezicht is op bijvoorbeeld een woning en deze degelijk afgesloten is, zal deze
woning niet aantrekkelijk zijn om in te breken. Bij vandalisme is ook de attractiviteit van de omgeving (8)
van invloed op de aanwezigheid van een potentieel doelwit (2), omdat een niet attractieve omgeving kan
leiden tot erosievandalisme.

•

De factoren zichtbaarheid, overzichtelijkheid, toegankelijkheid en betrokkenheid & territorialiteit (4,5, 6 en
7) hebben allen invloed op sociale controle (3) omdat deze factoren de controlemogelijkheden kunnen
vergroten en daarmee een positieve invloed hebben op objectieve en subjectieve sociale veiligheid. Ook de
attractiviteit van de omgeving (8) is van invloed op sociale controle (3), omdat het interessanter is om naar
een attractieve omgeving te kijken dan naar een verwaarloosde.

•

De factor zichtbaarheid (4) draagt bij aan de overzichtelijkheid (5) van de omgeving. Door veel zichtlijnen
en verlichting kan men zich beter oriënteren.

•

Toegankelijkheid (6) is van invloed op de territorialiteit & betrokkenheid van bewoners (7), omdat een
gebied dat niet toegankelijk is voor niet-omwonenden eerder als eigen gebied beschouwd wordt dan een
openbaar gebied. Territorialiteit lijkt nog een overlap te vertonen met toegankelijkheid vanwege barrières als
gevolg van territoriaal gedrag. Deze barrières zijn echter symbolisch en belemmeren de weg niet werkelijk,
zoals bij de factor toegankelijkheid het geval is.
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•

De mate van territorialiteit & betrokkenheid van bewoners (7) kan de attractiviteit van de omgeving (8)
beïnvloeden, doordat bij een hoge mate van betrokkenheid meer aandacht wordt besteed aan de verzorging
en het onderhoud van de omgeving.

4.3 Conceptueel model
Tussen een persoon en de omgeving vinden interacties plaats. Er wordt gezocht naar die soorten van interactie
die specifiek van invloed zijn op sociale veiligheid. Deze soorten van interactie zij n ingedeeld in bovenstaande
lijst van acht factoren , vanaf nu de interactiefactoren genoemd. Bij de interactiefactoren zijn verschillende
kenmerken beschreven. Deze kenmerken en combinaties ervan, beïnvloeden via de interactiefactoren de sociale
veiligheid. Het verband tussen de kenmerken, interactiefactoren en sociale veiligheid is in onderstaand
conceptueel model weergegeven.

Ruimtelijke ordeningskenmerken

Interactiefactoren

Sociaal-maatschappelijke J----lM
kenmerken

- aanwezigheid potentiële dader(s)
- aanwezigheid potentieel doelwit
(slachtoffer/object)
- sociale controle
- zichtbaarheid
- overzichtelijkheid
- toegankelijkheid
- territorialiteit & betrokkenheid
- attractiviteit van de omgeving

- demografisch
- economisch
- sociaal

- wijk
- wijkdeel
- buurt
- gebouw
Per schaalniveau:
- wonen en werken
-voorzieningen
- verkeer en vervoer
- groen en recreatie

,
Objectieve sociale veiligheid - . Subjectieve sociale veiligheid
-vandalisme
-inbraak
- sexueel geweld
- geweld (en beroving)
- zakkenrollerij
- fietsendiefstal

- onveiligheidsbeleving

~------------~~~------------~
Figuur 13: Conceptueel model
De kenmerken in het model zijn overkoepelende begrippen voor de bij de factoren in paragraaf 4.1 genoemde
kenmerken. Ze zijn gegroepeerd in een gedeelte dat met mensen te maken heeft, het sociaal-maatschappelijk
deel (links in het model) en een gedeelte dat de omgeving betreft, het ruimtelijke ordeningsdeel (rechts in het
model). De sociaal-maatschappelijke kenmerken zijn ofwel demografisch, zoals leeftijd, geslacht en
samenstelling van het huishouden of economisch, zoals de economische positie en opleiding of sociaal, zoals
(vrije)tijdsbesteding en de organisatie van beheer. De ruimtelijke ordeningskenmerken zijn ingedeeld in vier
schaalniveaus; de wijk als geheel, het wijkdeel, de buurt en het gebouw (met bijbehorende buitenruimte). Per
schaalniveau zijn de kenmerken gegroepeerd naar de verschillende functies; wonen en werken, voorzieningen,
verkeer en vervoer en groen en recreatie. Onder de eerste categorie, wonen en werken, vallen ook de aspecten
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die met de ruimtelijke opbouw van het schaalniveau te maken hebben, zoals de mate van menging van de
functies binnen een wijk of buurt, en de grenzen van een gebied.

Deze kenmerken zijn via de interactiefactoren van invloed op sociale veiligheid. De sociale veiligheid kan zoals
in de literatuur is beschreven, opgedeeld worden in een objectieve kant, waarbij een indeling ontstaat naar
verschillende soorten delicten en een subjectieve kant, de onveiligheidsbeleving. Onder de objectieve
component vallen vandalisme, inbraak, sexueel geweld, geweld (en beroving), zakkenrollerij en fietsendiefstal
(zie paragraaf 3.2.1 ).

Ook is de daadwerkelijke criminaliteit van invloed op de onveiligheidsbeleving. Wanneer er veel criminaliteit
plaatsvindt, is men er ook banger voor. Dit is in de figuur weergegeven met de pijl van objectieve naar
subjectieve sociale veiligheid. Omgekeerd kan de onveiligheidsbeleving het criminaliteitsniveau beïnvloeden.
Wanneer mensen een bepaald gebied als onveilig ervaren zullen ze deze plek vermijden. Doordat er dan weinig
sociale controle is, is het mogelijk dat er meer criminaliteit plaats zal vinden. Deze relatie is in het model
weergegeven met een pijl naar links.
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5. OPZET VAN HET EMPIRISCH DEEL

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het empirische deel van het onderzoek besproken. In het verkennend
gedeelte hiervoor is een literatuuronderzoek uitgevoerd om na te gaan welke factoren van belang zijn voor
sociale veiligheid. Deze factoren zijn getheoretiseerd en een conceptueel model is opgesteld. Het empirische
deel bestaat uit een inventariserende en een plannende fase. Tijdens het inventariserend gedeelte wordt het uit de
verkennende fase verkregen conceptueel model getoetst aan de praktijk door te inventariseren welke effecten de
factoren, die van invloed zijn op sociale veiligheid, teweeg brengen op vergelijkbare nieuwbouwlocaties. De
resultaten worden geanalyseerd en vergeleken met het literatuuronderzoek. Hierna, in het plannend gedeelte, kan
het model vertaald worden naar Meerhoven. Er kunnen aanbevelingen en ontwerpsuggesties gedaan worden
voor een sociaal veilig Meerhoven. In dit hoofdstuk wordt elke fase in een paragraaf beschreven. Bij de
inventariserende fase komen de structuur van het interview en de selectie van wijken aan bod.

5.1 Inventariserende fase
De interactiefactoren uit het conceptueel model vormen het uitgangspunt voor het onderzoek. Vanuit de
interactiefactoren is op grond van het literatuuronderzoek een inventarisatie gemaakt van sociaalmaatschappelijke en ruimtelijke kenmerken . Deze zijn per factor weergegeven in tabellen (zie bijlage 1). In dit
empirisch deel van het onderzoek wordt de praktische geldigheid en volledigheid van de interactiefactoren en
kenmerken gestaafd door een aantal bestaande nieuwbouwwijken nader te bekijken. Over deze wijken worden
interviews met experts afgenomen om de ervaringen uit de praktijk in kaart te brengen en om van relatief weinig
mensen veel informatie te verkrijgen. Dit zijn interviews met wijkagenten die op de hoogte zijn van de sociale
veiligheidssituatie in de betreffende wijken en met stedebouwkundig ontwerpers die aan de planvorming hebben
deelgenomen. Indien een aparte instantie zich bezighoudt met de beheersaspecten van de betreffende wijk wordt
een wijkbeheerder als derde respondent geïnterviewd. Een nadeel is dat op deze manier de informatie niet direct
van de mensen, de bewoners, komt die het beleven. Een voordeel is dat door experts te interviewen veel
informatie is verkregen over mogelijke maatregelen en eventuele problemen bij het toepassen ervan. Gekozen is
voor mondelinge boven schriftelijke interviews omdat op deze manier doorvragen mogelijk is, uitleg gegeven
kan worden waar een vraag of een bepaalde term onduidelijk is en vooral omdat associaties die bij de
geïnterviewden bij een bepaalde vraag naar boven komen, direct meegenomen kunnen worden. Dit is van belang
omdat de verschillende aspecten van sociale veiligheid sterk met elkaar samenhangen en zodoende zo veel
mogelijk informatie uit de interviews gehaald kan worden.

5.1.1 Het interview
Voor de structuur van het interview was eerst uitgegaan van de interactiefactoren waarbij bijbehorende
kenmerken besproken zouden worden. Na een pilot bleek deze structuur echter uit te monden in een te lang en
onoverzichtelijk interview doordat bepaalde kenmerken bij verschillende factoren steeds weer aan bod kwamen.
Door de factoren los te laten en direct naar de kenmerken te vragen kon het interview verbeterd en ingekort
worden. Een nadeel is dat de factoren daardoor niet apart door de respondenten beoordeeld kunnen worden,
maar in het vorige hoofdstuk (zie §4.2) is al gebleken dat de factoren allen met elkaar samenhangen en elkaar
beïnvloeden. Per kenmerk wordt in de vorm van stellingen gevraagd of deze van invloed is op sociale veiligheid
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in de betreffende wijk ofwel of deze een rol speelde voor sociale veiligheid bij het ontwerpen van de wijk. Een
kenmerk is bijvoorbeeld functiemenging. De stellingen luiden:
kenmerk:

stelling:

functiemenging

Functiemenging van wonen met andere functies kan informele controle bevorderen.
Functiemenging van wonen met andere functies kan door de levendigheid op straat de attractiviteit van
de omgeving bevorderen.

Bij een positief antwoord wordt gevraagd de belangrijkheid van het kenmerk voor sociale veiligheid te
beoordelen op een tienpuntsschaaL Een hoog cijfer betekent dat het kenmerk zeer belangrijk is voor sociale
veiligheid. Vervolgens wordt gevraagd naar bijbehorende maatregelen, of ze gebruikt of geïmplementeerd zijn,
of ze een positieve danwel negatieve werking hebben op sociale veiligheid en waarom. Als de respondent geen
maatregelen meer weet, wordt de vooraf vastgestelde lijst met maatregelen afgegaan. Ook worden eventuele
nadelen en tegenspraken met andere stellingen of maatregelen besproken. Deze half-gestructureerde opzet van
het interview is in figuur 14 weergegeven.

INTRODUCTIE INTERVIEW

1
wijkagent/
wijkbeheer

INTRODUCTIE KENMERK X IN
VORM VAN STELLING

IS DIT KENMERK VAN INVLOED
OP SOCIALE VEILIGHEID IN
DEZE WIJK EN WAAROM?

ontwerper

SPEELDE DIT KENMERK EEN
ROL VOOR SOCIALE VEILIGHElD BIJ HET ONTWERPEN EN
WAAROM?

ja

ja
CIJFER VOOR BELANG (1-10)

nee

l

nee

ZIJN MAATREGELEN TE
TREFFEN/GETROFFEN OM DIT
KENMERK TEGEN TE GAAN?

l

ja

NOG NIET GENOEMDE
MAATREGELEN BESPREKEN

l
NADELEN/TEGENSPRAKEN?

nee
ZIJN ER NOG NIET GENOEMDE
KENMERKEN?

1
NOG EEN KENMERK?

Figuur 14: Schema van de opzet van het interview
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Bij het afnemen van de interviews is een dictafoon gebruikt zodat de aandacht op het interview gericht kon
worden en om de uitwerking achteraf te vergemakkelijken. Ook verhoogt dit de betrouwbaarheid, omdat
hierdoor de resultaten niet alleen afhankelijk zijn van de momentinterpretatie van de onderzoeker. Tevens is een
interview guide gebruikt zodat al genoemde maatregelen direct afgekruist konden worden. Deze guide is in
bijlage 11 opgenomen.

Door de resultaten van de interviews met ontwerpers, wijkagenten en eventuele wijkbeheerders onderling en met
het eigen onderzoek te vergelijken, is de verwachte invloed van factoren en bijbehorende kenmerken vergeleken
met de daadwerkelijke invloed in de praktijk. Het betreft hier dus een kwalitatieve analyse. Omdat het om een
kleine steekproef gaat is het van belang een verantwoorde selectie van nieuwbouwwijken te maken.

5.1.2 De selectie van wijken
Voor de selectie van (nieuwbouw)wijken zijn een aantal criteria opgesteld. Ten eerste is het van belang dat de
wijken (voor een groot deel) gerealiseerd zijn, om zo kenmerken van het gehele proces mee te kunnen nemen in
het onderzoek. De wijken moeten zoveel mogelijk voldoen aan de door het rijk opgestelde eisen voor VINEXuitbreidingslocaties (zie hoofdstuk twee), zodat een vergelijking met Meerhoven en met name Meerhoven-noord
mogelijk is. De voornaamste VINEX eisen zijn een gemiddelde dichtheid van 30 won/ha, 70% bouw in de
marktsector, 30% sociale woningbouw, aandacht voor hoogwaardig openbaar vervoer en kwaliteit op de locatie.
De wijken kunnen niet volledig aan deze eisen voldoen, omdat de eisen betrekking hebben op recent beleid,
terwijl de plannen van de bestaande wijken al voordien in ontwikkeling zijn genomen. Ook moeten de wijken
een omvang hebben van tenminste duizend woningen, wat een vergelijking met Meerhoven-noord mogelijk
maakt.

Het plan van Meerhoven kent een aantal specifieke thema's. De kern van het plan wordt gevormd door een
centrale waterplas. Ten tweede wordt gestreefd naar wonen in een bossfeer, waarbij groengebieden vanuit de
plas de wijk insteken en een verbinding leggen met het omringende landschap. Ten derde komt een vrije
Hoogwaardig Openbaar Verveersbaan (HOV) door de wijk, die de wijk met het centrum van Eindhoven,
Eindhoven Airport en het City-centrum Veldhoven verbindt (zie §2.1.3). Om de implicaties van deze thema' s
voor sociale veiligheid te onderzoeken, is per thema gezocht naar een voorbeeldwijk in Nederland. Zo is per
thema een wijk gevonden die aan bovenstaande eisen voldoet. Deze staan in onderstaande tabel weergegeven.
wijk
Prinsenland, Rotterdam

thema
centrale plas

realisatie
1991-1995

VIN EX
ja

Reeshot: Tilburg
Almere-Buiten, Almere

bossfeer
vrije OV

1979-heden
1990-heden

ja
ja

omvang
7700 won. (2500
bestaand)
16.000 won.
20.000 won.

TabeiS: Selectie van wijken
In de interviews is speciale aandacht besteed aan de thema's door daar waar de kenmerken een relatie hadden
met het centrale thema van de wijk, het thema specifiek te benoemen en door te vragen . Zo is bijvoorbeeld bij
het kenmerk OV haltes gevraagd of een vrije OV baan van invloed is op de criminaliteit en
onveiligheidsgevoelens bij OV haltes.
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5.2 Plannende fase
In de plannende fase vindt de vertaling naar de Meerhovense situatie plaats. Het conceptueel model, de
inventarisatie van factoren en kenmerken voor nieuwbouwwijken en in het bijzonder de kenmerken verbonden
aan de specifieke thema' s van Meerhoven, worden toegepast op de kenmerken van Meerhoven zelf. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van het masterplan voor Meerhoven en in het bijzonder plandeel Meerhoven-noord,
waarvan een stedebouwkundig ontwerp beschikbaar is (zie hoofdstuk twee).

In de resultaten in hoofdstuk 6 zijn de maatregelen bij de stellingen opgenomen, ingedeeld per factor. Om van
de maatregelen een bruikbaar instrument te maken wordt de indeling aangepast aan het ontwerpproces. Aan de
hand van het masterplan van Meerhoven en het stedebouwkundig plan van Meerhoven(-noord) is een indeling
gemaakt, welke vervolgens in overleg met universitaire docenten stedebouw en een stedebouwkundig ontwerper
uit de praktijk is geëvalueerd en aangepast aan het ontwerpproces, dat wil zeggen, ingedeeld in fasen . Dit zijn
ontwerpfase-masterplan, ontwerpfase-stedebouwkundig plan, planrealisatie en

beheerfase. Zo kunnen

Meerhoven en Meerhoven-noord aan de hand van de maatregelen geëvalueerd worden . Na een inhoudelijke
evaluatie van de plannen wordt een gesprek gevoerd met de stedebouwkundig ontwerper van Meerhoven(noord) om de motieven en typologieën achter de bestaande planvorming te kunnen achterhalen. Op deze wijze
kan bij de aanbevelingen en ontwerpsuggesties worden vermeld op welke punten zij strijdig zijn met ander
beleid en andere ontwerpaspecten.

Ontwerp- en evaluatie-instrument
Het geheel van maatregelen dient als evaluatie-instrument, zoals hierboven beschreven, maar ook als hulpmiddel
om sociale veiligheid mee te nemen tijdens het ontwerpen. Om het instrument bruikbaar te laten zijn, zijn de
maatregelen ingedeeld in de fasen van het planproces; ontwerp-masterplan, ontwerp-stedebouwkundig plan,
planrealisatie en beheerfase. Bij de maatregelen wordt aangegeven voor welke factor(en) ze van belang zijn.
Ook worden de redenen achter de maatregelen verduidelijkt en mechanismen uitgelegd. Eventuele problemen bij
het toepassen van de maatregelen komen in het laatste vak van het schema aan de orde. In dit vak worden soms
ook oplossingen voor het probleem aangedragen. Als voorbeeld van een toepassing als evaluatie-instrument
vindt een evaluatie van Meerhoven plaats. Zo kunnen maatregelen en ontwerpsuggesties gedaan worden voor
Meerhoven-noord én voor andere delen van Meerhoven. Uiteindelijk is het de bedoeling met het instrument een
schaalsprong te maken en het bruikbaar te laten zijn voor andere nieuwbouw-(VINEX)Iocaties.

Het volgende hoofdstuk geeft een beschrijving van de drie voorbeeldwijken en een uitwerking van de resultaten
van de interviews.
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6. WIJKEN EN RESULTATEN

Dit hoofdstuk beschrijft de inhoudelijke resultaten per wijk. Hiertoe worden ook de plannen van de drie
voorbeeldwijken Prinsenland, Almere-Buiten en Reeshof beschreven. De onderdelen van de planbeschrijving
bestaan steeds uit zowel tekst als figuren. Na elke beschrijving volgt de uitwerking van de interviews met de
stedebouwkundig ontwerper, wijkagent en eventuele wijkbeheerder van de betreffende wijk. In het volgende
hoofdstuk volgen de bevindingen van de interviews en de analyse van de resultaten.

6.1 Prinsenland
De eerste voorbeeldwijk Prinsenland is een VINEX
locatie aan de oostkant van Rotterdam, grenzend aan
Capelle aan de IJssel. Het stedebouwkundig plan is
in 1990 afgerond en de wijk is van 1991 tot 1995
gerealiseerd. Het gebied heeft een oppervlak van
210 ha, waarvan 140 ha nieuw bebouwd is. Het
totaal aantal woningen is 7700. Hiervan zijn 2500
woningen gehandhaafd en 5200 nieuw gebouwd. De
gemiddelde dichtheid is 35 woningen per ha (Van
Berkel e.a., 1997).

Figuur 15: Ligging in Rotterdam

Opbouw van de wijk
Prinsenland is gelegen in een laagveengebied dat
afgegraven en later ingepolderd is. Voor de aanleg
van de nieuwe wijk was Prinsenland een stukje
polderlandschap

ingeklemd

tussen

grote

infrastructuurlijnen (snelwegen en metro). Door het
gebied

lopen

drie oude ontginningsassen met

lintbebouwing. De drie oost-westlopende linten
vormen doorgaande routes door het plangebied. Het
zijn

levendige

stroken

met oude

boerderijen,

vrijstaande woonhuizen en kleinschalige bedrijven.
Naast een ontsluitingsfunctie hebben de duidelijk
herkenbare en structurerende linten een functie als
recreatieve routes. Het karakter en gebruik van de

-- -------- --

linten is in het plan behouden. Vier nieuwe buurten
zijn ingepast tussen de linten. Tussen de linten zijn Figuur 16: Linten en buurten
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doorzichten gecreëerd, gebaseerd op de kavelrichtingen. Hierdoor zijn de linten vanuit de buurten zichtbaar en
herkenbaar en geven de wijk een open karakter (Van Berkel e.a., 1997). Ook de nieuwe buurten hebben een
doorzichtige verkaveling en veel voortuinen. De wijk bestaat uit overwegend laagbouw (eensgezinswoningen)
met enkele woontorens aan het water, in het centrum, in het zuiden en langs een ontsluitingsweg in het oosten
(Prins Alexanderlaan). De meest zuidelijke buurt heeft in grote delen de laagste woningdichtheid in Prinsenland.

•

Groen en recreatie
Het middelste lint ligt op de grens tussen een
hoger en een lager deel van Prinsenland. Ten
noorden van en parallel aan dit lint ligt de
langgerekte

ringvaartplas.

De

plas

heeft

contrasterende oevers: de beplanting aan de
achterzijde van het lint staat tegenover de nieuwe
stedelijke

bebouwing.

Het

tweede

grote

groenelement in Prinsenland is het Prinsenpark,
welke aangesloten is bij aanwezig groen in het
noorden

en

waarin

begraafplaats

met

opgenomen.

Naast

groenelementen en

een

al

massieve

beplanting
twee

deze
een

bestaande
is

grote

winkelcentrum

zijn

slechts weinig plekken aanwezig met potentie als
collectieve ruimte. In de buurten zijn geen semi- Figuur 17: Groen en recreatie
openbare

gebiedjes

of

kleinschalig

groen

aangelegd .

•

Verkeer en vervoer
Een nieuwe hoofdontsluitingweg, ter ontlasting
van de smalle linten en verzamelweg voor het
autoverkeer uit de vier buurten, herhaalt de oostwestrichting. Ter hoogte van de kop van de plas
wordt op deze ontsluiting aangehaakt met een
noord-zuidontsluiting.
knooppunt

wat

Hier

aanleiding

ontstaat
vormt

een

voor

de

situering van het winkelcentrum. Over de nieuwe
hoofdontsluitingsweg

en

over

de

noord-

zuidontsluiting loopt een buslijn. Door de ligging
heeft Prinsenland mede een doorgangsfunctie
voor het verkeer. De ontsluitingswegen hebben
aanliggende bebouwing met de entrees aan de
straatkant (Smit, 1994). Ten oosten en ten zuiden
van Prinsenland loopt een metro-lijn waarvan Figuur 18: Verkeersontsluiting
twee stations aansluiten op de wijk.
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•

Voorzieningen
Binnen de linten is de functiemenging groot, door de menging van boerderijtjes, woonhuizen en bedrijfjes.
Elk perceel heeft een eigen functie die kan veranderen zonder dat dit het ruimtelijk beeld van het lint aantast.
Een aantal (boven)wijkse voorzieningen zijn in het park geconcentreerd, zoals een zwembad, een school, een
groot kunstwerk en een avonturenspeeltuin. In het winkelcentrum zijn een kinderdagverblijf, een medisch
centrum, een buurtcentrum, een school en enkele andere centrumvoorzieningen opgenomen. Om het centrum
heen ligt enige hoogbouw en op het centrum ligt een hoge woontoren die vanuit de gehele wijk zichtbaar is
en dient als oriëntatiepunt. In het zuiden ligt een metrostation met een plein, een kantorenlocatie, drie
woontorens en een buurtwinkel. Verder liggen verspreid door de wijk nog een aantal scholen en
kinderdagverblijven. In het westen van de wijk liggen bedrijventerreinen welke de woonbuurten scheiden
van de rijksweg Al6 (Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting Gemeente Rotterdam, 1995).

6.2 Resultaten Prinsenland
In hoofdstuk vier zijn acht factoren beschreven. Per factor is uiteengezet welke ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke kenmerken verondersteld worden hierop van invloed te zijn. In de interviews, in dit geval met
de stedebouwkundig ontwerper en de wijkagent van Prinsenland, zijn deze kenmerken in de vorm van stellingen
behandeld. Per factor worden nu de stellingen gepresenteerd en de resultaten hiervan beschreven. Of bepaalde
kenmerken van invloed zijn op sociale veiligheid, wordt ontkend of bevestigd en uitgelegd. Ook worden de
mogelijke maatregelen besproken. De cijfers tussen haakjes geven aan hoe belangrijk de geïnterviewde dit
kenmerk acht voor sociale veiligheid op een schaal van één tot tien. Tot slot wordt de invloed van de waterplas,
het thema van deze voorbeeldwijk, op sociale veiligheid besproken.

Factor 1:

Aanwezigheid potentiële dader(s)

De aanwezigheid van veel jongeren in de wijk kan tot meer vandalisme leiden.

Voor de ontwerper heeft deze stelling geen rol gespeeld in deze wijk omdat dit een starterswijk is met jonge
gezinnen. Volgens de wijkagent is dit wel van belang (7) omdat er toch veel jonge mensen in de wijk wonen die
rondhangen en vandalisme plegen.

Wanneer jongeren weinig (vrije)tijdsbesteding hebben kan dit tot verveling leiden waardoor weer meer kans is
op vandalisme.

De ontwerper heeft deze stelling niet meegenomen in het ontwerp om dezelfde reden als bij de vorige stelling.
Volgens de wijkagent vervelen de jongeren zich omdat de wijk te weinig voorzieningen voor de jeugd heeft (7).
Er is een activiteitencentrum (commercieel ingericht, niet voor de jeugd) met een plein ervoor waar mensen
lastig worden gevallen, fietsen worden vernield en ruiten worden ingegooid. Dit plein is niet goed verlicht.
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Bij buitenruimtes en toegangsroutes van voorzieningen kunnen hangplekken ontstaan waardoor vandalisme
plaats kan vinden.

Deze stelling wordt door zowel de ontwerper als de wijkagent (9) beaamd. Het is echter niet in het ontwerp
meegenomen omdat hangplekken zich naar de mening van de ontwerper niet laten sturen. Het hangen bij
voorzieningen vindt zowel overdag (na school) als 's avonds (in het donker) plaats.

Als ruimtelijke maatregel is het volgens de wijkagent belangrijk dat de omgeving goed verlicht wordt, vooral bij
overkappingen. Afsluiten heeft vaak geen zin omdat deze ruimtes bedoeld zijn om te gebruiken, om fietsen te
plaatsen of zodat mensen droog kunnen staan. Als sociaal-maatschappelijke maatregel is een werkgroep 'overleg
jongeren' opgezet samen met de wijkagent en een ambulant jongerenwerkster om de jongeren te betrekken bij
de wijk. Het is belangrijk dat de jongeren als volwaardige wijkbewoners worden behandeld. Met dit overleg
wordt geprobeerd het voorzieningenstelsel te verbeteren . In de aangrenzende wijk is een jongerencentrum welke
uitgebreid wordt. In het park komen meer recreatiemogelijkheden als een popfestival en een skate-baan omdat
dit een ideale centraal gelegen plaats is om weinig overlast te bezorgen. De jongeren zelf vragen om
hangplekken . Hier is men geen voorstander van omdat dit zeer goed beheer nodig heeft wat vaak
vrijwilligerswerk is. Het blijkt dat het belangrijk is om met het oog op de toekomst ook voorzieningen voor
jongeren mee te nemen in het ontwerp, ondanks dat ze pas later nuttig zullen zijn. Dit was in Prinsenland al
eerder dan verwacht.

Bij inbraken is de economische positie van bewoners van belang omdat door een concentratie van lage
economische posities van bewoners in een buurt de kans op inbraken door de bewoners groter kan zijn.

Dit is door de ontwerper ontkracht met een onderzoek dat in de wijk is uitgevoerd. In de wijk bevindt zich een
woonwagenkamp waar in het begin wat tumult over was. Na onderzoek bleek dat binnen een straal van 400
meter juist minder inbraken voorkwamen. Verder staan er een aantal buurten met puur sociale woningbouw,
maar omdat Prinsenland vanaf het begin een populaire wijk was,

kon

in het bestand van

de

woningbouwvereniging geselecteerd worden (op basis van inkomen). De wijkagent bevestigt de stelling wel,
maar niet heel overtuigend (6). Het komt wel eens voor dat na een echtscheiding huurschulden ontstaan wat zich
uit in winkeldiefstal, kleine criminaliteit.

Horecavoorzieningen kunnen oppikplaatsen zijn voor potentiële daders van sexueel geweld en geweld (en
beroving).

Door beide geïnterviewden is geantwoord dat dit geen rol speelt in Prinsenland omdat nauwelijks horeca in het
gebied is gevestigd. Volgens de ontwerper zou dit gezien het groot aantal bewoners wel moeten. Afhankelijk
van het soort horeca is het goed mogelijk dit bij wonen te localiseren, bijvoorbeeld een cafétje of terrasje.

In recreatieve groengebieden (park, waterplas) is er kans op aanwezigheid van daders van sexueel geweld,
geweld (en beroving) en is kans op onveiligheidsbeleving.

De wijkagent is het hiermee eens (8). Bij de plas is minder recreatie dan verwacht, wat vissers en wandelaars,
waardoor er niet zo veel controle is. Eén van de twee bruggen is niet verlicht, terwijl deze heel goed verlicht zou
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moeten zijn (fietspad). Het park is overzichtelijk en heeft goede verlichting. De beplanting bestaat uit bomen en
lage bossage. Overal aan het park liggen woningen, sommige met trappen zodat ze over het park uitkijken. De
ontwerper vindt deze stelling niet iets om mee te nemen in het ontwerp voor sociale veiligheid, omdat deze
functies gewoon voor iedereen toegankelijk moeten zijn. De mogelijke aanwezigheid van niet gewenste
personen is dan een gegeven. Het wonen is wel heel direct georiënteerd op het park, vanuit het idee om het park
duidelijk onderdeel te laten zijn van het woongebied en zodat mensen zoveel mogelijk gebruik maken van het
park. Het gebruik is belangrijker dan de vorm van het park. Controle is tot stand gebracht door hoogbouw in de
hoek van het park en lange zichtlijnen in het park. Ook is het park gemengd met voorzieningen.

Factor 2:

Aanwezigheid potentieel doelwit (slachtoffer/object)

Blinde gevels van woningen, bedrijven/kantoren en voorzieningen (rolluiken), tunneltjes en schuttingen zijn
doelwit voor vandalisme; graffiti.

Deze stelling is door beide geïnterviewden bevestigd (8). Als ruimtelijke maatregel is door de gemeente aan
projectontwikkelaars de voorwaarde gesteld dat men geen blinde gevels mocht toepassen. De reden hierachter is
echter het aanzicht en de leefbaarheid van de wijk, waarbij sociale veiligheid een afgeleid aspect is. Grafitti
wordt binnen 24 uur verwijderd en er is een klachtennummer bij de gemeente. Bij het activiteitencentrum is een
muurschildering toegepast ter voorkoming van graffiti.

Straatmeubilair in openbare ruimten (pleinen, parken, speeltuinen) is doelwit voor vandalisme.

Zowel de ontwerper (7) als de wijkagent (8) zijn het hiermee eens. De locatie krijgt goed zicht en verlichting. Na
vernieling

neemt de wijkagent contact op met de

onderhoudsploeg (van de

gemeente).

Stevig,

vandalismebestendig materiaalgebruik is beter dan fragiel. Dit daagt uit tot meer vernieling omdat het
gemakkelijker kapot gaat.

Bij een concentratie van hoge economische posities van bewoners (koopwoningen) is de kans op inbraken groter
omdat dit een duidelijk doelwit vormt.

Met deze stelling is in het ontwerp geen rekening gehouden: de locatie en spreiding van soorten woningen is
afhankelijk van de omstandigheden, zoals hoge concentraties bebouwing bij een metrostation. Hierbij verwacht
je al snel goedkope woningbouw omdat daarmee hoge dichtheden te bereiken zijn. Volgens de wijkagent is de
stelling wel van belang (7). Inbraken vinden vooral plaats ten zuiden van de Ringvaartplas en bij de linten, bij de
vrijstaande woningen.

Het verkave/ingstype (grootte en vorm) kan van invloed zijn op de betrokkenheid en controle en daarmee de
kans op inbraak.

De wijkagent bevestigt ook de tweede stelling (7) omdat de meeste inbraken bij de vrijstaande woningen
plaatsvinden. De ontwerper acht deze niet van belang. Als maatregel heeft de wijkagent toen de bewoners in de
wijk kwamen een praatje gehouden over inbraakpreventie (goed hang- en sluitwerk). Ook werden hiervoor
huisbezoeken gedaan door een vrijwilligerspost
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Ouderen voelen zich onveilig en zijn vaak doelwit voor geweld (en beroving), omdat zij zich niet kunnen
verweren.

Beide geïnterviewden zijn het hiermee eens (7). Als ruimtelijke maatregel is voor een concentratie van
voorzieningen gezorgd. Een service-flat (55+) is gelocaliseerd dichtbij het winkelcentrum, apotheek, dokter en
bushalte. Een sociaal-maatschappelijke maatregel is het feit dat bewonersorganisaties ouderen adviezen geven
zoals niet te veel geld meenemen en niet in de handtas. In het zuiden zijn drie flats waarvan één voor jongeren
en twee voor ouderen. Hier is onderling veel contact door bijeenkomsten en vergaderingen in de hal.

Ook vrouwen voelen zich onveilig en zijn vaak doelwit voor sexueel geweld

Dit wordt door beiden bevestigd (7), maar hier zijn echter geen specifieke maatregelen tegen genomen.

Bij winkelcentra is door concentraties van mensen (doelwitten) kans op zakkenrollers.

Dit speelt volgens beide geïnterviewden geen rol in de wijk omdat het centrum niet groot is en er geen markt is.

Bij fietsenstallingen worden de meeste fietsendiefstallen gepleegd door de hoge concentratie.

Dit heeft geen rol gespeeld bij het ontwerpen. Volgens de wijkagent speelt dit vooral bij het metrostation in het
zuiden (7). Als maatregel wordt de stalling bewaakt door veiligheidsassistenten (van het openbaar vervoer). Bij
scholen is voldoende controle vanuit de school zelf.

Factor 3:

Sociale controle

Ouderen en gezinnen met kinderen zijn veel thuis waardoor zij sociale controle kunnen uitoefenen.

Beiden bevestigen dit (7). De sociale controle door ouderen en gezinnen met kinderen is ruimtelijk tot stand
gebracht door in de wijk relatief grote buitenruimten te creëren (op 100-150 meter afstand) waar verschillende
leeftijdscategorieën tegelijk een plek kunnen vinden. Bijvoorbeeld een bankje voor ouderen en de wipkip voor
de kinderen en een veldje om te voetballen. Zo wordt de buitenruimte gemeenschappelijk en op een intensievere
manier gebruikt waardoor de kwaliteit van de buitenruimte hoog wordt gehouden, omdat niet één specifieke
groep er claim op legt.

Door een hoge woningdichtheid (VINEX Prinsenland: 35 won/ha) is meer informele controle mogelijk doordat
er meer mensen wonen.

Volgens de ontwerper is deze stelling logisch, maar niet om deze reden toegepast. Het streven was compact te
bouwen met zoveel mogelijk openbaar gebied. De wijkagent is het met de stelling eens (8), maar wijst er
nadrukkelijk op dat mensen wel geattendeerd moeten worden ook iets te doen als ze wat zien.
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Functiemenging van wonen met andere functies kan informele controle bevorderen.

De ontwerper heeft dit niet in het ontwerp meegenomen, het is puur woongebied. In de oude linten is wel wat
werkgelegenheid. Scholen liggen verspreid over het woongebied om de reden dat men zo weinig mogelijk
afstand hoeft te overbruggen, om vervoer te beperken. In het centrum is verticale menging toegepast, een grote
woontoren staat boven de winkels, welke als herkenningspunt in de wijk dient. Om een hogere mate van
functiemenging te bereiken moet op grote kavels gebouwd worden en door de hoge woningdichtheid is dus
minder functiemenging mogelijk. De wijkagent vindt functiemenging voor sociale controle heel belangrijk (9).

Functiemenging kan door de levendigheid op straat ook de attractiviteit van de omgeving bevorderen.

De ontwerper heeft dit niet meegenomen in het ontwerp om dezelfde reden als bij de vorige stelling. Volgens de
wijkagent kan functiemenging ook de attractiviteit van de omgeving bevorderen (8). Dit blijkt uit de linten, waar
een bouwmarkt en een tuincentrum veel publiek trekken.

Bij de realisering van de wijk is er nog weinig sociale controle en territorialiteit & betrokkenheid omdat mensen
er net of nog niet wonen.

De wijkagent is het heel erg met deze stelling eens (10). Een wijk in opbouw brengt altijd criminaliteit met zich
mee. Op de bouwplaats wordt ontzettend veel gestolen nog voor de oplevering van de woningen, omdat er geen
sociale controle is. Een aannemer zou hier bewaking op moeten zetten. Bij nieuwbouw moet aan alle lagen van
de bevolking aandacht besteed worden zodat het een gemeenschap kan vormen . Dit is ook de taak van de
opbouwwerker. De wijkagent houdt een preventiepraatje, in de eerste plaats om zich bekend te maken. Verder is
het belangrijk dat verschillende activiteiten georganiseerd worden. Ook de ontwerper is het met de stelling eens
(8). Bij nieuwbouw is echter nog weinig inspraak omdat op dat moment de bewoners nog niet bekend zijn. De
wijk wordt in hoofdstructuren uitgezet, maar kleine inrichtingsbeslissingen als de plaatsing van bankjes worden
uitgesteld. Dit geeft bewoners het gevoel dat ze zelf kunnen beslissen (betrokkenheid) en het is niet belangrijk
voor de ontwerper. Het laten aansluiten van nieuwe bebouwing op oude, zodat al controle mogelijk is, wordt
door economische gegevens als gronduitgifte en bouwrijpheid verhinderd. Het zou wel nuttig zijn.
Braakliggende gebieden hebben soms een tijdelijke functie gekregen door op deze gebieden boeren schapen te
laten houden.

Factor 4:

Zichtbaarheid

Het verkavelingstype van woning, bedrijflkantoor, voorziening kan bepalend zijn voor het zicht door hoogte,
vom, geve/lijn, balkons, bergingen, entrees, luifels en uithangborden.

Zowel de wijkagent (8) als de ontwerper (7) zijn het hiermee eens. Als ruimtelijke maatregel is de wijk ruim en
open opgezet zonder doodlopende straten. Andere toegepaste maatregelen zijn gemeenschappelijke entrees en
geen uitstekende balkons. Woningen zijn georiënteerd aan de straat.
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Op de begane grond bij flats is vaak slecht zicht, waardoor bijvoorbeeld diefstal uit bergingen of vandalisme
plaats kunnen vinden.

Voor de ontwerper heeft dit een belangrijke rol gespeeld bij het ontwerpen (7). Per definitie wordt ook gewoond
op de begane grond. Er is een gedeelte voor berging, garage en een gedeelte voor wonen. Volgens de wijkagent
is deze stelling ook van belang (8). Bij de acht flats in de oostelijke buurt waren veel inbraken. Hier is wel
wonen op de begane grond, één (minder valide) woning per flat, maar deze liggen aan de buitenzijde, zijn
afgekeerd van het plein en maken dus geen zicht mogelijk.

Bij OV haltes kan men zich onveilig voelen en kunnen daders van vandalisme, sexueel geweld en geweld (en
beroving) aanwezig zijn.

Deze stelling is voor beide geïnterviewden belangrijk (7). Bushaltes zijn gepland op functionele locaties, bij
voorzieningen waar flats en woningen op uitkijken. Er is goed zicht op, ze zijn goed verlicht en hebben
veiligheidsglas.

Ook op parkeerplaatsen bij woningen en voorzieningen kan men zich onveilig voelen en kunnen daders van
vandalisme, sexueel geweld en geweld (en beroving) aanwezig zijn.

Ook vinden beide goed zicht op parkeerplaatsen bij woningen en voorzieningen belangrijk (7). Er wordt in de
directe nabijheid van de woning geparkeerd, niet geconcentreerd. Volgens de agent is parkeren in de straat op
een rij beter dan parkeren op eigen terrein langs hoeken en op uitritten. Dit is overzichtelijker waardoor politie
makkelijker controle kan uitoefenen. In de zuidelijke buurt worden auto's overal neergezet omdat de mensen
meer auto's hebben dan de norm voor parkeerplaatsen. Er is één grote parkeerplaats bij het centrum, waar een
flat met ongeveer 70 woningen zicht op heeft. Deze wordt ook goed gesurveilleerd.

Bij routes voor langzaam verkeer (fiets- en voetpaden) kan men zich 's avonds onveilig voelen en kan
criminaliteit plaatsvinden.

Beide geïnterviewden achten het langzaam verkeer van belang voor sociale veiligheid (8). De langzaam verkeerrouting in de wijk is noord-zuid gericht. Er is een route door het park, maar er is ook een alternatief mogelijk. In
eerste instantie zou vanuit milieumaatregelen geen verlichting in het park zijn, maar door het belang van de
route en veiligheid is het wel gekomen. Om de plas over te steken (de noord-zuidverbinding) zijn vier
mogelijkheden, twee bruggen of langs weerszijden eromheen. Eén brug is niet verlicht. Deze routes liggen langs
water of langs een weg buiten de bebouwing, dus is er weinig zicht op. Ook zijn ze moeilijk te besurveilleren.

Vooral bij onderdoorgangen kan men zich 's avonds onveilig voelen en kan criminaliteit plaatsvinden.

Onderdoorgangen verdienen volgens de ontwerper (7) en de wijkagent (8) ook speciale aandacht. De tunneltjes
in de wijk (onder het metrostation en onder de rijksweg) waren onvermijdelijk. Ze zijn wel breed, recht, extra
verlicht en hebben daglichttoetreding.
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Factor 5:

Overzichtelijkheid

Een duidelijke structuur in de verkeersantsluiting kan de overzichtelijkheid verhogen.

Beiden vinden deze stelling van belang voor sociale veiligheid (7). Een probleem van de buurtontsluitng op de
nieuwe oost-westverbinding is dat men deze verkeersonveilig vindt. Het is mogelijk om de overzichtelijkheid te
verhogen door bijvoorbeeld een boom en de laatste parkeerplaats op de hoek weg te halen, maar daardoor zal
men juist sneller gaan rijden.

Een herkenbaar verkavelingstype van een buurt kan ook de overzichtelijkheid bevorderen.

De stelling wordt door beide bevestigd, omdat deze samenhangt met de verkeersstructuur (ontwerper 7, agent 8).

Een duidelijkefunctie van ruimten (privé, openbaar) kan ook de overzichtelijkheid bevorderen.

Dit wordt door de wijkagent ontkend. De ontwerper acht dit wel van belang (8) en geeft aan dat dit afhangt van
de manier waarop wordt verkaveld, met duidelijke erfafscheidingen en een heldere inrichting van de openbare
ruimte. Kleinschalige gebiedjes zijn overblijfhoekjes en dus niet helder. Deze moeten vermeden worden.

De aanwezigheid van markante punten in de wijk kan de overzichtelijkheid bevorderen.

Volgens de geïnterviewden is dit waar (8). Wanneer je je goed kan oriënteren in de wijk geeft dat een veilig
gevoel. De toren op het centrum en het park en de plas zijn markante punten.

De aanwezigheid van bewegwijzering en informatievoorziening (plattegronden) in de wijk kan overzichtelijkheid
bevorderen.

De agent (9) en de ontwerper (8) vinden dit aspect belangrijk voor sociale veiligheid. Het is echter (nog) niet
toegepast in Prinsenland, dus borden bij de toegangswegen zou een goede maatregel zijn.

Het feit dat overzichtelijkheid ook de vluchtmogelijkheden voor daders kan bevorderen, wordt ontkend. Een
potentiële dader zal zich weinig aantrekken van een open of gesloten systeem of wellicht de voorkeur geven aan
een gesloten systeem waardoor deze zich makkelijker kan verbergen.

Factor 6:

Toegankelijkheid

Een open verkeersantsluiting met veel toegangswegen en doorgaande routes in de wijk kan potentiële daders
binnenhalen.

Beide geïnterviewden zijn het hiermee eens (7), maar het is niet in het ontwerp meegenomen. Het aantal
toegangswegen en doorgaande routes is afhankelijk van de ligging van de wijk (draagvlak). Dat aan de andere
kant ook passanten binnen komen die controle kunnen uitoefenen is minder waarschijnlijk, omdat deze van A
naar B moeten en toevallig het plangebied moeten passeren en daardoor geen oog hebben voor het gebied.
Overal bij nieuwbouw staan woningen bij toegangswegen en doorgaande routes en is er dus zicht op.
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Wanneer in aangrenzende gebieden van de wijk veel criminaliteit plaatsvindt is ook meer kans op criminaliteit
in de wijk.

Hoewel de ontwerper deze stelling ontkent, is de wijkagent er van overtuigd (7). Een dader gaat z'n werkgebied
verleggen, zodat deze minder snel gepakt zal worden. Hier is niets tegen te doen.

Bij hoogbouw vinden minder inbraken plaats dan bij laagbouw omdat de vluchtweg langer is.

Beiden ontkennen deze stelling omdat hoogbouw juist aantrekkelijk is voor inbrekers doordat er heel weinig
passanten zijn. Bewoners denken wel dat hoogbouw veiliger is.

Bij laagbouw worden de meeste inbraken via de tuin en achterpaden gepleegd.

Deze stelling is volgens de wijkagent waar (8). het is niet in het ontwerp meegenomen omdat het uitgegeven
terrein is waardoor de gemeentelijke zeggingskracht klein is. Verlichting is op initiatief van eigenaren. Het pad
mag niet te lang zijn en wordt halverwege afgesloten. De politie adviseert heggen en hekken laag te houden voor
zichtlijnen. Hierdoor missen bewoners wel privacy. Het advies is ze op 1.50 meter te houden zodat er privacy is
wanneer je in de tuin zit en er toch zicht is.

Factor 7:

Territorialiteit & betrokkenheid

Een homogene leeftijdsopbouw, samenstelling van huishoudens, economische positie en culturele afkomst van
bewoners in een buurt kunnen territorialiteit & betrokkenheid bevorderen.

Hier is geen rekening mee gehouden in het ontwerp. Bij nieuwbouw krijg je wel een eenduidige samenstelling
van de bevolking. De wijkagent vindt dit niet van belang vanwege het woonwagencentrum in de wijk waar
goede integratie plaatsvond. Integratie tussen verschillende culturen is belangrijk om een hokjesgeest te
voorkomen.

Actiefbuurtbeheer kan de betrokkenheid in de wijk bevorderen.

Dit wordt in het belang van sociale veiligheid door zowel de wijkagent (9) als de ontwerper (8) hoog
gewaardeerd. Er zijn verschillende bewonersorganisaties in Prinsenland. Elk jaar kan een potje gebruikt worden
voor de wensen van buurtbewoners. Het actiefhouden van de bewoners is ook de taak van de opbouwwerker.

Het verkavelingstype kan van invloed zijn op de betrokkenheid van bewoners.

De geïnterviewden denken echter dat de betrokkenheid veel meer afuankelijk is van bewonersorganisaties. De
organisatiegraad in Prinsenland is in de flats net zo groot als in bijvoorbeeld de hofjes. De ontwerper is wel van
mening dat de buurten niet te groot mogen zijn, 400 of 600 woningen, maar niet 1500.
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Tuinen kunnen territorialiteit en betrokkenheid bevorderen.

Beiden zijn het hiermee eens, maar de ontwerper acht dit niet van belang voor sociale veiligheid. Volgens de
agent zijn vooral voortuinen in de zomer belangrijk (7). Alle voortuinen hebben een goede maat (minimaal 4
meter).

Duidelijkheid over de functie van ruimten (privé, openbaar) kan territorialiteit en betrokkenheid beïnvloeden.

Ontwerper (8) en agent (7) achten dit van belang. Kleine gebiedjes tussen woningen in worden pas na oplevering
door de gemeente in overleg met de bewoners ingericht, bijvoorbeeld als speeltuintje. Bewoners hebben dan
inspraak gehad, beschouwen het gebiedje als eigen territorium en houden er toezicht op.

Bij grote woonvormen als flats worden semi-openbare ruimten (hal, trappenhuis) niet als eigen territoria
beschouwd.

De ontwerper is het hiermee eens (7) en heeft de volgende ruimtelijke maatregelen getroffen: de entree moet
minimaal over twee lagen opgenomen zijn, waarmee je veel natuurlijk licht krijgt en een goede relatie tussen
binnen en buiten. Er is een overzichtelijke hal waarbij contact is tussen binnen en buiten. Deze is afgesloten voor
niet-bewoners, maar er is wel een soort buiten-entree met afdak voor niet-bewoners. De flats zijn niet opgedeeld
in compartimenten. In het 55+complex is semi-formele controle door een huismeester. Volgens de wijkagent is
het juist zo dat de bewoners de semi-openbare ruimten wel als eigen territorium beschouwen en niet willen dat
anderen binnen komen. Probleem is vaak dat bewoners niet weten wie er niet thuishoort.

Factor 8: Attractiviteit van de omgeving
Een verwaarloosde omgeving met sporen van criminaliteit (graffiti, brandsporen, vernielingssporen en rommel)
vermindert de attractiviteit van de omgeving wat tot verdere aantasting (erosievandalisme) kan leiden.

Dit is wel waar, maar niet in het ontwerp meegenomen omdat niet bekend is op welke manier. Voor de
wijkagent is het heel belangrijk dat de omgeving niet uitnodigt tot verdere vernieling (9). Er is een meldpunt bij
de bewonersondersteuning Prinsenland en een wijkonderhoudsploeg welke ook het groen in de wijk onderhoudt.

De samenstelling van huishoudens, culturele afkomst en economische positie van bewoners kunnen het gebruik
en daarmee de attractiviteit van de omgeving beïnvloeden.

Dit is volgens de wijkagent niet heel belangrijk (6). Er is bij het ontwerp van de wijk ook geen rekening mee
gehouden. In de wijk staan overwegend dure woningen. Er is sociale woningbouw, maar wel met de meest hoge
huren waardoor ook meer besteed wordt aan de omgeving (tuinen).
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Het verkavelingstype met een duidelijke herkenbaarheid en eigen architectuur kan de attractiviteit bevorderen.

Beide zijn het hiennee eens (7). In Prinsenland is veel variatie door samenwerking met verschillende architecten
en zijn veel terra-kleuren toegepast die de wijk een attractieve uitstraling geven.

Ook kunstwerken kunnen de attractiviteit bevorderen.

Beiden bevestigen dit (wijkagent 8, ontwerper 7). In het park is een groot kunstwerk opgenomen.

Het thema:

De Ringvaartplas

Een grote waterplas in een wijk kan van invloed zijn op sociale veiligheid

Het thema waarop Prinsenland is uitgekozen als voorbeeldwijk voor Meerhoven is de recreatieve waterplas. Het
woongenot aan de waterplas is zeer hoog, het aantal verhuisbewegingen zeer laag. Het contrast tussen de groene
landelijke zijde en de stedelijke overzijde wordt volgens de geïnterviewden hoog gewaardeerd. Door de
langgerekte vonn en omvang van de plas wordt de wijk als het ware in tweeën gesplitst. Hierdoor heeft de
noord-zuidverbinding voor langzaam verkeer (fiets- en voetpaden) slechts een paar alternatieve routes, twee
bruggen of eromheen. Eén brug is niet verlicht en er is weinig zicht op de fietspaden. Ook zijn ze moeilijk te
besurveilleren omdat ze niet per auto toegankelijk zijn. Verder is op de plas in verband met sociale veiligheid
niks aan te merken.

6.3 Regenboogbuurt en Centrum van Almere-Buiten
~------~----------~~~--~------~-,

De tweede voorbeeldwijk Almere-Buiten is een
VINEX locatie aan de oostkant van Almere. In 1983
is men begonnen met bouwen en momenteel is meer
dan de helft van de wijk voltooid. In 2000 zullen er
15.000 woningen staan en wanneer Almere-Buiten
in z'n geheel gerealiseerd zal zijn, zal het zo'n
20.000 woningen hebben. De gemiddelde dichtheid
in de wijk is volgens de VINEX taakstelling 30
woningen per ha.

Figuur 19: Ligging in Almere
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Opbouw van de wijk
Almere-Buiten is de derde wijk van Almere in
Flevoland, een gebied dat ontstaan is na inpoldering
van een gedeelte van het IJsselmeer. De polder heeft
een rasterstructuur die is gebaseerd op agrarische
bedrijvigheid.

Het

stedebouwkundig

plan

van

Almere-Buiten is opgebouwd uit twaalf buurten
welke zijn afgeleid uit het raster van de agrarische
kavels. De buurten worden gescheiden door grote
groene

zones

waarin

voorzieningen

en

de

verkeersstructuur gelegen zijn. De 'Lage Vaart' in
het westen en zuiden van Almere-Buiten, bos in het
noorden en oosten en een spoorlijn van oost naar
west dwars door de wijk, vormen het ruimtelijk
kader waarbinnen de buurten ontwikkeld worden
(Van Berkel e.a., 1997). De zesde en momenteel Figuur 20: Grenzen en buurten
laatst voltooide buurt van Almere-Buiten is de Regenboogbuurt (gerasterd in figuur). De verdere beschrijving
van deze voorbeeldwijk is gericht op deze buurt en op het centrum.
De Regenboogbuurt
Het woongebied van de Regenboogbuurt bedraagt
90 ha. Van het totale woningaantal (2087) behoort
36% tot de huursector en 64% tot de koopsector. De
buurt bestaat uit vier deelgebieden. De eerste is een
villawijk naast het stadspark ten westen van de wijk.
Het tweede gebied

in de middenzone wordt

gekenmerkt door wonen rond hoven. Het derde
deelgebied in het oosten is een compacte stedelijke
woonbuurt met een centraal gelegen vijver en
begrenzingen van drie bouwlagen. De vierde buurt
in het zuiden heeft markant gebogen vormen
omgeven door groengebieden. Aan de rand hiervan
staan

een

aantal

Regenboogbuurt

woontorens

heeft

een

gepland.

aantal

De

bijzondere

kenmerken . Deze zijn een stringente toepassing van Figuur 21: Opbouw van de Regenboogbuurt
kleur en uniforme erfafscheidingen welke de wijk
een eigen karakter geven. De kleuren van de woningen zijn vastgelegd in het bestemmingsplan en het
koopcontract. De erfafscheidingen tussen openbaar- en privéterrein bestaan uit zwartglanzende metalen
hekwerken (Digitaal Almere, 1997).
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•

Groen en recreatie
De Regenboogbuurt heeft drie groenelementen,
te weten de Groene Wig in de middenzone, het
Meridiaanpark in het westen en een groene zone
aan de zuidzijde langs de vaart. De Groene Wig

..

.•

loopt vanuit een punt in het noorden naar het
zuiden en geeft uitzicht op de vaart en het
landelijk gebied voorbij de vaart. Hierlangs loopt
de busbaan door de wijk. Het Meridiaanpark
grenst in het noorden aan het centrum van
Almere-Buiten.

Hierin

liggen

fiets-

en

wandelpaden die zorgen voor de verbinding met
andere woongebieden.

Figuur 22: Groen en recreatie
•

Verkeer en vervoer
Door de Regenboogbuurt loopt een busbaan die
niet voor ander verkeer toegankelijk is en die de
buurt verbindt met het centrum van AlmereBuiten. Er zijn twee bushaltes. Voor de auto is de
wijk

m

het

oosten

bereikbaar

vm

drie

ontsluitingen die uitkomen op een dreef. Deze
weg geeft in het zuiden aansluiting op de
rijksweg A6 en in het noorden op een weg die de
buurt met het centrum van Almere-Buiten
verbindt. Aan deze weg in het noorden is nog
een buurtontsluiting.

Figuur 23: Verkeersontsluiting
•

Voorzieningen
In de middenzone van de wijk is plaats voor een buurtsupermarkt met parkeergelegenheid. Hier is ook een
basisschool gesitueerd. Overige voorzieningen liggen in het centrum van Almere-Buiten. Er is dus geen
sprake van functiemenging. Enkele sportvoorzieningen in de buurt zijn een basketbalveldje, een skate-ramp
en een kabelbaan.
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6.4 Resultaten Almere-Buiten
3

In het geval van Almere-Buiten zijn interviews afgenomen met de politie en wijkbeheer van Almere-Buiten
centrum en de Regenboogbuurt en de stedebouwkundig ontwerper van Almere-Buiten. Helaas was er voor deze
laatste te weinig tijd om een volledig interview af te nemen. De resultaten worden weer per factor beschreven.
Tot slot wordt ook de invloed van de vrije busbaan, het thema van deze voorbeeldwijk, op sociale veiligheid
besproken.

Factor 1: Aanwezigheid potentiële dader(s)

De aanwezigheid van veel jongeren in de wijk kan tot meer vandalisme leiden.

In de Regenboogbuurt wordt de eerste stelling niet beaamd, omdat in andere wijken met evenveel jongeren meer
vandalisme gepleegd wordt. In het centrum is men het wel eens (8), omdat veel jongeren van buitenaf naar het
centrum komen en daar overlast veroorzaken.

Wanneer jongeren weinig (vrije)tijdsbesteding hebben kan dit tot verveling leiden waardoor weer meer kans is
op vandalisme.

Deze stelling is in de Regenboogbuurt wel van belang (7). Er zijn enkele sportvoorzieningen als een
basketbalveldje, een skate-ramp en een kabelbaan, maar een jeugdsoos moet nog komen. Het plannen hiervan
gebeurt zonder overleg met wijkbeheer, maar deze is wel bezig jongeren in het bewonersoverleg te betrekken.
Ook in het centrum is men het met de stelling eens (8). De jongeren vervelen zich, maar het probleem is dat zij
zelfheel vaak niet weten wat ze willen.

Bij buitenruimtes en toegangsroutes van voorzieningen kunnen hangplekken ontstaan waardoor vandalisme
plaats kan vinden.

Met deze stelling is men het in de Regenboogbuurt niet eens omdat hangplekken overal ontstaan en zich
verplaatsen. De jongeren hangen bij de grote ruimtes aan de buitenrand van de wijk (Groene Wig) waar ze niet
gestoord worden en in de wijk zelf op hoeken van straten, maar juist niet bij de school. Een jop (jongeren
ontmoetings plaats) heeft volgens het wijkbeheer dan ook weinig zin omdat deze vrij kostbaar is en na een half
jaar niet meer gebruikt zal worden. Toch blijkt de stelling waar uit het feit dat in het centrum van Almere-Buiten
een groep jongeren vooral na schooltijd overlast veroorzaakt (8). Door middel van overleg met wijkagent,
wijkbeheer, ambulant jongerenwerker en de jongeren wordt geprobeerd hier iets aan te doen. Momenteel wordt
gewerkt aan het realiseren van twee jops (jongeren ontmoetingsplaatsen) aan de rand van het centrum, zodat ze
geen overlast veroorzaken voor omwonenden. Een problemen is dat er niet voldoende geld beschikbaar is.

3

Het wijkbeheer is een gemeentelijke instantie welke in samenwerking met de politie en woningbouwverenigingen zich bezighoudt met

het beheer, onderhoud en de problemen binnen wijken. Daarvoor zijn personen aangesteld die zich richten op een specifieke buurt.
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Bij inbraken is de economische positie van bewoners van belang omdat door een concentratie van lage
economische posities van bewoners in een buurt de kans op inbraken door de bewoners groter kan zijn.

Deze stelling wordt zowel in de Regenboogbuurt als in het centrum ontkend. Uit ervaring is de connectie tussen
een lage economische positie van bewoners en het aantal inbraken nooit bevestigd.

Horecavoorzieningen kunnen oppikplaatsen zijn voor potentiële daders van sexueel geweld en geweld (en
beroving).

Deze stelling is voor de Regenboogbuurt niet van belang; er is een snackbar waar geen problemen zijn. In het
centrum is deze stelling wel zeker van belang (8). Over de locatie van horeca is volgens het wijkbeheer niet goed
nagedacht; een discotheek, shoarmazaak, gokpaleis en een café liggen in het centrum bij het NS-station en
veroorzaken overlast voor omwonenden. De disco trekt vooral jongeren van buiten Almere die dan het centrum
in trekken. Het wijkbeheer is van mening dat zo'n voorziening niet thuishoort in Buiten. De wijkagent heeft één
keer in de vier tot zes weken een overleg met alle exploitanten van de horecagelegenheden, waarbij problemen
worden besproken en mogelijke maatregelen worden getroffen. Zo komt het voor dat bij probleemgevallen een
bepaald persoon geweerd wordt. Ook zijn stadswachten geïntroduceerd waardoor de burgers zich veiliger
voelen.

In recreatieve groengebieden (park, waterplas) is er kans op aanwezigheid van daders van sexueel geweld,
geweld (en beroving) en is kans op onveiligheidsbeleving.

In de Regenboogbuurt speelt dit nog geen rol omdat al het groen nog jong en klein is. Verwacht wordt dat
hierbij in de toekomst wel een probleem zal ontstaan, omdat er veel groen is en bij de aanleg gekozen is voor
snelgroeiende bossage zodat de wijk zo snel mogelijk een levendig karakter zou krijgen . Later zal dit veel
onderhoud vergen waarvoor wijkbeheer niet genoeg geld beschikbaar heeft. Groen zal op de pleintjes het zicht
gaan versperren. Er lopen fietspaden naar en door het park om van de ene naar de andere wijk te komen. Aan het
begin van het park en de paden is goed zicht door oriëntatie van de huizen hierop. Verderop in het park zal niets
meer te zien zijn omdat er bomenrijen voor staan. Mensen zullen zich hier onveilig gaan voelen, omdat dit de
enige route naar de andere wijk is en er weinig mensen ' s avonds gebruik van zullen maken. In het centrum is
deze stelling niet van belang omdat er geen (grote) groengebieden zijn.

Factor 2: Aanwezigheid potentieel doelwit (slachtoffer/object)

Blinde gevels van woningen, bedrijven/kantoren en voorzieningen (rolluiken) , tunneltjes en schuttingen zijn
doelwit voor vandalisme; graffiti.

Zowel in de Regenboogbuurt als in het centrum wordt deze stelling zeer belangrijk gevonden (8), omdat grafitti
vaak discriminerend bedoeld is waardoor mensen zich onveilig gaan voelen. Niet de gevels van huizen maar
openbare gebouwen zijn doelwit voor graffiti. Een vorm van samenwerking tussen politie en wijkbeheer in
Almere-Buiten is het vandalismeproject, waarbij alles wat vernield is wordt aangegeven en vermoedelijke daders
worden aangepakt. Er is een meldpunt en alle grafitti wordt binnen 24 uur verwijderd.
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Straatmeubilair in openbare ruimten (pleinen, parken, speeltuinen) is doelwit voor vandalisme.

In de Regenboogbuurt is deze stelling niet van belang, waarschijnlijk vanwege de voorzorgsmaatregelen die
getroffen zijn. Het materiaal is vervaardigd in beton en staal en er is zicht op het meubilair vanuit de woningen.
In het centrum blijken vooral prullenbakken doelwit te zijn voor vandalisme (8). Hier wordt voortaan
vandalismegevoelig materiaal vermeden, roestvrij staal in plaats van hout. Uiteraard speelt de vraag of stevig
materiaal juist meer uitdaagt tot vernielen dan fragiel. Er is gekozen voor stevig materiaal omdat het hoe dan
ook minder snel kapot gaat, minder onderhoud vergt en langdurig gebruik waarborgt.

Bij een concentratie van hoge economische posities van bewoners (koopwoningen) is de kans op inbraken groter
omdat dit een duidelijk doelwit vormt.

Deze stelling is in de Regenboogbuurt niet van belang omdat deze woningen juist beter beveiligd zijn met hangen sluitwerk. In het centrum is niet gebleken dat deze stelling van belang zou kunnen zijn.

Het verkavelingstype (grootte en vorm) kan van invloed zijn op de betrokkenheid en controle en daarmee de
kans op inbraak.

In de Regenboogbuurt is het wel zo dat het verkavelingstype van invloed kan zijn op betrokkenheid en controle
(7), maar niet op de kans op inbraak. De hofjes (sociale woningbouw) zouden een goede controle door bewoners
kunnen waarborgen, maar zijn te groot waardoor weinig saamhorigheid heerst. Dit gesloten type zou passanten
een onveilig gevoel kunnen geven, maar dat is niet zo omdat passanten helemaal niet in dat gebied kunnen
komen . Ook vindt men in het centrum niet dat het verkavelingstype van invloed is op de betrokkenheid en
controle en daarmee op de kans op inbraak, omdat de bewoners niet betrokken zijn en geen controle uitoefenen
omdat zij altijd op zichzelf zijn en de hele dag werken.

Ouderen voelen zich onveilig en zijn vaak doelwit voor geweld (en beroving), omdat zij zich niet kunnen
verweren.

Dit speelt geen rol in de Regenboogbuurt. Er zijn maar een paar ouderenwoningen verspreid over de wijk. In het
centrum is dit echter wel van belang (8). Vaak is dit slechts een gevoel en is het niet echt onveilig. Boven het
winkelcentrum is een ouderencentrum waar bij het ophouden van bepaalde activiteiten 's avonds om een uur of
elf stadswachten zijn ingezet, zodat de ouderen zich wat veiliger voelen. De begane grondwoningen van flats
worden gereserveerd voor ouderen omdat ze slecht ter been zijn. In de overige verdiepingen van de flats is een
grote doorstroming van jonge gezinnen, waardoor weinig contact met de ouderen plaatsvindt. Hierdoor voelen
ouderen zich alleen en onveilig, omdat ze het gevoel hebben dat er door weinig contact ook weinig sociale
controle is.

Ook vrouwen voelen zich onveilig en zijn vaak doelwit voor sexueel geweld.

Dit speelt overal en er zijn geen specifieke maatregelen tegen genomen.
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Bij winkelcentra is door concentraties van mensen (doelwitten) kans op zakkenrollers.

Dit speelt geen rol in de Regenboogbuurt omdat er geen winkelcentrum is. Echter, in het centrum van AlmereBuiten heeft men ook geen last van zakkenrollers.

Bij fietsenstallingen worden de meeste fietsendiefstallen gepleegd door de hoge concentratie.

In de Regenboogbuurt zijn geen fietsenstallingen, maar in het centrum vinden ook weinig diefstallen plaats,
omdat het gebied behoorlijk bedrijvig is. Bij het station is een bewaakte fietsenstalling welke nauwelijks wordt
gebruikt.

Factor 3: Sociale controle
Ouderen en gezinnen met kinderen zijn veel thuis waardoor zij sociale controle kunnen uitoefenen.

Zowel in de Regenboogbuurt als in het centrum wordt deze stelling ontkracht omdat iedereen op zichzelf en
individualistisch ingesteld is. Ouderen in het centrum zouden controle kunnen uitoefenen maar zijn vaak bang
voor represailles.

Door een hoge woningdichtheid (VINEX Almere-Buiten: 30 won/ha) is meer informele controle mogelijk
doordat er meer mensen wonen.

Deze stelling wordt in de Regenboogbuurt en het centrum van Almere-Buiten ontkend omdat de mensen geen
informele controle uitoefenen. Ze zijn heel erg op zichzelf en overdag zijn de meeste mensen aan het werk.

Functiemenging van wonen met andere functies kan informele controle bevorderen.

Deze stelling heeft geen rol gespeeld bij het ontwerpen omdat volgens de ontwerper de mensen dat niet willen.
Hoewel de bewoners nog niet bekend waren, stelt hij : 'Ze willen een wijk als huis, pure woongebieden met
tuintjes en rust.' In de Regenboogbuurt is deze stelling niet van belang omdat er geen menging is. In het centrum
is verticale functiemenging toegepast met woningen en andere voorzieningen (ouderencentrum) boven winkels
en wordt de stelling wel van belang geacht (8). Door een gedeelte van de bewoners wordt controle uitgeoefend
op het winkelgebied, maar door een groot gedeelte ook niet omdat men bang is voor represailles.

Functiemenging kan door de levendigheid op straat ook de attractiviteit van de omgeving bevorderen.

Ook deze stelling heeft bij het ontwerpen geen rol gespeeld en is in de Regenboogbuurt ook niet van belang om
dezelfde redenen als bij de vorige stelling. Ook in het centrum is men het niet eens omdat het centrum ondanks
de winkels een saaie indruk geeft.
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Bij de realisering van de wijk is er nog weinig sociale controle en territorialiteit & betrokkenheid omdat mensen
er net of nog niet wonen.

Deze stelling wordt in de Regenboogbuurt ontkend. Juist door de nieuwigheid is het nog een veilige wijk; er is
nog een goede overzichtelijkheid omdat al het groen nog laag is. In het begin zijn er wel veel
bewonersverenigingen, niet zozeer voor de sociale contacten, maar om fysieke zaken in de woonomgeving te
verbeteren. Dit zal overigens wel snel doodbloeden. Braakliggende gebieden worden niet afgesloten en krijgen
geen tijdelijke functie omdat dit te veel geld kost. Ook is geen bewonersparticipatie mogelijk in beleidskeuzes
als kleuren en materialen (zie factor 7: territorialiteit en betrokkenheid). In het centrum is men van mening dat
deze stelling wel een rol speelt voor sociale veiligheid (8). Het wijkbeheer betreurt dat geen bewonersparticipatie
mogelijk is in beleidskeuzes.

Factor 4: Zichtbaarheid

Het verkavelingstype van woning, bedrijjlkantoor, voorziening kan bepalend zijn voor het zicht door hoogte,
vom, geve/lijn, balkons, bergingen, entrees, luifels en uithangborden.

In de Regenboogbuurt is deze stelling van belang (7) omdat een duidelijk onderscheid zichtbaar is in de wijk;
het linkerdeel van de wijk, waar de duurdere woningen staan, biedt veel meer zichtmogelijkheden voor
bewoners omdat deze ruimer is opgezet. In het centrum speelt deze stelling een belangrijke rol (8). Er waren
nissen in een schoolgebouw waarin men zich kon ophouden. Deze zijn dichtgemaakt.

Op de begane grond bij flats is vaak slecht zicht, waardoor bijvoorbeeld diefstal uit bergingen of vandalisme
plaats kunnen vinden.

De flats in de Regenboogbuurt zijn nog niet voltooid waardoor deze stelling hier geen rol speelt. In het centrum
is dit wel van belang (7). De volgende maatregelen zijn toegepast: de toegang is afgesloten voor niet-bewoners,
het ouderenverzorgingshuis heeft extra verlichting aangebracht aan de gevel, flats zijn opgedeeld m
compartimenten en er is semi-formele controle door huismeesters. Dit heeft een positieve werking gehad.

Bij OV haltes kan men zich onveilig voelen en kunnen daders van vandalisme, sexueel geweld en geweld (en
beroving) aanwezig zijn.

Deze stelling is heel belangrijk in de Regenboogbuurt (9). Er zijn twee haltes in de buurt. Het zijn
ontmoetingsplekken en geven daardoor een onveilig gevoel. Ook in het centrum zijn OV haltes van belang (8).
Ze zijn vervangen door doorzichtige hokjes. De politie houdt bushokjes in de gaten, jongeren mogen met niet
meer dan vier bij elkaar staan.
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Ook op parkeerplaatsen bij woningen en voorzieningen kan men zich onveilig voelen en kunnen daders van
vandalisme, sexueel geweld en geweld (en beroving) aanwezig zijn.

Deze stelling speelt geen rol in de Regenboogbuurt Er is nog geen grote parkeerplaats. In het dure deel van de
wijk wordt geparkeerd op eigen terrein en in het andere deel zijn parkeerstroken aan de overkant van de straat
gesitueerd waardoor er goed zicht op is en er geen problemen zijn. In het centrum is een grote parkeerplaats.
Hier zijn geen problemen omdat deze heel open en overzichtelijk is.

Bij routes voor langzaam verkeer (fiets- en voetpaden) kan men zich 's avonds onveilig voelen en kan
criminaliteit plaatsvinden.

Dit kan een rol gaan spelen bij het park van de Regenboogbuurt (zie factor 1: aanwezigheid potentiële daders).
Vooral omdat volgens de ontwerper besloten is niet te voldoen aan het politiekeurmerk omdat de norm voor
verlichting een extra investering qua beheer en onderhoud zou betekenen. In het centrum zijn sommige routes
wel onveilig en sommige niet (8). Sommige liggen namelijk dicht langs autoroutes of wonen. Ook zijn meerdere
routes mogelijk. Een nadeel is dat alternatieve routes in de winter met gladheid niet bestrooid worden . Ze zijn
wel verlicht, maar minder goed.

Vooral bij onderdoorgangen kan men zich 's avonds onveilig voelen en kan criminaliteit plaatsvinden.

In de Regenboogbuurt zijn de onderdoorgangen veilig, ze zijn kort, breed, recht en hebben veel daglicht. In het
centrum zijn onderdoorgangen wel van belang (8), omdat de verlichting vaak niet optimaal is.

Factor 5: Overzichtelijkheid

Een duidelijke structuur in de verkeersantsluiting kan de overzichtelijkheid verhogen.

Deze stelling wordt zowel in de Regenboogbuurt (9) als in het centrum (8) bevestigd. In de Regenboogbuurt zijn
echter overal zijstraatjes en tussenpaden, zodat het een doolhof is als je het niet kent. Een probleem van
overzichtelijkheid zou kunnen zijn dat dit ook de vluchtmogelijkheden voor een dader bevordert. In dit opzicht
is het doolhof van de Regenboogbuurt positief voor bewoners, als potentieel slachtoffer kan men dan
gemakkelijk vluchten, terwijl een dader die de wijk niet goed kent moeilijk zal kunnen vluchten. Toch wordt de
voorkeur gegeven aan een overzichtelijke wijk omdat hier dagelijks in geleefd moet worden.

Een herkenbaar verkavelingstype van een buurt kan ook de overzichtelijkheid bevorderen.

Deze stelling wordt ook in beide gebieden bevestigd (6), omdat deze samenhangt met de vorige.

Een duidelijkefunctie van ruimten (privé, openbaar) kan de overzichtelijkheid bevorderen.

Volgens de ontwerper is deze stelling belangrijk voor sociale veiligheid. Er is in de Regenboogbuurt geen semiopenbaar gebied gepland, de gronduitgifte wordt gemaximaliseerd zodat er zoveel mogelijk privé-gebied
ontstaat. Mede dankzij de eis voor hoge dichtheden moet heel systematisch, efficient gepland worden, wat de
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overzichtelijkheid ten goede komt. In de Regenboogbuurt komt volgens het wijkbeheer de stelling niet uit omdat
juist niet duidelijk is wat privé of openbaar gebied is. Van de vele paadjes en steegjes is de een van de
woningbouw, de ander van de eigenaar zelf en dat is niet duidelijk. In het centrum is het wijkbeheer het niet eens
met deze stelling maar het is niet duidelijk waarom.

De aanwezigheid van markante punten in de wijk kan de overzichtelijkheid bevorderen.

In beide gebieden wordt deze stelling bevestigd (7). In de Regenboogbuurt zullen vier flats in het zuiden de
overzichtelijkheid en daarmee het gevoel van veiligheid kunnen bevorderen, maar deze zijn nog niet
gerealiseerd. In het centrum is het station een markant punt waaraan men zich kan oriënteren en daardoor
veiliger voelt. Dit is een aspect waar ontwerpers zich mee bezig moeten houden en niet het wijkbeheer.

De aanwezigheid van bewegwijzering en informatievoorziening (plattegronden) in de wijk kan overzichtelijkheid
bevorderen.

Deze stelling wordt in de Regenboogbuurt wel bevestigd, maar niet van belang geacht voor sociale veiligheid. In
het centrum is de stelling wel van belang (8), waarschijnlijk omdat hier meer mensen komen die het gebied niet
goed kennen en zich veiliger zullen voelen wanneer de bewegwijzering en informatievoorziening goed is.

Factor 6: Toegankelijkheid
Een open verkeersantsluiting met veel toegangswegen en doorgaande routes in de wijk kan potentiële daders
binnenhalen.

In de Regenboogbuurt is men het niet eens met de stelling omdat een dader ongeacht de open- of geslotenheid
van de verkeersstructuur zijn doel zal kiezen. In het centrum denkt men dat de stelling waar zou kunnen zijn,
maar hij speelt hier geen rol omdat Almere-Buiten heel gesloten circuits heeft en dus weinig vluchtroutes.

Wanneer in aangrenzende gebieden van de wijk veel criminaliteit plaatsvindt is ook meer kans op criminaliteit
in de wijk.

Deze stelling wordt in heel Almere-Buiten niet van belang geacht, omdat de wijken gescheiden van elkaar liggen
door groene zones (zie paragraaf 6.3 over de opbouw van de wijk) en er dus geen direct aangrenzende
woongebieden zijn.

Bij hoogbouw vinden minder inbraken plaats dan bij laagbouw omdat de vluchtweg langer is.

Er is nog geen hoogbouw in de Regenboogbuurt, dus deze stelling speelt (nog) geen rol. In het centrum wordt de
stelling bevestigd (7), maar het feit dat alle flats afgesloten zijn voor niet-bewoners zal een belangrijke oorzaak
zijn van weinig inbraken.
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Bij laagbouw worden de meeste inbraken via de tuin en achterpaden gepleegd.

In de Regenboogbuurt vinden heel weinig inbraken plaats. Achterpaden zijn door de gemeente uitgegeven en de
corporaties sluiten ze af met bergingen tegen het achterpad. Soms zijn de paden halverwege afgesloten. Ook zijn
vanuit de gemeente de erfafscheidingen (tuinen) afgesloten met uniforme zwarte hekken. In het centrum is deze
stelling van belang (7) en als maatregel heeft de sociale woningbouw andere sloten op de deuren geplaatst.

Factor 7: Territorialiteit & betrokkenheid
Een homogene leeftijdsopbouw, samenstelling van huishoudens, economische positie en culturele afkomst van
bewoners in een buurt kunnen territorialiteit & betrokkenheid bevorderen.

In het plan van de Regenboogbuurt is bewust een duidelijke scheiding gemaakt tussen een duurder deel in het
westen en een deel in het oosten, wel met huur- en koopwoningen, maar goedkoper. In het goedkope gedeelte
wonen veel allochtonen. De bewoners van het dure gedeelte zijn volgens wijkbeheer niet meer of minder
betrokken bij de wijk dan bewoners van het goedkopere deel. De meest betrokken bewoners wonen in het
gebied ertussen in. De scheiding wordt versterkt door het toepassen van verschillende kleuren (zie factor 8:
attractiviteit van de omgeving). Volgens wijkbeheer werkt de scheiding in homogene gebieden niet
betrokkenheid bevorderend maar juist stigmatiserend. Het goedkope deel wordt nu al de "aso-buurt" genoemd.
De stelling wordt niet bevestigd maar dit aspect wordt wel belangrijk gevonden (8). In het centrum wordt de
stelling bevestigd (7) als het gaat om de sociale huursector.

Actiefbuurtbeheer kan de betrokkenheid in de wijk bevorderen.

Dit aspect wordt in de Regenboogbuurt heel belangrijk gevonden (9). Er is een bewonersvereniging welke geen
eigen beheer heeft maar wel zeer actief is. Ze geven een krantje uit waarin informatie van wijkbeheer en politie
doorgegeven wordt. Dit aspect is zo belangrijk omdat dit de beste manier is om de bewoners te bereiken. Ook in
het centrum wordt deze stelling van belang geacht (8), maar hier gebeurt het niet.

Het verkavelingstype kan van invloed zijn op de betrokkenheid van bewoners.

In de Regenboogbuurt is men het hiermee eens (7). De uitwerking staat in factor 2: aanwezigheid potentieel
doelwit beschreven. In het centrum is men het niet eens met de stelling omdat men ongeacht het
verkavelingstype erg op zichzelf is.

Tuinen kunnen territorialiteit en betrokkenheid bevorderen.

De Regenboogbuurt is volgens de ontwerper voornamelijk gebouwd voor jonge gezinnen. Deze willen graag
tuinen en daarom zijn veel tuinen in het ontwerp gebracht. Het wijkbeheer is het wel met de stelling eens, maar
vindt het niet zo belangrijk (6). In het centrum wordt de stelling weer ontkend omdat de mensen gewoon op
zichzelf zijn.
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Duidelijkheid over de functie van ruimten (privé, openbaar) kan territorialiteit en betrokkenheid beïnvloeden.

Duidelijkheid over de functie van ruimten, bijvoorbeeld een speeltuintje kan territorialiteit en betrokkenheid
bevorderen, maar hoeft niet positief te zijn voor sociale veiligheid. In de Regenboogbuurt worden speeltuintjes
als eigen territorium beschouwd, maar wanneer een groepje kinderen van een andere buurt komt spelen, ontstaat
irritatie en ruzie. Men houdt dus wel de eigen kinderen in de gaten, maar anderen worden niet getolereerd. Door
uniforme erfscheidingen in de vorm van zwarte metalen hekken toe te passen, wordt de functie van privéruimten verduidelijkt, wat ook territorialiteit over het privé-gebied bevordert. In het centrum wordt de stelling
wel bevestigd (8), maar omdat er veel openbaar gebied is, is er weinig territorialiteit.

Bij grote woonvormen als flats worden semi-openbare ruimten (hal, trappenhuis) niet als eigen territoria
beschouwd.

In de Regenboogbuurt speelt deze stelling geen rol omdat de flats nog niet zijn gerealiseerd. In het centrum is
men het niet met de stelling eens omdat deze ruimten wel als eigen territorium worden beschouwd. Zodra
jongeren zich in de buurt ophouden, wordt dit bij de woningbouwvereniging gemeld. Dit aspect is wel van
belang voor sociale veiligheid (7).

Factor 8: Attractiviteit van de omgeving

Een verwaarloosde omgeving met sporen van criminaliteit (graffiti, brandsporen, vernielingssporen en rommel)
vermindert de attractiviteit van de omgeving wat tot verdere aantasting (erosievandalisme) kan leiden.

Zowel in het centrum (8) als in de Regenboogbuurt (7) wordt deze stelling bevestigd. Hierbij gaat het vooral om
rommel op straat. In het centrum is het bureau van politie en wijkbeheer tevens een meldpunt. Indien mogelijk
worden mensen benaderd, aangeschreven en aangesproken . Graffiti wordt binnen 24 uur verwijderd.

De samenstelling van huishoudens, culturele afkomst en economische positie van bewoners kunnen het gebruik
en daarmee de attractiviteit van de omgeving beïnvloeden.

Zowel in de Regenboogbuurt (8) als in het centrum (7) is dit aspect van belang. Vooral mensen van autochtone
afkomst hebben vaak moeite met de manier waarop allochtone mensen hun tuinen bijhouden of niet bijhouden.
Wijkbeheer gaat de wijk in om te zien hoe het in werkelijkheid eraan toe gaat en benadert mensen om ervoor te
zorgen dat ze beter gaan onderhouden. Een probleem hierbij is de taalbarrière. In het centrum heeft een
woningbouwvereniging in samenwerking met de wijkagent zelfs een ander toewijzingsbeleid toegepast om deze
problemen op te lossen.

Het verkavelingstype met een duidelijke herkenbaarheid en eigen architectuur kan de attractiviteit bevorderen.

Volgens de ontwerper is dit een belangrijk aspect. In het ontwerp is veel variatie in de archtectuur en kleur- en
materiaalgebruik toegepast om de wijk een eigen karakter te geven. Zo wordt de wijk bekend om zijn eigen sfeer
wat de attractiviteit van de omgeving zal bevorderen. Ook bevordert het volgens de ontwerper de betrokkenheid
van bewoners omdat zij trots zullen zijn op hun wijk. De stelling is volgens wijkbeheer wel van belang (6), maar
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het kleurgebruik heeft in dit geval een negatieve invloed gehad op sociale veiligheid. In het dure gedeelte van de
wijk zijn zachte pasteltinten toegepast, terwijl de andere kant bestaat uit felle harde kleuren. Wanner je bij het
goedkopere gedeelte aankomt, schrikt een muur van felle kleuren je af. In het centrum is men het met de stelling
eens (7), maar dat gebied is eerder saai dan gevarieerd of herkenbaar.

Ook kunstwerken kunnen de attractiviteit bevorderen.

In het centrum is men het ermee eens maar acht men het niet van belang voor sociale veiligheid. In de
Regenboogbuurt is men het wel en niet eens omdat het aan de ene kant vandalismegevoelig dus sociaal onveilig
is, en aan de andere kant hebben bewoners iets om trots op te zijn, wat de betrokkenheid kan bevorderen.

Het thema: De vrije OV baan

Een vrije OV baan kan van invloed zijn op sociale veiligheid.

De busbaan in heel Almere is alleen toegankelijk voor openbaar vervoer en helemaal met hekken afgezet uit
oogpunt van verkeersveiligheid. De hekken zijn ongeveer een meter hoog en doorzichtig. Op de baan zelf voelt
men zich niet onveilig en gebeurt ook niets omdat niemand daar komt. Men zou er via speciale overgangswegen
op moeten komen en af moeten gaan. Bij de busbaanoversteken in het centrum zijn, vooral voor
verkeersveiligheid, alle bossages weggehaald om meer zicht te bereiken. Dit heeft echter tot gevolg dat men
harder gaat rijden .

Men heeft problemen met de inrichting van het openbaar gebied tussen busbaan en woning. De achterkanten van
woningen hebben geen tuin en zijn georiënteerd op de baan. Hiertussen ligt een stuk niemandsland bedekt met
gras. Bewoners voelen zich onveilig en zijn bang voor inbraak omdat iedereen gemakkelijk bij de woning kan
komen. Dit stuk grond wordt nu waarschijnlijk uitgegeven als tuin voor de bewoners.

Bij de bushaltes voelt men zich weleens onveilig omdat het een ontmoetingsplek is voor jongeren. Dit staat los
van het feit dat het een vrije OV baan is. De politie houdt de bushaltes beter in de gaten en jongeren mogen er
met niet meer dan vier bij elkaar staan . Overal op de busbaan en bij de haltes is nog goed zicht omdat al het
groen nog jong is. Later kunnen zichtproblemen ontstaan vanwege de hoge kosten van toekomstig onderhoud.
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6.5 Reeshof
De derde en laatste voorbeeldwijk Reeshof is een
VINEX locatie aan de westkant van Tilburg. Al in
1979 is men begonnen met de bouw en momenteel
is ongeveer twee derde van de wijk gerealiseerd.
Naar verwachting is de wijk begin volgende eeuw
gereed en zal dan zo'n 16.000 woningen tellen. De
gemiddelde dichtheid in de wijk is 30 woningen per
hectare.

Figuur 24: Ligging in Tilburg
Opbouw van de wijk
Reeshof wordt, met het Brabantse platteland aan de
westkant en de stedelijke voorzieningen aan de
oostkant, begrensd door bossen en weilanden, in het
noorden het Wilhelminakanaal en in het zuiden een
spoorlijn.

Daarbinnen

is

het

stratenpatroon

gebaseerd op de bestaande, overwegend agrarische
structuur van het gebied. Deze is verdeeld over
negen woongebieden, waarvan vier in z'n geheel
gerealiseerd zijn, vier nog niet volledig en één nog
helemaal niet. Later zal het gebied onder de
spoorweg ook nog bebouwd worden. Van de tot nu
toe gebouwde woningen is ongeveer twee derde
koop en één derde huur, welke zowel uit vrije sector
als

sociale

Gemeente

huurwoningen
Tilburg,

1997).

bestaat
De

- _......... .........
...

(Stadszaken
wijk

bestaat Figuur 25: Opbouw van Reeshof

overwegend uit laagbouw (eengezinswoningen) met
in het centrum wat hoogbouw.

75

__WIJKEN EN RESULTATEN

•

Groen en recreatie
In het plan van Reeshof is het bestaande groen
zoveel mogelijk gehandhaafd. Veel 'oude' bomen
zijn

te

vinden

op

de

Langendijk en

de

Reeshofdijk, twee belangrijke fietsroutes . Op
wijkniveau zijn er het 'Reeshofbos' ofwel de
Hultense Heide in het zuid-oosten en het nog aan
te leggen Reeshofpark in het midden van de
wijk. In dit park zijn verscheidene voorzieningen
gepland als een horecavoorziening, speeltuin,
jongerenplek

en

manifestatieterrein.

In

het

·-

westen stroomt het riviertje de Donge, welke
wordt omgezet in natuur- en recreatiegebied en
ecologische verbindingszone. Aan de noordzijde,
tegen het kanaal aan, ligt een groengebied met
veel moerasachtige plekken en bomen. Aan de Figuur 26: Groen en recreatie
oostelijke kant van Reeshof ligt het Wandelbos,
een parkachtig bos dat fungeert als bovenwijkse voorziening. Verder liggen verspreid over de verschillende
buurten veel vijvers en singels, waaraan veel tuinen grenzen.

•

Verkeer en vervoer
De Langendijk en de Reeshofdijk zijn de twee
belangrijke oost-westfietsroutes die aansluiting
geven op het centrum van Tilburg. Midden in de
wijk ligt een doorgaande noord-zuidfietsroute
welke de andere twee kruist. Door Reeshof lopen
twee busverbindingen die de wijk met het
centrum van Tilburg verbinden. Ze lopen dwars
door de wijk en komen in alle woongebieden
(niet op figuur 27).

Eén

van deze twee

busverbindingen wordt een extra snelle lijn
(HOV lijn), wat een hogere frequentie en het
gebruik van vrije busstroken inhoudt. Voor de
auto zijn in het zuiden één en in het oosten twee
belangrijke ontsluitingswegen te vinden. In het
westen komen waarschijnlijk nog twee Figuur 27: Verkeersontsluiting
aansluitpunten op een nog te realiseren noordwesttangent (Kuiper Compagnons, 1997).

•

Voorzieningen
Er is weinig functiemenging in Reeshof. Veel voorzieningen zijn in het winkelcentrum geconcentreerd, zoals
een gemeentelijke stadswinkel, een wijkcentrum, een openbare bibliotheek en een sportcentrum. Vlakbij zijn
ook basisscholen en kinderdagverblijven te vinden. Verder liggen verspreid over de wijk nog twee
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buurtwinkelcentra, meerdere gezondheidscentra, basisscholen, kinderdagverblijven en sportverenigingen,
een scouting en een school voor voortgezet onderwijs. Helemaal in het oosten is het 'politie team west'
gelegen. Ten noorden van de wijk, boven het kanaal, ligt een industrieterrein.

6.6 Resultaten Reeshof
In Reeshof zijn interviews afgenomen met de stedebouwkundig ontwerper, een wijkagent en twee
buurtconcierges

4

•

De resultaten worden weer per factor beschreven. Tot slot wordt ook de invloed van de

bossfeer, het thema van deze voorbeeldwijk, op sociale veiligheid behandeld.

Factor 1: Aanwezigheid potentiële dader(s)

De aanwezigheid van veel jongeren in de wijk kan tot meer vandalisme leiden.

Volgens de ontwerper (9) en de buurtconcierges (8) is dit een heel belangrijk aspect. Volgens de wijkagent is dit
ook wel van belang, maar niet zo erg (4). De ontwerper: "Bij nieuwbouw bestaat de samenstelling van de
bevolking uit veel gezinnen met kleine kinderen. Na 10-15 jaar kunnen er problemen ontstaan. In het eerste deel
van de wijk (Gesworen Hoek) speelt dit nu. Er ligt een terreintje, geïsoleerd en ver van bebouwing, aan 1 kant
bereikbaar, waar 's avonds jongeren hangen. Toen dit gebied ontwikkeld werd was dit probleem nog niet
maatschappelijk erkend en dus niet meegenomen in het ontwerp. Nu proberen we dat wel; we hebben contacten
gehad met jongerenwerkers, we proberen uit te zoeken wat de redenen zijn om ergens te gaan staan,
bijvoorbeeld om gezien te kunnen worden. Hangplekken zijn redelijk stuurloos en niet uit te bannen. Nu
5

proberen we voorwaarden te scheppen waar het wel kan, om daar de zogenaamde jops te creëren. Op
wijkniveau wordt gekeken welke locaties mogelijk zijn, nu bijvoorbeeld in het toekomstig park, maar wel langs
een route en met verlichting." Volgens wijkbeheer worden jops nu in overleg met jongeren geplaatst. Dit blijkt
redelijk goed te werken, vooral in de zomer. De locatie van de jops is soms bij woningen, soms niet, maar er is
weinig overlast. Waarschijnlijk omdat ze groot genoeg zijn zodat er genoeg te doen is (bijvoorbeeld voetballen)
en ze de bewoners niet lastig te hoeven vallen. De politie investeert in kennen en gekend worden bij de jongeren
en maakt contact met de jongeren op hangplekken. De bestaande hangplekken worden in kaart gebracht en er
wordt meegewerkt aan het creëren van jops.

Wanneer jongeren weinig (vrije)tijdsbesteding hebben kan dit tot verveling leiden waardoor weer meer kans is
op vandalisme.

Volgens de ontwerper (9) en de buurtconcierges (8) is ook dit heel belangrijk. De agent is het wel met de stelling
eens, maar acht dit niet van belang in Reeshof. Er zijn namelijk veel voorzieningen; in het winkelcentrum is een
wijkcentrum met een bibliotheek, een jeugdsoos en sportvoorzieningen. Verder zijn over de wijk verspreid veel
sportverenigingen. Er is ook een zwembad en een scoutingvereniging. Ook is laatst een skatebaan geplaatst
welke tevens fungeert als hangplek. Volgens de buurtconcierges is dit een zeer goede voorziening; hij ligt los

4

De buurtconcierges in Reeshof werken evenals het buurtbeheer in Almere in dienst van de gemeente. Zij richten zich twee aan twee op de
wijk.
Een jop is geen gesloten ruimte of jeugdsoos, maar een in overleg met jongeren gecreeerde plek in de openbare ruimte waar jongeren zich
op kunnen houden. Op deze plek staan wat voorzieningen als een zitkuil, een hokje tegen de regen en er kan bijvoorbeeld gevoetbald
worden.
~ehele
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van woningen, veroorzaakt geen overlast en trekt veel jongeren die anders elders overlast hadden kunnen
veroorzaken.

Bij buitenruimtes en toegangsroutes van voorzieningen kunnen hangplekken ontstaan waardoor vandalisme
plaats kan vinden.

Volgens de ontwerper speelt dit niet in Reeshof, de jongeren hangen niet bij scholen rond, maar bij een veldje.
Als het niet anders meer kan, kun je zo'n gebiedje afsluiten, maar dan zoeken de jongeren gewoon een nieuwe
plek. Volgens de wijkagent speelt dit wel in het nieuwe centrum (5). Daar houden jongelui zich op omdat de
plek met een mooie gladde bestrating en een open plein uitnodigt om te skaten. 's Avonds zijn de winkels dicht
en dan is het wel rustig. Als maatregel lopen constant buurtconcierges rond en er is vaste surveillance door de
politie. Volgens de buurtconcierges speelt dit geen rol in Reeshof omdat er geen problemen meer zijn. Vroeger
hingen bij het oude winkelcentrum veel jongeren rond. Toen is in overleg met de jongeren een jop opgezet en
zijn de problemen opgelost. Blijkbaar was de stelling wel van belang.

Bij inbraken is de economische positie van bewoners van belang omdat door een concentratie van lage
economische posities van bewoners in een buurt de kans op inbraken door de bewoners groter kan zijn.

Allè geïnterviewden zijn het hier niet mee eens. Het eerste deel van de wijk bestaat uit alleen huurwoningen en
daar is het inbraakcijfer net zo laag als in de rest van de wijk. Volgens de ontwerper wordt nu in de verdeling
van de financieringscategorieën van woningen geprobeerd een spreiding van duurdere en goedkopere woningen
te bereiken. Dus duur en goedkoop, huur en koop, jong en oud door elkaar om met een groot woord
ghettovorming te voorkomen. Er wordt geprobeerd stigmatisering te voorkomen, de maatschappij is
gedifferentieerd en gevarieerd en dat moet ook in het woonmilieu tot uiting komen. In Reeshof is het grootste
deel vrije sector en I 0-20% van woningbouwverenigingen. Hoe zij toewijzen is de ontwerper onbekend.

Horecavoorzieningen kunnen oppikplaatsen zijn voor potentiële daders van sexueel geweld en geweld (en
beroving).

Volgens alle geïnterviewden zou de stelling waar kunnen zijn, maar speelt het geen rol in Reeshof Er is wel
horeca in het centrum, maar dat is kleinschalig en veroorzaakt geen problemen. Op het moment wordt in het
park een partycentrum ontworpen, los van bebouwing zodat het geen overlast veroorzaakt. Het is daardoor wel
inbraakgevoeliger.

In recreatieve groengebieden (park, waterplas) is er kans op aanwezigheid van daders van sexueel geweld,
geweld (en beroving) en is kans op onveiligheidsbeleving.

Zowel de ontwerper (7) als de wijkagent (8) zijn het hiermee eens, doordat op deze plekken geen controle door
wonen mogelijk is. In een park zijn enge plekjes en die moeten er ook zijn, als je er maar veilig doorheen kan.
Dit moet je waarborgen door de inrichting; geen bossages, goede verlichting, open en vlak, goed onderhoud en
zicht op de entrees door woningen. Volgens de buurtconcierges speelt dit geen rol, omdat er geen problemen
zijn.
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Factor 2: Aanwezigheid potentieel doelwit (slachtoffer/object)

Blinde gevels van woningen, bedrijven/kantoren en voorzieningen (rolluiken), tunneltjes en schuttingen zijn
doelwit voor vandalisme; graffiti.

De ontwerper acht dit op detailniveau wel van belang (7), maar het gebeurt hier niet veel. Daarom achten de
agent en de buurtconcierges de stelling niet van belang. Als maatregel hiertegen heeft de begane grondlaag van
het wijkcentrum een andere materialisatie gekregen, graffiti-werend. Een zijgevel moet in elk geval interessanter
gemaakt worden dan een dichte wand, liefst met ramen erin. In dit opzicht loopt de ruimtelijke kwaliteit parallel
met de veiligheid. Ook is er een meldpunt en wordt het snel weggehaald. Bij de skatebaan is wel graffiti, maar
dat is toegestaan.

Straatmeubilair in openbare ruimten (pleinen, parken, speeltuinen) is doelwit voor vandalisme.

Volgens de ontwerper (7) en wijkagent (2) is deze stelling van belang. Bij de plaatsing en de keuze van welk
straatmeubilair je kiest moet je een zekere terughoudendheid hebben, anders staat de openbare ruimte binnen de
kortste keren vol met goedbedoelde potentiële doelwitten. Er wordt niet zo veel vernield en wat vernield wordt,
wordt zeer snel hersteld. Daarom achten de buurtconcierges de stelling niet van belang.

Bij een concentratie van hoge economische posities van bewoners (koopwoningen) is de kans op inbraken groter
omdat dit een duidelijk doelwit vormt.

De ontwerper heeft hier geen kijk op. Volgens de wijkagent speelt dit geen rol omdat in de nieuwe wijken
maatregelen zijn getroffen om het inbraakveiliger te maken. Bijna overal is verlichting op de achterplaats en er
is goed hang- en sluitwerk toegepast. Ook volgens de buurtconcierges speelt dit geen rol in Reeshof. In een
duurder deel waar veel koopwoningen en maar enkele huurwoningen staan, gebeuren ook maar weinig inbraken.

Het verkavelingstype (grootte en vorm) kan van invloed zijn op de betrokkenheid en controle en daarmee de
kans op inbraak.

De wijkagent acht dit niet van belang. De ontwerper juist wel (9). Vooral achterkanten zijn kwetsbaar, zeker
aant het groen, en moeten vermeden worden. De woningen worden nu verkaveld met de voorkanten naar het
groen. Veiligheid is een factor, maar de ruimtelijke beeldkwaliteit speelt hierin ook een rol, omdat allerlei
verschillende schuttingen geen mooi beeld geven. De buurtconcierges achten het verkavelingstype niet van
belang voor inbraak, wel voor betrokkenheid (zie factor 7).

Ouderen voelen zich onveilig en zijn vaak doelwit voor geweld (en beroving), omdat zij zich niet kunnen
verweren.

In Reeshof wonen nog maar weinig ouderen. Rondom het centrum zijn wat seniorenwoningen gebouwd, omdat
dit dichtbij alle voorzieningen is. Deze ouderen hebben geen problemen en daarom achten de buurtconcierges en
de wijkagent de stelling niet van belang in Reeshof. Volgens de ontwerper is het wel van belang (7). Naar
verhouding wonen weinig ouderen in een nieuwbouwwijk, maar het is belangrijk dat ze er zijn. Ze worden
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tussen andere woningen gemixt, wat mede voor sociale veiligheid positief is, zodat ze niet geïsoleerd in het
groen zitten.

Ook vrouwen voelen zich onveilig en zijn vaak doelwit voor sexueel geweld.

De stelling is volgens allen wel waar, maar er wordt niets specifiek mee gedaan. Wel wordt mede hierom
aandacht besteed aan veilige routes.

Bij winkelcentra is door concentraties van mensen (doelwitten) kans op zakkenrollers.

Volgens alle geïnterviewden is dit misschien wel zo, maar is dit niet van belang in Reeshof. Dit speelt misschien
in het stadscentrum. Bovendien wordt veel gesurveilleerd in Reeshof.

Bij fietsenstallingen worden de meeste fietsendiefstallen gepleegd door de hoge concentratie.

De ontwerper en de wijkagent achten dit van belang (7) rondom het winkelcentrum. Er is gekozen om juist geen
bewaakte fietsenstalling te plaatsen, omdat de fietsen dan misschien wel veilig staan, maar door constructies van
een gebouwtje en hekken creëer je juist doelwitten. Dus is gekozen voor verschillende open rekken in de
openbare ruimte met goed zicht erop. Volgens de buurtconcierges zijn er dan ook geen fietsenstallingen met
voldoende omvang en is de stelling niet van belang.

Factor 3: Sociale controle
Ouderen en gezinnen met kinderen zijn veel thuis waardoor zij sociale controle kunnen uitoefenen.

De wijkagent heeft hier geen kijk op. Volgens de ontwerper is dit misschien wel zo, maar is het niet in het
ontwerp meegenomen. Zoals bij de vierde stelling van factor één is beschreven, wordt gestreefd naar een mix
van huishoudens. Zo zijn er altijd mensen met een verschillend levensritme en is er altijd sociale controle
mogelijk. De buurtconcierges achten de stelling wel van belang (8). Gezinnen met kinderen niet, zij werken
veel, maar ouderen oefenen zeker controle uit, in dit geval in het centrum. Als er wat is, wordt dit aan de
buurtconcierges bekendgemaakt.

Door een hoge woningdichtheid (VINEX Reeshof 30 won/ha) is meer informele controle mogelijk doordat er
meer mensen wonen.

Volgens de ontwerper is dit wel van belang (6), maar volgens de wijkagent en de buurtconcierges niet. Het soort
mensen dat in nieuwbouwwijken komt wonen, oefent niet veel sociale controle uit; men is veel weg om te
werken.

Functiemenging van wonen met andere functies kan informele controle bevorderen.

Zowel de ontwerper (8) als de wijkagent (7) zijn het hiermee eens. Op wijkniveau zijn het voornamelijk de
scholen die functiemenging bepalen. Probleem is dat op buurtniveau vaak wel een scheiding in de inrichting is
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aangebracht, zodat sociale controle hierdoor beperkt is. Volgens de buurtconcierges is de stelling niet van belang
omdat er bijna geen functiemenging is. Met betrekking tot winkelvoorzieningen is door economische redenen
gekozen om deze te concentreren in een winkelzone. Om toch wat functiemenging te creëren wordt boven de
winkels gewoond. Er is gekozen voor open straten waar je ook 's avonds door kan lopen, waar mensen boven
wonen die zicht hebben in die straat, zodat het geen doods geheel vormt.

Functiemenging kan door de levendigheid op straat ook de attractiviteit van de omgeving bevorderen.

Zowel de wijkagent (7) als de ontwerper (8) zijn het hiermee eens. Zeer kleinschalig zijn een achttal woonwerkkavels geïntroduceerd, wat behalve wonen wat bedrijvigheid mogelijk maakt. Dit is zo kleinschalig dat het
weinig invloed heeft op informele controle, maar wel de levendigheid op straat en daarmee de attractiviteit van
de omgeving kan bevorderen. De buurtconcierges achten de stelling weer niet van belang om dezelfde reden als
hierboven.

Bij de realisering van de wijk is er nog weinig sociale controle en territorialiteit & betrokkenheid omdat mensen
er net of nog niet wonen.

Volgens de ontwerper is dit misschien wel waar, maar niet van belang voor sociale veiligheid. Ook volgens de
wijkagent is dit niet van belang geweest, waarschijnlijk dankzij goede maatregelen. Volgens de buurtconcierges
is de stelling wel van belang (8). Bij het begin van de realisatie is op een braakliggend terrein een tijdelijk
winkelcentrum gekomen en is in bestaande bebouwing tijdelijk een wijkcentrum geplaatst, zodat mensen het
gevoel hadden in de stad te wonen. Een ander braakliggend gebied waar overlast was door rommel is afgesloten,
wat een goede oplossing bleek. Andere braakliggende gebieden krijgen gras zodat er gespeeld kan worden, maar
daar wordt niet extra veel geld in gestoken. Ook is tijdelijke verlichting toegepast. Er is weinig participatie
omdat veel beslissingen genomen worden op het moment dat bewoners nog niet bekend zijn, dit is hier redelijk
onderontwikkeld. Door de politie wordt in overleg met bewoners en bouwondernemingen gekeken wat gedaan
kan worden om de woning en de straat veilig te maken. Zo wordt bijvoorbeeld extra verlichting en goed hangen sluitwerk geplaatst.
Factor 4: Zichtbaarheid

Het verkavelingstype van woning, bedrijjlkantoor, voorziening kan bepalend zijn voor het zicht door hoogte,
vom, gevel/ijn, balkons, bergingen, entrees, luifels en uithangborden.

De ontwerper is het hiermee eens (8), maar geeft niet aan welke maatregelen toegepast kunnen worden. Volgens
de wijkagent en de buurtconcierges is dit in Reeshof niet van belang omdat er door de ruime opzet geen
problemen zijn. Blijkbaar is het verkavelingstype dus wel van belang, maar in dit geval zo ontworpen dat het
geen problemen oplevert. In het winkelcentrum bestaan de overkappingen uit doorzichtig materiaal, ·w at zicht
vanaf de bovenliggende woningen goed mogelijk maakt.
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Op de begane grond bij flats is vaak slecht zicht, waardoor bijvoorbeeld diefstal uit bergingen of vandalisme
plaats kunnen vinden.

De ontwerper is het hiermee eens (7). Bij het centrum waren bergingen als losse units op het terrein gepland, wat
geen gezicht en bovendien onveilig is (kwetsbaar doelwit voor vandalisme en inbraak). Met moeite is het gelukt
deze in de bebouwing onder te brengen, omdat dit winkelruimte en dus geld kost. Verder zijn op de begane
grond woningen of soosruimte gecreëerd, wat ook 's avonds nog leven geeft. Er is geen menging tussen hoog- en
laagbouw toegepast. De inrichting rond een complex is belangrijk en moet zorgvuldig gebeuren. Ook de
verbinding tussen buiten en binnen verdient extra aandacht. Binnen is afgesloten voor niet-bewoners en er
hangen camera's bij de entrees, maar het geheel mag niet als een vesting dichtgemaakt worden. Er is veel
gebruikt gemaakt van glas bij entrees. Volgens de wijkagent en de buurtconcierges is de stelling niet van belang
omdat hierbij, waarschijnlijk dankzij maatregelen, geen problemen gesignaleerd zijn.

Bij OV haltes kan men zich onveilig voelen en kunnen daders van vandalisme, sexueel geweld en geweld (en
beroving) aanwezig zijn.

De ontwerper en de wijkagent zijn het hiermee eens (7). Ze moeten binnen het zicht van wonen liggen. Dit
gebeurt al automatisch willen ze functioneel zijn. Verder zijn ze goed verlicht en doorzichtig. De
buurtconcierges achten dit niet van belang omdat geen problemen gesignaleerd zijn.

Ook op parkeerplaatsen bij woningen en voorzieningen kan men zich onveilig voelen en kunnen daders van
vandalisme, sexueel geweld en geweld (en beroving) aanwezig zijn.

De ontwerper is het met de stelling eens (7) en stelt dat parkeren vooral open en overzichtelijk moet gebeuren
met behulp van inrichtingsmaatregelen; langs doorgaande routes, zicht van woningen en goede verlichting. De
wijkagent en de buurtconcierges achten de stelling niet van belang, omdat er geen problemen zijn. Parkeren
gebeurt soms in de voortuin met een verlaagd trottoir waarbij bewoners de auto tegen het raam zetten. Dan is er
goed zicht. Ook gebeurt parkeren vaak inpandig, met garages.

Bij routes voor langzaam verkeer (fiets- en voetpaden) kan men zich 's avonds onveilig voelen en kan
criminaliteit plaatsvinden.

De ontwerper (8), de buurtconcierges (8) en de wijkagent (7) zijn het hiermee eens. De ontwerper geeft aan dat
de aanzet voor de routes vrij ongelukkig is; de wijk ligt ver van de stad met ertussen een groot groengebied. Er
liggen lange dijken als fietspaden door de wijk. Ze liggen afgelegen en gaan echt door bos. Ook zijn ze niet
overal even goed verlicht en bij de donkere stukken zijn soms hangplekken ontstaan. Dit kan bedreigend
overkomen en hier voelt men zich onveilig. Langs een fietsroute zijn een aantal oude woningen, boerderijtjes,
gehandhaafd omdat er dan zicht op zou zijn, maar volgens de buurtconcierges zijn er te weinig en liggen ze ver
uit elkaar. Ook wordt het niet zo erg gevonden als er een onveilige route is, als er maar een alternatief mogelijk
is, en die is er. Men kan via de dijken of door de wijk heen, waar wel woningen aan liggen.
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Vooral bij onderdoorgangen kan men zich 's avonds onveilig voelen en kan criminaliteit plaatsvinden.

De wijkagent en de buurtconcierges achten dit niet van belang omdat ze er (nog) niet zijn. De ontwerper is het
met de stelling eens (8). In de toekomstige noord-zuidverbinding bij het spoor zullen een aantal
onderdoorgangen komen. Eroverheen kost te veel. Wel worden deze zonder bochten ontworpen.

Factor 5: Overzichtelijkheid

Een duidelijke structuur in de verkeersantsluiting kan de overzichtelijkheid verhogen.

De wijkagent en de buurtconcierges hebben hier geen kijk op. Volgens de ontwerper is dit wel van belang (8).
Het oudste deel van de wijk heeft een wat onoverzichtelijke structuur met veel dooie hoekjes. Dit kan aanleiding
geven tot criminaliteit. Oriëntatie is belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Daarom wordt
geprobeerd heldere structuren te maken, waarbij de inrichting tot op detailniveau aandacht verdient. Dat
overzichtelijkheid ook een positieve werking kan hebben voor potentiële daders, wordt ontkend. Zij zijn liever
in een labyrint waardoor ze niet zichtbaar zijn dan in een gebied met lange brede lanen.

Een herkenbaar verkavelingstype van een buurt kan ook de overzichtelijkheid bevorderen.

De wijkagent acht dit niet van belang, de buurtconcierges hebben hier geen kijk op en de ontwerper is het wel
eens, maar acht het niet van belang voor sociale veiligheid.

Een duidelijkefunctie van ruimten (privé, openbaar) kan de overzichtelijkheid bevorderen.

Ook hier is de ontwerper het wel mee eens, maar niet in het kader van sociale veiligheid. De buurtconcierges
hebben hier weer geen kijk op en de wijkagent is het wel met de stelling eens (4), maar geeft niet aan waarom.

De aanwezigheid van markante punten in de wijk kan de overzichtelijkheid bevorderen.

De agent is het met de stelling eens (7). Markante punten in Reeshof zijn het nieuwe winkelcentrum en grote
waterpartij. Wanneer men zich goed kan oriënteren zal men zich wat veiliger voelen . De ontwerper is ook met
de stelling eens, maar heeft dit niet in het ontwerp meegenomen in het kader van sociale veiligheid.
Herkenbaarheid, vindbaarheid en oriëntatie geven houvast in een ruimtelijk geheel wat van belang is voor de
ruimtelijke kwaliteit van de wijk. Ook de buurtconcierges zijn het eens, maar achten het niet van belang voor
sociale veiligheid.

De

aanwezigheid

van

bewegwijzering

en

informatievoorziening

(plattegronden)

m

de

wijk

kan

overzichtelijkheid bevorderen.

Volgens de wijkagent is dit van belang (6), maar het ontbreekt in Reeshof Volgens de ontwerper en de
buurtconcierges heeft het wel een functie, maar dient het niet de veiligheid. Bovendien is het weer een extra
potentieel doelwit in de openbare ruimte.
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Factor 6: Toegankelijkheid

Een open verkeersantsluiting met veel toegangswegen en doorgaande routes in de wijk kan potentiële daders
binnenhalen.

De wijkagent heeft hier geen kijk op. In Reeshof zijn slechts een paar ontsluitingswegen en bij een van de
belangrijkste bevindt zich een politiepost. De ontwerper en de buurtconcierges zijn het niet eens, omdat een
dader zich niet zou laten leiden door de verkeersontsluiting. Het gaat hem pas om de laatste tien, twintig meter.
Dat een open verkeersontsluiting ook positief zou zijn voor sociale veiligheid, omdat dan passanten binnen
komen die controle kunnen uitoefenen, wordt door de buurtconcierges ontkend. In Reeshof komen maar weinig
passanten, het is gewoon een woonwijk en ligt te ver van het centrum van Tilburg.

Wanneer in aangrenzende gebieden van de wijk veel criminaliteit plaatsvindt is ook meer kans op criminaliteit
in de wijk.

Ook hier heeft de agent geen kijk op. De ontwerper is het niet met de stelling eens. Volgens hem is vandalisme
toevallig en zal dus overal kunnen voorkomen. De buurtconcierges zijn het wel eens, maar de criminaliteit die
over zou kunnen slaan, zou van het centrum van Tilburg moeten komen en dat ligt te ver weg.

Bij hoogbouw vinden minder inbraken plaats dan bij laagbouw omdat de vluchtweg langer is.

Volgens de wijkagent speelt dit geen rol in Reeshof, er is weinig hoogbouw en er vinden weinig inbraken plaats.
De ontwerper en de buurtconcierges zeggen hier geen zicht op te hebben.

Bij laagbouw worden de meeste inbraken via de tuin en achterpaden gepleegd.

Zowel de ontwerper als de wijkagent zijn het hiermee eens (7). Positief is dat in Reeshof vaak geen achterpaden
zijn doordat de achtertuinen aan het water liggen. Daarom achten de buurtconcierges de stelling niet van belang.
Waar wel achterpaden zijn is als maatregel veel achterverlichting geplaatst. Nu is er ook nog goed zicht omdat
het groen nog nieuw en laag is, over een tijdje zal het zicht verdwijnen. Voor zowel doorlopende als
doodlopende achterpaden is wat te zeggen. Bij een doodlopend pad kan een dader niet vluchten, maar de
voorkeur van de ontwerper gaat uit naar open paden. Vanaf de straat moet je erin kunnen kijken. Het is een
verbindingsschakel tussen twee straten, kinderen spelen er veel en dat heeft ook een waarde. Bovendien is een
open pad veilig door de mogelijkheid om te vluchten, hoewel dat juist minder vaak zal voorkomen dan inbraken.
Woningbouwverenigingen zijn verantwoordelijk voor de inriching en staan open voor sociale veiligheid. Ze
geven veel geld uit aan dit soort aspecten.

Factor 7: Territorialiteit & betrokkenheid

Een homogene leeftijdsopbouw, samenstelling van huishoudens, economische positie en culturele afkomst van
bewoners in een buurt kunnen territorialiteit & betrokkenheid bevorderen.

De ontwerper is het niet met deze stelling eens. De redenering staat beschreven in de vierde stelling van factor
één. Ook de wijkagent en de buurtconcierges zijn het niet met de stelling eens. In het oude deel bestaat nu meer
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bewonersdifferentiatie en zijn de mensen meer sociaal betrokken. In de nieuwe gebieden wonen voornamelijk
starters, gezinnen met jonge kinderen. Zij werken met z'n tweeën en hebben weinig met anderen te maken.
Homogeniteit heeft in dit geval geen positieve werking op de betrokkenheid tussen bewoners en daarmee op
sociale veiligheid. Wel is er een verschil in betrokkenheid tussen bewoners van huur- of koopwoningen. Bij
huurwoningen bleek dat de opkomst bij bijeenkomsten laag is en er weinig betrokkenheid is. In een duurder
gebied was de opkomst juist heel hoog. Deze mensen zijn waarschijnlijk meer betrokken bij hun omgeving
omdat zij daar eigendom hebben en van plan zijn er langer te blijven wonen .

Actief buurtbeheer kan de betrokkenheid in de wijk bevorderen.

Volgens de ontwerper (7), wijkagent (7) en buurtconcierges (8) speelt deze stelling een rol. Dit komt tot uiting in
het feit dat de gemeente slechts speelterreintjes neerzet als bewoners daar een bepaalde verantwoordelijkheid
voor uitgesproken hebben. Zij houden het een beetje in de gaten en melden het als er wat is. Buurtverenigingen
zijn redelijk actief. Een aantal bewoners participeren in een wijkraad waarbij zij hun belangen uitdrukkelijk naar
de gemeente toe uitdragen, bijvoorbeeld over verkeerssituaties of hoogbouw. Er wordt ook een blaadje
uitgegeven .

Het verkavelingstype kan van invloed zijn op de betrokkenheid van bewoners.

De wijkagent acht dit niet van belang, de ontwerper (9) en de buurtconcierges (7) wel. De ontwerper vindt het
belangrijk dat mensen een herkenning hebben van waar ze wonen, een identiteit. Dit wordt gevormd door vele
aspecten bij elkaar. Vorm, inrichting, architectonische uitwerking en variatie spelen allemaal mee. Volgens de
buurtconcierges blijkt de stelling uit het oude deel van de wijk. De oriëntatie van stroken wordt niet van belang
geacht, maar wel staat alles wat dichter op elkaar en kennen de mensen elkaar. Als er wat gebeurt, valt het snel
op. Maar juist door de dichtere opzet zijn er ook meer hanghoekjes, wat weer als onveilig ervaren wordt. Dat
deze gesloten types passanten een onveilig gevoel kunnen geven, vinden de buurtconcierges hier niet van
belang, omdat er zelden passanten komen.

Tuinen kunnen territorialiteit en betrokkenheid bevorderen.

De ontwerper en de buurtconcierges achten dit niet van belang. De wijkagent wel (7), maar geeft geen
verklaring hiervoor.

Duidelijkheid over de functie van ruimten (privé, openbaar) kan territorialiteit en betrokkenheid beïnvloeden.

Deze stelling wordt door allen beaamd (7). Duidelijkheid is noodzakelijk omdat anders een soort niemandsland
ontstaat waar bijvoorbeeld vuilnis snel gedumpt wordt. Het is een bron van potentieel vandalisme. Dit bleek bij
een stuk braakliggend terrein dat later afgesloten is (zie factor 3). Volgens de wijkagent en buurtconcierges
kaderen de meeste bewoners van Reeshof hun territorium duidelijk af. Bij speeltuintjes is de stelling waar
gebleken; de meeste zijn vrij toegankelijk, maar eentje heeft een hekje eromheen. Juist daar zijn de bewoners
zeer alert.
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Bij grote woonvormen als flats worden semi-openbare ruimten (hal, trappenhuis) niet als eigen territoria
beschouwd.

De ontwerper heeft hier geen kijk op. De wijkagent en buurtconcierges zijn het niet eens. In het centrum is wat
hoogbouw voor senioren. Het blijkt dat zij juist erg betrokken zijn bij hun trappenhaL De maatregelen staan
beschreven in factor 4.

Factor 8: Attractiviteit van de omgeving
Een verwaarloosde omgeving met sporen van criminaliteit (graffiti, brandsporen, vernielingssporen en rommel)
vermindert de attractiviteit van de omgeving wat tot verdere aantasting (erosievandalisme) kan leiden.

De ontwerper (7) en de wijkagent (8) zijn het hiermee eens. In het wijkcentrum zit een soort gemeentewinkel
waar men alle klachten kan bespreken. Verder is er het BAT (Brabants Afval Team) dat zich met alle afval
bezighoudt. De buurtconcierges zijn het wel eens, maar achten het niet van belang omdat dit zelden voorkomt.

De samenstelling van huishoudens, culturele afkomst en economische positie van bewoners kunnen het gebruik
en daarmee de attractiviteit van de omgeving beïnvloeden.

De ontwerper is het wel met de stelling eens, maar acht dit niet van belang voor sociale veiligheid. De
buurtconcierges hebben hier geen idee van . De wijkagent acht dit wel van belang (5). Bij koopwoningen is men
van plan er langer te blijven wonen, heeft men waarschijnlijk meer geld te besteden en gedraagt men zich
overeenkomstig.

Het verkavelingstype met een duidelijke herkenbaarheid en eigen architectuur kan de attractiviteit bevorderen.

Volgens de ontwerper en de buurtconcierges is dit waar, maar niet van belang voor sociale veiligheid. Een eigen
karakter is belangrijk om stedebouwkundige redenen, maar zal de sociale veiligheid niet bevorderen. Volgens de
wijkagent is de stelling wel van belang (4) . Voor een eigen karakter is variatie nodig, door afwisseling is inbraak
geen standaardprocedure meer, omdat elke woning weer anders benaderd moet worden . Dit is positief voor
sociale veiligheid.

Ook kunstwerken kunnen de attractiviteit bevorderen.

De ontwerper en de wijkagent zijn het wel met de stelling eens, maar stellen daartegenover dat het weer iets in
de openbare ruimte is wat een potentieel doelwit kan vormen . De buurtconcierges zijn het eens, maar achten het
niet van belang voor sociale veiligheid.

Het thema: De bossfeer
Een bossfeer in een wijk kan de sociale veiligheid beïnvloeden.

Reeshof had een woonmilieu van wonen aan de bosrand moeten hebben, maar er is weinig mee gedaan. Aan de
rand van de wijk zijn wel bossen en in de wijk is veel bestaand groen gehandhaafd. Voorallangs de doorgaande
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fietsroutes is nog veel groen te vinden. Ze liggen langs zeer weinig woningen en gaan door bos. De verlichting is
niet overal even goed. Soms komen situaties voor die ondoorzichtelijk zijn, dit zijn plaatsen waar jongeren zich
ophouden. Deze routes geven een onveilig gevoel, maar het is niet gebleken dat er daadwerkelijk veel
criminaliteit plaatsvindt.

In het begin werden de woningen aan de rand van de wijk, aan de bosrand, met de achterkanten naar buiten toe
verkaveld. Gebleken is dat dit de beeldkwaliteit niet ten goede komt en ook vandalisme- en inbraakgevoelig is.
Nu is besloten woingen met de voorkant naar het groen toe te verkavelen.
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7. ANALYSE EN SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN

Een uitgebreide beschrijving van de wijken en de resultaten van de interviews per wijk zijn in het vorige
hoofdstuk behandeld. In dit hoofdstuk volgt de analyse en samenvatting van de resultaten. De eerste paragraaf
beschrijft de bevindingen van de interviews. In de volgende paragraaf zijn alle resultaten bij elkaar gevoegd. Per
factor worden conclusies getrokken uit de resultaten van de interviews van de drie voorbeeldwijken. Gekeken
wordt of de stellingen die bij een factor horen wel of niet relevant geacht zijn voor sociale veiligheid en of daar
problemen bij komen kijken (soms door een conflict met een andere factor, soms door andere ontwerpeisen etc).
Vervolgens worden de mogelijke maatregelen bij een stelling besproken. Ook hier worden problemen
geïnventariseerd welke kunnen ontstaan bij het toepassen van bepaalde maatregelen, bijvoorbeeld door
conflicten met andere factoren, andere ontwerpeisen, hoge kosten etc. Ook zijn de resultaten vergeleken met de
literatuurstudie. Daar de stellingen voortkomen uit de literatuur is dit impliciet al beschreven, maar de aspecten
uit de literatuur die niet genoemd zijn of niet blijken te kloppen worden expliciet genoemd. Daar waar na
logische overweging vanuit de theorie blijkt dat een stelling relevanter is dan uit de interviews is gebleken,
omdat dit een zeer kleine steekproef is, wordt de relevantie opgewaardeerd. Aan het eind van elke factor staat dit
alles verkort in een tabel weergegeven. Het belang van de stellingen is in deze tabellen onderverdeeld in vier
categorieën: zeer relevant (5 tot 7 bevestigingen), relevant (3 tot 4 bevestigingen), weinig relevant ( 1 tot 2
bevestigingen) en niet relevant (geen bevestiging).

In de derde paragraafworden de resultaten van de thema' s beschreven. Per thema komen de implicaties voor de
factoren en dus voor sociale veiligheid aan bod en vervolgens worden de mogelijke maatregelen besproken. In
de laatste paragraaf worden de maatregelen op een andere manier in een tabel samengevat. In plaats van een
indeling naar factoren, is een onderscheid gemaakt naar de schaalniveau's zoals deze in het ontwerpproces aan
de orde komen. Binnen dit werkschema is een geleding toegepast naar sectoren of actoren . Op deze manier
kunnen de maatregelen in het volgende hoofdstuk in verband gebracht worden met Meerhoven(-noord) om het
plan op sociale veiligheid te analyseren.

7.1 Bevindingen van de interviews
De keuze voor interviewen blijkt de juiste te zijn geweest, omdat op deze manier veel informatie naar voren is
gekomen door associaties van de respondenten, die in een enquête achterwege zou zijn gebleven. Over het
interview zelf valt nog het een en ander op te merken. De meeste interviews duurden langer dan was ingeschat.
In plaats van een uur duurden ze vaak anderhalf uur, maar de respondenten hadden daar geen bezwaar tegen.

Stellingen
Soms waren de stellingen niet duidelijk, maar na een korte toelichting werden de stellingen goed geïnterpreteerd.
Het bleek soms moeilijk daarbij objectief te blijven. Hierbij is sprake van een leereffect van de onderzoeker: bij
de latere interviews was de toelichting objectiever. Het feit dat de stellingen soms niet duidelijk waren kan
gedeeltelijk verklaard worden doordat er een aantal stedebouwkundige termen in voorkwamen, die voor de
wijkagenten en de wijkbeheerders niet bekend waren. Het is mogelijk dat de resultaten gekleurd zijn door
sociaal wenselijke antwoorden. Ten eerste is het namelijk sociaal onwenselijk om een vraag niet te· begrijpen en
zo kan het zijn dat maar een antwoord gegeven is om dit te verbergen. Ten tweede is het niet logisch voor een
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ontwerper om negatief over zijn eigen plan te praten en nalatigheden erin toe te geven, waardoor de antwoorden
soms positiever zijn dan de werkelijkheid. Om het eerste effect te minimaliseren is in de analyse kritisch
gekeken naar redenen achter de antwoorden. Zo zijn de antwoorden ingedeeld in verschillende categorieën;
- niet eens met de stelling
- eens met de stelling, maar niet van belang in deze wijk
- eens met de stelling én van belang in deze wijk.
Om het tweede effect te minimaliseren zijn in de analyse de antwoorden van de ontwerpers kritisch vergeleken
met de antwoorden van de agenten en beheerders. Een overzicht van de analyse is opgenomen in bijlage liL

Belang
Vervolgens werd gevraagd aan te geven hoe belangrijk het kenmerk is voor sociale veiligheid met een
tienpuntsschaaL Deze schaal werd verschillend geïnterpreteerd omdat sommigen slechts 7 en hoger gebruikten,
terwijl anderen wel de hele schaal gebruikten. Toch kon op basis van de beoordeling een onderscheid gemaakt
worden in wel en niet relevante kenmerken.

Maatregelen
Tenslotte werd gevraagd naar mogelijke maatregelen. Door eerst de respondent te laten nadenken over
mogelijke en uitgevoerde maatregelen en daarna pas de vooraf opgestelde lijst af te gaan, is veel nieuwe
informatie naar voren gekomen. Bij de verwerking is gebleken dat sommige informatie over een stelling of
maatregel naar boven kwam bij het behandelen van een andere stelling. Dit is later op basis van de beoordeling
van de onderzoeker bij de juiste stelling geplaatst.

7.2 Resultaten per factor
Factor 1: Aanwezigheid potentiële dader(s)
1. De aanwezigheid van veel jongeren in de wijk kan tot meer vandalisme leiden.

Vijf van de zeven geïnterviewden zijn het hiermee eens. Een ontwerper acht dit niet van toepassing op de wijk
omdat het een starterswijk is voor jonge gezinnen. Toch is gebleken dat in deze en de andere VINEX
nieuwbouwwijken zich na een korte tijd al problemen voordoen met jongeren. Een andere geïnterviewde is het
niet eens omdat in andere wijken met evenveel jongeren meer vandalisme plaatsvindt.

Maatregelen:
•

Als sociaal-maatschappelijke maatregel moeten ontwerpers, wijkagenten en wijkbeheerders/concierges
communiceren met (ambulant) jongerenwerkers en jongeren, bijvoorbeeld door middel van een werkgroep
' overleg jongeren' , om te kijken wat jongeren willen, om te achterhalen waarom een bepaalde plaats een
hangplek wordt en om ze te betrekken bij de wijk (factor 7). Het gaat om kennen en gekend te worden. Zo
kunnen jongeren ook betrokken worden in een bewonersoverleg.
Een probleem hierbij is dat jongeren vaak zelf niet weten wat ze willen.
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2. Wanneer jongeren weinig (vrije)tijdsbesteding hebben kan dit tot verveling leiden waardoor weer meer kans
is op vandalisme.

Ook deze stelling is relevant gebleken. Zes van de zeven personen achten dit van belang voor sociale veiligheid.
Een ontwerper acht dit aspect niet van toepassing om dezelfde reden als hierboven. Een wijkagent is het wel
eens, maar heeft in zijn wijk geen problemen omdat er voldoende voorzieningen zijn.

Maatregelen:
•

Om verveling te voorkomen moet als fysieke maatregel een goed voorzieningenstelsel in de wijk aanwezig
zijn met verschillende sportverenigingen, scouting en bijvoorbeeld een zwembad.

•

In elk deel van een wijk, in de buurten moeten ook kleinere (recreatie-)voorzieningen gerealiseerd worden
(basketbal- of voetbalveldje, skate-ramp, kabelbaan), mogelijk zelfs in combinatie met een hangplek (zie
volgende stelling).
Een probleem hierbij is dat de locatie overlast zou kunnen veroorzaken, voornamelijk lawaai. Om
voorzieningen toch centraal en bereikbaar te houden kan men ze in een park localiseren, waar door het
gebruik ook meer informele controle plaats zal vinden en waar het dan wat levendiger wordt.

•

Het creëren van een jeugdsoos in overleg met jongeren kan ook verveling tegengaan .
Deze locatie mag ook geen overlast bezorgen, dus bijvoorbeeld in het centrum van de wijk.

3. Bij buitenruimtes en toegangsroutes van voorzieningen kunnen hangplekken ontstaan waardoor vandalisme
plaats kan vinden.

Vier van de zeven geïnterviewden zijn het hiermee eens. Een ander stelt dat het geen rol speelt omdat er geen
problemen meer zijn, maar het heeft wel gespeeld bij een winkelcentrum. Daarom is de stelling toch zeer
relevant. Twee anderen stellen dat hangplekken overal ontstaan en zich verplaatsen.

In de literatuur is gesteld dat functiemenging hierbij van belang is, omdat veel menging een spreiding van
vandalisme-gevoelige plaatsen op kan leveren en weinig menging een concentratie. In de voorbeeldwijken is
weinig functiemenging en het blijkt dat de overlast dan ook voornamelijk in de winkelcentra plaatsvindt of aan
de rand van de wijk, afgelegen van bebouwing en zowel overdag (na school) als 's avonds. In de winkelcentra
vindt, zoals verwacht, meer formele controle plaats, maar door verticale functiemenging blijkt ook veel
informele controle door bewoners plaats te vinden.

Maatregelen:
•

Bij een winkelcentrum kunnen als sociaal-maatschappelijke maatregel buurtconcierges, wijkbeheerders en/of
politie formele controle uitoefenen (factor 3).

•

Bij verticale functiemenging (zie factor 3) kunnen bewoners informele controle uitoefenen.

•

Ook goede verlichting van de directe omgeving van voorzieningen is belangrijk (factor 4).

•

Een andere fysieke maatregel is het afsluiten van de buitenruimtes (factor 6).
Deze hebben echter vaak een speciale functie zoals een fietsenstalling . Bovendien zal dan ergens anders
een nieuwe hangplek ontstaan.
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•

Er moet rekening gehouden worden met het feit dat de materialisatie van bijvoorbeeld pleinen, ook al ziet het
er mooi uit (factor 8), al kan uitnodigen tot overlast, zoals een zeer gladde bestrating jongeren uitnodigt om
te skaten.

•

Hangplekken zijn niet uit te bannen en bovendien hebben jongeren ook recht op het gebruik van de openbare
ruimte, het zijn gelijkwaardige bewoners van een wijk. Mogelijke maatregelen zijn dan het creëren van jops
Gongeren ontmoetingsplaatsen). Hierbij is de locatie weer belangrijk, men moet voorwaarden scheppen voor
waar gecrëerde hangplekken Uops) mogelijk zijn. Wanneer in overleg met jongeren wordt bepaald wat er
komt, zullen ze ook meer betrokken zijn en er meer gebruik van maken. Voorbeelden zijn een zitkuil, een
hokje tegen de regen, een voetbal- of basketbalveldje etcetera.
De problemen hierbij zijn dat hangplekken zich kunnen verplaatsen, dat ze kostbaar zijn en dat de locatie
geen overlast mag veroorzaken. Dat kan bijvoorbeeld aan de rand van het centrum of in een park, zodat
het centraal en bereikbaar is. Controle en zicht (factor 3 en 4) zijn belangrijk, maar een beetje privacy
ook, dus bijvoorbeeld langs een route en met verlichting, maar niet pal aan de weg. Ook is er goed beheer
nodig en dat is vaak vrijwilligerswerk.

4. Bij inbraken is de economische positie van bewoners van belang omdat door een concentratie van lage
economische posities van bewoners in een buurt de kans op inbraken door de bewoners groter kan zijn.

Deze stelling blijkt niet relevant. Zes van de zeven geïnterviewden zijn het niet eens, deels omdat dit uit ervaring
nooit gebleken is en deels omdat men bij bijvoorbeeld een woonwagenkamp het tegenovergestelde heeft
ervaren. Een wijkagent is het wel met de stelling eens, omdat blijkt dat na een echtscheiding wel eens
huurschulden ontstaan wat zich dan uit in kleine criminaliteit. Dit heeft echter geen verband met een
concentratie van lage economische posities van bewoners.

Maatregelen:
•

Toch stelt een ontwerper als ruimtelijke maatregel dat deze een spreiding van duurdere en goedkopere
woningen probeert te bereiken, zodat het woonmilieu een reflectie is van de maatschappij, gedifferentieerd
en gevarieerd. Deze maatregel heeft ook andere redenen en wordt, samen met de problemen die erbij komen
kijken, bij de derde stelling van factor 2 verder uitgewerkt.

5. Horecavoorzieningen kunnen oppikplaatsen zijn voor potentiële daders van sexueel geweld en geweld (en
beroving).

Deze stelling wordt door vier respondenten bevestigd, maar slechts één respondent geeft aan dat er problemen
zijn. De overigen achten de stelling niet van toepassing omdat er nauwelijks horeca is.
Deze stelling is in conflict met de factoren sociale controle en attractiviteit van de omgeving (3 en 8), omdat
horeca

als

functiemenging

deze

factoren

en

daarmee

sociale

veiligheid

kan

bevorderen.

Of

horecavoorzieningen problemen veroorzaken, blijkt afte hangen van het soort horeca. Bij de respondent die
problemen heeft, blijken de voorzieningen zeer grootschalig waardoor veel jongeren van buiten de wijk naar
het gebied getrokken worden en er overlast veroorzaken voor omwonenden. Gezien het groot aantal
bewoners in de nieuwbouwwijken is horeca als wijkse in plaats van bovenwijkse voorziening wel gewenst,
bijvoorbeeld een restaurantje of terrasje. Dit soort horeca kan bij wonen gelocaliseerd worden omdat het
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weinig overlast veroorzaakt. Het kan zelfs de sociale controle en attractiviteit van de omgeving bevorderen
(factor 3 en 8). Bovendien kan de voorziening verveling en dus vandalisme onder jongeren tegengaan.
Maatregelen:
•

Kleinschalige wijkse horecavoorzieningen zullen weinig overlast veroorzaken en kunnen als functiemenging
sociale controle (factor 3) en attractiviteit van de omgeving (factor 8) bevorderen.

•

De politie kan regelmatig met exploitanten van horecagelegenheden overleggen om problemen te bespreken
en bijvoorbeeld probleemgevallen aan elkaar door te geven. De exploitanten houden semi-formele controle.

•

Ook kunnen stadswachten voor controle ingezet worden (factor 3).

6. In recreatieve groengebieden (park, waterplas) is er kans op aanwezigheid van daders van sexueel geweld,
geweld (en beroving) en is kans op onveiligheidsbeleving.

Deze stelling wordt door vijf van de zeven respondenten bevestigd. Een respondent acht dit niet van toepassing
omdat daar geen grote groengebieden zijn en een ander omdat er geen problemen zijn. Groengebieden hebben
echter wel een belangrijke recreatieve functie in de wijk en moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Er zijn wel
donkere plekjes, maar die horen thuis in een park. Het belangrijkste is dat men er veilig doorheen kan, vooral
wanneer er doorgaande routes doorheen lopen.

Maatregelen:
•

Als maatregel is het belangrijk dat controle (factor 3) mogelijk is. Dit wordt aan de rand van parken mogelijk
door oriëntatie van woningen op de entrees, mogelijk zelfs met de ingang op de eerste verdieping of
hoogbouw zodat men over het park uitkijkt.

•

Wanneer het gebied niet te groot is, is ook meer controle van buitenaf mogelijk. Wanneer een park lang en
smal is, is ook meer controle door wonen mogelijk. De grootte en vorm lijken vanuit de literatuur van
belang, maar het gebruik wordt door drie geïnterviewden echter belangrijker bevonden.

•

In het gebied zelf is controle mogelijk door functiemenging; voorzieningen voor jonge en oudere jeugd,
zodat meer van het park gebruik wordt gemaakt.

•

Wanneer doorgaande routes in een park liggen, wordt het park meer gebruikt, waardoor meer informele
controle mogelijk is.
Een andere route moet altijd mogelijk zijn, omdat men zich vooral 's avonds in een park onveilig kan
voelen.

•

Ook goed zicht (factor 4) is belangrijk, zeker op doorgaande routes of paden. Goede verlichting is een pré en
de beplanting mag het zicht niet belemmeren. In dit verband zijn bij nieuwbouwwijken in het begin heel
weinig problemen, omdat al het groen nog jong en laag is. Vaak wordt echter gekozen voor de aanleg van
snelgroeiende bossage zodat de wijk snel een levendig karakter krijgt.
Later levert dit problemen op omdat snelgroeiende bossage zeer veel onderhoud vergt waar niet
voldoende geld voor· beschikbaar is. Goed onderhoud is dus heel belangrijk.

•

Goed zicht, vlak gebied en lange zichtlijnen binnen de groengebieden bevorderen de overzichtelijkheid
(factor 5). Wanneer men zich goed kan oriënteren, voelt men zich veiliger.
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belang

zeer
relevant

nr stelling
• maatregelen
-problemen
I De aanwezigheid van veel jongeren in de wijk kan tot meer vandalisme leiden.
• communicatie ontwerpers, wijkagenten, wijkbeheerderslbuurtconcierges, jongerenwerkers, jongeren
-het is niet altijd duidelijk watjongeren willen
2 Wanneer jongeren weinig (vrije)tijdsbesteding hebben, leidt dit tot verveling waardoor meer kans is op vandalisme.
• voldoende bereikbare wijkse (recreatie-)voorzieningen
• voldoende bereikbare buurt (recreatie-)voorzieningen
- locatie zonder overlast, bv. park
• ereeren jeugdsoos, in overleg met jongeren
- locatie zonder overlast, bv. winkelcentrum
3 Bij buitenruimtes en toegangsroutes van voorzieningen ontstaan hangplekken waardoor vandalisme plaats kan vinden.
• bij winkelcentrum controle door wijkbeheerlbuurtconcierge/politie
• bij verticale menging controle door bewoners
• verlichting directe omgeving voorzieningen
• afsluiten buitenruimtes voorzieningen
-eigenlijk al functie, hangplek gaat naar ergens anders
• materialisatie mag niet uitnodigen (glad - skaten)
• ereeren jongeren ontmoetingsplaatsen, in overleg met jongeren
-locatie, kosten, verplaatsing, beheer
6 In recreatieve groengebieden (park, waterplas) is kans op de aanwezigheid van daders van sexueel geweld, geweld (en
beroving) en is kans op onveiligheidsbeleving.
controle vanaf de rand door woningen
• niet te groot: maakt meer controle mogelijk, bij een langwerpige vorm zijn er meer randen voor controle
• binnen gebied controle door voorzieningen
• doorgaande routes door het gebied voor controle
-altijd alternatieve route mogelijk
• zicht op routes/paden door verlichting, lage beplanting
- niet snelgroeiend, onderhoudskosten
• overzicht door goed zicht, vlak gebied, lange zichtlijnen
5 Horecavoorzieningen kunnen oppikplaatsen zijn voor potentiele daders van sexueel geweld en geweld (en beroving).
• kleinschalige wijkse horecavoorzieningen voor controle en attractiviteit
• overleg politie, exploitanten
• controle wijkbeheerlbuurtconcierge/politie/stadswachten
4 Door een concentratie van lage economische posities van bewoners is de kans op inbraken door de bewoners groter.
• spreiding dure/goedkope, huur/koopwoningen (zie factor 2, stelling 3)

.

relevant

niet
relevant

Tabel 6: Samenvatting factor 1

Factor 2: Aanwezigheid potentieel doelwit (slachtoffer/object)
/. Blinde gevels van woningen, bedrijven/kantoren en voorzieningen (rolluiken) , tunneltjes en schuttingen zijn
doelwit voor vandalisme/graffiti.

Deze stelling wordt door vijf van de zeven respondenten bevestigd. Twee achten het niet van belang omdat er
geen problemen zijn. Dit probleem heeft ook betrekking op factor 8, omdat graffiti de attractiviteit van de
omgeving vermindert. Hoewel het niet zo vaak voorkomt wordt het wel belangrijk geacht omdat graffiti vaak
een territoriale marker van een 'bedreigende' groep is, waardoor mensen zich onveilig gaan voelen. Het blijkt dat
niet zozeer gevels van huizen maar openbare gebouwen doelwit voor graffiti zijn.

Maatregelen:
•

Als ruimtelijke maatregel moeten blinde gevels vermeden worden, liefst door ramen in de (kop)gevels. Dit
voorkomt graffiti en verhoogt tevens de attractiviteit van de omgeving (factor 8).

•

Bij openbare gebouwen kunnen muurschilderingen of een graffiti-werende materialisatie toegepast worden.

•

Bij een meldpunt van politie, gemeente of wijkbeheer kan graffiti aangegeven worden zodat het zo snel
mogelijk verwijderd kan worden.
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2. Straatmeubilair in openbare ruimten (pleinen, parken, speeltuinen) is doelwit voor vandalisme.

Deze stelling wordt door zes van de zeven respondenten bevestigd . De hoeveelheid vernielingen blijkt over het
algemeen erg mee te vallen. Daarom acht één respondent de stelling niet van belang.
Maatregelen:
•

In de eerste plaats is het belangrijk bij de keuze en het plaatsen van straatmeubilair terughoudend te zijn,
anders staat de openbare ruimte binnen de kortste keren vol met goedbedoelde doelwitten.

•

Men kan goed zicht (factor 4) waarborgen door woningen erop te oriënteren en goede verlichting en
doorzichtig materiaal toe te passen .
In verband met het materiaalgebruik bestaat de tegenstelling over de vraag wat beter is, stevig of
fragiel. Stevige objecten kunnen uitdagen tot vernielen om te laten zien dat het toch kapot kan, terwijl
fragiele objecten respect kunnen afdwingen waardoor ze met rust gelaten worden. Volgens de literatuur
is dit situatie-afhankelijk, maar de respondenten stellen unaniem dat stevig materiaal als roestvrij staal
en beton beter is, omdat het hoe dan ook minder snel kapot gaat, minder onderhoud vergt en langdurig
gebruik waarborgt (zie figuur 28).

Figuur 28: Vandalismebestendig speeltoestel van staal en rubber banden

3. Bij een concentratie van hoge economische posities van bewoners (koopwon ingen) is de kans op inbraken
groter omdat dit een duidelijk doelwit vormt.

Vier van de zeven geïnterviewden zijn het hiermee eens. Het blijkt echter dat bij nieuwbouw weinig inbraken
plaatsvinden, omdat de woningen beter beveiligd worden dan vroeger. Daarom achten anderen de stelling niet
van belang. Bij koopwoningen is de beveiliging zelfs extra goed omdat de bewoners hieraan meer geld kunnen
en willen uitgeven . In de literatuur werd gesteld dat een concentratie van hoge economische posities
(koopwoningen) ook positief kan zijn, omdat men dan gemakkelijker formele controle kan uitoefenen, maar dit
is niet uit de interviews gebleken.
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Maatregelen:
•

Als maatregel kan men in het ontwerp duurdere en goedkopere woningen, huur en koop, in de wijk én in de
buurten spreiden, zodat het woonmilieu een reflectie is van de maatschappij, gedifferentieerd en gevarieerd.
Een eerste probleem is het VIN EX beleid. Er wordt gebouwd voor starters; gezinnen met jonge kinderen.
De nieuwbouw bestaat dan ook voornamelijk uit eengezinswoningen waarbij ook de sociale woningbouw
redelijk

duur

is.

Door

de

beleidseisen

valt

dus

weinig

differentiatie

in

bewoners

en

financieringscategorieën van de woningen te verwachten. Wanneer men dat beetje differentiatie probeert
te spreiden, komt men bij een volgend probleem. De locatie en spreiding van soorten woningen is
afhankelijk van de omstandigheden. Men wil bijvoorbeeld bij een station een hoge concentratie
bebouwing. Daardoor zijn er al snel goedkopere woningen te verwachten, omdat daarmee hogere
dichtheden te bereiken zijn. Een ander probleem bij de maatregel kan zijn dat spreiding, ofwel een
heterogene bevolking in een buurt minder betrokkenheid teweeg zou brengen dan een homogene
bevolking. Deze stelling is in factor 7 uitgewerkt.
•

Daarnaast zijn goed hang- en sluitwerk en goede achterverlichting zinnige maatregelen.

•

Wanneer bewoners in een nieuwe wijk komen wonen, kan de politie bijeenkomsten organiseren over
inbraakpreventie.

4. Het verkavelingstype (grootte en vorm) kan van invloed zijn op de betrokkenheid en controle en daarmee de
kans op inbraak.
Deze stelling wordt slechts door twee respondenten bevestigd. Hierbij gaat het vooral over de voor- en
achterkanten van de verkaveling en dit wordt bij toegankelijkheid (factor 6) behandeld. De overigen zijn het niet
eens omdat dit uit ervaring nooit is gebleken. Het verkavelingstype kan wel van invloed zijn op de
betrokkenheid (zie factor 7), maar daarmee niet op de kans op inbraak. De verwachting uit de literatuur dat
bijvoorbeeld hofjes door hun gesloten karakter kunnen helpen inbraken te voorkomen, wordt door de
geïnterviewden weinig relevant geacht. Toch is het logisch dat buurten met binnengebiedjes minder anoniem
zijn dan straten aan de grote weg en daardoor ook minder aantrekkelijk voor potentiële daders. Vanuit de
literatuur blijkt deze stelling toch relevant.
Maatregelen:
•

Evenals bij het voorgaande zijn goed hang- en sluitwerk en bijeenkomsten tussen politie en bewoners zinvol.

•

Verkavelingstypen met een gesloten karakter helpen anonimiteit te voorkomen en kunnen de kans op inbraak
verkleinen. Een gesloten karakter hoeft niet werkelijk gesloten te zijn, zoals een doodlopende straat, omdat
passanten zich daardoor onveilig kunnen voelen (zie factor 7).

•

Ook variatie in de verkavelingstypen en architectuur kan bijdragen aan het verminderen van inbraken, omdat
het door de afwisseling geen standaardprocedure meer is; elke won ing moet dan anders benaderd worden.

5. Ouderen voelen zich onveilig en zijn vaak doelwit voor geweld (en beroving) , omdat zij zich niet kunnen
verweren.
Deze stelling is relevant gebleken. Eén respondent acht dit niet van toepassing omdat er slechts weinig ouderen
in de wijk wonen. Hoewel in de VINEX nieuwbouwwijken weinig ouderen wonen en er weinig problemen zijn,
is dit volgens de overige respondenten toch een belangrijk aspect.
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Maatregelen:
•

Als ruimtelijke maatregel kunnen ouderenwoningen bij het centrum/voorzieningen gelocaliseerd worden,
vooral ook omdat zij vaak slecht ter been zijn. Dit is in alle voorbeeldwijken gebeurd.
Dit zou in conflict kunnen zijn met factor 3, omdat ouderen veel thuis zijn, daardoor veel controle kunnen
uitoefenen en daarom het liefst verspreid over de wijk zouden moeten worden. Zo kunnen ouderen naast
in het centrum ook in kleine concentraties in de wijk wonen, want zolang ouderen niet geïsoleerd wonen,
zullen ze zich al veiliger voelen.

•

Bewonersorganisaties kunnen ouderen adviezen geven en bijeenkomsten voor ze organiseren.

6. Ook vrouwen voelen zich onveilig en zijn vaak doelwit voor sexueel geweld.

Deze stelling wordt unaniem bevestigd. Dit speelt echter overal en geen specifieke maatregelen zijn bekend.

7. Bij winkelcentra is door concentraties van mensen (doelwitten) kans op zakkenrollers.

Volgens de geïnterviewden is dit misschien wel zo, maar wordt deze stelling niet van toepassing geacht op de
wijken. De winkelcentra zijn te klein, dit is meer iets voor grootstedelijke centra.

8. Bij fietsenstallingen worden de meeste fietsendiefstallen gepleegd door de hoge concentratie.

Vier respondenten bevestigen deze stelling. Bij drie respondenten is dit niet van toepassing omdat er maar
weinig fietsenstallingen zijn.

Maatregelen:
•

Als maatregel wordt vaak controle (factor 3) uitgeoefend door de stallingen te bewaken en/ of af te sluiten.
De fietsen staan wel veilig, maar door constructies van gebouwen of hekken creëer je juist doelwitten.
Open stallingen kunnen ook gecontroleerd worden door zichtmogelijkheden vanuit woningen of winkels.
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belang

nr stelling
• maatregelen
-problemen
I Blinde gevels van woningen, bedrijven/kantoren, voorzieningen (rolluiken), tunneltjes en schuttingen zijn doelwit voor
vandalisme/graffiti.
• ramen in (kop )gevels
• muurschilderingen, gemakkelijk schoon te maken materialisatie bij openbare gebouwen, tunneltjes, schuttingen
• meldpunt politie, gemeente, wijkbeheer
2 Straatmeubilair in openbare ruimten (pleinen, parken, speeltuinen) is doelwit voor vandalisme.
• terughoudend bij keuze en plaatsen
• goed zicht door ori~ntatie woningen, verlichting en doorzichtig materiaal
-stevig is beter dan fragiel materiaal
5 Ouderen voelen zich onveilig en zijn vaak doelwit voor geweld (en beroving), omdat zij zich niet kunnen verweren.
• locatie bij centrum/voorzieningen
- spreiden voor controle, bv. in kleine concentraties
• bijeenkomsten bewonersorganisaties voor adviezen
6 Ook vrouwen voelen zich onveilig en zijn vaak doelwit voor sexueel geweld.
3 Bij een concentratie van hoge economische posities van bewoners (koopwoningen) is de kans op inbraken groter omdat
dit een duidelijk doelwit vormt.
• spreiding duur en goedkoop, huur en koopwoningen in wijk en buurten
-VIN EX beleid voor starters, locatie en sprieding situatie-afhankelijk, homogeen meer betrokken (zie factor 7)
• goed hang- en sluitwerk, goede verlichting
• bijeenkomst pol itie en bewoners bij aanvang
4 Het verkavelingstype (grootte en vorm) kan betrokkenheid en controle heinvloeden en daarmee de kans op inbraak.
• goed hang- en sluitwerk en achterverlichting
• preventie-bijeenkomsten politie bewoners
• verkavelingstypen met gesloten karakter
• variatie in typen en architectuur
8 Bij fietsenstallingen worden de meeste fietsendiefstallen gepleegd door de hoge concentratie.
• bewaakte/afgesloten stalling voor controle
-gebouw is doelwit, dus open stalling met controle door woningen/winkels
7 Bij winkelcentra is door concentraties van mensen (doelwitten) kans op zakkenrollers.

zeer
relevant

relevant

niet
relevant

Tabel 7: Samenvatting factor 2

Factor 3: Sociale controle
/. Ouderen en gezinnen met kinderen zijn veel thuis waardoor zij sociale controle kunnen uitoefenen.

Vier geïnterviewden bevestigen dit. Vooral ouderen blijken controle uit te oefenen. Twee anderen menen dat
leeftijd of samenstelling van het huishouden in dit verband geen rol speelt omdat zij menen dat iedereen erg op
zichzelf is.
Een probleem bij deze stelling is dat ouderen zichzelf als potentieel doelwit (factor 2) zien en geen controle
durven uit te oefenen uit angst voor represailles, maar daders hoeven niet te weten wie de politie
waarschuwt.

Maatregelen:
•

Als ruimtelijke maatregel kunnen in de wijk relatief grote buitenruimten gecreëerd worden waar
verschillende leeftijdscategorieën tegelijk een plek kunnen vinden. De redenering is dat de buitenruimte dan
gemeenschappelijk en op een intensievere manier gebruikt wordt, waardoor men meer sociale controle op
elkaar kan uitoefenen. Door de grote omvang dragen ze ook bij aan de overzichtelijkheid (factor 5) in de
wijk.
Een probleem bij deze maatregel is dat zo'n buitenruimte waarschijnlijk niet door verschillende
bewonersgroepen gebruikt zal worden, ouderen kunnen zich bijvoorbeeld onveilig voelen wanneer
jongeren er rondhangen. Bovendien zullen kleinere buitenruimten door bewoners sneller als eigen
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territorium (factor 7) gezien worden dan grote, waardoor ze meer betrokken zijn en toezicht houden. Om
deze redenen lijkt het beter om per bewonersgroep/leeftijdscategorie kleinere buitenruimten te creëren.
•

Een andere maatregel is het streven naar een mix van huishoudens. Zo zijn er altijd mensen met
verschillende levensritmes en is er altijd sociale controle mogelijk.
De problemen bij de locatie en spreiding van soorten woningen en daarmee ook huishoudens zijn in
factor 2 beschreven.

2. Door een hoge woningdichtheid (VJNEX: 30 won/ha) is meer informele controle mogelijk doordat er meer
mensen wonen.

Drie geïnterviewden zijn het hiermee eens. De relatief hoge woningdichtheid komt voort uit het VINEX beleid.
De andere vier stellen dat controle veel meer afhankelijk is van het soort mensen, en dat in de VINEX
nieuwbouw voornamelijk starters ofwel tweeverdieners wonen die juist weinig controle uitoefenen.

Maatregelen :
•

Als maatregel is het belangrijk dat mensen ook echt iets doen als ze een delict opmerken. Vanuit wijkbeheer
(gemeente) of politie moeten bewoners hierop geattendeerd en geïnstrueerd worden .

3. Functiemenging van wonen met andere functies kan informele controle bevorderen en door de levendigheid
op straat ook de attractiviteit van de omgeving bevorderen.

Deze stelling is grotendeels bevestigd. Twee respondenten achten dit niet van toepassing omdat daar geen
functiemenging is toegepast.
Dit geldt eigenlijk voor alle gebieden; het probleem is dat volgens het VINEX beleid een hoge
woningdichtheid gehaald moet worden en de nieuwbouwwijken daarom bijna alleen kunnen bestaan uit
woongebied. De (winkel)voorzieningen worden om economische redenen geconcentreerd in een winkelzone
en bedrijventerreinen liggen gescheiden vanwege milieumaatregelen.

Maatregelen:
•

Om toch functiemenging te creëren, kunnen mensen boven winkels wonen; verticale menging. In alle
voorbeeldwijken is gebleken dat bewoners toezicht houden op het winkelgebied.

•

Een andere maatregel is het spreiden van scholen over de wijk. Dit kan tevens de mobiliteit terugdringen,
omdat men dan zo min mogelijk afstand hoeft te overbruggen.
Een probleem is dat op buurtniveau vaak een scheiding in de inrichting, bijvoorbeeld door een grote weg,
aangebracht is, waardoor sociale controle beperkt blijft. Scholen moeten ingebed zijn in het woongebied.

•

Een andere maatregel om een hogere mate van functiemenging te bereiken, is op grotere kavels bouwen, wat
behalve wonen wat bedrijvigheid mogelijk maakt.
Dit is echter in conflict met de VINEX eis van hoge dichtheden, maar wanneer dit toegepast zou worden,
zou minder ruimte nodig zijn voor bedrijven en dus meer ruimte over zijn voor wonen. De eis voor hoge
dichtheden is namelijk ontstaan uit ruimtetekort.

•

Een maatregel die met de vorige samenhangt is het plaatsen van bedrijfjes in de wijk die anders op een
industrieterrein terecht zouden komen, zoals een bouwmarkt of tuincentrum. Deze bedrijven hoeven niet
vanwege milieumaatregelen op een industrieterrein te liggen. Zo is de bedrijvigheid in Prinsenland in

99

__ANALYSE EN SAMENVATIING VAN DE RESULTATEN

lintbebouwing blijven bestaan, wat een goede uitwerking blijkt te hebben. Hier moet, ondanks de hoge
dichtheden, ruimte voor vrijgemaakt worden .

4. Bij de realisering van de wijk is er nog weinig sociale controle en territorialiteit & betrokkenheid omdat
mensen er net of nog niet wonen.

Deze stelling is zeer relevant. Volgens één respondent speelt dit geen rol voor sociale veiligheid. Volgens een
andere respondent is een nieuwe buurt juist redelijk veilig; er is een goede overzichtelijkheid (factor 5) omdat al
het groen nog jong is. Ook bewoners zijn redelijk betrokken (factor 7) omdat alles nog nieuw is en zetten
bewonersverenigingen op om dingen in hun leefomgeving te bereiken. Na verloop van tijd zwakken deze
positieve dingen af. Volgens de vijf anderen is dit wel van belang en bij vier waren er problemen. Een wijk in
opbouw brengt criminaliteit met zich mee; op de bouwplaats is geen controle en worden dingen gestolen.

Maatregelen:
•

Als maatregel kan de bouwplaats bewaakt en/ of afgesloten worden .

•

Vanaf het begin moet aan alle lagen van de bevolking aandacht besteed worden zodat het een gemeenschap
kan vormen . Dit is de taak van een opbouwwerker. Hierbij is het belangrijk dat verschillende activiteiten
georganiseerd worden .

•

Het laten meebeslissen van bewoners in beleidszaken is moeilijk omdat bewoners pas op een laat tijdstip
bekend zijn. Door dit te verbeteren kunnen bewoners meer zeggenschap krijgen dan de plaatsing van
bankjes, waardoor ze meer betrokken (factor 7) zullen zijn.

•

Een andere maatregel is het laten aansluiten van nieuwe bebouwing op bestaande zodat van daar uit al
controle mogelijk is.
Een probleem is dat dit door economische gegevens als gronduitgifte en bouwrijpheid wordt bemoeilijkt.

•

Braakliggende gebieden kunnen afgesloten worden of een tijdelijke functie krijgen zonder dat dit extra
kosten met zich mee hoeft te brengen. Boeren kunnen schapen houden of kinderen kunnen op een grasveld
spelen. Ook kunnen in het begin tijdelijke voorzieningen (winkels, wijkcentrum) geplaatst worden zodat
mensen daarvoor direct in de eigen wijk terecht kunnen. Dit verhoogt de sociale controle en betrokkenheid in
de wijk.
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belang

nr

stelling
maatregelen
-problemen
Functiemenging van wonen met andere functies kan informele controle en door de levendigheid op straat ook de
attractiviteit van de omgeving bevorderen.
- VINEX puur woongebied, concentratie winkels economischer, bedrijventerrein gescheiden voor milieu
• verticale functiemenging voor controle
• scholen spreiden
- inrichting op buurtniveau vaak gescheiden daarom moeten scholen ingebed worden in het woongebied
• grote kavels voor wonen met bedrijvigheid, bedrijfjes soms niet verplicht voor milieu op industrieterrein
- VINEX hoge dichtheden, maar met menging is minder bedrijventerrein nodig, dus meer ruimte voor wonen
Bij de realisering van de wijk is nog weinig sociale controle en territorialiteit & betrokkenheid omdat mensen er net of
nog niet wonen.
• bouwplaats bewaken enlof afsluiten
• met opbouwwerker gemeenschap vormen, activiteiten
• bewonersparticipatie en zeggenschap
- bewoners pas laat bekend
• aansluiten nieuwe op oude bebouwing
-economische weerstand; bouwrijpheid en gronduitgifte
• braakliggend terrein afsluiten of tijdelijke functie, tijdelijke voorzieningen
Ouderen en gezinnen met kinderen zijn veel thuis waardoor zij sociale controle kunnen uitoefenen.
• grote buitenruimten, gemeenschappelijk gebruik
-één groep overheerst, per bewonersgroep kleine ruimten beter en meer territorialiteit
• mix van huishoudens
- VINEX beleid; starters, locatie en sprieding situatie-afhankelijk, homogeen meer betrokken (zie factor 7)
Door een hoge woningdichtheid (VINEX: 30 won/ha) is meer informele controle mogelijk omdat er meer mensen wonen.
• Vanuit gemeente of politie bewoners erop wijzen iets te doen, omdat controle afhankelijk is van de mensen

•

zeer
relevant

3

4

relevant

I

2

Tabel 8: Samenvatting factor 3

Factor 4: Zichtbaarheid
1. Het verkavelingstype van woning, bedrijf/kantoor, voorziening kan bepalend zijn voor het zicht door hoogte,
vom, geve/lijn, balkons, bergingen, entrees, luifels en uithangborden.
Vijfvan de zeven geïnterviewden achten dit van belang voor sociale veiligheid. Volgens twee anderen speelt dit
geen rol omdat er in de wijk door de ruime opzet geen problemen zijn, waaruit blijkt dat de stelling toch van
belang is.

Figuur 29: Een verkavelingstype met gesloten karakter versus een open opzet

Maatregelen:
•

Als ruimtelijke maatregel moeten buurten voor een goede zichtbaarheid rUim en open opgezet worden,
bijvoorbeeld zonder doodlopende straten. Doodlopende straten vallen onder de verkeersantsluiting en
worden bij stelling I van factor 6, toegankelijkheid, besproken.
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Problemen hierbij zijn dat de beoogde dichtheid van 30 won/ha wel gehaald moet worden en dat in factor

2 voor betrokkenheid en controle in verband met inbraak is gepleit voor verkavelingstypen met een
gesloten karakter (zie figuur 29). Dit is op te lossen door woningen op elkaar te oriënteren en toch ruim
op te zetten.
•

Op een lager niveau moeten veel gebruikte ruimtes van woningen aan de straat georiënteerd zijn zodat goed
zicht op de straat mogelijk is. Details als nissen, balkons, bergingen, luifels en uithangborden mogen het
zicht niet belemmeren.

•

Bij winkels met wonen erboven kunnen bijvoorbeeld de overkappingen uit doorzichtig materiaal gemaakt
worden, zodat goed zicht mogelijk is.

2. Op de begane grond bij flats is vaak slecht zicht, waardoor bijvoorbeeld diefstal uil bergingen of vandalisme
plaats kunnen vinden.

Vier van de zeven geïnterviewden achten dit van belang, twee achten dit niet van belang omdat er geen
problemen zijn. Dit is waarschijnlijk dankzij al uitgevoerde maatregelen, omdat is gebleken dat ontwerpers dit
belangrijk vinden en in het ontwerp meenemen. Een laatste acht dit niet van toepassing omdat daar nog geen
hoogbouw is.
Maatregelen :
•

Als ruimtelijke maatregel kunnen ook woningen of bepaalde voorzieningen op de begane grond geplaatst
worden.

•

Ook menging tussen hoog- en laagbouw maakt zicht op de gebieden bij flats mogelijk. Hierbij moet wel
gelet worden op de oriëntatie van de woningen omdat anders nog geen zicht mogelijk is op bijvoorbeeld de
entrees (zie figuur 30).

Figuur 30: Een begane grondwoning in een flat zonder zicht op entrees en parkeerplaats

•

De entrees kunnen afgesloten worden voor niet-bewoners en met camera's kunnen bewoners bezoekers
bekijken.

•

Ook bergingen moeten in de bebouwing ondergebracht worden, omdat deze anders een doelwit vormen.
Kortom de inrichting van de ruimte in en om flatgebouwen verdient bijzondere aandacht en moet zorgvuldig
gebeuren.
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•

Een andere maatregel is een goede verlichting op de begane grond bij flats.

•

Ook is controle door huismeesters mogelijk. Sommige van de maatregelen kunnen ook de territorialiteit en
betrokkenheid van bewoners bevorderen. Dit wordt bij factor 7 beschreven.

3. Bij OV haltes kan men zich onveilig voelen en kunnen daders van vandalisme, sexueel geweld en geweld (en
beroving) aanwezig zijn.

Dit wordt bijna unaniem bevestigd. Slechts één acht dit niet van belang omdat er nooit problemen zijn.

Maatregelen:
•

Als maatregel is het belangrijk dat goed zicht vanuit woningen op de haltes mogelijk is. Een goede
verlichting en doorzichtig materiaal maken dit mogelijk.

4. Ook op parkeerplaatsen bij woningen en voorzieningen kan men zich onveilig voelen en kunnen daders van
vandalisme, sexueel geweld en geweld (en beroving) aanwezig zijn.

Dit wordt ook van belang geacht, hoewel er weinig problemen zijn. Vijf van de zeven geïnterviewden achten dit
van belang.

Maatregelen:
•

Parkeren moet open en overzichtelijk gebeuren met behulp van inrichtingsmaatregelen; langs doorgaande
routes, binnen zichtafstand van woningen en goede verlichting.

•

De verwachting uit de literatuur dat geconcentreerd parkeren kleinschalig moet gebeuren, wordt niet
bevestigd, maar is logischerwijs wel belangrijk omdat dit betere controle mogelijk maakt.

•

Parkeren in de straat in stroken is overzichtelijker dan op eigen terrein langs hoeken en uitritten. Zo kan
politie makkelijker controle (factor 3) uitoefenen .

5. Bij routes voor langzaam verkeer (fiets- en voetpaden) en vooral bij onderdoorgangen, kan men zich 's
avonds onveilig voelen en kan criminaliteit plaatsvinden.

Dit is relevant gebleken. Alle geïnterviewden vinden dit een zeer belangrijk aspect voor sociale veiligheid.

Maatregelen:
•

Het is belangrijk dat verschillende routes mogelijk zijn, zodat men altijd kan vluchten, zeker wanneer delen
van routes door groengebieden gaan.

•

Ook is het belangrijk dat de routes goed verlicht zijn en er zicht vanuit bebouwing of vanaf drukke wegen op
mogelijk is, ook al kan dit een extra investering betekenen.

•

Fietspaden en vooral bruggetjes moeten breed genoeg zijn, zodat ze toegankelijk zijn voor auto's om te
kunnen surveilleren (factor 3).

•

Onderdoorgangen zijn niet altijd te voorkomen. In dat geval moeten ze kort, breed, hoog, recht en goed
verlicht zijn, het liefst met daglichttoetreding, zodat men zich niet ingesloten voelt. Zo kan bij een lange
tunnel een onderbreking halverwege zorgen voor natuurlijk daglicht. Kolommen en wanden in een tunnel
verminderen de zichtbaarheid en overzichtelijkheid en moeten vermeden worden .
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•

Ook het materiaalgebruik bij onderdoorgangen is belangrijk; zo ontmoedigt het gebruik van bijvoorbeeld
gekleurde tegels graffiti en is makkelijk schoon te maken. Ook vergroot het de subjectieve sociale veiligheid.
Wanneer lichte en spiegelende materialen gebruikt worden, kunnen deze het daglicht weerspiegelen
waardoor de onderdoorgang lichter wordt.

belang

nr stelling

•

zeer
relevant

I

3

4

maatregelen
-problemen
Het verkavel ingstype van woning, bedrijt/kantoor, voorziening kan bepalend zijn voor het zicht door hoogte, vorm,
gevellijn, balkons, bergingen, entrees, luifels en uithangborden.
• goed zicht door ruime opzet
- hoge dichtheid, gesloten karakter voor controle en betrokkenheid, dus oriëntatie belangrijk
• goed zicht door oriëntatie in woningen, geen belemmerende details
• doorzichtig materiaal bij overkappingen
Bij OV haltes kan men zich onveilig voelen en kunnen daders van vandalisme, sexueel geweld en geweld (en beroving)
aanwezig zijn.
• zicht vanuit woningen , verlichting, doorzichtig materiaal
Dit kan ook voor parkeerplaatsen bij woningen en voorzieningen gelden.
• parkeren open en overzichtelijk; langs wegen, zicht van woningen, verlichting
• parkeren in stroken voor controle
geconcentreerd parkeren kleinschalig
Bij routes voor langzaam verkeer (fiets- en voetpaden) en vooral bij onderdoorgangen, kan men zich 's avonds onveilig
voelen en kan crimina! iteit plaatsvinden.
• verschillende routes moeten mogelijk zijn
• verlichting, zicht vanafbebouwing,ofwegen
paden breed genoeg voor surveilleren
• geen onderdoorgangen, anders kort, breed, recht, verlicht, daglichttoetreding, onderbreking, geen kolommen
• materiaalgebruik; tegels, gekleurd, licht, spiegelend
Op de begane grond bij flats is vaak slecht zicht, waardoor bijvoorbeeld diefstal uit bergingen of vandalisme plaats kan
vinden.
• woningen of voorzieningen op begane grond
- let op oriëntatie voor zicht
• menging hoogbouw/laagbouw
• afsluiten entrees voor niet-bewoners, camera's
• bergingen in bebouwing
• goede verlichting
• controle door huismeesters

.
5

.
relevant

2

Tabel 9: Samenvatting factor 4

Factor 5: Overzichtelijkheid
In een overzichtelijke omgeving kan men zich veiliger voelen omdat het de persoonlijke controlemogelijkheden
vergroot en daarmee de mogelijkheid om te vluchten als dat nodig mocht zijn. Ook is de bereikbaarheid beter
waardoor men makkelijker controle kan uitoefenen. Kortom, overzichtelijkheid bevordert sociale veiligheid.
Dit is in conflict met het feit dat volgens de literatuur overzichtelijkheid ook de vluchtmogelijkheden voor
daders kan bevorderen. De geïnterviewden geven echter unaniem de voorkeur aan een overzichtelijke wijk.
Veelal wordt gesteld dat een dader de voorkeur geeft aan een gesloten systeem, een labyrint waarin deze zich
gemakkelijk kan verbergen. De belangrijkste reden is de ruimtelijke kwaliteit, men moet zich gemakkelijk
kunnen oriënteren in een gebied waar dagelijks in geleefd wordt.
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1. Een duidelijke structuur in de verkeersantsluiting kan de overzichtelijkheid verhogen. Een herkenbaar
verkavelingstype van een buurt kan ook de overzichtelijkheid bevorderen.

Dit is relevant gebleken. Vijf van de zeven zijn het eens, twee hebben geen mening. Dat een herkenbaar
verkavelingstype de overzichtelijkheid kan bevorderen, wordt ook grotendeels bevestigd omdat dit samenhangt
met de structuur.

Maatregelen:
•

Als ruimtelijke maatregel moet men proberen heldere structuren te maken, waarbij de inrichting tot op
detailniveau aandacht verdient. Zo kan men zonder doodlopende straten ontwerpen. Doodlopende straten
hebben echter ook positieve werking en worden bij stelling 1 van factor 6, toegankelijkheid, behandeld.
Hierbij moet het onderscheid tussen verschillende vervoersvormen als autoverkeer, fietsers/voetgangers en
openbaar vervoer zowel in de wijk als in de buurten duidelijk zijn.
Een heel belangrijk probleem is dat men door de overzichtelijkheid te verhogen, verkeersonveilige
situaties kan creëren; in overzichtelijke gebieden gaat men sneller rijden. Dit moet vermeden worden.
In de literatuur is gesteld dat een symmetrisch circulatiesysteem verwarrend kan zijn omdat men dan
verschillende buurten niet kan onderscheiden, maar dit is niet uit de interviews gebleken.

•

Wanneer de buurten zelf als zodanig duidelijk te onderscheiden zijn, bijvoorbeeld door voldoende variatie in
verkavelingstypen, zal symmetrie in het circulatiesysteem niet verwarren.

2. Een duidelijkefunctie van ruimten (privé, openbaar) kan ook de overzichtelijkheid bevorderen.

Over deze stelling zijn de meningen verdeeld. Drie van de geïnterviewden zijn het eens en achten het van belang
voor sociale veiligheid. Anderen zijn het niet eens of achten het niet van belang voor sociale veiligheid. Vooral
ontwerpers schijnen belang te hechten aan duidelijke functies van ruimten, om zo efficient mogelijk te plannen,
wat de overzichtelijkheid ten goede zou komen, al dan niet voor sociale veiligheid. Een duidelijke functie van
ruimten zou ook de betrokkenheid van bewoners kunnen bevorderen. Dit wordt in factor 7 beschreven.

Maatregelen:
•

Een mogelijke maatregel om ruimten een duidelijke functie te geven, zijn duidelijke erfafscheidingen. Om
erfafscheidingen duidelijk te maken, kan gebruik gemaakt worden van heggen en hekken. Hier kleven echter
ook nadelen aan. Deze worden in stelling 4 bij factor 6 beschreven.

•

Ook een heldere en efficiente inrichting van de openbare ruimte is belangrijk. Kleinschalige overblijfhoekjes
en veel paadjes en steegjes zijn niet helder en moeten vermeden worden.

3. De aanwezigheid van markante punten in de wijk kan de overzichtelijkheid bevorderen.

Twee respondenten zijn het hiermee wel eens, niet in het belang van sociale veiligheid, maar van de ruimtelijke
kwaliteit van de wijk. De overigen menen dat het ook de sociale veiligheid ten goede komt.

Maatregelen:
•

Een winkelcentrum of hoogbouw worden doorgaans als markante punten aangewezen. Dit kunnen
ruimtelijke maatregelen genoemd worden, hoewel ze vanzelf al in het ontwerp meegenomen zullen worden.
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4. De aanwezigheid van bewegwijzering en informatievoorziening (plattegronden)

in de wijk kan

overzichtelijkheid bevorderen.

Dit wordt unaniem bevestigd, maar slechts vier van de zeven achten het van belang voor sociale veiligheid.
Een probleem hierbij is het feit dat het een extra potentieel doelwit in de openbare ruimte vormt voor
vandalisme.

Maatregelen:
•

De maatregel van het verzorgen van bewegwijzering en plattegronden is wel belangrijk, maar moet met een
zekere terughoudendheid toegepast worden. Niet zo terughoudend dat het er helemaal niet is, zoals in twee
van de drie voorbeeldwijken, maar waar het het meest zinvol is. Dit is waarschijnlijk op plaatsen waar de
meeste mensen komen die het gebied niet goed kennen. Wanneer men een gebied niet goed kent, kan men
zich niet goed oriënteren, en daardoor kan men zich onveilig voelen. Deze plaatsen zijn bijvoorbeeld bij het
wijkcentrum en bij de toegangswegen.

belang

zeer
relevant

relevant

nr stelling
• maatregelen
-problemen
Een duidelijke structuur in de verkeersantsluiting en een herkenbaar verkavelingstype van een buurt kunnen de
I
overzichtel ijkbeid verhogen.
• heldere structuren, onderscheid vervoersvormen in wijk en buurten
- verkeersonveilige situaties, symmetrie verwarrend maar niet met herkenbare buurten
• variatie in buurten en verkavelingstypen voor duidelijke herkenbaarheid
3 De aanwezigheid van markante punten in de wijk kan de overzichtelijkheid bevorderen.
• plaatsen markante punten; winkelcentrum, hoogbouw
Een duidelijke functie van ruimten (privé, openbaar) kan ook de overzichtelijkheid bevorderen.
2
• duidelijke erfafscheiding
-geen belemmering zicht door groen, hekken, bijvoorbeeld niet te hoog
• heldere en efticiente inrichting openbare ruimte; geen kleine hoekjes of veel paadjes
4 De aanwezigheid van bewegwijzering en informatievoorziening (plattegronden) in de wijk kan de overzichtelijkheid
bevorderen.
• terughoudend omdat ze ook doelwit zijn; plaatsen daar waar het zinvol is, bv. centrum, toegangswegen

TabellO: Samenvatting factor 5

Factor 6: Toegankelijkheid
/. Een open verkeersantsluiting met veel toegangswegen en doorgaande routes in de wijk kan potentiële daders
binnenhalen.

Of deze stelling relevant is, is niet duidelijk. Drie zijn het eens, de andere vier menen dat een dader zich niet
door de verkeersstructuur Iaat leiden of heeft geen mening.
Vanuit de literatuur is ook het tegengestelde beweerd, namelijk dat een open verkeersentsluiting ook
passanten kan binnenhalen die controle (factor 3) kunnen uitoefenen. Men is echter van mening dat dit zeer
onwaarschijnlijk is omdat de passanten toevallig het gebied passeren en daardoor geen oog hebben voor wat
er gebeurt. Bovendien zullen er weinig passanten komen in een gewone woonwijk.
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Voor een gesloten verkeerssysteem kan men gebruik maken van doodlopende straten. Deze geven de buurt een
gesloten karakter en kunnen daardoor ook de betrokkenheid (factor 7) van de bewoners bevorderen.
Maar, zoals in stelling 1 van factor 4 en stelling 1 van factor 5 is beschreven, zijn doodlopende straten juist
negatief voor sociale veiligheid omdat ze de zichbaarbeid en overzichtelijkheid verminderen. Als mogelijke
oplossing kan onderscheid gemaakt worden naar de verschillende vervoersvormen. Een buurt kan afgesloten
zijn voor doorgaand autoverkeer, maar wel een fiets- of voetgangersroute als 'short-cut' naar bijvoorbeeld
voorzieningen hebben. Op deze manier zullen potentiële daders minder snel in de buurt komen, zullen
bewoners zich veiliger voelen, zal de zichtbaarheid en overzichtelijkheid beter zijn omdat het niet geheel
afgesloten is, en zullen er toch passanten zijn die controle kunnen uitoefenen.

Maatregelen:
•

Als ruimtelijke maatregel zou men het aantal toegangswegen en doorgaande routes kunnen beperken.
Dit levert echter problemen op, want het aantal is afhankelijk van de ligging en het draagvlak van de
wijk. Positief is dat wanneer de mobiliteit teruggedrongen wordt (VINEX beleid) ook het draagvlak van
de wegen minder zal worden.

•

Een andere maatregel is goed zicht (factor 4) op de toegangswegen door ze langs woningen te leggen.

•

In verband met leefbaarheid en sociale veiligheid moeten geen doorgaande autoroutes dwars door een buurt
liggen. Eventueel kan men gebruik maken van doodlopende straten. Maar er moeten wel fiets- en
voetgangersroutes naar bijvoorbeeld voorzieningen doorheen gaan, zodat de buurt niet helemaal gesloten is
en controle in de buurt mogelijk is.

2. Wanneer in aangrenzende gebieden van de wijk veel criminaliteit plaatsvindt is ook meer kans op criminaliteit
in de wijk.

Of deze stelling waar is, is ook niet duidelijk. Drie zijn het niet eens, één wel, één heeft geen mening en volgens
de twee anderen is het misschien wel zo, maar is het niet van toepassing omdat de wijk zeer gescheiden ligt van
andere wijken. Vanuit de theorie blijkt de stelling toch relevant, maar qua maatregelen is hier niets over te
zeggen.

3. Bij hoogbouw vinden minder inbraken plaats dan bij laagbouw omdat de vluchtweg langer is.

Over deze stelling zijn de meningen verdeeld. Eén is het eens, twee hebben geen mening en twee achten het niet
van toepassing omdat er weinig of geen hoogbouw is.
De andere twee menen juist het tegengestelde van de literatuur, namelijk dat hoogbouw juist aantrekkelijk is
voor potentiële daders omdat er weinig passanten zijn die controle (factor 3) kunnen uitoefenen. Beide
meningen zijn logisch en inbraak is dus bij zowel hoog- als laagbouw relevant. Voor beide vormen moeten
maatregelen getroffen worden.

Maatregelen:
•

Maatregelen om hoogbouw veiliger te maken zijn bij factor 4, zichtbaarheid, beschreven. Maatregelen voor
laagbouw staan in de volgende stelling.
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4. Bij laagbouw worden de meeste inbraken via de tuin en achterpaden gepleegd.

Deze stelling is bevestigd. Vijf van de zeven zijn het eens. Een ontwerper acht dit niet van toepassing op het
ontwerp, omdat dat terrein door de gemeente wordt uitgegeven. Toch is het wel van belang voor het ontwerp
omdat bijvoorbeeld ook zonder tuinen en achterpaden ontworpen kan worden. Een ander acht dit niet van belang
in zijn wijk omdat de meeste tuinen aan het water liggen en er dus geen problemen zijn.

Maatregelen:
•

Een mogelijke maatregel is geen achterpaden toepassen, zoals een gesloten bouwblok of wanneer
achtertuinen aan het water liggen, maar dit is niet altijd mogelijk.

•

Waar wel achterpaden zijn is goed zicht (factor 4) belangrijk. Dat betekent onder meer goede
achterverlichting.
Een

probleem

is

dat

dit

vaak

onder

de

verantwoordelijkheid

valt

van

eigenaren,

woningbouwverenigingen, die dus ook de kosten op zich krijgen .
•

Erfafscheidingen als heggen en hekken mogen het zicht niet belemmeren. Bij heggen en bossages zijn in het
begin geen problemen omdat ze nog jong en laag zijn, maar later is goed onderhoud belangrijk.
Een probleem is dat het verduidelijken van erfafscheidingen door heggen of hekken wel de
overzichtelijkheid (zie factor 5) en territorialiteit van bewoners (factor 7) kan bevorderen. Bovendien
verzorgen ze privacy voor bewoners. De politie adviseert om ze als compromis op anderhalve meter
hoogte te houden, maar dan klimt men er zo overheen en is er nog geen privacy. Bij het toepassen van
deze erfafscheidingen moet rekening gehouden worden met factor acht, omdat ze de attractiviteit van de
omgeving kunnen beïnvloeden. Wanneer er allemaal verschillende schuttingen staan, zal de omgeving
rommelig aandoen. Uniforme erfafscheidingen geven juist een verzorgd uiterlijk en bevorderen de
attractiviteit van de omgeving. Een probleem van uniforme hekken is dat bewoners in een behoorlijke
mate in hun vrijheid beperkt worden . Erfafscheidingen zijn belangrijke territoriale markers (factor 7).

•

Het is als maatregel ook mogelijk om de toegang van achterpaden afte sluiten voor niet-bewoners. Ze maken
meer controle (factor 3) mogelijk door de ingang van een achterpad aan de straat en aan de voorkant van de
huizen, in de gevellijn, te plaatsen en de zijkant van het huizenblok afte sluiten. Zo zijn de achterpaden ook
minder zichtbaar en zullen de verschillende hekken ook de attractiviteit van de omgeving (factor 8) niet
kunnen verminderen.

•

Men kan achterpaden ook halverwege afsluiten, en/ of niet te lang maken.
Een probleem bij doodlopende paden is dat potentiële slachtoffers ook niet kunnen vluchten. Een
ontwerper geeft de voorkeur aan open paden. Het is een verbindingsschakel tussen verschillende straten.
Bovendien kan men dan vluchten. Aangezien het grootste probleem bij achterpaden de inbraken zijn en
niet geweldpleging, is het eerder een vluchtweg voor een dader dan voor een potentieel slachtoffer, en is
het waarschijnlijk beter het achterpad afte sluiten.
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belang

nr stelling

•

zeer
relevant

4

relevant

I

weinig
relevant

3

2

maatregelen
-problemen
Bij laagbouw worden de meeste inbraken via de tuin en achterpaden gepleegd.
• geen achterpaden, bijvoorbeeld achtertuinen aan water
• goed zicht, achterverlichting
- vaak uitgegeven terrein, kosten voor eigenaren
• geen belemmering van het zicht door heggen, hekken
- heggen, hekken juist voor privacy, overzichtelijkheid en territorialiteit, heggen en hekken geen probleem
wanneer pad afgesloten wordt
• achterpaden afsluiten voor niet-bewoners, ingang aan de straat voor controle en attractiviteit van de omgeving
• halverwege afsluiten, niet te lang
- potentiële slachtoffers kunnen ook niet vluchten, verbindingsschakel tussen straten, maar grootste probleem is
inbraak, dus afsluiten
Een open verkeersontsluiting met veel toegangswegen en doorgaande routes in de wijk kan potentiële daders
binnenhalen.
• beperken toegangswegen en doorgaande routes
-afhankelijk van ligging en draagvlak, maar terugdringen mobiliteit positief
• toegangsroutes zicht langs woningen
• doorgaande autoroutes niet dwars door buurt, langzaam verkeer wel voor controle
Wanneer in aangrenzende gebieden van de wijk veel criminaliteit plaatsvindt is er ook meer kans op in de wijk.
Bij hoogbouw vinden minder inbraken plaats dan bij laagbouw omdat de vluchtweg langer is.
• zie maatregelen stelling 2 factor 4

Tabel 11: Samenvatting factor 6

Factor 7: Territorialiteit & betrokkenheid
I. Een homogene leeftijdsopbouw, samenstelling van huishoudens, economische positie en culturele afkomst van
bewoners in een buurt kunnen territorialiteit & betrokkenheid bevorderen.

Dit blijkt de territorialiteit & betrokkenheid van bewoners niet erg te bevorderen. Slechts één geïnterviewde is
het eens. Zoals eerder beschreven zijn zes van de zeven van mening dat het woonmilieu een reflectie van de
maatschappij moet zijn, gevarieerd en gedifferentieerd. Integratie is belangrijk om een hokjesgeest te
voorkomen. In de nieuwe gebieden komen voornamelijk starters wonen, gezinnen met jonge kinderen. Zij
werken met z'n tweeën en hebben weinig met andere bewoners te maken. Het blijkt dat een wijk na verloop van
tijd wel meer differentiatie krijgt. Wel is een verschil ervaren in betrokkenheid tussen bewoners van huur- en
koopwoningen. Bewoners van koopwoningen zijn meer betrokken bij hun omgeving omdat ze er eigendom
hebben en waarschijnlijk van plan zijn er langer te blijven wonen. Uit een andere ervaring blijkt een duidelijke
scheiding van huur- en koopwoningen in twee, qua economische positie verschillende homogene buurten,
stigmatiserend te werken. Dit wordt nog versterkt door het toepassen van verschillende kleuren (zie factor 8,
attractiviteit van de omgeving). Het blijkt dat juist de heterogeniteit van buurten van belang is.

Maatregelen:
•

De maatregelen en problemen van bewonersdifferentiatie en dus woningdifferentiatie zijn m factor 2
beschreven.

2. Actief buurtbeheer kan de betrokkenheid in de wijk bevorderen.

Dit is relevant gebleken. Alle geïnterviewden vinden dit zeer belangrijk voor sociale veligheid.
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Maatregelen:
•

Vanuit de gemeente kunnen wijkbeheerders ofwel buurtconcierges aangesteld worden die zich bezighouden
met het beheer, onderhoud, controle en sociale aspecten in de wijk of een deel ervan. Deze kunnen nauw
samenwerken met de politie en bijvoorbeeld woningbouwverenigingen.

•

Als sociaal-maatschappelijke maatregel kunnen bewonersorganisaties/verenigingen opgezet worden. Een
opbouwwerker kan hierbij hulp bieden. Het komt voor dat de gemeente jaarlijks een bedrag vrijmaakt voor
de wensen van de bewoners. Ook kunnen de organisaties een krantje uitgeven waarin informatie van politie
en eventueel wijkbeheer doorgegeven wordt. Dit is heel belangrijk omdat het de beste manier is om
bewoners te bereiken.

•

Een andere maatregel is het in eigen beheer geven (aan bewoners) van kleine gebiedjes in de woonomgeving
zoals speeltuintjes.
Gemeentes doen dit echter niet snel omdat het een groot risico is en een goede organisatie vergt.

3. Het verkavelingstype kan van invloed zijn op de betrokkenheid van bewoners.

Of dit relevant is, is niet duidelijk. Drie geïnterviewden zijn het eens, terwijl vier het niet eens zijn. De
verwachting uit de literatuur dat hofjes of doodlopende straten door hun gesloten karakter en de oriëntatie van
stroken op elkaar de betrokkenheid van bewoners kunnen bevorderen, wordt dus niet duidelijk bevestigd. Toch
lijkt het, zoals bij stelling 4 in faCtor 2 beschreven, wel relevant. Ook een eigen karakter, identiteit van de wijk,
evenals de grootte van een buurt blijken van belang te zijn op de betrokkenheid. Dit zou ook van invloed kunnen
zijn op de attractiveit van de omgeving (zie factor 8). Ook blijkt dat het bij een dichtere opzet sneller opvalt als
er iets gebeurt, maar doordat er dan meer hanghoekjes zijn, men zich ook onveiliger voelt.
Het verwachtte probleem bij een gesloten verkavelingstype, namelijk dat dit passanten een onveilig gevoel
kan geven , wordt niet van belang geacht, omdat in een gewone woonwijk maar weinig passanten komen .

Maatregelen:
•

Verkavelingstypen met een gesloten karakter helpen anonimiteit te voorkomen en kunnen de kans op inbraak
verkleinen. Een gesloten karakter hoeft niet werkelijk gesloten te zijn, zoals een doodlopende straat, omdat
passanten zich daardoor onveilig kunnen voelen. Dit is in stelling I van factor 6 uiteengezet.
Dit is in conflict met de maatregel uit factor 4, dat buurten voor een goede zichtbaarheid ruim en open
opgezet moeten worden. Dit is op te lossen door woningen voor het gesloten karakter op elkaar te
oriënteren maar toch ruim op te zetten (zie stelling I, factor 4).

•

Als ruimtelijke maatregel kunnen verschillende vormen, architectonische uitwerkingen en variatie in
verkavelingstypes bijdragen aan een eigen identiteit.

•

De buurten mogen niet groter zijn dan ongeveer 500 woningen, omdat er anders geen saamhorigheid meer is.

4. Tuinen kunnen territorialiteit en betrokkenheid bevorderen.

Of dit relevant is, is niet duidelijk. Drie geïnterviewden achten dit van belang voor sociale veiligheid, de andere
vier niet.

110

ANALYSE EN SAMENVATIING VAN DE RESULTATEN__

Maatregelen:
•

Wanneer tuinen als maatregel toegepast worden, blijkt dat voortuinen het belangrijkst zijn en dat ze een
redelijke maat moeten hebben.

5. Duidelijkheid over de functie van ruimten (privé, openbaar) kan territorialiteit en betrokkenheid beïnvloeden.

Dit is relevant gebleken. Alle geïnterviewden achten dit van belang voor sociale veiligheid. Duidelijkheid is
noodzakelijk omdat anders een soort niemandsland ontstaat, bijvoorbeeld een braakliggend terrein, waar al snel
rommel gedumpt wordt.

Maatregelen:
•

Naast de maatregelen bij de derde stelling van factor 5 kunnen de volgende maatregelen specifiek de
territorialiteit & betrokkenheid van bewoners bevorderen. Zo kunnen kleine gebiedjes tussen woningen in,
pas na oplevering door de gemeente in overleg met bewoners ingericht worden, bijvoorbeeld als speeltuintje.
Bewoners hebben dan inspraak gehad, beschouwen het gebiedje als eigen territorium en houden er toezicht
op.

•

Door erfafscheidingen toe te passen, wordt de functie van privé-ruimten verduidelijkt, wat ook de
territorialiteit over het privé-gebied bevordert. Problemen met erfafscheidingen worden bij de vierde stelling
van factor 6, toegankelijkheid, beschreven.

6. Bij grote woonvormen als flats worden semi-openbare ruimten (hal, trappenhuis) niet als eigen territoria

beschouwd.

Of dit relevant is, is niet duidelijk. Eén is het eens, één heeft geen mening, bij één is het niet van toepassing en
vier beweren juist het tegengestelde, maar dit is waarschijnlijk dankzij getroffen maatregelen, omdat ontwerpers
dit belangrijk vinden. De stelling wordt daarom als relevant beschouwd. Wanneer men de semi-openbare
ruimten wel als eigen territorium beschouwt, kan nog het probleem ontstaan dat buitenstaanders niet herkend
worden.

Maatregelen:
•

De toegang kan afgesloten worden voor niet-bewoners en door middel van camera's kunnen bezoekers
gezien worden.

•

Wel moet er een goede relatie zijn tussen binnen en buiten, zodat het niet op een afgesloten vesting gaat
lijken. Een mogelijkheid is om de entree over twee lagen op te nemen, zodat er veel natuurlijk licht
binnenkomt.

•

Wanneer flatgebouwen erg groot zijn, kunnen ze opgedeeld worden in compartimenten, delen met een eigen
entree, hal en gangen, zodat minder bewoners er gebruik van maken en elkaar kunnen herkennen.

•

Ook kan een huismeester controle uitoefenen.
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belang

zeer
relevant

relevant

nr stelling
• maatregelen
-problemen
2 Actief buurtbeheer kan de betrokkenheid in de wijk bevorderen.
• vanuit gemeente aangestelde wijkbeheerders/buurtconcierges
• bewonersorganisaties/verenigingen, opbouwwerker, krantje uitgeven
• bewoners eigen beheer van bv. speeltuintjes
- risico voor gemeente, goede organisatie
5 Duidelijkheid over de functie van ruimten (privé, openbaar) kan territorialiteit & betrokkenheid beïnvloeden.
• kleine gebiedjes tussen woningen inrichten in overleg met bewoners
• erfafscheidingen voor privégebied (zie factor 6 stelling 4)
3 Het verkavelingstype kan van invloed zijn op de betrokkenheid van bewoners.
• verkavelingstypen met gesloten karakter
- ruimte opzet voor zichtbaarheid, dus ori~ntatie op elkaar
• verschillende vormen, architectonische uitwerking, variatie voor identiteit
buurten niet groter dan ong.SOO woningen
4 Tuinen kunnen territoria! iteit & betrokkenheid bevorderen.
• voortuinen met redelijke maat
6 Bij grote woonvormen als flats worden semi-openbare ruimten (hal, trappenhuis) door bewoners niet als eigen territoria
beschouwd.
• toegang afsluiten voor niet-bewoners, camera's
• goede relatie binnen-buiten; entree twee lagen, veel daglichttoetreding
• flats opdelen in compartimenten met aparte entree, hal en gangen
• controle door huismeester
I
Een homogene leeftijdsopbouw, samenstelling van huishoudens, economische positie en culturele afkomst van bewoners
in een buurt kunnen territoria! iteit & betrokkenheid bevorderen.
• voor bewonersdifferentiatie woningdifferentiatie (zie factor 2 stelling 3)

.

weinig
relevant

Tabel 12: Samenvatting factor 7

Factor 8: Attractiviteit van de omgeving
1. Een verwaarloosde omgeving met sporen van criminaliteit (graffiti, brandsporen, vernielingssporen en
rommel) vermindert de attractiviteit van de omgeving wat tot verdere aantasting (erosievandalisme) kan leiden.

Dit aspect is zeer belangrijk gebleken voor sociale veiligheid en alle geïnterviewden zijn het eens.

Maatregelen:
•

Als sociaal-maatschappelijke maatregel kunnen sporen van criminaliteit bij een meldpunt van politie,
gemeente of wijkbeheer (zoals bij factor 2) aangegeven worden, zodat ze zo snel mogelijk, binnen 24 uur,
verwijderd kunnen worden.

•

Daarvoor kan een wijkonderhoudsploeg aangesteld worden, welke ook het groen in de wijk onderhoudt, of
bijvoorbeeld het BAT, Brabants Afval Team.

•

Plakken van posters en reklarnes kan een rommelige uitstraling geven. Beperkte ruimten aanwijzen, specifiek
bedoeld voor het plakken, kan dit voorkomen.

2. De samenstelling van huishoudens, culturele afkomst en economische positie van bewoners kunnen het
gebruik en daarmee de attractiviteit van de omgeving beïnvloeden.

Dit wordt door vier van de zeven respondenten bevestigd. Eén heeft geen mening, één acht dit niet van belang
voor sociale veiligheid en één acht dit niet van toepassing omdat in zijn wijk bijna allemaal dure woningen staan
waardoor de bewoners ook geld hebben om hun omgeving goed bij te houden. Hieruit blijkt dat de stelling juist
dus wel van belang is. Ook in de andere wijken is gebleken dat bewoners van koopwoningen meer geld besteden
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aan de omgeving en daarmee de attractiviteit positief beïnvloeden . Ook is gebleken dat vooral mensen van
autochtone afkomst moeite hebben met de manier waarop mensen van allochtone afkomst hun tuinen bijhouden
of niet bijhouden .
Maatregelen:
•

Als maatregel kan wijkbeheer bij problemen mensen benaderen om te zorgen dat mensen bijvoorbeeld hun
tuin beter gaan onderhouden.
Een probleem hierbij is de taalbarrière. Daarvoo r zouden bijvoorbeeld alloc htone contactpersonen hulp
kunnen bieden .

3. Het verkavelingstype met een duidelijke herkenbaarheid en eigen architectuur kan de attractiviteit
bevorderen.

Dit wordt door vier van de zeven geïnterviewden bevestigd. Door een eigen identiteit kunnen bewoners zelfs
trots zijn op hun wijk wat ook de betrokkenheid (factor 7) kan vergroten . Twee geïnterviewden achten dit niet
van belang voor sociale veiligheid. Bij een respondent bleek de eigen architectuur juist een negatieve werking te
hebben op sociale veiligheid omdat door middel van kleuren een duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen een
goedkoop en duur gedeelte van de wijk. Het dure gedeelte kreeg pasteltinten, het goedkope deel kreeg een muur
van felle schreeuwerige kleuren, en werd al snel de 'aso buurt' genoemd (zie figuur 3 I).

Figuur 31: Een muur van felle kleuren schrikt af

De buurt kreeg een eigen identiteit, maar wel in negatieve zin. Op een goede manier gebruikt, kunnen variatie in
de architectuur en in het kleur- en materiaalgebruik de attractiviteit van de omgeving bevorderen. Een ander
voordeel van variatie in de architectuur is dat door de afwisseling inbraak geen standaardprocedure meer is,
omdat elke woning anders benaderd moet worden.
Maatregelen:
•

Als maatregel voor een duidelijke herkenbaarheid is variatie in de architectuur en het kleur- en
materiaalgebruik belangrijk.
Pas op voor de negatieve werking van felle schreeuwerige kleuren.
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4. Ook kunstwerken kunnen de attractiviteit bevorderen.

Dit wordt door vijf van de zeven geïnterviewden bevestigd, maar door drie niet m het belang van sociale
veiligheid omdat daarbij direct het conflict naar boven komt dat kunstwerken ook potentiële doelwitten (factor
2) in de openbare ruimte zijn. Aan de andere kant hebben bewoners iets om trots op te zijn, wat de
betrokkenheid (factor 7) kan bevorderen. Het is niet duidelijk of het plaatsen van kunstwerken nu positief of
negatief is voor sociale veiligheid.
belang

zeer
relevant

relevant

weinig
relevant

nr stelling
• maatregelen
-problemen
I Een verwaarloosde omgeving met sporen van criminaliteit (graffiti, brandsporen, vemielingssporen, rommel) vennindert
de attractiviteit van de omgeving wat tot verdere aantasting kan leiden.
• meldpunt bij politie, gemeente, wijkbeheerlbuurtconcierges voor verwijderen binnen 24 uur
• wijkonderhoudsploeg
• beperkte ruimte voor plakken van posters
2 De samenstelling van huishoudens, culturele afkomst en economische positie van bewoners kunnen het gebruik en
daannee de attractiviteit van de omgeving bernvloeden.
• mensen bij problemen benaderen
- taalbarrière
3 Het verkavelingstype met een duidelijke herkenbaarheid en eigen architectuur kan de attractiviteit bevorderen.
• variatie in architectuur en kleur- en materiaalgebruik
- pas op voor felle schreeuwerige kleuren
4 Ook kunstwerken kunnen de attractiviteit bevorderen.

Tabel13: Samenvatting factor 8

7.3 De thema's
Een grote waterplas in een wijk kan van invloed zijn op sociale veiligheid

Het woongenot aan de waterplas is zeer hoog, het aantal verhuisbewegingen zeer laag. Het contrast tussen de
groene landelijke zijde en de stedelijke overzijde wordt volgens de geïnterviewden hoog gewaardeerd (zie
figuur 32). Het bevordert de attractiviteit van de omgeving (factor 8) voor bewoners. Ook fungeert de plas als
duidelijke 'landmark'. Dit verhoogt de overzichtelijkheid (factor 5) in de wijk. Een grote waterplas biedt
verschillende recreatiemogelijkheden zoals vissen of watersport. Vooral in de zomer bevordert dit het gebruik en
daarmee de sociale controle (factor 3) in het gebied. Ook vermindert het de kans op aanwezigheid van potentiële
daders (factor I) in de vorm van jongeren die vandalisme plegen. Door de recreatiemogelijkheden zullen zij zich
minder vervelen waardoor minder kans is op vandalisme.
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Figuur 32: Een waterplas met groene landelijke zijde tegenover een stedelijke zijde

Een probleem is dat door de langgerekte vorm en grote omvang van de plas, de wijk als het ware in tweeën
wordt gesplitst. Hierdoor heeft de noord-zuidverbinding voor langzaam verkeer (fiets- en voetpaden) slechts een
paar alternatieve routes, twee bruggen of eromheen. Door dit scheidend element is de toegankelijkheid (factor 6)
voor langzaam verkeer in de wijk niet optimaal, waardoor men zich onveilig kan voelen.
Eén brug is niet verlicht en er is weinig zicht (factor 4) van woningen op de fietspaden om de plas heen, omdat
deze aan de rand van de wijk liggen . Ook zijn de fiets- en voetpaden en vooral bruggen moeilijk te
besurveilleren omdat ze niet per auto toegankelijk zijn (factor 3).
Maatregelen :
•

Wanneer zo'n groot recreatiegebied in het plan opgenomen wordt, moet extra aandacht besteed worden aan
de verbindingen voor langzaam verkeer, zodat er voldoende alternatieve routes in de wijk mogelijk zijn.

•

Doorgaande routes door het gebied kunnen door het gebruik de controle bevorderen, maar er moet altijd een
andere route mogelijk zijn waar zicht op is, omdat men zich onveilig kan voelen.

•

Bij de inrichting van het gebied en vooral bij de paden en routes is het belangrijk dat er voldoende zicht is
door oriëntatie van woningen of wegen. Deze maatregel bevordert bovendien het woongenot en de
attractiviteit van de omgeving voor bewoners.

•

Binnen het gebied kunnen recreatieve voorzieningen voor jongeren geplaatst worden. Op deze manier wordt
meer van het gebied gebruik gemaakt en zal meer controle uitgeoefend worden . Ook is de kans op
aanwezigheid van potentiële daders minder, jongeren zullen zich namelijk minder vervelen en daardoor
minder vandalisme plegen.

•

Het is belangrijk dat de paden en routes en vooral bruggen goed verlicht zijn en lage beplanting hebben voor
zichtbaarheid, lange zichtlijnen hebben voor overzicht en breed genoeg zijn of langs een weg liggen om goed
te kunnen surveilleren voor formele controle.

Een vrije OV baan kan van invloed zijn op sociale veiligheid.

De busbaan in heel Almere is alleen toegankelijk voor openbaar vervoer en helemaal met hekken afgezet uit
oogpunt van verkeersveiligheid. De hekken zijn ongeveer anderhalve meter hoog en doorzichtig. De busbaan
vormt een scheidend element in de openbare ruimte. Hierdoor zijn bepaalde delen van de wijk minder
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toegankelijk (factor 6) dan andere. De hekken zijn, ondanks dat ze doorzichtig zijn, niet bevorderend voor de
attractiviteit van de omgeving (factor 8).
Op de baan zelf voelt men zich niet onveilig en gebeurt ook niets omdat daar, dankzij de hekken, niemand komt.
Men zou er via speciale overgangswegen op moeten komen en af moeten gaan. Er is dus weinig kans op de
aanwezigheid van potentiële daders (factor 1).
Men heeft problemen met de inrichting van het openbaar gebied tussen busbaan en woning. De woningen zijn
met de achterkant naar de baan verkaveld en hebben geen tuin. Hiertussen ligt een stuk niemandsland bedekt
met gras. Er is geen duidelijkheid over de functie van deze ruimte waardoor de bewoners niet betrokken (factor
7) zijn bij dit gebied. Bewoners voelen zich onveilig en zijn bang voor inbraak omdat iedereen gemakkelijk bij
de woning kan komen (factor 2).
Een ander probleem doet zich voor bij de bushaltes. Daar voelt men zich weleens onveilig omdat het een
ontmoetingsplek is voor jongeren (factor 1). Dit staat los van het feit dat het een vrije OV baan is.
Overal op de busbaan en bij de haltes is nog goed zicht (factor 4) omdat al het groen nog jong is. In de wijk is
gekozen voor snelgroeiende bossages omdat dit de wijk snel een levendig karakter zou geven. Later kunnen
zichtproblemen ontstaan vanwege de hoge kosten van toekomstig onderhoud. Bij de busbaanoversteken in het
centrum zijn, voor verkeersveiligheid, alle bossages weggehaald om meer zicht (factor 4) te bereiken. Dit heeft
echter verkeersonveilige situaties tot gevolg omdat men harder gaat rijden.
Maatregelen:
•

Bij de busbaan is speciale aandacht voor de ligging en een voldoende aantal van de overgangswegen van
belang, omdat ondanks de scheidende werking voldoende alternatieve fiets- en voetgangersroutes door de
wijk mogelijk moeten zijn.

•

De functie van de ruimte tussen busbaan en woningen moet duidelijk gemaakt worden. Dit stuk grond kan
uitgegeven worden als tuin voor de bewoners. Dit zal de overzichtelijkheid bevorderen, de territorialiteit en
betrokkenheid van bewoners bevorderen en zal de drempel voor potentiële daders verhogen om tot de daad
over te gaan. Bewoners zullen zich veiliger voelen. Wanneer achtertuinen aan de busbaan liggen,
functioneren de hekken als erfafscheidingen waardoor ze een minder negatief effect op de attractiviteit van
de omgeving zullen hebben. Bovendien zal de scheidende werking in de wijk minder opvallend zijn.

•

Een andere mogelijkheid is de voorkanten naar de busbaan toe te verkavelen, omdat er dan zicht op is en
omdat het minder waarschijnlijk is dat langs die kant ingebroken zal worden.

•

Geen hekken om de baan plaatsen zal de attractiviteit van de omgeving bevorderen. Hierbij is het belangrijk
op te passen voor verkeersonveilige situaties.

•

Als maatregelen tegen onveiligheidsgevoelens bij bushaltes worden deze door de politie vaker gecontroleerd
en mogen jongeren er met niet meer dan vier bij elkaar staan. Bovendien moet er goed zicht op OV baan en
haltes zijn door oriëntatie van woningen, goede verlichting en geen belemmering door bossages.

Een bossfeer in een wijk kan de sociale veiligheid beïnvloeden.

Reeshof had een woonmilieu van wonen in een bossfeer moeten hebben, maar in het bestaande gedeelte is daar
weinig mee gedaan. Aan de rand van de wijk zijn wel bossen en in de wijk zelf is veel bestaand groen
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gehandhaafd. Bossages kunnen het zicht (factor 4) belemmeren en moeten vermeden worden, in tegenstelling tot
bomen. Meer bomen in de buurten hebben geen negatieve invloed op sociale veiligheid omdat zij de
attractiviteit van de omgeving (factor 8) kunnen bevorderen. Wel is er het nadeel van veel tuinafval en veel
onderhoud. Dit moet goed georganiseerd worden, bijvoorbeeld door een wijkonderhoudsploeg.

Vooral langs de doorgaande fietsroutes is nog veel groen te vinden. Ze liggen langs zeer weinig woningen en
gaan echt door bos. De verlichting is niet overal even goed. Soms komen situaties voor die ondoorzichtelijk
(factor 4) zijn . Dit zijn ook de plaatsen waar jongeren zich ophouden (factor 1). Deze routes geven wel een
onveilig gevoel, maar het is niet gebleken dat er daadwerkelijk veel criminaliteit plaatsvindt.

In het begin werden de woningen aan de rand van de wijk, aan de bosrand, met de achterkanten naar buiten toe
verkaveld. Gebleken is dat dit de beeldkwaliteit (factor 8) niet ten goede komt door allerlei verschillende
schuttingen. Bovendien is het extra vandalisme- en inbraakgevoelig (factor 2).

Maatregelen:
•

Door een bossfeer in de wijk zal extra aandacht besteed moeten worden aan het onderhoud en beheer van de
groenvoorzieningen, bijvoorbeeld door een speciaal aangestelde wijkonderhoudsploeg.

•

Een langzaam verkeersroute moet in het zicht van woningen liggen. Wanneer een langzaam verkeersroute
los ligt van de bebouwing, moet altijd een alternatieve route door de wijk en dus langs woningen, mogelijk
zijn. Bovendien moet de route zeer goed verlicht zijn.

•

Door woningen met de voorkant naar het groen aan de rand van het gebied toe te verkavelen, zullen ze
minder aantrekkelijk zijn voor potentiële inbrekers en zal de attractiviteit van de omgeving bevorderd
worden doordat het beeld van de wijk niet zal bestaan uit verschillende schuttingen.

7.4 Werkschema maatregelen
Een zeer belangrijk aspect in de stedebouwkundige praktijk is de ontwikkeling in tijd. Over een lange periode
moeten plannen ontwikkeld worden en zijn daarom in fasen uitgesplitst, van globaal naar specifiek. Zo wordt
eerst het masterplan ontwikkeld, waarin bepaald wordt hoe het volledige beeld van het gebied eruit komt te zien,
wat de plandragers zijn die het gebied een eigen identiteit geven en hoe dit vervolgens in delen kan worden
uitgewerkt. In een stedebouwkundig plan wordt een deel uitgewerkt en concreet vormgegeven. Vervolgens
moeten de plannen gerealiseerd worden en uiteindelijk moet het ontwikkelde gebied beheerd worden . Deze
fasen lopen in elkaar over. Zo worden bepaalde gebieden nog ontworpen worden terwijl andere al bewoond zijn.

Verschillende maatregelen voor sociale veiligheid moeten in verschillende fasen in het proces en dus in de tijd
meegenomen worden. Omdat de fasen in elkaar overlopen, is de indeling van de maatregelen niet eenduidig vast
te stellen. Ook binnen de fasen zijn verschillende onderverdelingen mogelijk. Daarom is aan de hand van het
Masterplan van Meerhoven en het stedebouwkundig plan van Meerhoven-noord geprobeerd de meest bruikbare
indeling te hanteren. Vervolgens is de indeling in overleg met docenten stedebouwkunde aan de Technische
Universiteit en een stedebouwkundig ontwerper uit de praktijk geëvalueerd, wat geresulteerd heeft in de fasen
ontwerpfase-Masterplan, ontwerpfase-Stedebouwkundig plan, planrealisatie en beheerfase. Ook binnen de fasen
zijn categorieën aangebracht. De twee ontwerpfasen zijn ingedeeld in sectoren, zoals ze tijdens het ontwerpen
aan de orde komen . Bij het masterplan gaat het om een algemene functionele indeling, bij het stedebouwkundig
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plan om een meer gedetailleerde indeling, ook wel micro-stedebouw genoemd (zie figuur 33). De maatregelen in
de planrealisatie- en beheerfase zijn ingedeeld in actoren die, gezamenlijk of apart, voor de uitvoering
zorgdragen. Zo zijn er bijvoorbeeld maatregelen die door de gemeente uitgevoerd moeten worden en
maatregelen die door de gemeente in samenwerking en overleg met de bewoners uitgevoerd moeten worden,
bevoorbeeld het door de gemeente in eigen beheer geven van stukjes grond aan groepen bewoners.

I . ONTWERPFASE-MASTERPLAN

I. ruimtelijke opbouw (wonen en werken) 3. verkeer en vervoer
2. groen en recreatie
4. voorzieningen

2. ONTWERPFASE-STEDEBOUWKUNDIG PLAN I. ruimtelijke opbouw
2. verkeer en vervoer
3. woningbouwprogramma

4. architectuurbeeld
5. overgang privé openbaar
6. openbare ruimte

3. PLANREALISATIE

I. gemeente
2. gemeente en bewoners

3. gemeente, politie en bewoners
4. politie

4. BEHEERFASE

I. gemeente en politie
2. politie
3. gemeente

4. gemeente en bewoners
5. bewoners

Figuur 33: Indeling van de maatregelen

Bij de maatregelen wordt aangegeven voor welke factor(en) ze van belang zijn en in welke mate (relevant in
schema is rel.). Ook worden de redenen achter de maatregelen verduidelijkt en mechanismen uitgelegd.
Eventuele problemen en oplossingen (in schema: opl.) bij het toepassen van de maatregelen komen ook aan de
orde. Het totaal aan maatregelen dient als instrument met twee verschillende functies. Ten eerste is het een
instrument om sociale veiligheid mee te nemen tijdens het gehele proces door de maatregelen toe te passen. Ten
tweede kan het instrument gebruikt worden om plannen mee te evalueren door na te gaan of de maatregelen
toegepast zijn. Zo worden in dit onderzoek de eerste twee fasen van Meerhoven met behulp van de maatregelen
geëvalueerd. Het instrument staat op de volgende bladzijden weergegeven.
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I. Ontwerpfase-Masterplan
sector

nr.

maatregel

reden

ruimtelijke
opbouw
(wonen en
werken)

1.1

plaatsen markante punten in de wijk;
winkelcentrum, hoogbouw
horizontale functiemenging d.m.v. bedrijven in
de wijk (bv. tuincentrum, bouwmarkt)
grote kavels voor wonen met bedrijvigheid

verhoogt overzichtelijkheid in de wijk

van belang voor
relevantie
factor:
5. overzichtelijkheid
zeer rel.

bevordert controle en attractiviteit van de omgeving

3. sociale controle

bevordert controle en attractiviteit van de omgeving
door functiemenging

3. sociale controle

1.4

spreiding duur en goedkoop, huur en
verlaagt kans op inbraak;
koopwoningen, mix van huishoudens in de wijk verhoogt controle doordat ouderen en gezinnen met
kinderen meer thuis zijn

2. aanwezigheid
potentieel doelwit
3. sociale controle

2.1

voldoende bereikbare wijkse
recreatievoorzieningen
recreatievoorzieningen in grote groengebieden
voor controle
niet te groot en langwerpige vorm
groengebieden voor informele controle van
buitenaf
doorgaande routes voor Iangzaam verkeer door
grote groengebieden voor controle

1.2

1.3

groen en
recreatie

2.2
2.3

2.4

verkeer en
vervoer

vermindert de kans op potentiële daders in grote
groengebieden (bv. park)

zeer rel.

bedrijven gescheiden voor milieu
opl.: dit geldt niet voor alle bedrijven
zeer rel. VINEX eist hoge dichtheden
opl.: met functiemenging is minder bedrijventerrein nodig, dus is er meer ruimte voor wonen
rel. volgens VIN EX beleid wordt voornamelijk
gebouwd voor doorstromers; locatie en spreiding
rel. van woningen is situatie-afhankelijk
zeer rel.
zeer rel.
zeer rel.

I . aanwezigheid
potentiele daders
(zeer rel.)

in groengebieden kan men zich onveilig voelen
opl.: alternatieve route moet mogelijk zijn waar
zicht op is (zie maatregel 1.3 . I)

vermindert onveiligheidsgevoelens en criminaliteit
bij langzaam verkeersroutes
voorkomt onveiligheidsgevoelens en criminaliteit
bij onderdoorgangen voor langzaam verkeer
heldere structuur verkeersontsluiting in de wijk, verhoogt overzichtelijkheid in de wijk
onderscheid vervoersvormen

4. zichtbaarheid

zeer rel.

4. zichtbaarheid

zeer rel.

5. overzichtelijkheid

3.4

beperken toegangswegen en doorgaande routes
voor auto's in de wijk

vermindert de kans op aanwezigheid potentiële
daders door open verkeersontsluiting

6. toegankelijkheid

zeer rel. verkeersonveilige situaties door sneller rijden ;
symmetrie kan verwarrend zijn
opl.: met herkenbare buurten is symmetrie niet
meer verwarrend (zie maatregel2.3 .1)
rel. aantal toegangswegen is afhankelijk van
ligging/draagvlak;
ook passanten voor controle kunnen
binnenkomen

4.1

scholen spreiden over de wijk

3. sociale controle

zeer rel.

4.2

locatie ouderen bij centrum/ voorzieningen

bevordert controle en attractiviteit van de omgeving
door functiemenging
vermindert onveiligheidsgevoelens van ouderen en
vermindert de kans dat ouderen doelwit zijn

2. aanwezigheid
potentieel doelwit

zeer rel.

4.3

kleinschalige wijkse horecavoorzieningen voor
controle en attractiviteit

vermindert verveling van jongeren waardoor minder 3. sociale controle
I. aanwezigheid
kans op vandalisme en bevordert controle en
attractiviteit van de omgeving
potentiële daders

rel.
rel.

3.1
3.2
3.3

voorzieningen

vermindert verveling van jongeren waardoor minder I . aanwezigheid
kans op vandalisme
potentiele daders
vermindert de kans op potentiële daders in grote
I . aanwezigheid
groengebieden (bv. park)
potentiele daders
I. aanwezigheid
vermindert de kans op potentiele daders in grote
potentiele daders
groengebieden (bv. park)

problemen/ evt. oplossingen

verschillende routes langzaam verkeer in de
wijk mogelijk
geen onderdoorgangen

inrichting op buurtniveau vaak gescheiden van
woningen waardoor minder controle mogelijk is
geconcentreerd in centrum kunnen ouderen
weinig controle uitoefenen in de rest van de wijk
opl.: verspreid over de wijk in kleine concentraties kunnen ouderen meer controle uitoefenen
bij grote horecavoorzieningen is kans op de
aanwezigheid potentiële daders
opl.: zie maatregelen 4.1.3 en 4.2.1

2. Ontwerpfase-Stedebouwkundig plan
sector

nr.

maatregel

reden

ruimtelijke
opbouw

1.1

verhoogt overzichtelijkheid in het wijkdeel

1.2

plaatsen markante punten in het wijkdeel;
winkelcentrum, hoo11;bouw
verticale functiemenging voor controle

1.3

ruime opzet verkaveling voor goed zicht

1.4

verkeer en
vervoer

van belang voor
relevantie problemen/ evt. oplossingen
factor:
5. overzichtelijkheid
zeer rel.

vermindert kans op hangplekken van jongeren bij
voorzieningen;
bevordert controle en attractiviteit van de omgeving
vermindert kans op criminaliteit en
onveiligheidsgevoelens door zicht op openbare
ruimte

2. aanwezigheid
potentieel doelwit
3. sociale controle
4. zichtbaarheid

verkavelingstypen met een gesloten karakter

vermindert anonimiteit waardoor minder kans op
inbraak, bevordert betrokkenheid van bewoners

1.5

menging hoogbouw/laagbouw

verbetert zicht op begane grond bij flats waardoor
minder kans op criminaliteit

2. aanwezigheid
potentieel doelwit
7. territorialiteit en
betrokkenheid
4. zichtbaarheid

2.1

heldere structuur verkeersentsluiting in het
wijkdeel, onderscheid verveersvormen

verhoogt overzichtelijkheid in het wijkdeel

5. overzichtelijkheid

zeer rel.

2.2

verschillende routes langzaam verkeer in het
wijkdeel mogelijk
oriëntatie van woningen/wegen op OV baan,
OV haltes en langzaam verkeersroutes voor
zicht en controle
langzaam verkeersroutes langs een rijweg voor
surveilleren
indien toch onderdoorgangen: kort, breed, recht,
hoog, verlicht, daglichttoetreding
(onderbreking), geen kolommen
indien toch onderdoorgangen: materiaalgebruik
tegels, gekleurd, licht, spiegelend (evt.
camera's)
beperken toegangswegen en doorgaande routes
voor auto's in het wijkdeel

vermindert onveiligheidsgevoelens en criminaliteit
bij langzaam verkeersroutes
vermindert kans op vandalisme en onveiligheidsgevoelens bij OV baan, OV haltes en langzaam
verkeersroutes
vermindert kans op criminaliteit en onveiligheids11;evoelens bij routes voor lan11;zaam verkeer
vermindert onveiligheidsgevoelens en criminaliteit
bij onderdoorgangen voor langzaam verkeer

4. zichtbaarheid

zeer rel.

2. aanwezigheid
potentieel doelwit

zeer rel.

3. sociale controle

zeer rel.

4. zichtbaarheid

zeer rel.

vermindert onveiligheidsgevoelens en criminaliteit
bij onderdoorgangen voor langzaam verkeer

4. zichtbaarheid

zeer rel.

vermindert kans op aanwezigheid potentiële daders
door open verkeersentsluiting

6. toegankelijkheid

rel.

toegangsroutes langs woningen voor zicht

vermindert kans op aanwezigheid potentiële daders

6. toegankelijkheid

rel.

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

zeer rel.
zeer rel.
zeer rel.

VIN EX eist hoge dichtheden;
gesloten karakter voor betrokkenheid en controle
op I.: oriëntatie woningen op elkaar kan ook met
ruime opzet
rel. ruime opzet voor goed zicht
opl.: oriëntatie van woningen op elkaar geeft gerel. sloten karakter, vermindert anonimiteit en bevordert betrokkenheid en kan toch ruim op11;ezet zijn
rel.
verkeersenveilige situaties door sneller rijden ;
symmetrie kan verwarrend zijn
op I.: met herkenbare buurten is symmetrie niet
meer verwarrend (zie maatre)1;e12.3.1)

aantal toegangswegen is afhankelijk van
ligging/draagvlak; ook passanten voor controle
kunnen binnenkomen
opl.: langzaam verkeersroutes tussen aantrekkende
locaties voor controle

sector

nr.

maatregel

reden

woningbouwprogramma

3. 1

variatie in buurten, verkavelingstypen en
architectuur (vormen en uitwerking)

verhoogt overzichtelijkheid in het wijkdeel door
herkenbaarheid, vermindert kans op inbraak door
variatie, bevordert betrokkenheid van bewoners
door eigen identiteit en bevordert attractiviteit van
de omgeving

3.2

buurten niet groter dan ong. 500 woningen

3.3

spreiding duur en goedkoop, huur en
koopwoningen, mix van huishoudens in het
wijkdeel
bij flats woningen of voorzieningen op begane
grond
ramen in (kop)gevels

bevordert betrokkenheid van bewoners door
kleinschaligheid
verlaagt kans op inbraak en verhoogt controle
doordat ouderen en gezinnen met kinderen meer
thuis zijn
verbetert zicht op begane grond bij flats waardoor
minder kans op criminaliteit

3.4
architectuurbeeld

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
4.7
4.8
overgang privé
openbaar

5.1

5.2

5.3
5.4

5.5

goed zicht door oriëntatie van woningen, geen
belemmerende details
doorzichtig materiaal bij overkappingen
muurschilderingen, makkelijk schoon te maken
materiaal bij openbare gebouwen, tunnels,
schuttingen
variatie in architectuur; kleur- en
materiaalgebruik
bij flats goede relatie binnen-buiten, entree over
twee lagen, veel daglichttoetreding
flats opdelen in compartimenten met aparte
entree, hal en gangen
bij flats bergingen in bebouwing

vermijdt vandal isme/graffiti bij bi inde gevels
vermindert de kans op criminaliteit en onveiligheirlsgevoelens in de openbare ruimte door zicht
vermindert de kans op criminaliteit en onveiligheirlsgevoelens in de openbare ruimte door zicht
vermijdt vandalisme/graffiti bij blinde gevels

bevordert attractiviteit van de omgeving
bevordert dat semi-openbare ruimten in flats als
eigen territoria worden beschouwd
bevordert dat semi-openbare ruimten in flats als
eigen territoria worden beschouwd
vermindert kans op crimina! iteit op begane grond
bij flats

van belang voor
relevantie
factor:
5. overzichtelijkheid
zeer rel.
2. aanwezigheid
rel.
potentieel doelwit
7. territorialiteit en
rel.
betrokkenheid
8. attractiviteit van
rel.
omgeving
7. territorialiteit en
rel.
betrokkenheid
2. aanwezigheid
rel.
potentieel doelwit
3. sociale controle
rel.
4. zichtbaarheid
rel.
2. aanwezigheid
potentieel doelwit
4. zichtbaarheid

zeer rel.

4. zichtbaarheid

zeer rel.

2. aanwezigheid
potentieel doelwit

zeer rel.

8. attractiviteit van
omgeving
7. territorialiteit en
betrokkenheid
7. territorialiteit en
betrokkenheid
2. aanwezigheid
potentieel doelwit

problemen/ evt. oplossingen

volgens VINEX beleid wordt voornamelijk
gebouwd voor doorstromers ; locatie en spreiding
van woningen is situatie-afhankelijk
let op oriëntatie van de woningen of
voorzieningen op de begane grond voor zicht

zeer rel.

rel.

pas op voor felle schreeuwerige kleuren

rel.
rel.
rel.

oriëntatie van woningen/wegen op
groengebieden/openbare ruimte voor zicht en
controle
geen achterpaden (bijvoorbeeld achtertuinen
aan water)

vermindert de kans op aanwezigheid van potentiële
I. aanwezigheid
daders en onveiligheidsgevoelens in groengebieden/ potentiële daders
openbare ruimte
4. zichtbaarheid
vermindert de kans op inbraken via tuin en
6. toegankelijkheid
achterpaden

indien toch achterpaden dan ontsluiting via
voorzijde of eenzijdig toegankelijk
achterpaden afsluiten voor niet-bewoners of
halverwege afsluiten

vermindert kans op inbraak via tuin/ achterpad door
zicht op ingang of beperken vluchtmogelijkheid
vermindert de kans op inbraken via tuin en
achterpaden

6. toegankelijkheid

zeer rel.

6. toegankelijkheid

zeer rel.

goed hang- en sluitwerk, goede
achterverlichting

vermindert de kans op inbraken via tuin en
achterpaden

6. toegankelijkheid
2. aanw. pot. doelwit

zeer rel.
rel.

zeer rel.
zeer rel.
zeer rel.

achterpad is snelle doorsteek tussen straten
op!.: het voornaamste probleem is inbraak dus
geen achterpad is beter
nog steeds inbraakmogelijkheid
opl.: afsluiten is beter (zie ook maatregel 3.2 .6)
potentieel slachtoffer kan niet vluchten
opl.: voornaamste probleem is inbraak, dus
afsluiten verdient voorkeur
vaak uitgegeven terrein waardoor kosten voor
eigenaren

sector

nr.

maatregel

reden

overgang privé
openbaar

5.6

duidelijke erfafscheiding

5.7

geen belemmering zicht door heggen, hekken

duidelijke functie van ruimten verhoogt
territorialiteit en betrokkenheid van bewoners en
overzichtelijkheid in de buurt
vermindert de kans op inbraken via tuin en
achterpaden door goed zicht

5.8

voortuinen met een redelijke maat

5.9

bij flats afsluiten entrees voor niet-bewoners,
camera's

5.10 bij begane grond flats goede verlichting
openbare ruimte

vermindert onveiligheidsgevoelens en kans op
criminaliteit door verhoging van territorialiteit en
betrokkenheid van bewoners
voorkomt criminaliteit op begane grond bij flats
door slecht zicht en bevordert dat semi-openbare
ruimten in flats als eigen territoria worden
beschouwd
voorkomt criminaliteit op begane grond bij flats
door slecht zicht
vermindert verveling van jongeren waardoor minder
kans op vandalisme

van belang voor
relevantie problemen/ evt. oplossingen
factor:
7. terri toriali te i t en
zeer rel. belemmering zicht door heggen en hekken
betrokkenheid
opl.: bv. niet te hoog
5. overzichtelijkheid
rel.
6. toegankelijkheid
zeer rel. heggen en hekken zijn positief voor privacy,
overzichtelijkheid en territorialiteit
op I.: dat is geen probleem meer bij geen of
afgesloten paden of ontsluiting via voorzijde
6. territorialiteit en
rel.
betrokkenheid
4. zichtbaarheid
7. territorialiteit en
betrokkenheid

rel.
rel.

4. zichtbaarheid

rel.

6.1

voldoende bereikbare recreatie-voorzieningen
voor jongeren in buurten

6.2

creëren jongeren ontmoetingsplaatsen in overleg vermindert verveling van jongeren waardoor minder
kans op vandalisme, voorkomt ongewenste
met jongeren
hangplekken elders en bevordert betrokkenheid van
(ook tijdens derde en vierefase meenemen)
jongeren

I. aanwezigheid
potentiële daders

6.3

materialisatie van de openbare ruimte (bv.
plein) mag niet uitnodigen tot ongewenste
hangplek (bv. glad- skaten)
parkeren in stroken voor controle
geconcentreerd parkeren kleinschalig en in het
zicht van woningen
goede verlichting bij straatmeubilair, OV haltes,
parkeerplaatsen en langzaam verkeersroutes
voor zicht
lage beplanting in groengebieden voor zicht

vermijdt hangplekken van jongeren

I. aanwezigheid
potentiële daders

vermindert kans op vandalisme bij parkeerplaatsen
vermindert kans op vandalisme bij parkeerplaatsen

4. zichtbaarheid
4. zichtbaarheid

zeer rel.
zeer rel.

vermindert de kans op vandalisme en
onveiligheidsgevoelens bij straatmeubilair, OV
haltes, parkeerplaatsen en langzaam verkeersroutes
vermindert de kans op potentiële daders en onveiligheidsgevoelens in grote groengebieden (park)
vermindert de kans op potentiële daders en onveiligheidsgevoelens in grote groengebieden (park)
vermindert de kans op aanwezigheid van potentiële
daders in grote groengebieden (bv. park)
duidelijke functie van ruimten verhoogt
overzichtelijkheid
voorkomt fietsendiefstal bij stallingen

2. aanwezigheid
potentieel doelwit
4. zichtbaarheid
I. aanwezigheid
potentiële daders
I. aanwezigheid
potentiële daders
I. aanwezigheid
potentiële daders
5. overzichtelijkheid

zeer rel.

6.4
6.5
6.6

6.7

vlak gebied, lange zichtlijnen in groengebieden
voor overzicht
goede verlichting op routes/paden in
6.9
groengebieden voor zicht
6.10 heldere en efficiente inrichting openbare ruimte
(geen hoekjes zonder functie of veel paadjes)
6.11 bewaakte/afgesloten stalling voor controle
(ook tijdens derde fase meenemen)
6.8

I. aanwezigheid
potentiële daders

2. aanwezigheid
potentieel doelwit

zeer rel.

locatie kan overlast veroorzaken
opl.: locatie niet direct naast woningen, maar
waar wel controle mogelijk is (bv. park)
zeer rel. hoge kosten, locatie kan overlast veroorzaken,
jongeren verplaatsen snel naar nieuwe hangplek,
beheerder vinden is lastig door vrijwilligerswerk
op I.: locatie bereikbaar en controleerbaar, bv. in
het park, door overleg met jongeren is meer betrokkenheid en daardoor minder snel verplaatsing
zeer rel.

zeer rel.
zeer rel.

hoge onderhoudskosten
opl.: niet snelgroeiend

zeer rel.
zeer rel.
rel.
rel.

stallinggebouw is doelwit voor vandalisme
opl.: open stalling met controle en zicht

3. Planrealisatie
actor

nr.

maatregel

reden

gemeente

1.1

aansluiten nieuwe op oude bebouwing

1.2

bouwplaats bewaken/afsluiten

1.3

braakliggend terrein afsluiten of tijdelijke
functie, bv. voorziening

1.4

terughoudend bij keuze en plaatsen
straatmeubilair, locatie in zicht van woningen
stevig materiaal straatmeubilair en OV haltes
en doorzichtig materiaal OV haltes voor zicht

bevordert betrokkenheid van en controle door
bewoners bij de realisering
vermindert de kans op criminaliteit bij de
realisering
vermindert de kans op criminaliteit en bevordert
betrokkenheid van en controle door bewoners bij de
realisering
vermindert de kans op vandalisme aan
straatmeubilair
vermindert de kans op vandal isme aan
straatmeubilairenOV haltes en bevordert
zichtmogelijkheden bij OV haltes
voorkomt erosievandalisme door verwaarloosde
omgeving
terughoudendheid vermijdt vandalisme aan bewegwijzering en plattegronden, geplaatst waar zinvol
bevorderen ze overzichtelijkheid voor bezoekers
vermijdt ongewenste hangplekken van jongeren bij
voorzieningen
vermijdt ongewenste hangplekken van jongeren bij
voorzieningen

1.5

1.8

beperkte ruimte vrijgeven voor plakken van
posters
terughoudend bij plaatsen bewegwijzering en
plattegronden, zinvol bij centrum en
toegangswegen
verlichting in directe omgeving voorzieningen

1.9

afsluiten buitenruimtes van voorzieningen

2. 1

met opbouwwerker gemeenschap,
bewonersorganisatie/vereniging vormen,
activiteiten organiseren, krantje uitgeven
bewonersparticipatie en zeggenschap (via
wijkraad)
gebiedjes tussen woningen inrichten in overleg
met bewoners
ereeren jeugdsoos in overleg met jongeren
(ook tijdens vierdefase meenemen)

1.6
1.7

gemeente en
bewoners

2.2
2.3
2.4

bevordert betrokkenheid van en controle door
bewoners bij de realisering door actief buurtbeheer

van belang voor
factor:
3. sociale controle

relevantie

3. sociale controle

zeer rel.

3. sociale controle

zeer rel.

2. aanwezigheid
potentieel doelwit
2. aanwezigheid
potentieel doelwit
4. zichtbaarheid
8. attractiviteit van
omgeving
2. aanwezigheid
potentieel doelwit
5. overzichtelijkheid
I . aanwezigheid
potentiele daders
I. aanwezigheid
potentiele daders

zeer rel.

3. sociale controle
7. territorialiteit en
betrokkenheid
3. sociale controle

bevordert betrokkenheid van en controle door
bewoners bij de realisering
bevordert territorialiteit en betrokkenheid van
7. territoria! iteit en
bewoners
betrokkenheid
vermindert verveling van jongeren waardoor minder I. aanwezigheid
kans op vandalisme en bevordert betrokkenheid van potentiele daders
jongeren

gemeente,
politie en
bewoners

3.1

communicatie ontwerpers, wijkagenten,
wijkbeheerlbuurtconcierge, jongerenwerkers,
jongeren
(ook tijdens tweede en vierdefase meenemen)

vermindert vandalisme door jongeren

I. aanwezigheid
potentiële daders

politie

4. 1

preventiebijeenkomst politie voor bewoners bij
realisatie

vermindert kans op inbraak

2. aanwezigheid
potentieel doelwit

zeer rel.

problemen/ evt. oplossingen
economische weerstand: gronduitgifte en
bouwrijpheid

zeer rel.
zeer rel.
zeer rel.
rel.
rel.
zeer rel.
zeer rel.

buitenruimtes hebben eigenlijk al functie (bv.
fietsenstalling) ;
opl.: niet aflsuiten, maar voldoende zicht en
controle

zeer rel.
zeer rel.
zeer rel.

bewoners zijn pas laat bekend

zeer rel.
zeer rel.

hoge kosten, locatie kan overlast veroorzaken
opl.: locatie bereikbaar en controleerbaar, bv. in
het centrum

zeer rel. jongeren weten soms zelfniet wat ze willen

rel.

4. Beheerfase
factor

nr.

maatregel

reden

gemeente en
politie

1.1

meldpunt politie/ gemeente/ wijkbeheert
buurtconcierge voor verwijderen binnen 24 uur

vermijdt vandalisme/graffiti aan blinde gevels en
voorkomt erosievandalisme door verwaarloosde
omgeving

1.2

1.3
1.4
politie
gemeente

gemeente en
bewoners

bewoners

2.1

bij winkelcentrum controle door wijk beheer/
buurtconcierge/ politie
bij horeca controle door stadswacht/ politie/
wijkbeheert buurtconcierge
bewoners attenderen echt iets te doen als iets
gebeurt

vermijdt hangplekken van jongeren bij
voorzieningen
vermindert de kans op aanwezigheid van potentiële
daders bij horecavoorzieningen
bevordert sociale controle

overleg politie met exploitanten

vermindert de kans op aanwezigheid van
daders bij horecavoorzieningen

potenti~le

wijkbeheert buurtconcierge/
wijkonderhoudsploeg vanuit gemeente
aangesteld (ook voor groenvoorzieningen)

bevordert betrokkenheid van bewoners door actief
buurtbeheer en voorkomt erosievandalisme door
verwaarloosde omgeving

3.2

mensen bij problemen benaderen door
wijk beheer/ buurtconcierge

voorkomt erosievandalisme door verwaarloosde
omgeving

4.1

bewoners eigen beheer van bv. speeltuintjes

4.2

bij flats controle door huismeesters

5.1

bijeenkomsten bewonersorganisaties voor
adviezen

3.1

van belang voor
factor:
2. aanwezigheid
potentieel doelwit
8. attractiviteit van
omgeving
I . aanwezigheid
potenti~le daders
I. aanwezigheid
potentiële daders
3. sociale controle
I. aanwezigheid
daders

relevantie

problemen

zeer rel.
zeer rel.
zeer rel.
rel.
rel.
rel.

potenti~le

7. territorialiteit en
betrokkenheid
8. attractiviteit van
omgeving
8. attractiviteit van
omgeving

zeer rel.

bevordert territorialiteit en betrokkenheid door
actief buurtbeheer
voorkomt criminaliteit op begane grond bij flats
door slecht zicht en bevordert dat semi-openbare
ruimten in flats als eigen territoria worden
beschouwd

7. territorialiteit en
betrokkenheid
4. zichtbaarheid
7. territorialiteit en
betrokkenheid

zeer rel.

vermindert onveiligheidsgevoelens van ouderen en
vermindert de kans dat ouderen doelwit zijn

2. aanwezigheid
potentieel doelwit

zeer rel.

zeer rel.
rel.

rel.
rel.

taalbarrière allochtonen
opl.: allochtoon wijkbeheert buurtconcierge
risico voor gemeente, goede organisatie vereist

- - - - - - - - - - --

- - - -- -- - --

- - - -- -- -

EVALUATIE MEERHOVEN_

8. EVALUATIE MEERHOVEN

In dit hoofdstuk worden het masterplan Meerhoven en het stedebouwkundig plan van Meerhoven-noord aan de
hand van de maatregelen doorgelicht op sociale veiligheid. Op basis van de maatregelen worden uitspraken
gedaan over op welke punten zich mogelijk problemen zullen voordoen of welke punten juist positief zijn voor
sociale veiligheid. Deze evaluatie is een voorbeeld van hoe om te gaan met het werkschema als evaluatieinstrument. In het schema zijn de maatregelen ingedeeld naar sectoren (zie §7.4). Voor het masterplan, dat in de
eerste paragraaf geëvalueerd wordt, zijn dit ruimtelijke opbouw van de wijk (wonen en werken), groen en
recreatie, verkeer en vervoer en voorzieningen. Voor het stedebouwkundig plan, geëvalueerd in de tweede
paragraaf, zijn dit ruimtelijke opbouw van het wijkdeel, verkeer en vervoer, woningbouwprogramma,
architectuurbeeld, overgang privé openbaar en openbare ruimte. Van de laatste twee fasen in het schema zijn er
nog geen concrete plannen. In de derde paragraaf worden hier toch enkele opmerkingen over gemaakt op basis
van wat er in gesprekken over bekend is geworden. In de vierde paragraaf worden de thema's van Meerhoven
aangehaald en vergeleken met wat tijdens de interviews geleerd is (zie §7.3).

8.1 Evaluatie Masterplan
Ruimtelijke opbouw van de wijk (wonen en werken)
1.1

maatregel
plaatsen markante punten in de wijk;
winkelcentrum, hoogbouw

reden
markante punten in de wijk verhogen
overzichtelijkheid

problemen bij toepassen/ evt. oplossing

In het masterplan zijn het winkelcentrum en de centrale waterplas als markante punten in de wijk aan te wijzen.
Zij zullen de overzichtelijkheid in de wijk bevorderen.
1.2

horizontale functiemenging d.m.v.
bedrijven in de wijk (bv. tuincentrum,
bouwmarkt)

bevordert controle en attractiviteit van
de omgeving

bedrijven gescheiden voor milieu
opl. : dit geldt niet voor all e bedrijven

Naast het winkelcentrum is weinig sprake van bedrijven in de wijk. De bedrijven liggen aan de randen van de
wijk vanwege geluidszones van het vliegveld en de A2 . De overgang van het westelijk bedrijvengebied naar
woongebied zal bestaan uit kleine bedrijven met woonbebouwing op de kavel. Dit is positief, maar zeer
kleinschalig. Het bedrijventerrein in het zuiden is gereserveerd voor kantoren, regionale voorzieningen,
showrooms en bijzondere vormen van perifere detailhandel. Deze bedrijven hoeven niet gescheiden te liggen
vanwege milieunormen, waardoor functiemenging met wonen, bijvoorbeeld in een overgangsgebied boven de
geluidsgrens, goed mogelijk, maar (nog) niet gepland is. Doordat maar weinig horizontale functiemenging in
Meerhoven gepland is, zullen hierdoor de controle en attractiviteit van de omgeving niet bevorderd worden.
1.3

grote kavels voor wonen met bedrijvigheid

bevordert controle en attractiviteit van
de omgeving door functiemenging

VINEX eist hoge dichtheden
opl. : met functiemenging is minder
bedrijventerrein nodig, dus is er meer
ruimte voor wonen

In Meerhoven-noord wordt wonen niet gecombineerd met bedrijvigheid. Het bedrijvengebied in het noorden,
waar weliswaar om milieutechnische redenen niet gewoond mag worden, wordt zelfs ruimtelijk gescheiden van
het woongebied door een brede dicht beplantte ecologische zone. De keuze voor deze ecologische zone is onder
meer gebaseerd op de attractiviteit van de omgeving voor bewoners, omdat de beeldkwaliteit hoger is wanneer
op een groengebied uitgekeken wordt dan op bedrijventerrein. Hierdoor zal in Meerhoven-noord, specifiek bij
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het bedrijventerrein in het noorden weinig controle zijn en zal de attractiviteit van de omgeving door
levendigheid minder hoog zijn.
1.4

spreiding duur en goedkoop, huur en
koopwoningen, mix van huishoudens in de
wijk

verlaagt kans op inbraak;
verhoogt controle doordat ouderen en
gezinnen met kinderen meer thuis zijn

volgens VfNEX beleid wordt voornamelijk gebouwd voor doorstromers;
locatie en spreiding van woningen is
situatie-afhankelijk

Conform het VINEX beleid bestaat het woningbouwprogramma uit 70% marktsectorwoningen en 30% sociale
woningbouw, waarvan 15% sociale huur, 15% sociale koop, 15% vrije sector huur en 55% vrije sector koop.
Bovendien wordt gebouwd voor 'doorstromers', woonconsumenten die op zoek zijn naar een andere woning en
woonmilieus met meer kwaliteit. Om deze redenen zal zich een redelijk homogene groep van hogere inkomens
in Meerhoven vestigen. Deze groep is minder thuis, waardoor minder controle zal plaatsvinden. Wel is er het
plan met het oog op de toekomst woningen aan te passen voor telewerkers. Het idee is dat in de toekomst meer
mensen on-line thuis zullen gaan werken, waardoor meer controle mogelijk zal zijn. De ruimtelijke spreiding
van de woningen in het masterplan is een gelijke mix per ongeveer 500 woningen, wat positief is.

Groen en recreatie
2.1
2.2

maatregel
voldoende bereikbare wijkse
recreatievoorzieningen
recreatievoorzieningen in grote
groengebieden voor controle

reden
vermindert verveling van jongeren
waardoor minder kans op vandalisme
vermindert de kans op potenti!!le daders in grote groengebieden (bv. park)

problemen bij toepassen/ evt. oplossing

De centrale waterplas met ligweide en surfstrandje zal vooral in de zomer voor jongeren als goede
recreatievoorziening fungeren. Ook het wijkpark de Groene Wig met daarin sportvelden is een wijkse
recreatievoorzien ing. Deze maatregelen zullen de kans op aanwezigheid van jongeren als potentiële daders van
vandalisme door verveling verminderen, en de kans op aanwezigheid van potentiële daders in grote
groengebieden verminderen omdat er meer controle zal zijn.
2.3

niet te groot en langwerpige vorm groengebieden voor informele controle van
buitenaf

vermindert de kans op potentiële
daders in grote groengebieden (bv.
park)

De waterplas en de Groene Wig zijn zeer grote groengebieden, waardoor weinig controle op de gebieden van
buitenaf mogelijk zal zijn. Vanaf de stedelijke zijde liggen wel zichtlijnen naar de landelijke zijde van de
waterplas, maar de afstand is zo groot dat niet zichtbaar is wat daar gebeurt. Bij de plas is kans op de
aanwezigheid van potentiële daders en op onveiligheidsgevoelens doordat weinig controle van buitenafmogelijk
is. De Groene Wig is wel lang, maar redelijk smal. Ook bestaat het idee om aan de randen hoogbouw te situeren,
zodat van daar af controle mogelijk zal zijn. Dit lijkt zeer belangrijk omdat anders ook hier kans is op de
aanwezigheid van potentiële daders en op onveiligheidsgevoelens.
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2.4

doorgaande routes voor langzaam verkeer
door grote groengebieden voor controle

vermindert de kans op potenti ële
daders in grote groengebieden (bv .
park)

in groengebieden kan men zich onveilig
voel en
op!. : alternatieve route moet mogelij k zijn
waar zicht op is (zie maatregel 1.3 . I)

Alle randen van de waterplas hebben recreatieve langzaam
verkeersroutes

waardoor

passanten

controle

kunnen

uitoefenen. Door de Groene Wig zullen de rondweg en een
langzaam verkeersroute lopen . Door deze maatregel zal meer
controle in de Groene Wig mogelijk zijn. Een route door een
groengebied is dus positief, maar er moet echter altijd een
alternatieve route voor langzaam verkeer mogelijk zijn waar
wel zicht op is. Dit levert een probleem op wanneer men van
Meerhoven-west naar het centrum wil gaan, of andersom . De
enige route is dan door de Groene Wig (zie figuur 34),
waardoor men zich onveilig kan voelen.
Figuur 34: Fietsroute door de Groene Wig
Verkeer en vervoer
maatregel
verschillende routes langzaam verkeer in
de wijk mogelijk

reden
vermindert onveiligheidsgevoelens en
criminaliteit bij langzaam
verkcersroutes

~~+---~~--~~------~~--+--

3. 1

problemen bij toepassen/ evt. oplossing

L---~------------------------~-

Door Meerhoven zal een fijnmazig netwerk van doorgaande loop- en fietsroutes aangelegd worden, wat positief
is. Om van Meerhoven-west naar het centrum te gaan zal men echter het probleem tegenkomen zoals bij
maatregel 1.2.4, hierboven beschreven .
3.2

geen onderdoorgangen

voorkomt onveil igheidsgevoelens en
criminaliteit bij onderdoorgangen voor
langzaam verkeer

L---~------------------------~~

De kruisingen van doorgaande fietsroutes met de rondweg zullen ongelijkvloers uitgevoerd worden. Dit zal door
middel van onderdoorgangen gebeuren, maar om deze zo (sociaal) veilig mogelijk te maken zal de weg iets
omhoog getild worden en het fietspad iets omlaag. Dit maakt doorzicht door de tunnel mogelijk (zie ook
maatregelen 2.2.5 en 2.2.6).
3.3

heldere structuur verkeersantsluiting in de
wijk, onderscheid verveersvormen

verhoogt overzichtelijkheid in de wijk

verkeersenveilige situaties door sneller
rijden ; sy mmetrie kan verwarrend zijn
op!.: met herkenbare buurten is symmetrie
niet meer verwarrend (zie maatregel 2.3.1)

De structuur van de verkeersantsluiting is helder omdat een rondweg aangelegd wordt met aftakkingen per
woon- en werkgebied zonder interne doorkoppeling. Het openbaar vervoer en langzaam verkeer hebben aparte
rijbanen . Deze maatregel zal de overzichtelijkheid in de wijk verhogen .
3.4

beperken toegangswegen en doorgaande
routes voor auto's in de wijk

vermindert de kans op aanwezigheid
potentii::Je daders door open
verkeersantsluiting

~--~------------------------~-

aantal toegangswegen is afh ankelij k van
ligging/draagvlak; ook passanten voor
controle kunnen binnenkomen

De wijk wordt voor autoverkeer ontsloten via drie verbindingen. De rondweg zonder interne doorkoppeling
zorgt voor maar één doorgaande route in de wijk. De verkeersantsluiting is gesloten en zal weinig potentiële
daders binnenhalen .
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Voorzieningen
4. 1

maatregel
scholen spreiden over de wijk

reden
bevordert controle en attractiviteit van
de omgeving door functiemenging

problemen bij toepassen/ evt. oplossing
inrichting op buurtniveau vaak gescheiden
van woningen waardoor minder controle
mogelijk is

In de wijk zijn drie scholen voor basisonderwijs gepland: in het centrum (bij Meerhoven-noord) en in de buurten
Meerhoven-zuid en -west. Op deze manier liggen de scholen goed verspreid over de wijk en kunnen de controle
en attractiviteit van de omgeving verbeteren. Hierbij moet erop gelet worden dat de scholen door de inrichting
op buurtniveau niet gescheiden worden van de woonomgeving.
4.2

locatie ouderen bij centrum/ voorzieningen

Aangezien

als

onderdeel

van

de

vermindert onveiligheidsgevoelens
van ouderen en vermindert de kans dat
ouderen doelwit zijn

sociaal-maatschappelijke

geconcentreerd in centrum kunnen ouderen
weinig controle uitoefenen in de rest van
de wijk
opl.: verspreid over de wijk in kleine
concentraties kunnen ouderen meer
controle uitoefenen

voorzieningen

in

het

centrum

ook

woonzorgvoorzieningen voor ouderen gepland zijn, zullen ouderen in het centrum wonen. Deze maatregel zal de
kans op ouderen als potentieel doelwit en hun onveiligheidsgevoelens verminderen. Of ouderen verder in kleine
concentraties verspreid in de wijk zullen wonen is in het masterplan niet duidelijk.
4.3

kleinschalige wijkse horecavoorzieningen
voor controle en attractiviteit

bevordert controle en attractiviteit van
de omgeving

bij grote horecavoorzieningen is kans op de
aanwezigheid van potentiele daders

In het centrum is een plein met kleinschalige wijkse horecavoorzieningen als terrasjes gepland. Deze maatregel
zal de controle en attractiviteit van de omgeving bevorderen.

8.2 Evaluatie Stedebouwkundig plan
In deze paragraaf is na de beschrijving van elke sector een afbeelding van het stedebouwkundig plan bijgevoegd,
waarop de positieve en negatieve aspecten voor sociale veiligheid staan afgebeeld.
Ruimtelijke opbouw van het wijkdeel
1.1

maatregel
plaatsen markante punten in het wijkdeel;
winkelcentrum, hoogbouw

reden
verhoogt overzichtelijkheid in het
wijkdeel

problemen bij toepassen/ evt. oplossing

Langs de HOV lijn, langs het kanaal en langs de plas liggen zichtlijnen die besloten worden door
architectonische accenten in de vorm van woontorens. Deze markante punten zullen in het centrum, op de grens
van Meerhoven-noord en de landelijke zijde van de plas en op de kruising van de esplanade en het kanaal liggen
en daarmee de overzichtelijkheid in Meerhoven-noord verhogen.
1.2

verticale functiemenging voor controle

vermindert de kans op hangplekken
van jongeren bij voorzieningen;
bevordert controle en attractiviteit van
de omgeving

In het centrum ligt gestapelde bebouwing met op de begane grond voorzieningen. Dit zal de controle en de
attractiviteit van de omgeving in het centrum bevorderen en de kans op ongewenste hangplekken verminderen.
In de rest van het plangebied is geen sprake van verticale functiemenging, waardoor minder controle zal
plaatsvinden en de attractiviteit van de omgeving door levendigheid minder hoog zal zijn.
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1.3

ruime opzet verkaveling voor goed zicht

vermindert de kans op criminaliteit en
onveiligheidsgevoelens door zicht op
openbare ruimte

1.4

verkavelingstypen met een gesloten
karakter

vermindert anonimiteit waardoor
minder kans op inbraak, bevordert
betrokkenheid van bewoners

VINEX eist hoge dichtheden ;
gesloten karakter voor betrokkenheid en
controle
opl.: orit!ntatie woningen op elkaar kan ook
met ruime opzet
ruime opzet voor goed zicht
opl. : orit!ntatie van woningen op elkaar
geeft gesloten karakter, vermindert
anonimiteit en bevordert betrokkenheid en
kan toch ruim opgezet zijn

De hoofdverkaveling van Meerhoven-noord bestaat uit evenwijdige stroken bebouwing met een vaste
kaveldiepte (25 m) en flexibele kavelbreedten. De stroken zijn gepland om lange doorzichten te creëren, wat
geen gesloten karakter geeft, maar daarbinnen is wel een gesloten karakter verkregen door de meeste voorkanten
op de straat en op elkaar te oriënteren. Over het algemeen zijn daardoor de mogelijkheden voor zowel zicht als
controle en betrokkenheid goed. Bovendien liggen twee hoven in het gebied die een gesloten karakter hebben.
Aan de randen liggen de woningen naar buiten toe gekeerd, wat een anoniemer karakter geeft. Dit zal de
betrokkenheid van de bewoners niet bevorderen, maar zal de kans op inbraken via tuin en achterpaden
verminderen (zie maatregelen 2.4.4 en 2.4.5).
1.5

menging hoogbouw/laagbouw

verbetert zicht op begane grond bij
flats waardoor minder kans op
criminaliteit

In Meerhoven-noord zijn drie woontorens gepland. Eén ligt in het centrum en is zodoende gemengd met
laagbouw. Hier zal weinig criminaliteit plaatsvinden. De overige twee liggen aan de randen van het plangebied,
niet gemengd met laagbouw, waardoor weinig kans is op goed zicht op de begane grond vanaf de laagbouw en
daardoor meer kans is op criminaliteit.

Verkeer en vervoer
2.1

maatregel
heldere structuur verkeersontsluiting in het
wijkdeel, onderscheid vervoersvormen

reden
verhoogt overzichtelijkheid in het
wijkdeel

problemen bij toepassen/ evt. oplossing
verkeersonveilige situaties door sneller
rijden; symmetrie kan verwarrend zijn
opl. : met herkenbare buurten is symmetrie
niet meer verwarrend (zie maatregel2.3.1)

In Meerhoven-noord is een duidelijk onderscheid gemaakt naar de verschillende vervoersvormen. De HOV lijn,
het auto- en het langzaam verkeer hebben aparte banen. Het gebied kan met de auto vanaf twee richtingen
bereikt worden en doorgaand verkeer door het gebied is niet mogelijk. Daardoor is de structuur voor autoverkeer
niet heel helder, maar zal zonder doorgaande wegen ook weinig verkeersonveilige situaties opleveren. De
openbaar vervoersstructuur is zeer duidelijk, omdat deze in een· rechte lijn, met twee haltes, door het gebied
loopt. De structuur voor langzaam verkeer is ook helder; de routes liggen als een kruis in het gebied en langs alle
randen.
2.2

verschillende routes langzaam verkeer in
het wijkdeel mogelijk

vermindert onveiligheidsgevoelens en
criminaliteit bij routes voor langzaam
verkeer

In Meerhoven-noord zijn altijd verschillende langzaam verkeersroutes mogelijk; de routes zoals hierboven
beschreven én door de woon- en buurtstraten van de wijk. Deze maatregel vermindert de onveiligheidsgevoelens
en criminaliteit bij routes voor langzaam verkeer.
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2.3

orientatie van woningen/wegen op OY
baan, OV haltes en langzaam
verkeersroutes voor zicht en controle

vermindert kans op vandalisme en
onveiligheidsgevoelens bij OV baan,
OV haltes en langzaam verkeersroutes

Langs de OV baan ligt bebouwing van drie lagen in de rooilijn met de voorkant naar de baan toe, waardoor daar
weinig kans op vandalisme en onveiligheidsgevoelens is. De eerste OV halte in het centrum zal vanuit de
voorzieningen en woningen voldoende zicht hebben. De tweede halte bij de kruising tussen HOV lijn en
langzaam verkeersroute ligt aan beide zijden direct in het zicht van woningen. Ook hier is weinig kans op
vandalisme en onveiligheidsgevoelens. Alle langzaam verkeersroutes liggen in het zicht van wegen en
woningen, behalve in de langzaam verkeerszone van kanaal naar plas. Hier ligt ook een groengebied. In het
stedebouwkundig plan staat dat aan de zuidzijde van deze zone bebouwing in de rooilijn gepland is, maar in de
plattegrond staat deze bebouwing wel met de zijgevel en achtertuin naar het gebied toe. De zijgevels krijgen wel
ramen, zoals blijkt uit maatregel 2.4. 1, maar de achtertuinen zullen ommuurd worden met een hoogte van 2.10
meter (maatregelen 2.5.6 en 2.5.7). Hier is weinig zicht en controle en dus grote kans op vandalisme en
onveiligheidsgevoelens (zie ook maatregel 2.5.1). De langzaam verkeersroute langs de plas ligt wel langs een
weg en woningen, maar komt tesamen 1,20 meter lager dan de woningen te liggen. Hierdoor kan het zicht op
deze route bemoeilijkt worden, waardoor meer kans is op criminaliteit en onveiligheidsgevoelens, maar
aangezien de woningen vier bouwlagen hebben, zal waarschijnlijk voldoende zicht mogelijk zijn.
2.4

langzaam verkeersroutes langs een rijweg
voor surveilleren

vermindert kans op criminaliteit en
onveiligheidsgevoelens bij routes voor
langzaam verkeer

De meeste fietsroutes liggen langs een rijweg waardoor surveillance van daar af mogelijk is. De groene oostwest verbinding is officieel niet voor autoverkeer toegankelijk, om een autovrij gebied te creëren. Wel is deze
breed genoeg voor bijvoorbeeld een brandweerwagen indien noodzakelijk. Surveillance in dit gebied is niet
onmogelijk,

maar

zal

niet

standaard

plaatsvinden,

waardoor

meer

kans

is

op

criminaliteit en

onveiligheidsgevoelens.
2.5

2.6

indien toch onderdoorgangen : kort, breed,
recht, hoog, verlicht, daglichttoe-treding
(onderbreking), geen kolommen
indien toch onderdoorgangen :
materiaalgebruik tegels, gekleurd, licht,
spiegelend (evt. camera's)

vermindert onveiligheidsgevoelens en
criminaliteit bij onderdoorgangen voor
langzaam verkeer
vermindert onveiligheidsgevoelens en
criminaliteit bij onderdoorgangen voor
langzaam verkeer

In het masterplan staat vermeld dat kruisingen van non-stop fietsroutes met de rondweg ongelijkvloers
uitgevoerd zullen worden. In maatregel 1.3.2 staat beschreven dat een kruising in het noorden met de rondweg
zo uitgevoerd zal worden dat de rijweg iets omhoog en het fietspad iets omlaag zal gaan, zodat doorzicht door de
tunnel mogelijk is. Over verdere maatregelen als hierboven beschreven is niets bekend.
2.7

beperken toegangswegen en doorgaande
routes voor auto's in het wijkdeel

aantal toegangswegen is afhankelijk van
ligging en draagvlak; ook passanten voor
controle kunnen binnenkomen

vermindert kans op aanwezigheid
potentiele daders door open
verkeersantsluiting

Het gebied kan met de auto vanaf twee nchtmgen bereikt worden en doorgaand verkeer v1a het geb1ed
mogelijk.

De kans op

aanwezigheid

van

potentiële daders

in

Meerhoven-noord

door een

IS

met

open

verkeersantsluiting is daardoor heel klein.
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EVALUATIE MEERHOVEi'l..__

toegangsroutes langs woningen voor zicht

vermindert kans op aanwezigheid
potentiële daders

De twee toegangswegen van Meerhoven-noord lopen via de kanaalzone naar de esplanade en langs de waterplas.
Langs beide wegen is bebouwing van vier lagen naar de weg toe gekeerd, waardoor goed zicht mogelijk is en
weinig kans is op de aanwezigheid van potentiële daders.

Woningbouwprogramma
3.1

maatregel
variatie in buurten, verkavelingstypen en
architectuur (vormen en uitwerking)

reden
verhoogt overzichtelijkheid in het
wijkdeel door herkenbaarheid,
vermindert kans op inbraak door
variatie, bevordert betrokkenheid van
bewoners door eigen identiteit en bevordert attractiviteit van de omgeving

problemen bij toepassen/ evt. oplossing

Van de 1200 woningen zijn circa 960 grondgebonden en 240 gestapeld. Om differentiatie tussen de
grondgebonden woontypologieën en daarmee gevarieerde woonmilieus te kunnen maken is een verdeling
gemaakt in de financieringscategorieën van de woningen. Deze verdeling is redelijk gelijk (zie §2.2.1) waardoor
variatie mogelijk is. Zo zijn vrije kavels, hoven, patiowoningen, appartementen en variërende bouwhoogten in
het gebied gepland. Op de hoeken van bouwblokken worden specifieke hoekoplossingen toegepast.
buurten niet groter dan ong. 500 woningen

bevordert betrokkenheid van bewoners
door kleinschaligheid

In het stedebouwkundig plan zijn herkenbare buurten van een omvang van circa I 00 woningen gepland. De
buurten vormen een architectonische eenheid, ontworpen door één architect. Dit aantal is laag genoeg om de
betrokkenheid van de bewoners te kunnen bevorderen.
3.3

spreiding duur en goedkoop, huur en
koopwoningen, mix van huishoudens in
het wijkdeel

verlaagt kans op inbraak en verhoogt
controle doordatouderen en gezinnen
met kinderen meer thuis zijn

volgens VINEX beleid wordt voornamelijk
gebouwd voor doorstromers;
locatie en spreiding situatie-afhankelijk

Langs de HOV baan en de langzaam verkeerszone is sociale huur/koop gesitueerd, langs het bedrijventerrein en
het kanaal liggen vrije sector kavels. De vrije sector kavels liggen aan de rand van het gebied, omdat daar maar
aan één zijde bebouwing is en een attractief uitzicht. Nu ligt een concentratie van dure woningen aan de randen.
wat een duidelijk doelwit vormt en waardoor de kans op inbraak groter is. Aan het kanaal kan moeilijk sociale
woningbouw geplaatst worden omdat dat deel ruimtelijk gescheiden ligt van de overige bebouwing. Voor dure
woningen is dat gewenst, voor goedkopere zou dat stigmatiserend werken. Dit geldt niet voor het gebied bij het
bedrijventerrein. Gekozen is voor een geleidelijke overgang tussen de verschillende financieringscategorieën.
omdat volledige spreiding niet gewenst is voor bewoners en de marktsector. Op de schaal van het hele
plangebied is voldoende spreiding toegepast. Wat betreft de mix van huishoudens wordt conform het VINEX
beleid naast 30% sociale woningbouw voomarnelijk gebouwd voor doorstromers om leegloop van
kapitaalkrachtigen uit de stad te voorkomen (zie §2.1.1 en §2.3.1). In deze groep zitten relatief veel
tweeverdieners die niet veel thuis zijn en zodoende weinig controle kunnen uitoefenen. Toch zijn ook een groot
aantal patiowoningen gepland waarvan verwacht wordt dat deze vrij veel door ouderen bewoond zullen worden.
Deze mensen zullen controle kunnen uitoefenen in de wijk.
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EVALUATIE MEERHOVEN_

3.4

bij flats woningen of voorzieningen op
begane grond

verbetert zicht op begane grond bij
flats waardoor minder kans op
criminaliteit

let op oriëntatie van de woningen of
voorzieningen op de begane grond voor
zicht

Naast de flat in het centrum liggen voorzieningen en woningen. Vanuit het centrum zal voldoende zicht zijn op
de begane grond. Van de overige flats is niets bekend omdat ze niet zijn meegenomen in het
woningbouwprogramma van het plangebied. Hier zouden woningen of voorzieningen op de begane grond
gesitueerd moeten worden .

Architectuurbeeld
4.1

maatregel
ramen in (kop )gevels

reden
vermijdt vandalisme/graffiti bij blinde
gevels

problemen bij toepassen/ evt. oplossing

De woningen hebben geen blinde kopgevels. In de kopgevels zit de entree van de woning, of anders bestaat
tenminste 20% van de gevel uit glas. Deze maatregel zal vandalisme/graffiti in de wijk en specifiek in de
langzaam verkeerszone verminderen.
4.2

goed zicht door oriëntatie van woningen,
geen belemmerende details

vermindert de kans op criminaliteit en
onveiligheidsgevoelens in de openbare
ruimte door zicht

De architect heeft de mogelijkheid om erkers (max 1,20 meter) en luifels aan de gevel toe te voegen. Hierbij is
het belangrijk dat deze details het zicht vanuit de woning niet belemmeren. Positief is dat bergingen niet los van
de voorgevel mogen liggen, waardoor zij het zicht niet zullen belemmeren.
4.3

doorzichtig materiaal bij overkappingen

vermindert de kans op criminaliteit en
onveiligheidsgevoelens in de openbare
ruimte door zicht

Hier is in het stedebouwkundig plan niets over bekend. Wanneer overkappingen worden gebruikt is het vooral in
het centrum zinvol deze in doorzichtel ijk materiaal uit te voeren, zodat van bovenaf zicht mogelijk is.
4.4

muurschilderingen, gemakkelijk schoon te
maken materialisatie bij openbare
gebouwen, tunneltjes, schuttingen

vermijdt vandalisme/graffiti bij blinde
gevels

Ook hier is in het stedebouwkundig plan niets over bekend, maar zeker zinvol om toe te passen.
variatie in architectuur; kleur- en
materiaalgebruik

bevordert attractiviteit van de
omgeving

pas op voor felle schreeuwerige kleuren

In de kleurstelling van Meerhoven-noord worden de hoofdlijnen van het plan, de tweedeling door de HOV lijn
en de randen verduidelijkt. Het deel tussen de HOV en de plas heeft een overwegend lichte kleur, met direct aan
de plasrand een donkere kleurstelling. Het deel tussen HOV en kanaal heeft een donkere kleur, met aan de
randen en de hoven een lichte kleurstelling. Er is gekozen voor natuurlijke materialen, met behoud van eigen
kleur. Hierdoor zullen geen felle kleuren ontstaan die kunnen afschrikken.
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4.6

bij flats goede relatie binnen-buiten, entree
over twee Jagen, veel daglichttoetreding

4.7

flats opdelen in compartimenten met aparte
entree, hal en gangen

4.8

bij tlats bergingen in bebouwing

bevordert dat semi-openbare ruimten
in flats als eigen territoria worden
beschouwd
bevordert dat semi-openbare ruimten
in flats als eigen territoria worden
beschouwd
vermindert kans op criminaliteit op
begane grond bij flats

Aangezien de flatgebouwen niet in het woningbouwprogramma van het stedebouwkundig plan opgenomen zijn,
is niet bekend of bovenstaande maatregelen toegepast zullen worden. Wanneer de woontorens ontwikkeld zullen
worden, moeten bovenstaande maatregelen toegepast worden.

Overgang privé openbaar
5.1

maatregel
oriëntatie van woningen/wegen op
groengebieden/openbare ruimte voor zicht
en controle

reden
vermindert de kans op aanwezigheid
van potentiële daders en onveiligheidsgevoelens in groengebieden/openbare
ruimte

problemen bij toepassen/ evt. oplossing

In de langzaam verkeerszone van kanaal naar plas ligt een groengebied voor recreatieve voorzieningen. Hier
komen speelvoorzieningen voor de kleintjes en een trapveldje en eventueel een hangplek voor de jongeren. De
bebouwing langs de randen staat wel in de rooilijn, maar met de zijgevel en achtertuin naar het gebied toe. De
woningen zijn niet naar dit gebied georiënteerd en er is kans op de aanwezigheid van potentiële daders en
onveiligheidsgevoelens (zie ook maatregel 2.2.3). Over het algemeen is voldoende zicht van woningen/wegen
op de openbare ruimte mogelijk. Overal zijn wel bomen voor een bossfeer gepland, maar dit zal het zicht op
ooghoogte niet belemmeren.
5.2

geen achterpaden (bijvoorbeeld
achtertuinen aan water)

vermindert de kans op inbraken via
tuin en achterpaden

5.3

indien toch achterpaden dan ontsluiting via
voorzijde of eenzijdig toegankelijk

5.4

achterpaden afsluiten voor niet-bewoners
of halverwege afsluiten

vermindert de kans op inbraken via
tuin en achterpaden door zicht op ingang of beperken vluchtmogelijkheid
vermindert de kans op inbraken via
tuin en achterpaden

achterpad is snelle doorsteek tussen straten
op I.: het probleem is inbraak dus geen
achterpad is beter
nog steeds inbraakmogelijkheid
opl.: afsluiten is beter
potentieel slachtoffer kan niet vluchten
opl.: inbraak is het probleem dus afsluiten

In het stedebouwkundig plan geleden stegen en woonpaden de stroken (woonstraten). De woonpaden zijn
autovrij, de parkeerplaatsen liggen in een afgesloten (semi-openbare) ruimte aan de achterkant (zie §2.2 .1).
Tussen de bergingen door zal vanaf de achterkant van de woning zicht zijn op de auto's. Hier zal de kans op
inbraken via tuin en achterpad klein zijn. Soms liggen de voorkanten direct aan de woonstraten en dan zijn er
vaak geen achterpaden, waardoor hier geen problemen zullen zijn. Op sommige plaatsen komen zeer lange
achterpaden; deze liggen aan de achterkanten van de bebouwing langs de HOV en langs de ontsluitingsweg bij
het kanaal. Ook zijn er nog enkele kleine. Bij deze achterpaden wordt maatregel 5.4 toegepast, het achterpad
onderbreken met een hek of afsluiten voor niet-bewoners, waardoor de kans op inbraken verkleind wordt. Op
sommige plaatsen worden de achterpaden aan de voorzijde van woningen ontsloten, waardoor er zicht op
mogelijk is en daardoor de kans op inbraken nog kleiner zal zijn.
goed hang- en sluitwerk, goede
achterverlichting

vermindert de kans op inbraken via
tuin en achterpaden

vaak uitgegeven terrein waardoor kosten
voor eigenaren

Deze maatregel zal worden toegepast zoals in het politiekeurmerk staat voorgeschreven, waardoor de kans op
inbraken via tuin en achterpaden verkleind zal worden.
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5.6

duidelijke erfafscheiding

5.7

geen belemmering zicht door heggen,
hekken

duidelijke functie van ruimten
verhoogt territorialiteit en
betrokkenheid van bewoners en
overzichtelijkheid in de buurt
vermindert de kans op inbraken via
tuin en achterpaden

geen belemmering zicht door heggen en
hekken, bv. niet te hoog

heggen en hekken zijn positief voor
privacy, overzichtelijkheid en
territorialiteit
opl.: dat is geen probleem meer bij geen of
afgesloten paden of ontsluiting via
voorzijde

In heel Meerhoven-noord zijn consequent muren en hagen als erfafscheidingen voorgeschreven. Langs de
openbare hoven heeft de muur een hoogte van I verdieping. Waar achtertuinen aan openbaar gebied grenzen,
heeft de muur een hoogte van 2,10 meter. Dit zal de betrokkenheid en privacy van bewoners bevorderen, de
inbraakmogelijkheden verkleinen en de overzichtelijkheid in de wijk vergroten, maar zal de zicht- en
controlemogelijkheden op de openbare ruimte enorm beperken. Vooral langs de langzaam verkeerszone kan dit
problemen opleveren, waarbij uit de eerste maatregel voor de overgang van privé naar openbaar gebied (2.5.1)
blijkt dat hier juist extra aandacht voor zichtmogelijkheden is vereist. In de kanaalzone zijn ommuurde kavels
gepland, waardoor aan de kant van het kanaal slecht zicht op de openbare ruimte zal zijn. In de rest van het
gebied zijn achterpaden en stegen gepland, waarop door de hoge muren en hagen ook slecht zicht zal zijn. Dit
probleem wordt opgelost door de paden af te sluiten voor niet-bewoners (zie maatregel 2.5.4), zodat goed zicht
op de paden niet meer noodzakelijk is. In dit geval moet erop gelet worden dat wel zicht op de openbare ruimte
mogelijk is. Op sommige plaatsen komen deuren en poorten in de muren, welke het zicht zouden kunnen
bevorderen, maar het is niet duidelijk waar. Bovendien geeft het maar zicht op een beperkt gebiedje. Daarnaast
zijn de muren zelfs een goede mogelijkheid voor potentiële daders om achter te schuilen. Langs de voortuinen
zijn muren van 0,5 meter of hagen van 60 á 70 centimeter voorgeschreven . Dit zal de territorialiteit en
betrokkenheid van bewoners bevorderen, terwijl ook de zichtmogelijkheden goed zijn. Aan de randen van het
plangebied zijn de voorkanten van de woningen naar buiten toe verkaveld. Hierdoor zijn de zichtmogelijkheden
naar buiten toe goed en zal de kans op inbraken via de achtertuinen daar minder groot zijn, omdat deze naar
binnen liggen.
5.8

voortuinen met een redelijke maat

vermindert onveiligheidsgevoelens en
kans op criminaliteit door verhoging
van territorialiteit en betrokkenheid
van bewoners

In het hele plangebied zijn de meeste voortuinen 4,5 meter diep, maar soms slechts I meter. Dit zal de
territorialiteit en betrokkenheid van bewoners bevorderen, hoewel de laatste maat erg klein is.
5.9

bij flats afsluiten entrees voor nietbewoners, camera's

5.10

bij begane grond flats goede verlichting

voorkomt criminaliteit op begane
grond bij flats door slecht zicht en
bevordert dat semi-openbare ruimten
in flats als eigen territoria worden
beschouwd
voorkomt criminaliteit op begane
grond bij flats door slecht zicht

De flats zijn niet meegenomen in het woningbouwprogramma van het plangebied. Bij de ontwikkeling moeten
bovenstaande maatregelen toegepast worden .
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Openbare ruimte
6.1

6.2

maatregel
voldoende bereikbare
recreatievoorzien in gen voor jongeren in
buurten
ereeren jongeren ontmoetingsplaatsen in
overleg met jongeren
(ook tijdens derde en vierdefase
meenemen)

reden
vermindert verveling van jongeren
waardoor minder kans op vandalisme
vermindert verveling van jongeren
waardoor minder kans op vandalisme,
voorkomt ongewenste hangplekken
elders en bevordert betrokkenheid van
jongeren

problemen bij toepassen
locatie kan overlast veroorzaken
op I.: locatie niet direct naast woningen,
waar wel controle mogelijk is (bv. park)
hoge kosten, locatie kan overlast
veroorzaken, jongeren verplaatsen snel
naar nieuwe hangplek, beheerder vinden is
lastig doorvrijwilligerswerk
op I.: locatie bereikbaar en controleerbaar,
bv. in het park, door overleg metjongeren
is meer betrokkenheid en daardoor minder
snel verplaatsing

In Meerhoven-noord zijn drie openbare ruimten voor recreatie (sport en spel) gereserveerd, de twee hoven en bij
de kruising van de langzaam verkeersroute en de HOV lijn. Bij de hoven komen trapveldjes. In de groene zone
is ruimte gepland voor speeltuintjes, maar ook trapveldjes en eventueel twee ontmoetingsplekken. Een hangplek
voor jongeren is gesitueerd aan het eind van de langzaam verkeerszone bij de waterplas. De locatie is goed; ze is
controleerbaar door de bebouwing van vier lagen, maar ligt niet direct tegen de bebouwing. De esplanade is
gereserveerd als ruimte voor culturele activiteiten, waar bijvoorbeeld ook een skatebaan zou kunnen komen.
Deze maatregelen zijn zeer belangrijk tegen vandalisme en moeten dus ook zo veel mogelijk doorgevoerd
worden. De locatie op de esplanade zal waarschijnlijk weinig overlast veroorzaken omdat weinig bebouwing in
de directe omgeving is gepland. Alles bij elkaar zijn waarschijnlijk voldoende recreatievoorzieningen en
ontmoetingsplaatsen voor jongeren in Meerhoven-noord gepland om verveling en daarmee vandalisme te
vermijden. Of ze ook als zodanig gebruikt zullen worden, hangt onder meer af van of overleg met de jongeren
gevoerd zal worden in de realisatie en beheerfase. Dit is nog niet bekend. In deze fases moet ook gedacht
worden aan soortjeugdsoos, waar ruimte is voor andere activiteiten (zie maatregel3.2.4).
6.3

materialisatie van de openbare ruimte (bv.
plein) mag niet uitnodigen tot ongewenste
hangplek (bv. glad- skaten)

vermijdt hangplekken van jongeren

Er bestaat de kans dat het plein in het centrum een ongewenste hangplek voor jongeren zal worden, omdat dit in
de buurt van voorzieningen is. Positief is dat de materialisatie van dit plein wordt uitgevoerd in hout, waardoor
deze niet uitnodigt tot hangplek om te skaten. Hier is tegen in te brengen dat hang- of skateplekken niet per
definitie ongewenst hoeven te zijn, omdat soms activiteiten juist gewenst zijn omdat ze levendigheid brengen.
Het is echter subjectief (persoonsafhankelijk) wanneer dit gewenst of ongewenst is.
6.4

parkeren in stroken voor controle

6.5

geconcentreerd parkeren kleinschalig en in
het zicht van woningen

vermindert kans op vandalisme bij
parkeerplaatsen
vermindert kans op vandalisme bij
parkeerplaatsen

In Meerhoven-noord zijn de parkeerplaatsen in stroken aan de woonstraten en op eigen terrein gesitueerd. In het
stedebouwkundig plan wordt gestreefd naar zo min mogelijk parkeren in de openbare ruimte ofwel het parkeren
zo min mogelijk het straatbeeld laten bepalen (voor parkeernorm zie §2.2.1), waardoor geconcentreerd parkeren
niet voorkomt. Parkeerplaatsen op eigen erf zullen voldoende zicht vanaf de woningen hebben en bovendien
soms in een afgesloten ruimte (semi-openbaar gebied) liggen. De parkeerplaatsen voor bezoekers en eventueel
bewoners, liggen in stroken (haaks) aan één zijde van de straat. Ze zijn zichtbaar vanaf de woningen en in
stroken makkelijk te surveilleren waardoor er weinig problemen zullen zijn.
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6.6

goede verlichting bij straatmeubilair, OV
haltes, parkeerplaatsen en langzaam
verkeersroutes voor zicht

vermindert de kans op vandalisme en
onveiligheidsgevoelens bij straatmeubilair, OV haltes, parkeerplaatsen
en langzaam verkeersroutes

Deze maatregel wordt toegepast zoals in het politiekeurmerk staat voorgeschreven, wat de kans op vandalisme
en onveiligheidsgevoelens op deze plaatsen zal verminderen.
6.7

lage beplanting in groengebieden voor
zicht

vermindert de kans op potentil!le
daders en onveiligheidsgevoelens in
grote groengebieden (park)

hoge onderhoudskosten
opl.: niet snelgroeiend

In de groengebieden van Meerhoven-noord zijn bomen in wild verband gepland en is geen sprake van
onderbegroeiing. Dit zal het zicht niet belemmeren. In de ecozone wordt de woningzijde dicht beplant met eik
en berk en weinig onderbegroeiing. De zijde van het bedrijventerrein krijgt echter meer onderbeplanting,
vanwege een aantrekkelijk uitzicht, waardoor zicht vanaf de woningen op de bedrijven, hoewel de woningen
naar buiten toe gekeerd liggen, bemoeilijkt wordt.
6.8

vlak gebied, lange zichtlijnen in
groengebieden voor overzicht

vermindert de kans op potentiële
daders en onveiligheidsgevoelens in
grote groengebieden (park)

In de groene zone op de kruising van HOV lijn en langzaam verkeersroute ligt een lange zichtlijn naar de plas
vanwege de langzaam verkeersroute. Waar de HOV lijn de zone doorsnijdt, verspringt het maaiveldpeil met I
meter waardoor het (over)zicht in dit gebied bemoeilijkt wordt. Vanaf de linkerhelft van Meerhoven-noord
liggen zichtlijnen naar de waterplas wat het overzicht in de wijk vergroot. De inrichting van het groengebied aan
de waterplas staat niet in het stedebouwkundig plan beschreven. Deze maatregel zou hier wel toegepast moeten
worden.
6.9

goede ver! ichting op routes/paden in
groengebieden voor zicht

vermindert de kans op aanwezigheid
van potentiële daders in grote
groengebieden (bv. park)

Ook hier wordt verlichting toegepast zoals in het politiekeurmerk staat voorgeschreven, waardoor de kans op
aanwezigheid van potentiële daders en onveiligheidsgevoelens kleiner zal zijn.
6.10

heldere en efficiente inrichting openbare
ruimte (geen hoekjes zonder functie of veel
paadjes)

duidelijke functie van ruimten
verhoogt overzichtelijkheid

In de openbare hoven is ruimte voor afvalverzameling en sport en spel. In de langzaam verkeerszone komen
speeltuinen, trapvelden en warmte krachtcentrales. Het idee is om de gebouwen van deze centrales te laten
functioneren als jongeren ontmoetingsplaatsen. Zo zal in heel Meerhoven structureel plaats gereserveerd zijn
voor jongeren ontmoetingsplaatsen. De overige nutsvoorzieningen worden in de woonbebouwing opgenomen.
De openbare ruimte lijkt helder en efficient ingericht, wat de overzichtelijkheid zal verhogen.
bewaakte/afgesloten stalling voor controle
(ook tijdens derde fase meenemen)

voorkomt fietsendiefstal bij stallingen

stallinggebouw is doelwit voor vandalisme
opl.: open stalling met controle en zicht

In het centrum komt een afgesloten en bewaakte fietsenstalling, wat diefstal helpt voorkomen. Hierbij moet
speciale aandacht besteed worden aan de materialisatie van het gebouw, zodat het niet doelwit wordt voor
vandalisme (zie maatregel2.4.4).
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8.3 Evaluatie planrealisatie en beheerfase
Helaas staan (nog) geen concrete plannen voor de realisatie en het beheer op papier. Toch zijn over enkele
maatregelen opmerkingen te maken op basis van wat tijdens de gesprekken naar voren is gekomen.

Planrealisatie
1.3

braakliggend terrein afsluiten of tijdelijke
functie, bv. voorziening

vermindert de kans op criminaliteit en
bevordert betrokkenheid van en controle door bewoners bij de realisering

De gemeente is voor het plaatsen van tijdelijke voorzieningen, maar het blijkt dat in samenwerking met de
ontwikkelaars dit moeilijk te realiseren is omdat het te veel extra kosten met zich mee zou brengen.
2.1

2.2

met opbouwwerker gemeenschap,
bewonersorganisatie/vereniging vormen,
activiteiten organiseren, krantje uitgeven
bewonersparticipatie en zeggenschap (via
wijkraad)

bevordert betrokkenheid van en
controle door bewoners bij de
re al isering door actief buurtbeheer
bevordert betrokkenheid van en
controle door bewoners bij de
realisering

bewoners zijn pas laat bekend

De gemeente zegt veel waarde te hechten aan het creëren van een hechte gemeenschap. Voor alle
duurzaamheidsaspecten zal een adviseur aangesteld worden waar de bewoners terecht kunnen met hun vragen.
Verder komt er een informatiecentrum voor bewoners op de esplanade. Ook is door de gemeente een
bewonersplatform 'Vrienden van Meerhoven' opgericht, waar potentiële bewoners kunnen meedenken over de
nadere invulling van het plan. Een nadeel is dat bewoners pas laat in het proces bekend zijn, maar toch hebben
zich al tientallen belangstellenden bij de gemeente gemeld. Tot nu toe is echter nog nauwelijks actie
ondernomen. Omdat de plannen steeds verder uitgewerkt zijn, zal ook weinig meer overblijven om over mee te
denken. Het is belangrijk de plannen voor het platform zo snel mogelijk concreet gemaakt worden.
gebiedjes tussen woningen inrichten in
overleg met bewoners

bevordert territorialiteit en
betrokkenheid van bewoners

In een gesprek is aangedragen dat de semi-openbare ruimten achter de woningen waar door de bewoners
gezamenlijk geparkeerd zal worden, zeer geschikte ruimten zijn voor participatie met de bewoners. Deze
maatregel werd door de stedebouwkundig ontwerper positief gewaardeerd en zal in de toekomst meegenomen
worden bij de realisatie.

Beheerfase
1.1

meldpunt politie/ gemeente/ wijk beheer/
buurtconcierge voor verwijderen grafitti
binnen 24 uur

3.1

wijkbeheer/ buurtconcierge/
wijkonderhoudsploeg vanuit gemeente
aangesteld (ook voor groenvoorzieningen)

vermijdt vandalisme/ gratliti aan
blinde gevels en voorkomt
erosievandalisme door verwaarloosde
omgeving
bevordert betrokkenheid van bewoners
door actief buurtbeheer en voorkomt
erosievandalisme door verwaarloosde
omgeving

Het informatie-centrum dat op de esplanade gesitueerd is, zou tevens als meldpunt voor andere zaken kunnen
dienen. Waarschijnlijk komt er geen aparte politiepost in de wijk, dit is afhankelijk van de toekomstige
reorganisatie bij de politie. In dat geval zou het extra belangrijk zijn soort wijkbeheer op te richten, waarbij men
zich op meer dan alleen groenvoorzieningen richt, bijvoorbeeld ook rommel op straat. Overigens is het
groenbeheer in Meerhoven extra belangrijk, vanwege het grote aantal bomen dat veel onderhoud zal vergen . Dit
is echter iets wat op gemeentelijk niveau speelt, waardoor het niet gemakkelijk te realiseren is. Meerhoven zou
kunnen dienen als experiment.
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8.4 Evaluatie van de thema's
De grote waterplas
De centrale waterplas zal het woongenot verhogen, specifiek voor de woningen die aan de plas liggen en
uitkijken op de landelijke zone. Dit verhoogt de attractiviteit van de omgeving voor bewoners (factor 8). Ook zal
de plas als duidelijke 'landmark' fungeren wat de overzichtelijkheid (factor 5) in de wijk bevordert. Het
geplande surfstrandje biedt goede recreatiemogelijkheden, ook voor jongeren. Vooral in de zomer zal dit het
gebruik en daarmee de sociale controle (factor 3) in het gebied bevorderen. In de winter is minder recreatie
mogelijk, waardoor het belangrijk is activiteiten in het gebied te organiseren, bijvoorbeeld een schaatswedstrijd
voor bewoners wanneer dit mogelijk is.

Ook door de geplande langzaam verkeersroutes om de hele plas heen zal meer controle plaatsvinden. Deze
routes moeten wel goed verlicht zijn, lange zichtlijnen hebben, lage beplanting hebben waardoor het zicht niet
belemmerd wordt en breed genoeg zijn voor surveillance. Zo zal er minder kans zijn op de aanwezigheid van
potentiële daders (factor I) en onveiligheidsgevoeiens.

De plas zal de verbindingen voor langzaam verkeer niet hinderen, omdat aan de overzijde geen woongebied
gepland is. Het nadeel is echter dat daardoor weinig controlemogelijkheden zijn aan de landelijke zijde. Ook de
woningen aan de overzijde zullen weinig zicht op het gebied hebben, omdat de afstand te groot is. In de noordwesthoek van Meerhoven-noord is een woontoren gepland, waardoor meer zicht mogelijk is gemaakt. Toch zal
er onvoldoende zicht (factor 4) zijn in het Jandelijk gebied. Het idee bestaat om van het stukje groengebied dat in
de plas ligt ook woongebied te maken, wat de zicht- en controlemogelijkheden aanzienlijk zou verhogen .

Andere aspecten van de waterplas die van invloed zijn op sociale veiligheid zijn verwerkt in de volgende
maatregelen : 1.2.2, 1.2.3 , 1.2.4, 2.6.8 en 2.6.9.

De vrije 0 V baan
De vrije OV baan zal in Meerhoven een scheidend element vormen . De baan scheidt Meerhoven-noord in twee
delen. Hier is voldoende aandacht besteed aan het aantal en de de ligging van de overgangswegen voor
langzaam verkeer; in Meerhoven-noord liggen drie overgangswegen, in het noorden, in de langzaam
verkeerszone in het midden en in het centrum, wat de toegankelijkheid (factor 6) in het gebied zal bevorderen.

Aan één zijde van de baan ligt woonbebouwing van drie lagen met de voorkant naar de baan toe, wat de controle
(factor 3) en zichtmogelijkheden (factor 4) op de baan zal bevorderen. De ruimte tussen de baan en de woningen
is openbaar met parkeermogelijkheden. Deze functie is duidelijk en zal de overzichtelijkheid (factor 5)
bevorderen . Een nadeel is dat een hoogteverschil van I meter toegepast zal worden, waardoor een scheiding in
de openbare ruimte optreedt. De bewoners van de ene zijde zullen weinig betrokken (factor 7) zijn bij de
bewoners van de andere zijde. Het is wel positief voor de verkeersveiligheid omdat men dan niet zomaar kan
oversteken.

Zoals uit de evaluatie van het stedebouwkundig plan is gebleken, zullen weinig problemen zijn bij de OV haltes .
Er is voldoende zicht op van de woningen en het groen zal bestaan uit bomen, waardoor het zicht niet
belemmerd zal worden. De kans dat er hangplekken van jongeren (factor I) zullen ontstaan is waarschijnlijk niet
groot, omdat er in de buurt al ruimte voor gecreërd is.
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Andere aspecten van de vrije OV baan die van invloed zijn op sociale veiligheid zijn verwerkt in de volgende
maatregelen: 1.3.3, 2.2.1, 2.2.3, 2.6.6 en 3.1.5 .

De bossfeer

Overal in het gebied zijn bomen in los verband gepland. Omdat het alleen bomen zijn en geen lage beplanting,
zullen ze het zicht (factor 4) op de openbare ruimte niet belemmeren. Ze zullen de attractiviteit van de omgeving
(factor 8) sterk bevorderen, wat zeer positief is.
Aan de randen van het Meerhoven-noord worden de voorkanten van de woningen naar de buitenkant, het
groengebied, verkaveld, wat de kans op inbraken (factor 2) via tuinen en achterpaden zal verminderen en de
attractiviteit van de omgeving (factor 8) voor bewoners zal bevorderen.
Door de bossfeer in de wijk zal extra aandacht besteed moeten worden het onderhoud en beheer van het groen ,
vooral bij de langzaam verkeersroutes.
Andere aspecten van de bossfeer die van invloed zijn op sociale veiligheid zijn verwerkt m de volgende
maatregelen: 2.5.1, 2.6.7 en 4.3 .1.
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9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In dit afsluitende hoofdstuk zullen aan de hand van de in de inleiding geponeerde vraagstelling en deelvragen
conclusies worden getrokken en zullen aanbevelingen worden gedaan voor verder onderzoek. Ter herinnering
worden de deelvragen hier nog eens herhaald:

Deelvragen:

1. Welke ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke omstandigheden zijn van invloed op sociale veiligheid en op
welke manier?
2. Wat kan er geleerd worden van andere vergelijkbare nieuwbouwlocaties in Nederland?
3. Wat zijn de problemen met en de voordelen voor sociale veiligheid in relatie tot het VINEX beleid?
4. Kan op basis van deze kennis en rekening houdend met het VINEX beleid, een instrument gemaakt worden
waarmee de toekomstige sociale veiligheid in Meerhoven ingeschat kan worden ; welke maatregelen en
ontwerpsuggesties kunnen worden toegevoegd om sociale veiligheid te waarborgen en op welke punten zijn
deze strijdig met ander beleid en andere ontwerpaspecten?
5. Kunnen de maatregelen en ontwerpsuggesties veralgemeniseerd worden en bruikbaar gemaakt worden als
hulpmiddel bij het ontwerpen van plannen én voor de evaluatie van plannen op andere nieuwbouwlocaties?

Een vergelijking tussen theorie en praktijk (deelvragen I en 2) wordt in paragraaf 9.1 behandeld. De volgende
paragraaf behandelt de invloed van het VINEX beleid (deelvraag 3). In de derde paragraaf komen het instrument
en de conclusies ten aanzien van Meerhoven aan de orde (deelvraag 4). In paragraaf 9.4 wordt aandacht besteed
aan de laatste deelvraag van het onderzoek, het instrument van maatregelen als hulpmiddel bij het ontwerpen van
plannen en om plannen te evalueren. Hier wordt de werkbaarheid van het instrument ter discussie gesteld.
Paragraaf 9.5 behandelt het onderzoek zelf en de daarbij gebruikte onderzoeksmethode, waarbij aanbevelingen
voor verder onderzoek gedaan worden .

9.1 Verschillen en overeenkomsten theorie en praktijk
De eerste deelvraag is in de verkennende fase met behulp van een literatuuronderzoek behandeld. Hier is een lijst
van kenmerken in een conceptueel model uitgekomen, welke uitgebreid is beschreven in hoofdstuk 4. Om de
tweede deelvraag te beantwoorden zijn de lijst en daarmee het model getoetst aan de praktijk. De resultaten
hiervan staan uitgebreid beschreven in hoofdstuk 7 en 8. In het conceptueel model zijn de kenmerken
ondergebracht in acht interactiefactoren. Dit zijn: aanwezigheid van potentiële daders, aanwezigheid van een
potentieel doelwit, sociale controle, zichtbaarheid, overzichtelijkheid, toegankelijkheid, territorialiteit en
betrokkenheid en attractiviteit van de omgeving (zie §4.1 ). In deze paragraaf worden per factor eerst de
belangrijkste overeenkomsten tussen de theorie en de praktijk beschreven. Vervolgens worden de aspecten
beschreven die uit de theorie bleken, maar niet uit de praktijk. Dan zijn de aspecten, die niet in de theorie
stonden, maar in de praktijk wel naar voren kwamen, aan de orde. Tot slot wordt per factor een selectie van de
belangrijkste maatregelen beschreven.
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Aanwezigheid van potentiële dader(s)
Bij deze factor is zowel uit de literatuur als uit de interviews gebleken dat het vooral om jongeren gaat die
vandalisme plegen of gewoon rondhangen uit verveling, waardoor anderen zich onveilig voelen. Het blijkt dat
zelfs bij nieuwbouwwijken zich al snel problemen voordoen. Dat in recreatieve groengebieden kans is op
aanwezigheid van potentiële daders blijkt ook uit zowel de theorie als de praktijk.

In tegenstelling tot de literatuur, blijkt uit de praktijk dat een lage economische positie van bewoners (als
potentiële daders) niet van invloed is op de kans op inbraken in de wijk. In de literatuur werd ook gesteld dat
horecagelegenheden oppikplaatsen zijn voor potentiële daders, maar in de praktijk blijkt dat zich alleen
problemen voordoen wanneer de horeca grootschalig, bovenwijks is.

Wat niet uit de theorie maar wel in de praktijk is gebleken, is dat horecagelegenheden zelfs positief kunnen zijn
voor sociale veiligheid, mits ze kleinschalig zijn. Wijkse horecavoorzieningen bevorderen sociale controle en de
attractiviteit van de omgeving.

De drie belangrijkste maatregelen bij deze factor zijn (overige maatregelen in §7.4):
2.6. 1

2.5.1

1.4.3

maatregel
voldoende bereikbare recreatievoorzieningen voor jongeren in buurten

reden
vermindert verveling van jongeren
waardoor minder kans op vandalisme

oriëntatie van woningen/wegen op
groengebiedenlopenbare ruimte voor
zicht en controle
kleinschalige wijkse horecavoorzieningen voor controle en
attractiviteit

vermindert kans op aanwezigheid van
potentiële daders en onveiligheidsgevoelens in groengebiedenlopenbare ruimte
vermindert verveling van jongeren
waardoor minder kans op vandalisme en
bevordert controle en attractiviteit van de
omgeving

problemen bij toepassen/ evt. oplossing
locatie kan overlast veroorzaken
opl.: locatie niet direct naast woningen,
maar waar wel controle mogelijk is (park)

bij grote horecavoorzieningen is kans op de
aanwezigheid van potentiële daders
opl.: zie maatregelen 4. 1.3 en 4.2.1

Aanwezigheid van een potentieel doelwit
Bij deze factor blijkt uit literatuur en praktijk dat vooral blinde gevels en straatmeubilair als object doelwit zijn
voor vandalisme. De hoeveelheid vernielingen blijkt in de praktijk wel mee te vallen, maar het aspect is
belangrijk omdat mensen zich erdoor onveilig voelen. Een concentratie van hoge economische posities van
bewoners (koopwoningen) blijkt uit theorie en praktijk een duidelijk doelwit te zijn, waardoor meer kans is op
inbraak. Bij fietsenstallingen worden de meeste fietsen gestolen door de hoge concentratie. Als persoon zijn
vooral ouderen potentieel doelwit, niet zozeer daadwerkelijk maar wel subjectief, ze voelen zich onveilig. Ook
vrouwen voelen zich onveilig en zijn doelwit voor sexueel geweld.
Vanuit de literatuur leek ook het verkavelingstype (het karakter van het type met betrekking tot anonimiteit) van
invloed op de kans op inbraak, maar dit bleek niet uit de interviews. Toch lijkt het logisch vanuit de literatuur en
is het als relevant meegenomen. Vanuit de theorie is gesteld dat bij winkelcentra door concentraties van mensen
(doelwitten) kans is op zakkenrollers. In de praktijk blijkt dit slechts van belang voor grootstedelijke centra en
dus niet relevant in dit onderzoek.
Bij deze factor zijn uit de praktijk geen nieuwe zaken gebleken die niet al in de literatuur stonden.
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De drie belangrijkste maatregelen bij deze factor zijn (overige maatregelen in §7 4)·
2.4.1

maatregel
ramen in kopgevels

2.3.3

spreiding duur en goedkoop, huur en
koopwoningen, mix van huishoudens

1.4.2

locatie ouderen bij
centrum/voorzieningen

reden
vermijdt vandalisme/graffiti bij blinde
gevels
verlaagt kans op inbraak en verhoogt
controle doordat ouderen en gezinnen
met kinderen meer thuis zijn
vermindert onveiligheidsgevoelens van
ouderen en vermindert kans dat ouderen
doelwit zijn

problemen bij toepassen/ evt. oplossing

volgens VIN EX wordt voornamelijk
gebouwd voor doorstromers;
locatie en spreiding van woningen is
situatie-afhankelijk
geconcentreerd in centrum kunnen ouderen
weinig controle uitoefenen in rest van wijk
op I.: verspreid over de wijk in kleine
concentraties kunnen ouderen meer
controle uitoefenen

Sociale controle
De twee belangrijkste aspecten bij factor drie zijn functiemenging van wonen met andere functies voor informele
controle en het feit dat bij de realisering van een wijk nog weinig sociale controle is. In zowel de literatuur als in
de praktijk komen deze aspecten naar voren. De functiemenging lijkt echter bemoeilijkt te worden door de
VINEX eis van hoge dichtheden. Verder is het zo dat ouderen veel thuis zijn, waardoor zij meer controle kunnen
uitoefenen, maar over het algemeen blijken niet zo veel ouderen zich in (VINEX) nieuwbouwwijken te vestigen .
Ook het feit dat door een hoge woningdichtheid (VINEX: 30 won/ha) meer informele controle mogelijk is
doordat er meer mensen wonen wordt wel bevestigd, maar daarbij wordt gesteld dat controle veel meer
afhankelijk is van het soort mensen.

Bij deze factor zijn in de interviews geen zaken uit de theorie ontkend, noch zijn nieuwe aspecten naar voren
gekomen.

De drie belangrijkste maatregelen bij deze factor zijn (overige maatregelen in §7.4):
1.1.3

maatregel
grote kavels voor wonen met
bedrijvigheid

2.1.2

verticale functiemenging voor controle

3.2.2

reden
bevordert controle en attractiviteit van de
omgeving door functiemenging

vermindert kans op hangplekken van
jongeren bij voorzieningen en bevordert
controle en attractiviteit van omgeving
bewonersparticipatie en zeggenschap (via bevordert betrokkenheid van en controle
wijkraad)
door bewoners bij de realisering

problemen bij toepassen/ evt. oplossing
VIN EX eist hoge dichtheden
opl.: met functiemenging is minder
bedrijventerrein nodig, dus is er meer
ruimte voor wonen

bewoners zijn pas laat bekend

Zichtbaarheid
Uit de literatuur en de interviews is gebleken dat het verkavelingstype bepalend is voor het zicht. De
belangrijkste plaatsen waar goed zicht op moet zijn, zijn OV haltes, parkeerplaatsen, routes voor langzaam
verkeer en onderdoorgangen. Daarnaast is uit de theorie en de praktijk gebleken dat op de begane grond bij flats
vaak slecht zicht is waardoor vandalisme en diefstal uit bergingen plaats kunnen vinden.

Ook bij deze factor is alle theorie bevestigd en zijn geen nieuwe aspecten naar voren gekomen.
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De drie belangrijkste maatregelen bij deze factor zijn (overige maatregelen in §7.4):
2.2.3

2.2.5

2.3.4

maatregel
oriëntatie van woningen/ wegen op OY
baan, OY haltes en langzaam
verkeersroutes voor zicht en controle
indien toch onderdoorgang: kort, breed,
recht, hoog, verlicht, daglichttoetreding
(onderbreking), geen kolommen
bij flats woningen of voorzieningen op de
begane grond

reden
vermindert kans op vandalisme en
onveiligheidsgevoelens bij OV baan, OV
haltes en langzaam verkeersroutes
vermindert onveiligheidsgevoelens en
criminaliteit bij onderdoorgangen voor
langzaam verkeer
verbeterd zicht op begane grond bij flats
waardoor minder kans op criminaliteit

problemen bij toepassen/ evt. oplossing

let op de oriëntatie van de woningen of
voorzieningen op de begane grond voor
zicht

Overzichtelijkheid
Uit de literatuur werd niet volledig duidelijk of overzichtelijkheid een positieve of negatieve invloed heeft op
sociale veiligheid, omdat potentiële daders in een overzichtelijke omgeving gemakkelijk zouden kunnen
vluchten. Uit de interviews is gebleken dat een overzichtelijke wijk positief is voor sociale veiligheid, omdat een
dader de voorkeur geeft aan een gesloten systeem, een labyrint waarin deze zich gemakkelijk kan verbergen.
Daarnaast is overzichtelijkheid belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit, men moet zich gemakkelijk kunnen
oriënteren in een gebied waar dagelijks geleefd wordt. Wanneer men zich makkelijk kan oriënteren voelt men
zich ook veiliger. Een duidelijke structuur in de verkeersontsluiting, herkenbare verkavelingstypen van buurten
en markante punten in de wijk zijn zowel volgens de literatuur als de geïnterviewden de belangrijkste aspecten
die overzichtelijkheid en daarmee sociale veiligheid kunnen bevorderen. Daarnaast zijn een duidelijke functie
van ruimten (privé, openbaar) en de aanwezigheid van bewegwijzering en informatievoorziening (plattegronden)
van belang.

Ook hier zijn geen aspecten uit de literatuur die in de praktijk zijn ontkend. Wel is gebleken dat bewegwijzering
en informatievoorziening (plattegronden) extra potentiële doelwitten in de openbare ruimten zijn, waardoor dit
verstandig toegepast moet worden. Hierbij valt te denken aan zichtbare locaties, vadalismebestendig materiaal en
goed onderhoud.

De drie belangrijkste maatregelen bij deze factor zijn (overige maatregelen in §7.4):
1.3.3

2.1.1
2.5.6

maatregel
heldere structuur verkeersontsluiting in
de wijk, onderscheid vervoersvormen

reden
verhoogt overzichtelijkheid in de wijk

plaatsen markante punten in wijkdeel
(wi nkelcentrum, hoogbouw)
duidelijke erfafscheiding

verhoogt overzichtelijkheid in de wijk
duidelijke functie van ruimten verhoogt
territorialiteit en betrokkenheid van bewoners en overzichtelijkheid in de buurt

problemen bij toepassen/ evt. oplossing
verkeersonveilige situaties door sneller
rijden ; sy mmetrie kan verwarrend zijn
op I: met herkenbare buurten is symmetrie
niet meer verwarrend (zie maatregel 2.3.1)

belemmering zicht door heggen en hekken
opl.: bv. niet te hoog

Toegankelijkheid
Uit zowel de literatuur als de interviews is gebleken dat de meeste inbraken via tuin en achterpaden plaatsvinden.
Ook is gebleken dat een open verkeersantsluiting met veel toegangswegen en doorgaande routes in de wijk
potentiële daders binnen kan halen . Wanneer in aangrenzende gebieden van de wijk veel criminaliteit plaatsvindt,
is ook meer kans op criminaliteit in de wijk.

Vanuit de literatuur werd ook gesteld dat bij hoogbouw minder inbraken plaatsvinden dan bij laagbouw, maar in
de interviews is juist het tegengestelde beweerd omdat bij hoogbouw weinig passanten zijn die controle kunnen
uitoefenen.
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Uit de interviews zijn geen nieuwe aspecten naar voren gekomen die niet in de literatuur genoemd zijn.

De drie belangrijkste maatregelen bij deze factor zijn (overige maatregelen in §7.4):
maatregel
geen achterpaden (bv. achtertuin aan
water)

reden
vermindert de kans op inbraken via tuin
en achterpaden

2.5 .4

achterpaden afsluiten voor niet-bewoners
of halverwege afsluiten

vermindert de kans op inbraken via tuin
en achterpaden

2.2.7

beperken toegangswegen en doorgaande
routes voor auto's in wijkdeel

vermindert kans op aanwezigheid
potentiële daders door open
verkeersantsluiting

2.5.1

problemen bij toepassen! evt. oplossing
achterpad is snelle doorsteek tussen straten
opl.: het voornaamste probleem is inbraak
dus geen achterpad is beter
potentieel slachtoffer kan niet vluchten
opl.: inbraak is het voornaamste probleem
dus afsluiten verdient de voorkeur
aantal toegangswegen is afhankelijk van
ligging/draagvlak; ook passanten voor
controle kunnen binnenkomen
opl.: langzaam verkeersroutes tussen
aantrekkende locaties voor controle

Territorialiteit en betrokkenheid
Bij deze factor blijken uit de theorie en de praktijk actief buurtbeheer als bewonersverenigingen en duidelijkheid
over de functie van ruimten (privé, openbaar) bevorderlijk te zijn voor de territorialiteit en betrokkenheid van
bewoners. Verder zijn het verkavelingstypeen tuinen van belang voor territorialiteit en betrokkenheid.

Uit de theorie leek een homogene leeftijdsopbouw, samenstelling van huishoudens, economische positie en
culturele afkomst van bewoners territorialiteit en betrokkenheid van bewoners te bevorderen, maar uit de
interviews is dit niet gebleken. Ook is in de theorie gesteld dat bij grote woonvormen als flats semi-openbare
ruimten niet als eigen territoria worden beschouwd. In de praktijk is dit niet gebleken, waarschijnlijk door van te
voren door ontwerpers getroffen maatregelen. Daarom is het wel relevant geacht in het onderzoek.

Uit de interviews is naar voren gekomen dat er wel een verschil is in betrokkenheid tussen bewoners van huur- en
koopwoningen . Bewoners van koopwoningen zijn meer betrokken bij hun omgeving omdat ze er eigendom
hebben en waarschijnlijk van plan zijn er langer te blijven wonen.

De drie belangrijkste maatregelen bij deze factor zijn (overige maatregelen in §7.4):
4.4.1
3.2 .3
2.4.7

maatregel
bewoners eigen beheer van bv.
speeltuintjes
gebiedjes tussen woningen inrichten in
overleg met bewoners
flats opdelen in compartimenten met
aparte entree, hal en gangen

reden
bevordert territorialiteit en betrokkenheid
door actief buurtbeheer
bevordert territorialiteit en betrokkenheid
van bewoners
bevordert dat semi-openbare ruimten in
flats als eigen territoria worden
beschouwd

problemen bij toepassen! evt. oplossing
risico voor gemeente, goede organisatie
vereist

Attractiviteit van de omgeving
Uit zowel de literatuur als de interviews is gebleken dat een verwaarloosde omgeving met sporen van
criminaliteit (graffiti, brandsporen, vernielingssporen en rommel) de attractiviteit van de omgeving vermindert
wat tot verdere aantasting (erosievandalisme) kan leiden. Ook de samenstelling van huishoudens, culturele
afkomst en economische positie van bewoners, de herkenbaarheid van het verkavelingstypeen de architectuur en
kunstwerken beïnvloeden de attractiviteit van de omgeving.
Bij deze laatste factor zijn geen stellingen uit de literatuur ontkracht en geen nieuwe aspecten naar voren
gekomen.
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De drie belangrijkste maatregelen bij deze factor zijn (overige maatregelen in §7.4):
4.1.1

2.4.5
4.3.1

maatregel
meldpunt politie/ gemeente/ wijk beheer/
buurtconcierge voor verwijderen binnen
24 uur
variatie in architectuur; kleur- en
materiaalgebruik
wijk beheer/ buurtconcierge/ wijkonderhourlsploeg vanuit gemeente aanstellen
(ook voor groenvoorzieningen)

reden
vermijdt vandalisme/graffiti aan blinde
gevels en voorkomt erosievandalisme
door verwaarloosde omgeving
bevordert attractiviteit van de omgeving

problemen bij toepassen/ evt. oplossing

pas op voor felle schreeuwerige kleuren

bevordert betrokkenheid van bewoners
door actief buurtbeheer en voorkomt
erosievandalisme door verwaarloosde
omgeving

Ten aanzien van de theorie kan geconcludeerd worden dat een aantal punten aan de theorie toegevoegd kunnen
worden. Zo kunnen horecagelegenheden ook een positieve, in plaats van negatieve invloed hebben op sociale
veiligheid, mits ze kleinschalig zijn. Dit heeft betrekking op het onderzoek van De Savornin Lohman en van
Soomeren in paragraaf 3.3.1. Ook is het zo dat bewoners van koopwoningen meer betrokken zijn bij hun
(woon)omgeving dan huurders . De aanwezigheid van bewegwijzering en informatievoorziening (plattegronden)
verhogen wel de overzichtelijkheid in de wijk, maar hier moet toegevoegd worden dat het extra potentiële
doelwitten zijn waardoor ze verstandig toegepast moeten worden.

Ook kunnen een aantal aspecten uit de theorie gewijzigd worden: een concentratie van lage economische posities
van bewoners (als potentiële daders) is niet van invloed op de kans op inbraken in de wijk. Ook zijn
horecagelegenheden slechts oppikplaatsen voor potentiële daders wanneer de horeca grootschalig is. Dit heeft
betrekking op het onderzoek van Hajonides e.a. in paragraaf 3.3.1. Bij winkelcentra is ook slechts sprake van een
probleem van zakkenrollers wanneer de centra grootstedelijk zijn. In de literatuur is gesteld dat bij hoogbouw
minder inbraken plaatsvinden dan bij laagbouw omdat de vluchtroute langer is, maar bij hoogbouw zijn er weinig
passanten die controle kunnen uitoefenen. Dit heeft betrekking op het onderzoek van De Savornin Lohman en
van Soomeren in paragraaf 3.3.1.

De veranderingen naar aanleiding van het empirisch onderzoek hebben weinig invloed op het conceptueel model.
In het conceptueel model staan overkoepelende begrippen van de kenmerken. Wanneer een kenmerk gewijzigd
worden, blijft het overkoepelende begrip van belang. Het conceptueel model blijft dus wel kloppend, maar is
daardoor ook globaal. In vervolgonderzoek zouden bepaalde delen ervan verder uitgediept kunnen worden . Zo
kan bijvoorbeeld per vorm van sociale veiligheid, bijvoorbeeld inbraak, een apart model worden uitgewerkt.
Daardoor wordt beter duidelijk welke interactiefactoren en kenmerken specifiek deze vorm beïnvloeden. De
complexiteit van de interacterende factoren is op systematische wijze in kaart gebracht. In vervolgonderzoek zou
dit getoetst en verder uitgewerkt kunnen worden om beter inzicht te krijgen in hoe de factoren elkaar
beïnvloeden.

9.2 Invloeden van het VINEX beleid
Om de derde deelvraag te beantwoorden is tijdens de verkennende fase, het literatuuronderzoek, aandacht
besteed aan het VINEX beleid. De eisen in dit beleid (zie paragraaf 2.3) hebben invloed op het gehele proces van
ontwerpen en uitvoeren, wat indirect kan leiden tot beïnvloeding van sociale veiligheid. Dit kon aan de hand van
dit onderzoek niet volledig achterhaald worden, omdat dit een op zichzelf staand onderzoek zou behelzen.
Daarom is in dit onderzoek uitgegaan van de kenmerken die sociale veiligheid beïnvloeden en is bekeken waar
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deze kenmerken een relatie kunnen hebben met de VINEX eisen. Deze kenmerken zijn meegenomen m de
interviews en bleken soms inderdaad van invloed te zijn op sociale veiligheid.

Doorstromers
Om leegloop van de stad tegen te gaan wordt op de VINEX locaties gebouwd voor de zogenaamde doorstromers
en scheefwoners (degenen die te goedkoop wonen) (zie §2.3). Hierdoor en door de geplande 70%
marktsectorwoningen, zal een concentratie van hogere inkomens (van bewoners) zich in de wijk vestigen. Uit
zowel de literatuur als de praktijk blijkt dat hierdoor de kans op inbraken groter is omdat dit een duidelijk
doelwit vormt (factor 2, stelling 3). Daar is tegen in te brengen dat in de praktijk gebleken is dat bij nieuwbouw
relatief weinig inbraken plaatsvinden omdat de woningen beter beveiligd worden dan vroeger. Onder de hogere
inkomensgroepen vallen relatief veel tweeverdieners. Deze zijn minder thuis dan bijvoorbeeld ouderen en zullen
daardoor minder informele controle uitoefenen (factor 3, stelling I). In de literatuur werd gesteld dat een
homogene bewonersgroep territorialiteit en betrokkenheid zou kunnen bevorderen (factor 7, stelling I), maar in
de praktijk is dit niet gebleken.

Verkavelingstypen
Door de samenstelling van de huishoudens bestaat een VINEX locatie voor een groot deel

uit

eengezinswoningen. Daardoor en door de hoge woningdichtheid (zie volgende alinea woningdichtheid en

functiemenging) is het waarschijnlijk dat er minder variatie in verkavelingstypen in de wijk zal zijn, waardoor
meer kans is op inbraak, door mogelijke standaardprocedures (factor 2, stelling 4). Variatie in verkavelingstypen
draagt bij aan eigen identiteit van de wijk, wat de betrokkenheid van bewoners (factor 7, stelling 3) en de
attractiviteit van de omgeving (factor 8, stelling 3) bevordert. Beide zullen in dit geval minder positief zijn.

Woningdichtheid en functiemenging
Een hoge dichtheid houdt minder ruimtegebruik en een groter stedelijk draagvlak in . Daarom stelt het VINEX
beleid de eis van een gemiddelde woningdichtheid van 30 woningen per hectare (zie §2.3). Door de eis van een
relatief hoge woningdichtheid zou men kunnen zeggen dat meer controle mogelijk is omdat er meer mensen
wonen (factor 3, stelling 2). In de praktijk wordt dit echter niet relevant geacht omdat controle veel meer
afhankelijk blijkt te zijn van de mensen die er wonen (zie eerste alinea doorstromers) . Het ruim opzetten van een
wijk is positief voor de zichtmogelijkheden (factor 4, stelling 1). Door een hoge dichtheid wordt een ruime opzet
echter bemoeilijkt. Ook is het zo dat een gesloten karakter juist de betrokkenheid van bewoners bevordert (factor
7, stelling 3), maar doordat een gesloten karakter minder zichtmogelijkheden heeft, voelt men zich ook
onveiliger.
Functiemenging van wonen met andere functies kan informele controle bevorderen en door de levendigheid op
straat ook de attractiviteit van de omgeving bevorderen (factor 3, stelling 3). Door de hoge woningdichtheid
bestaan VINEX locaties echter bijna alleen uit woongebied en lijkt weinig functiemenging mogelijk. Daardoor
zal minder controle plaatsvinden.
Uit dit alles blijkt dat het VINEX beleid voornamelijk een negatieve invloed kan hebben op factor 3, sociale
controle. Daarnaast heeft het beleid via de factoren 2; de aanwezigheid van een potentieel doelwit, 4;
zichtbaarheid, 7; de territorialiteit en betrokkenheid van bewoners en 8; de attractiviteit van de omgeving een
potentieel negatieve invloed op sociale veiligheid.
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Over mogelijke verbeteringen van het VINEX beleid ten aanzien van sociale veiligheid, zijn de volgende
opmerkingen te maken. De 70% marktsectorwoningen blijkt een hoog percentage te zijn. Een meer gelijke
verdeling tussen marktsector en sociale woningbouw zou een meer heterogene wijk opleveren waardoor ook een
grotere mix van huishoudens verkregen wordt. Dit is in meerdere opzichten, zoals de kans op inbraak en sociale
controle, positief voor sociale veiligheid. Ook uit de alinea over verkavelingstypen blijkt dat een grotere variatie
van huishoudens en daarmee van woningtypen op VINEX locaties, mede voor de betrokkenheid van bewoners en
de attractiviteit van de omgeving gewenst is. Voor het type eengezinswoningen is de gewenste dichtheid relatief
hoog, omdat bij elk huisje een tuintje gepland moet worden. Bij sommige typen valt een veel hogere dichtheid te
bereiken, waardoor weer ruimte overblijft voor typen die in lage dichtheden gebouwd moeten worden. Het gaat
erom dat de gemiddelde woningdichtheid bereikt wordt, wat met meer variatie in verkavelingstypen en
dichtheden ook mogelijk is. De gewenste woningdichtheid lijkt ook functiemenging op de locaties te verhinderen,
terwijl in het beleid gepleit wordt voor samenhang tussen de verschillende functies. Wanneer meer
functiemenging toegepast zou worden, zou minder ruimte nodig zijn op de bedrijventerreinen, waardoor er plaats
is waar gebouwd kan worden . Het is dan geen kwestie meer van ruimtegebrek en het zou de sociale veiligheid
door onder andere meer sociale controle en een grotere attractiviteit van de omgeving door levendigheid,
bevorderen.

9.3 Conclusies ten aanzien van Meerhoven
In hoofdstuk 7 staat beschreven hoe de resultaten zijn omgevormd tot een instrument van maatregelen. Dit
instrument kan dienen om plannen te evalueren op sociale veiligheid, zoals bijvoorbeeld de plannen van
Meerhoven. In hoofdstuk 8 is beschreven hoe Meerhoven en in het bijzonder Meerhoven-noord met behulp van
het instrument van maatregelen geëvalueerd is op sociale veiligheid. Hier worden de voornaamste problemen,
tegenstrijdige motieven en positieve punten genoemd. Ook wordt een aantal punten genoemd die naar aanleiding
van de evaluatie meegenomen zullen worden in de verdere ontwikkeling van het gebied.

Masterplan Meerhoven
Uit het masterplan is gebleken dat weinig functiemenging wordt toegepast. Functiemenging heeft een positieve
invloed op sociale veiligheid omdat het de informele controle en de attractiviteit van de omgeving door
levendigheid bevordert. De reden waarom weinig functiemenging is toegepast, is het feit dat de indeling van de
wijk is gebaseerd op de geluictszones van het vliegveld en de rijksweg, waardoor op sommige gebieden niet
gewoond maar wel gewerkt mag worden. Om deze reden is de functiemenging beperkt. Op sommige plaatsen
lijkt echter meer functiemenging mogelijk dan gepland, bijvoorbeeld in een overgangsgebied buiten de
geluidsgrens. Ook de winkels zijn niet verspreid, maar uit exploitatie-overwegingen geconcentreerd in een
winkelcentrum. Positief is dat hier ook gewoond zal worden.
Een ander punt is de mix van huishoudens en de spreiding van dure en goedkope woningen in de wijk. Door de
eisen uit het VINEX beleid bestaat het woningbouwprogramma uit 70% marktsectorwoningen en 30% sociale
woningbouw, waarvan 15% sociale huur, 15% sociale koop, 15% vrije sector huur en 55 % vrije sector koop. Om
deze redenen zal zich een redelijk homogene groep van hogere inkomens in de wijk vestigen. Deze groep is
minder thuis, waardoor minder controle zal plaatsvinden. Positief is dat de ruimtelijke spreiding van de woningen
een gelijke mix wordt per ongeveer 500 woningen. Dit verlaagt de kans op inbraak omdat er zo geen concentratie
van koopwoningen is die een duidelijk doelwit zou kunnen vormen.
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Een laatste punt uit het masterplan zijn de groengebieden. De centrale waterplas en de Groene Wig zijn de twee
wijkparken in Meerhoven. In beide zijn recreatievoorzieningen gepland, wat de kans op aanwezigheid van
jongeren als potentiële daders van vandalisme door verveling zal verminderen en de kans op aanwezigheid van
potentiële daders in het algemeen zal verminderen omdat er meer controle zal zijn. Een probleem is dat beide
zeer grote groengebieden zijn waardoor weinig controle op de gebieden van buitenaf mogelijk zal zijn. Bij de
waterplas liggen zichtlijnen vanaf de stedelijke zijde naar de landelijke, maar de afstand is zo groot dat niet
zichtbaar is wat er gebeurt. De Groene Wig is wel redelijk smal, en het idee bestaat om aan de randen hoogbouw
te situeren, zodat van daar af wat controle mogelijk zal zijn. Ook zijn er sportvelden gepland, zodat meer mensen
in het gebied zullen zijn. In het noorden van de Wig komt een recreatieve langzaam verkeersroute. Verder komt
de rondweg door het gebied waar ook een fietsroute langs komt te liggen. Dit is extra belangrijk vanwege het feit
dat door het groengebied gaan de enige manier zal zijn om van Meerhoven-west naar het centrum te gaan, of
andersom, waardoor men zich door een gebrek aan keuzemogelijkheden onveilig kan voelen.

Stedebouwkundig plan Meerhoven-noord
In Meerhoven-noord zijn drie woontorens gepland op de hoeken van het gebied die als markante punten de
overzichtelijkheid in de wijk zullen verhogen. Eén ligt in centrum omdat daar vanwege een groot draagvlak bij
centrum en OV halte een hoge dichtheid gewenst is. Hier is verticale functiemenging toegepast wat controle en
attractiviteit van de omgeving bevordert en de kans op criminaliteit vermindert. De andere twee woontorens
liggen aan de randen van het gebied, niet gemengd met laagbouw, waardoor weinig kans is op goed zicht op de
begane grond en daardoor meer kans op cri'minaliteit. Het is belangrijk voor goed zicht voorzieningen of
woningen op de begane grond van de torens te plannen. Positief is dat dit naar aanleiding van de evaluatie in de
verdere ontwikkeling van het gebied meegenomen zal worden .

In het midden van het plangebied ligt van kanaal naar waterplas de langzaam verkeerszone. Dit is een
groengebied met ruimte voor sport en spel, waar ook een langzaam verkeersroute in ligt. Aan de randen van het
gebied ligt bebouwing met de zijgevel en achtertuinen naar het gebied toe. De zijgevels krijgen wel ramen, maar
de achtertuinen worden ommuurd met een hoogte van 2.10 meter. Dit is om de overgang van privé naar openbaar
gebied duidelijk te markeren. Bovendien zijn de muren verheven tot architectonisch middel om samenhang in de
wijk te creëren en zijn ze zo hoog omdat het mooier is een muur boven een deur door te laten lopen. Een groot
nadeel is dat weinig zicht en controle op het gebied én de langzaam verkeersroute zal zijn, waardoor er een
grotere kans is op criminaliteit en onveiligheidsgevoelens.

Een groot deel van de woningen in Meerhoven-noord ligt met de voorkanten naar elkaar toe, aan een woonpad.
Deze woonpaden zijn autovrij, de parkeerplaatsen liggen in een afgesloten (semi-openbare) ruimte aan de
achterkant. Dit om de auto het straatbeeld niet te laten bepalen en de bossfeer te verkrijgen. De ruimte aan de
achterkant wordt afgesloten, wat de kans op inbraak via tuin en achterpad verkleint. Deze ruimte is zeer geschikt
om bewoners te laten participeren in de inrichting en zo de territorialiteit en betrokkenheid van bewoners te
bevorderen, wat positief is voor sociale veiligheid. Dit zal meegenomen worden bij de verdere ontwikkeling van
het gebied.

Langs het bedrijventerrein in het noorden en tussen de toegangsweg en het kanaal liggen vrije sector kavels,
omdat daar maar aan één zijde bebouwing is en een attractief uitzicht. Nu ligt een concentratie van dure
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woningen aan de randen, wat een duidelijk doelwit vormt en waardoor de kans op inbraak groter is. Aan het
kanaal kan moeilijk sociale woningbouw geplaatst worden omdat dat deel ruimtelijk gescheiden ligt van de
overige bebouwing. Voor dure woningen is dat gewenst, voor goedkopere zou dat stigmatiserend kunnen werken.
Dit geldt niet voor het gebied bij het bedrijventerrein. Tussen het woongebied en het bedrijventerrein is een
dichte groene ecozone gepland mede voor een attractief uitzicht. Dit betekent dat weinig controle en zicht op het
bedrijventerrein mogelijk zal zijn, waardoor daar meer kans is op criminaliteit en onveiligheidsgevoelens. De
kavels aan het kanaal zijn volledig ommuurd, waardoor aan de kant van het kanaal slecht zicht en weinig controle
op de openbare ruimte zal zijn. Ook hier is er kans op aanwezigheid van potentiële daders en
onveiligheidsgevoelens.

9.4 Werkbaarheid van het instrument
In antwoord op de laatste deelvraag is in paragraaf 7.4 een instrument van maatregelen gepresenteerd. Dit
instrument heeft twee functies. Ten eerste dient het als hulpmiddel om sociale veiligheid mee te nemen bij het
ontwerpen van plannen. Ten tweede is het een evaluatie-instrument om plannen te beoordelen op sociale
veiligheid .

De tweede functie is getoetst door de plannen van Meerhoven met behulp van het instrument te evalueren. Per
maatregel is gekeken of deze is toegepast in Meerhoven en zo niet, welke problemen dat kan opleveren (zie
vorige paragraaf). De eerste twee fasen in het schema zijn de ontwerpfase van het masterplan en de ontwerpfase
van stedebouwkundige deelplannen. Bij het evalueren van deze fasen is het intekenen van de problemen op een
plankaart een nuttig hulpmiddel. In één gebiedje komen verschillende kenmerken voor. Deze kenmerken worden
steeds apart in een maatregel behandeld. Daarom lijkt het bij de uitvoering van de evaluatie alsof dezelfde
gebieden in een plan steeds weer aan bod komen . Het gaat dan om verschillende kenmerken, waardoor een
gebied steeds van een andere kant wordt belicht.

De evaluatie is gebaseerd op de interpretatie van de gebruiker van het instrument, bijvoorbeeld bij uitspraken
over wanneer iets wel of niet in voldoende mate is toegepast. Daarom is het instrument makkelijker te gebruiken
wanneer men bekend is met de stedebouw. Aangezien ervan uitgegaan wordt dat degenen die het gebruiken zich
bezighouden met plannen en planvorming, is dit geen probleem. De evaluatie is een afweging tussen kenmerken
die positief en negatief gewaardeerd zijn. Daaraan kan men, als er veel kenmerken in een gebied negatief zijn,
aflezen waar de grootste problemen zich zullen voordoen. Het belangrijkste is dat men gewezen wordt op
aandachtspunten voor sociale veiligheid en dat deze meegenomen worden bij de verdere ontwikkeling. Dat het in
principe een werkbaar en nuttig instrument is, blijkt uit het feit dat verschillende aandachtspunten meer gewicht
hebben gekregen bij de verdere ontwikkeling van Meerhoven.

Het schema probeert zo volledig mogelijk te zijn. Dat betekent niet dat alle maatregelen uitgevoerd moeten
worden, wil een gebied sociaal veilig zijn. Wanneer een maatregel niet is toegepast en dit problemen kan
opleveren, kan dit soms verholpen worden door het toepassen van een andere maatregel uit het schema. Zo kan
bijvoorbeeld om het zicht op de begane grond bij flats te verbeteren, menging tussen hoogbouw en laagbouw
toegepast worden. In plaats daarvan kan men ook woningen of voorzieningen op de begane grond van de flat
plannen. Met het instrument kan men een probleem signaleren en tegelijk kan men met hetzelfde instrument
oplossingen voor het probleem vinden. Het instrument overstijgt het niveau van de factoren . Men kan zien hoe
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een bepaalde maatregel positief kan werken voor een bepaalde factor, terwijl het een negatieve werking kan
hebben op een andere factor. Zo bevordert bijvoorbeeld het toepassen van een duidelijke erfafscheiding de
overzichtelijkheid en territorialiteit, maar tegelijk belemmert het de zichtmogelijkheden. Op deze manier krijgt
men beter zicht op de implicaties van bepaalde ontwerpkeuzes.

9.5 Empirisch onderzoek
Vanuit de literatuur is geprobeerd zoveel mogelijk kenmerken te achterhalen die van invloed zijn op sociale
veiligheid. Daarbij is een indeling in interactiefactoren gebruikt, wat de complexe verzameling van kenmerken
beter gestructureerd en hanteerbaar maakte. Ook zijn tegenstrijdigheden bekeken, maatregelen geformuleerd en
oplossingen bedacht. Vervolgens zijn de kenmerken en maatregelen kwalitatief in interviews getoetst. De
interviewmethode zelf is in paragraaf 7 .I geëvalueerd. In het interview is gebruik gemaakt van een
tienpuntsschaal ter waardering van het belang van de kenmerken. Deze schaal werd door verschillende
respondenten anders geïnterpreteerd. Daardoor was het moeilijk het gewicht en de relevantie van de kenmerken
te bepalen. In vervolgonderzoek zou dit met een andere schaalmethode verbeterd kunnen worden.
Na de analyse van de resultaten is het geheel omgezet in een werkschema van maatregelen. Een zo volledig
mogelijk beeld van alle mogelijke maatregelen is nagestreefd, waarbij ook onderlinge verbanden en
tegenstrijdigheden duidelijk worden. Om dit instrument te evalueren moet in een later stadium bekeken worden
of de gedane voorspellingen uitgekomen zijn en of de aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie positief
gewerkt hebben. Daar is in dit onderzoek geen plaats voor, waardoor vervolgonderzoek op dit punt op zijn plaats
is. Nu kunnen de maatregelen en voorspellingen meegenomen worden voor de overige nog te plannen delen van
Meerhoven, de eerste functie van het instrument. Om de generaliseerbaarheid van het instrument te testen kan het
in vervolgonderzoek bij andere nieuwbouwlocaties uitgeprobeerd worden. Ook daar kunnen dan in een later
stadium de voorspellingen getoetst worden.
De vorm waarin het instrument is gegoten, zou verbeterd kunnen worden. Met behulp van voorbeelden en foto's
uit de praktijk zouden de maatregelen beter gevisualiseerd kunnen worden, zodat een instrument ontstaat dat
ontwerpers mogelijk nog meer aanspreekt.

Tot slot
Na afloop van het onderzoek is duidelijk geworden dat er veel van anderen en hun ervaringen geleerd kan
worden. Door een goede communicatie hoeven fouten die elders gemaakt zijn niet nog een keer plaats te vinden
en kunnen goede ideeën overgenomen worden. In de praktijk lijkt dit nog te weinig te gebeuren, mede omdat
degenen die van elkaar zouden kunnen leren niet zo maar met elkaar in aanraking komen en bovendien vaak niet
dezelfde terminologie gebruiken, zoals bijvoorbeeld ontwerpers en buurtconcierges. In dit onderzoek is de
communicatie verlopen via een tussenpersoon, de onderzoeker, die de vertaalslag maakt van lessen en ervaringen
naar praktisch toepasbare suggesties. Wanneer de lessen uit het verleden geleerd zijn en goede ideeën worden
overgenomen, is de functie van de onderzoeker zinvol geweest.
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BIJLAGE I

Tabel van de werking van interactie factoren
Interactie factor
Aanwezigheid potentiële dader(s)
Aanwezigheid potentieel doelwit (slachtoffer/object)
Sociale controle
Zichtbaarheid
Overzichtelijkheid
Toegankelijkheid
Territorialiteit & betrokkenheid
Attractiviteit van de omgeving

werking

+
+
+I+I+I-

+

Tabel factor 1. Aanwezigheid potentiële dader(s)

b

kenmerk
aantrekkelijkheid, fysieke kwetsbaarheid potentieel
doelwit (zie 2)
verkeersontsluiting open, veel doorgaande routes

c
d
e

aangrenzende gebieden (veel criminaliteit?)
functiemenging voorzieningen/wonen
buitenruimten bij voorzieningen (na sluitingstijd)

f

toegangsroutes en verbindingsroutes
voorzieningen
haltes OV bij voorzieningen

wijkdeel, buurt

wijk
wijk
buurt

k

groot #jongeren (leeftijd)
(vrije )tijdsbesteding (verveling)
door territorialiteit & betrokkenheid van bewoners
minder kans op pot. daders (zie 7)
economische positie bewoners

I
m

voorzieningen winkelcentra (concentratie mensen)
voorzieningen horeca

n

groengebieden (park, bos)

0

vekeersontsluiting gesloten, via I route

a

g
h
i
j

•

schaal
wijk, wijkdeel,
buurt
wijk, wijkdeel,
buurt
wijk
wijk, -deel, buurt
buurt

buurt

wijk, wijkdeel,
buurt
wijk
wijk, wijkdeel,
buurt
wijk

wijk, wijkdeel,
buurt

delict
alle delicten

-

alle delicten

-

alle delicten
vandalisme
vandalisme,
beleving
vandalisme
vandalisme,
beleving
vandalisme
vandalisme
vandalisme,
inbraak
inbraak
zakkenrollen
sex. geweld,
geweld
sex. geweld, geweid (en beroving), beleving
beleving

werking

+I-

-

+

-

1b en o: een open verkeersontsluiting en veel doorgaande routes is op alle niveaus negatief voor alle delicten
omdat daar mogelijke daders vandaan komen . Een gesloten ontsluiting, via 1 route is op alle niveaus negatief
voor de beleving omdat mogelijke daders daar in groepjes samenkomen. Wat is beter?

•

1c: afhankelijk van of er veel criminaliteit plaatsvindt en dus daders aanwezig zijn in aangrenzende gebieden,
is de kans op aanwezigheid daders in de wijk groter.

•

1d: veel functiemenging tussen voorzieningen en wonen geeft op wijk-, wijkdeel- en buurtniveau een
spreiding van vandalisme, weinig menging geeft concentraties: wat is beter?

•

Ik: economische positie op alle niveaus hoog: grotere kans op inbraken daar, econ. positie op alle niveaus
Jaag: mogelijk aanwezige daders.

Tabel factor 2. Aanwezigheid potentieel doelwit (slachtoffer/object)
schaal
gebouw

b

kenmerk
blinde gevels woningen, bedrijven/kantoren en
voorzieningen (rolluiken)
tunneltjes, schuttingen

c
d
e

ruiten woningen, bedrijven/kantoren, voorzieningen
straatmeubilair openbare ruimten
haltes OV

gebouw
buurt
buurt

f

parkeerplaatsen

buurt

g
h
i

gemakkelijk repareer- en vervangbaar matgebruik
actief beheer
door sociale controle wordt de aantrekkelijkheid
van het doelwit minder (zie 3)
verkavelingseenheid: grootte en vorm (anonimiteit)
economische positie bewoners (hoog)
economische positie bewoners homogeen
menging woningsector (huur/koop)
leeftijd (ouderen)

a

j
k
I
m
n

0

p
q
r
s
t

•

(vrije)tijdsbesteding (veel thuis aanwezig)
samenstelling huishouden (aanwezigheid)
goede afsluitbaarbeid van woning, bedrijf/kantoor,
voorziening (zie 6)
geslacht (vrouwen)
voorzieningen winkelcentra (concentratie mensen)
gebouwcomplex, bedrijf/kantoor, voorziening
(fietsenstallingen)

buurt, gebouw
buurt, gebouw
buurt, gebouw

delict
vandalisme
(graffiti)
vandalisme
(graffiti)
vandalisme
vandalisme
vandalisme,
beleving
vandalisme,
beleving
vandalisme
vandalisme
vandalisme,
inbraak, beleving
inbraak, beleving
inbraak, beleving
inbraak
inbraak
inbraak, geweld
(en beroving),
beleving
inbraak
inbraak
inbraak, beleving

wijk, wijkdeel,
buurt
wijk
buurt

sex. geweld,
beleving
zakkenrollen
fietsendiefstal

buurt

buurt
buurt, gebouw
buurt
gebouw
buurt
buurt
wijk, wijkdeel,
buurt, gebouw

werking

-

+
+
+
+I-

+I+I+I-

+
+I-

+

-

2g: gemakkelijk repareer- en vervangbaar materiaalgebruik geldt voor 2d en e, straatmeubilair in openbare
ruimten en OV haltes.

•

2h : actiefbeheer van 2g; snel repareren en vervangen van vernielde objecten.

•

21 en m: menging van de economische positie van bewoners en menging van de woningsector (huur/koop) op
buurtniveau maakt onderscheiden aantrekkelijke woningen voor daders moeilijker, dus positieve werking;
maar door concentraties van aantrekkelijke gebieden is makkelijker controle uit te oefenen. Wat is beter?

•

2n: ouderen zijn veel thuis waardoor de kans op inbraak kleiner wordt, maar ouderen zijn potentieel doelwit
voor geweld (en beroving) en voelen zich snel onveilig.

Tabel factor 3. Sociale controle (formeel, semi-formeel, informeel)
kenmerk
zichtbaarheid bevordert sociale controle (zie 4)

schaal
buurt

wijk, -deel, buurt

d

overzichtelijkheid bevordert sociale controle (zie
5)
territorialiteit & betrokkenheid bevorderen sociale
controle (zie 7)
attractiviteit van de omgeving bevordert (zie 8)

e

(vrije)tijdsbesteding (veel thuis aanwezig)

buurt

f

samenstelling huishouden (aanwezigheid)

buurt

g

leeftijd (ouderen) (aanwezigheid)

buurt

h

buurt

i

econ. positie van bewoners homogeen (controle
op één plaats)
woningdichtheid (hoog)

wijk, -deel, buurt

j

actief beheer (huismeester, sleutelpersonen)

buurt

k

voorzieningen (gebruikers en personeel)

buurt

I

functiemenging wonen met
voorzieningen/bedrijven/kantoren/groen

buurt

m
n

functiescheiding, menging andere functies
doorgaande routes alle verkeer (zie 6)

buurt
wijk, -deel, buurt

0

wijk, -deel, buurt

p

routes langzaam verkeer (fiets- en voetpaden)
langs drukke routes of wonen
groengebieden (parken, plantsoenen, bossen)

wijk, -deel, buurt

q

voorzieningen horeca

buurt

r

voorzieningen winkelcentra (concentratie
mensen)
bewaakte fietsenstallingen
sociale controle bij realisering (aangrenzende
wijken, voorzieningen tegelijk)

wijk

a
b

c

s
t

•

buurt
buurt

buurt
wijk, -deel, buurt

delict
alle delicten,
beleving
alle delicten,
beleving
alle delicten,
beleving
alle delicten,
beleving
vandalisme, inbraak, beleving
vandalisme, inbraak, beleving
vandalisme, inbraak, beleving
inbraak

vandalisme, inbraak, beleving
vandalisme, inbraak, beleving
vandalisme, inbraak, beleving
vandalisme,
inbraak, sex.
geweld, geweld
(en beroving),
beleving
zie I
alledelicten,
beleving
beleving
sex. geweld,
geweld (en beroving), beleving
sex. geweld,
geweld (en
beroving)
zakkenrollen
fietsendiefstal
alle delicten,
beleving

werking

+
+
+
+
+
+I-

+
+
+
+
+
+

+
+

-

+
+

3e en f: afhankelijk van veel of weinig (vrije)tijdsbesteding en samenstelling van het huishouden (wel of geen
kinderen) is er veel of weinig informele controle.

Tabel factor 4. Zichtbaarheid

kenmerk

schaal

delict

werking

buurt, gebouw

alle delicten,
beleving

+

buurt, gebouw

alle delicten,
beleving

+

c

geen belemmering van zichtbaarheid door
verkavelingstype (hoogte, vorm, gevels, balkons,
bergingen, entrees)
geen belemmering van zichtbaarheid door
voorzieningen (hoogte, vorm, gevels, balkons,
bergingen, entrees, luifels, uithangborden)
begane grond bij flats (bergingen)

buurt

-

d

oriëntatie gebouw op straat

gebouw

e

geen belemmering van zichtbaarheid op tuin en
achterpaden door heggen, hekken en bergingen
zicht op verblijfsruimtes in openbare ruimte
(pleinen, parken, speeltuinen, trapveldjes, plekken
met straatmeubilair)

buurt, gebouw

buurt
buurt
buurt
buurt
buurt

vandalisme,
inbraak, fietsendiefstal, beleving
alle delicten,
beleving
inbraak,
beleving
vandalisme, sex.
geweld, geweld
(en beroving),
beleving
zie f
zie f
zie f
zie f
zie f

buurt
buurt
buurt, gebouw

zie f
zie f
zie f

+
+
+

buurt, gebouw
wijk, -deel, buurt
wijk, -deel, buurt

zie f
zie f
zie f

+
+
+

buurt

zie f

+

a

b

f

g
h
i
j
k
I

m
n
0

p

q
r

•

zicht vanuit deze verblijfsruimtes
zichtlijnen binnen deze verblijfsruimtes
soort beplanting en onderhoud in deze ruimtes
omvang, vorm en paden in deze ruimtes
goede en gelijkmatige verlichting in deze ruimtes
(afstemming bomen en armaturen)
zicht op OV haltes (ligging en materiaalgebruik)
goede en gelijkmatige verlichting OV haltes
zicht op parkeerplaatsen (eigen erf of kleinschalig
geconcentreerd)
goede en gelijkmatige verlichting parkeerplaatsen
zicht op fiets- en voetpaden
goede en gelijkmatige verlichting fiets- en
voetpaden
onderdoorgangen: rechte tunnel, goede verlichting

buurt

+
+I-

+

+
+
+I+I-

+

4e: een goede zichtbaarheid op achterpaden helpt inbraak voorkomen, maar kan tegelijk een inbreuk op de
privacy van bewoners betekenen. Wat is belangrijker?

•

4i: struiken kunnen het zicht belemmeren, bomen meestal niet. Het groen moet goed onderhouden worden,
omdat overwoekerend groen het zicht alsnog kan belemmeren.

•

4j: door verschillende combinaties van omvang, vorm en ligging van de paden is meer of minder zicht op deze
ruimtes mogelijk.

Tabel factor 5. Overzichtelijkheid

c

kenmerk
zichtbaarheid bevordert overzichtelijkheid (zie 4)
duidelijke hiërarchie in structuur in de
verkeersantsluiting
geen symmetrisch circulatiesysteem

wijk, -deel, buurt

d

geen doodlopende wegen

wijk, -deel, buurt

e

herkenbaar verkavelingstype

buurt

f

buurt

g

duidelijke functie openbare ruimtes (privé, verblijf,
verkeer)
aanwezigheid markante punten

wijk, -deel, buurt

h

aanwezigheid bewegwijzering

wijk, -deel, buurt

i

aanwezigheid informatievoorziening
(plattegronden)
duidelijke ligging en aantal entrees
(gebouwcomplex, voorziening)

wijk, -deel, buurt

a
b

j

•

schaal
buurt
wijk, -deel, buurt

buurt, gebouw

delict
alle delicten,
beleving
alle delicten,
beleving
alle delicterr,
beleving
alle delicten,
beleving
alle delicten,
beleving
alle delicten,
beleving
alle delicten,
beleving
alle delicten,
beleving
alle delicten,
beleving

werking
+I+I-

+I+I+I+I+I+I+I+I-

5a tot en met j : deze kenmerken bevorderen de overzichtelijkheid en daarmee de controle-mogelijkheden en
onveiligheidsbeleving. Ze bevorderen echter ook de vluchtmogelijkheden voor daders. 5d vermindert tevens
de sociale controle door passanten. Wat is belangrijker?

Tabel factor 6. Toegankelijkheid

kenmerk

schaal

delict

werking

verkeersantsluiting doorgaand verkeer (auto)
verkeersantsluiting aantal toegangswegen (auto)
goede afsluitbaarheid woningen, voorzieningen,
bedrijven/kantoren (vorm, hang- en sluitwerk)
verkavelingstype (hoogbouw, laagbouw)

wijk, -deel, buurt
wijk, -deel, buurt
gebouw

+I+I-

buurt

h

verkavelingstype; flatgebouw alleen toegankelijk
voor bewoners
geen achterpaden of afgesloten voor nietomwonenden
aantal entrees voorzieningen (winkelcentrum)
beperkt
buitenruimten voorzieningen afsluiten

buurt, gebouw

i

meerdere fiets- en voetgangersroutes mogelijk

wijk, -deel, buurt

j
k

doodlopende routes (alle verkeer?)
goed afsluitbare fietsenstallingen bij voorzieningen,
bedrijven/kantoren, woningen (bergingen)

buurt
buurt, gebouw

alle delicten
alle delicten
inbraak,
beleving
inbraak,
beleving
alle delicten,
beleving
inbraak,
beleving
vandalisme, inbraak, beleving
vandalisme,
inbraak
sex. geweld, geweid (en beroving) beleving
beleving
fietsendiefstal

a
b
c

d
e
f

g

•

buurt

buurt
buurt, gebouw

+
+I-

+
+
+I+I-

+

+I-

+

6a en b: doorgaand verkeer en het aantal toegangswegen in de wijk, wijkdeel of buurt brengen daders met zich
mee. Ze brengen echter ook sociale controle in het gebied. Wat is belangrijker?

•

6d: bij hoogbouw wordt minder ingebroken dan laagbouw door langere vluchtroute.

•

6g: wanneer het aantal entrees wordt beperkt, komen daders minder snel binnen, maar slachtoffers kunnen niet
vluchten. Wat is belangrijker?

•

6h : door buitenruimten af te sluiten voor onbevoegden komt men minder snel binnen, maar het kan juist een
uitdaging vormen om het toch te doen . Wat is beter?

•

6j : met doodlopende routes voelen bewoners zich veiliger, maar voorbijgangers juist niet. Misschien afsluiten
voor auto ' s en niet voor fietsers en voetgangers?

Tabel factor 7. Territorialiteit & betrokkenheid

kenmerk

schaal

delict

werking

a

territoriale markers (hekje, bloemen, naambordje)

buurt, gebouw

+

b

territoriale markers (prikkeldraad, verbodsborden,
woonwagen, klussen aan auto)

buurt, gebouw

c

leeftijd (homogeen)

buurt

d

samenstelling huishouden (homogeen)

buurt

e

economische positie (homogeen)

buurt

f

culturele afkomst (homogeen)

buurt

g

actief buurtbeheer, gedeelde verantwoordelijkheden
(met bewoners)
bewonersparticipatie bij realisering wijk (bij het
beleid)
duidelijk onderscheid privé, semi-, openbare
ruimtes
verkavelingstype; hofjes creëren semi-openbare
ruimtes
verkavelingstype; flatgebouwen opdelen in
compartimenten (minder mensen)
verkavelingstype; voortuin
goede prijs/kwaliteitverhouding (lage
verhuisgeneigdheid)
grootte buurt (verkavelingseenheid) 100-500 won .
woningsector (koop, huur)
oriëntatie stroken op elkaar
semi-openbare verblijfsruimte kleinschalig
(speeltuin, trapveldje)

buurt

buurt

vandalisme,
inbraak,
beleving
vandalisme,
inbraak,
beleving
vandalisme,
inbraak (alle)
vandalisme,
inbraak (alle)
vandalisme,
inbraak (alle)
vandalisme,
inbraak (alle)
vandalisme,
inbraak (alle)
vandalisme,
inbraak (alle)
alle, beleving

buurt

alle, beleving

+I-

buurt

alle, beleving

+

buurt, gebouw
gebouw

alle
alle

+
+

buurt
gebouw
buurt
buurt

alle
alle
alle, beleving
alle

h
i
j
k
I

m
n
0

p

q

wijk; -deel, buurt

+I-

+
+
+
+I-

+
+
+

+
+I-

+
+

•

7a en b: wanneer hebben territoriale markers een positieve en wanneer een negatieve uitstraling?

•

7b: wanneer territoriale markers, zoals prikkeldraad een vijandig gevoel uitstralen, voelen bewoners zich veilig
en worden vandalisme en inbraak tegengegaan, maar voorbijgangers voelen zich juist onveilig. Wat is
belangrijker?

•

7f: een buurt met bewoners met allemaal gelijke culturele afkomst bevordert wel de betrokkenheid in de buurt,
maar waarschijnlijk niet tussen buurten. Wat is belangrijker?

•

7j: hofjes creëren semi-openbare ruimten die de betrokkenheid & territorialiteit bevorderen, maar wanneer 'het
kwaad' binnen zit, creëren ze afgesloten gebieden waardoor passanten zich onveilig voelen . Wat is
belangrijker?

Tabel factor 8. Attractiviteit van de omgeving

a

b

c
d
e
f

g
h

•

kenmerk
actief buurtbeheer en onderhoud, gedeelde
verantwoordelijkheden (met bewoners) voorkomt
aanwezigheid sporen van criminaliteit (graffiti,
brandsporen, vemielingssporen, rommel)
samenstelling huishouden
economische positie
culturele afkomst
verkavelingstype (schaal, variatie, kleur- en
materiaalgebruik)
tuin
functiemenging wonen met voorzieningen/
bedrijven/kantoren/groen (levendigheid op straat)
attractieve beplanting, straatmeubilair, verlichting

schaal
buurt

buurt
buurt
buurt
buurt
buurt, gebouw
buurt
buurt

delict
vandalisme,
inbraak,
beleving

alle delicten,
beleving
alle delicten,
beleving
alle delicten,
beleving
alle delicten,
beleving

werking
+

+I+I+I+I-

+
+
+

8b, c en d: de samenstelling van het huishouden, economische positie en culturele afkomst kunnen het gebruik
van de omgeving beïnvloeden en daarmee de attractiviteit. Het is echter moeilijk te zeggen hoe.

•

8e en f: een menselijke schaal, voldoende variatie, en een levendig kleur- en materiaalgebruik en een tuin
kunnen de attractiviteit van de omgeving bevorderen.

BIJLAGE 11

INTERVIEW GUlDE SOCIALE VEILIGHEID

Inleiding
Zoals u weet ben ik bezig met een afstudeeronderzoek voor de Technische Universiteit Eindhoven en de
Gemeente Eindhoven. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van criteria en daaruit voortvloeiende
maatregelen en ontwerpsuggesties om van Meerhoven, rekening houdend met het VINEX beleid, een sociaal
veilig gebied te maken. Meerhoven is van overheidswege aangewezen als grootste VINEX locatie binnen de
regio. Naast een literatuurstudie is het interview gekozen als onderzoeksinstrument om de sociaalmaatschappelijke en fysiek-ruimtelijke kenmerken die van invloed zijn op sociale veiligheid te achterhalen.
Onder sociale veiligheid worden zowel de daadwerkelijke delicten als onveiligheidsbeleving verstaan.

Vanuit de literatuurstudie is gezocht naar de sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke kenmerken die van invloed
zijn op sociale veiligheid en naar de bijbehorende maatregelen. In dit interview worden de kenmerken in de
vorm van stellingen aangereikt waarbij gevraagd wordt of deze een rol spelen in uw wijk. Vervolgens worden
bijbehorende maatregelen genoemd met de vraag of deze gebruikt of geïmplementeerd zijn, of ze een positieve
danwel negatieve werking hebben op sociale veiligheid en waarom en of er nog andere maatregelen getroffen
zijn. Hierbij kunt u zoveel mogelijk uw mening en ervaring toelichten. Ook worden eventuele nadelen en
tegenspraken besproken. Indien relevant kunt u bepaalde locaties op een plankaartje aangeven. Tenslotte wordt
gevraagd de belangrijkheid van de kenmerken te beoordelen door ze een cijfer van I tot 10 te geven, waarbij I 0
het meeste belang heeft. Het interview zal ongeveer een uur in beslag nemen.

cijfer
(l-10)

nr.

kenmerk

I

- Aanwezigheid van veel jongeren in een wijk kan tot meer
vandalisme leiden.
-Wanneer jongeren weinig (vrije)tijdsbesteding hebben kan
dat tot verveling leiden waardoor weer meer kans is op
vandalisme.
- Door een concentratie van lage economische posities van
bewoners in een buurt is de kans op inbraken in de wijk
groter.
- Bij een concentratie van hoge economische positie van
bewoners (koopwoningen) in een buurt is meer kans op
inbraak omdat een homogene buurt een duidelijk doelwit
vormt.
-Een homogene leeftijdsopbouw, samenstelling van
huishoudens, economische positie en culturele afkomst van
bewoners in een buurt kunnen territorialiteit & betrokkenheid
bevorderen
-De samenstelling van het huishouden, culturele afkomst en
economische positie van bewoners kan het gebruik en
daarmee de attractiviteit van de omgeving bepalen
-Ouderen zijn vaak doelwit voor geweld (en beroving) en
vrouwen voor sexueel geweld, omdat zij zich niet kunnen
verweren en voelen zich daarom ook onveilig.
-Ouderen en gezinnen met kinderen (samenstelling van het
huishouden) zijn veel thuis waardoor zij sociale controle
kunnen uitoefenen
-Een open verkeersontsluiting met veel toegangswegen en
doorgaande routes in de wijk of buurt kan potentiele daders
van inbraak binnenhalen.

2

3

4

5

6

speelt dit
een rol?
ja/nee
ja/nee

ja/nee
ja/nee

ja/nee

deze en/of andere maatregelen getroffen?

nadelen/ tegenspraak

jeugdsoos
sportvoorzieningen
jongerenparticipatie

locatie, overlast
locatie, overlast

heterogene buurt qua economische positie:
menging verschillende sectoren in het ontwerp
spreiding toewijzing

door heterogeniteit minder betrokkenheid

homogene buurten in een heterogene wijk (VIN EX: 70% markt,
30% sociale bouw)
spreiding culturele afkomst binnen buurt

heterogene econ. positie in buurt wegens inbraakrisico
homogene culturele afkomst kan betrokkenheid tussen
buurten tegengaan

ja/nee

ja/nee

locatie ouderenwoningen/toewijzing bij voorzieningen

ja/nee

locatie ouderenwoningenleensgezinswoningen toewijzing waar
controle nuttig is

door locatie mag men zich niet onveilig voelen

ja/nee

zicht op toegangswegen en doorgaande routes
aantal ontsluitingswegen voor auto's naar woongebieden beperken
( 1-2 buurten, 2-5 wijken)
geen doorgaande routes dwars door een buurt

ook passanten voor controle komen binnen
vluchtroutes langzaam verkeer geven veilig gevoel

niet-symmetrische ontsluiting
geen doodlopende wegen

overzicht bevordert sociale controle en vermindert
onveil igheidsgevoelens, maar bevordert ook de
vluchtmogelijkheden voor daders

-Vooral wanneer in aangrenzende gebieden veel criminaliteit
plaatsvindt

ja/nee

-een duidelijke hierarchie en structuur in verkeersontsluiting
verhogen de overzichtelijkheid

ja/nee

- Een vrije OV baan kan territorialiteit & betrokkenheid
verminderen
-Bij routes voor langzaam verkeer (fiets- en voetpaden) en
onderdoorgangen voelt men zich 's avonds onveilig en is men
gemakkelijk doelwit voor sexueel geweld en geweld (en
beroving)

ja/nee
ja/nee

routes dicht langs autoverkeersroutes of wonen
door meerdere routes voelt men zich veiliger (vluchtwegen)
niet doodlopend, omwegen ofte veel bochten
goed zicht en gelijkmatige verlichting (op functionele routes)
rechte tunnel , daglichttoetreding
onderdoorgang toegankelijk voor politie

cijfer

nr.

kenmerk

7

- Functiemenging van wonen met andere functies kan
informele controle bevorderen
- Functiemenging kan door de levendigheid op straat ook de
attractiviteit van de omgeving bevorderen
-De aanwezigheid van markante punten in de wijk/buurt kan
de overzichtelijkheid bevorderen

(1-10)

speelt dit
een rol?
ja/nee
ja/nee

deze en/of andere maatregelen getroffen?

nadelen/ tegenspraak

horizontale menging (bv. wonen aan recreatieve waterplas, scholen
in buurt)
verticale menging (bv. wonen boven winkels, werken boven wonen)

de andere functies mogen geen overlast veroorzaken

ja/nee

overzicht bevordert sociale controle en vermindert
onveiligheidsgevoelens, maar bevordert ook de
vluchtmogelijkheden voor daders

-Bij buitenruimtes en toegangsroutes van voorzieningen
kunnen overdag hangplekken ontstaan waardoor vandalisme
plaats kan vinden
-Bij buitenruimtes en toegangsroutes van voorzieningen
(scholen, winkels) kunnen ' s avonds daders van vandalisme
zijn en kan er onveiligheidsbeleving zijn
- Horecavoorzieningen zijn oppikplaatsen voor potentiële
daders van sexueel geweld en geweld (en beroving)

ja/nee

ja/nee

locatie bij wonen
formele controle

10

- Bij winkelcentra is door concentraties van mensen kans op
aanwezigheid van zakkenrollers

ja/nee

IJ

-Het verkavelingstype van woning, bedrijf/kantoor of
voorziening kan bepalend zijn voor het zicht door hoogte,
vorm, gevellijn, balkons, bergingen, entrees, luifels en
uithangborden
-Een herkenbaar verkavelingstype van woning,
bedrijf/kantoor, voorziening met duidelijke ligging en aantal
entrees verhoogt overzichtelijkheid
-Het verkavelingstype van woning, bedrijf/kantoor,
voorziening kan de attractiviteit van de omgeving bevorderen
en daarmee delicten verminderen en een veilig gevoel geven

ja/nee

formele controle door bv. stadswachten
bereikbaar voor surveillancewagens
ook woonfunctie bij winkels
vorm: rechte gevellijn
geen uitstekende balkons e.d.

8

9

ja/nee

gebruikers en personeel kunnen in overleg controle uitoefenen
hangplekken creëren waar ze geen overlast bezorgen
afsluiten buitenruimtes van voorzieningen
zicht op routes en entrees van voorzieningen door wonen

ja/nee

ja/nee

menselijke schaal, voldoende variatie, levendig kleur- en
materiaalgebruik, eigen karakter
wonen in bossfeer
een gesloten eenheid/type (bv. hofje of doodlopende weg)
grootte eenheid/buurt I 00-500 woningen bevordert betrokkenheid
oriëntatie stroken op elkaar bevordert betrokkenheid en controle
geen langgerekte vorm geeft minder grenzen

doorzichtige rolluiken
geen en anders zicht op bi inde gevels
muurschildering
door oriëntatie van de woning (woonkamer) op straat is vaker zicht
hierop waardoor meer sociale controle moge! ijk is

12

-Blinde gevels van woningen, bedrijven/kantoren en
voorzieningen (rolluiken), tunneltjes en schuttingen zijn vaak
doelwit voor vandalisme; graffiti

ja/nee

13

-Bij een hoge woningdichtheid {VINEX: 30 won/ha) is meer
informele controle mogelijk doordat er meer mensen zijn

ja/nee

men woont hier niet graag door overlast

vorm (strook vs. hofje) kan betrokkenheid verminderen

overzicht bevordert sociale controle en vermindert
onveiligheidsgevoelens, maar bevordert ook de
vluchtmogelijkheden voor daders

ja/nee
-De verkavelingseenheid en -type (grootte en vorm) kan
bepalend zijn voor anonimiteit in de buurt en daarmee keuze
doelwit voor inbraak; anoniem betekent minder kans om
gepakt/herkend te worden

afsluiten kan juist een uitdaging vormen

bossfeer kan onveiligheidsgevoelens veroorzaken
een gesloten type kan passanten onveilig gevoel geven
(groepjes komen samen en geen vluchtwegen)

een hoge woningdichtheid zou de attractiviteit van de
omgeving kunnen benadelen

cijfer

speelt dit
een rol?
ja/nee

deze en/ of andere maatregelen getroffen?

- Semi-openbare ruimten bij flats , woontorens (hal,
trappenhuis) worden niet als eigen territorium beschouwd
-Bij hoogbouw zijn minder inbraken dan bij laagbouw door
langere vluchtweg
- Op begane grond dichtbij flats is vaak slecht zicht, waardoor
bv. diefstal uit bergingen of vandalisme (graffiti) plaats
kunnen vinden

ja/nee

opdelen in compartimenten
afsluiten voor niet-omwonenden
semi-formele controle door actief beheer van huismeester of
sleutelpersonen
menging hoogbouw/laagbouw
wonen op begane grond

-Via tuin en achterpaden vinden de meeste inbraken plaats
-Tuinen kunnen territorialiteit & betrokkenheid bevorderen
- Tuinen kunnen de attractiviteit van de omgeving bevorderen

ja/nee
ja/nee
ja/nee

-Een duidelijke functie van ruimten (privé, semi-, openbaar)
kan de overzichtelijkheid bevorderen
- Een duidelijke functie van ruimten (privé, semi-, openbaar)
kan territorialiteit & betrokkenheid bevorderen
- In (recreatieve) groengebieden (park, plantsoen, bos,
waterplas) is er kans op aanwezigheid van daders van sexueel
geweld, geweld (en beroving) en is er kans op onveiligheidsbeleving

ja/nee

nr.

kenmerk

14

- Een goede afsluitbaarheid (hang- en sluitwerk) van woning,
kantoor/bedrijfen voorziening kan inbraak en onveiligheidsbeleving verminderen

15

(1-10)

16

17

18

19

-Bij OV haltes (van vrije OV baan) en op parkeerplaatsen
voelt men zich onveilig en kunnen potentiële daders van
vandalisme, sexueel geweld en geweld en beroving aanwezig
zijn

ja/nee
ja/nee

nadelen/ tegenspraak

liefst geen brandgangen; recht, kort, breed, zicht erop
inpandige regenpijp

geen (doodlopende) achterpaden (gesloten bouwblok)
achterpaden afsluiten voor niet-omwonenden
geen belemmering van zicht door heggen en hekken

door geen heggen/hekken ook geen privacy

ja/nee

semi-openbare ruimten (speeltuin, pleintje) zijn kleinschalig

overzicht bevordert sociale controle en vermindert
onveil igheidsgevoelens, maar bevordert ook de
vluchtmogelijkheden voor daders

ja/nee

goed zicht en goede gelijkmatige verlichting naar, uit en binnen
groengebieden:
soort beplanting (afstemming bomen en armaturen)
onderhoud (bewonersparticipatie)
ligging entrees langs drukke wegen of wonen
overzichtelijke padenstructuur
langgerekte vorm geeft meer informele controle
aandacht voor situering OV haltes, straatmeubilair, m.n. telefooncel

ja/nee
ja/nee

goed zicht en gelijkmatige verlichting
functionele locatie OV haltes; haltes nabij entrees voorzieningen of
wonen
materiaalgebruik OV haltes; doorzichtig materiaal
parkeren inpandig of straatvakken zodat daders niet kunnen
schuilen of kleinschalig

20

-Bij fietsenstallingen worden de meeste fietsendiefstallen
gepleegd door hoge concentratie

ja/nee

locatie met zicht erop
bewaakte stalling (formele controle)
goed afsluitbaar

locatie mag ander zicht niet belemmeren

cijfer
(l-10)

nr.

kenmerk

21

- Straatmeubilair is doelwit voor vandal isme in openbare en
semi-openbare ruimten (pleinen, parken, speeltuinen,
trapveldjes)
- Straatmeubilair, verlichting en kunstwerken kunnen
attractiviteit van de omgeving bevorderen
- De aanwezigheid van
bewegwijzering/informatievoorziening (plattegronden)
bevordert de overzichtelijkheid
-Sporen van criminaliteit (graffiti, brandsporen, vernielingssporen, rommel) verminderen de attractiviteit, waardoor
(erosie) vandalisme en onveiligheidsgevoelens kunnen
optreden
- Actief buurtbeheer en gedeelde duidelijke
verantwoordelijkhe-den (bv. onderhoud) bevorderen
territorialiteit & betrokkenheid

22

23

-Bij de realisering van de wijk is nog weinig territorialiteit &
betrokkenheid en sociale controle

speelt dit
een rol?
ja/nee

ja/nee

deze en/of andere maatregelen getroffen?

nadelen/ tegenspraak

stevig/duurzaam materiaalgebruik
attractief kleur- en materiaalgebruik
goed zicht en gelijkmatige verlichting
karakteristieke elementen

stevig/attractief materiaal kan juist uitdagen om te
vernielen

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

overzicht bevordert sociale controle en vermindert
onveiligheidsgevoelens, maar bevordert ook de
vluchtmogelijkheden voor daders
actief buurtbeheer;
gedeelde verantwoorde! ijkheid
meldpunt
onderhoud(splan) groen
vuilcontainers en prullenbakken afstemmen op gebruik

aansluiten nieuwe locaties op bestaande
bewonersparticipatie in beleid als locatiekeuzes
materiaal & kleur
klachtenverwerking
braakliggende gebieden een definitieve of tijdelijke functie geven
of goed afsluiten

Zijn er nog andere kenmerken die niet genoemd zijn, maar wel van invloed zijn op sociale veiligheid?

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!

BIJLAGE lil

ANALYSE RESULTATEN PRINSENLAND
factor 1: Aanwezigheid potentiële dader(s)
stellingen
De aanwezigheid van veel jongeren in de wijk kan tot meer vandalisme leiden.
Wanneer jongeren weinig (vrije)tijdsbesteding hebben kan dit tot verveling leiden
waardoor weer meer kans is op vandalisme.
Bij buitenruimtes en toegangsroutes van voorzieningen kunnen hangplekken
ontstaan waardoor vandalisme plaats kan vinden.
Door een concentratie van lage economische posities van bewoners is de kans op
inbraken door de bewoners groter.
Horecavoorzieningen kunnen oppikplaatsen zijn voor potentiële daders van sexueel
geweld en geweld (en beroving).
In recreatieve groengebieden (park, waterplas) is kans op aanwezigheid van daders
van sexueel geweld, geweld (en beroving) en is kans op onveiligheidsbeleving.

2
3
4
5

ja (9)

gedeeltelijk~

ja (6)

nee,

n.v . t.~

n . v . t.~

ja (8)

gedeeltelijk,

Niet van toepassing op deze wijk: dit is een starterswijk voor jonge gezinnen.
Ja, maar dit is niet in het ontwerp meegenomen omdat hangplekken zich niet laten sturen.
Andere mening: rond het woonwagenkamp bleken juist minder inbraken plaats te vinden.
Niet van toepassing op deze wijk: er is nauwelijks horeca.
Ja, maar deze functie is voor iedereen, aanwezige daders zijn dan een gegeven.

factor 2: Aanwezigheid potentieel doelwit (slachtoffer/object)
stellingen
Blinde gevels van woningen, bedrijven/kantoren en voorzieningen (rolluiken),
tunneltjes en schuttingen zijn doelwit voor vandalisme; graffiti.
Straatmeubilair in openbare ruimten (pleinen, parken, speeltuinen) is doelwit voor
vandalisme.
Bij een concentratie van hoge economische posities van bewoners (koopwoningen)
is de kans op inbraken groter omdat dit een duidelijk doelwit vormt.
Het verkavelingstype (grootte en vorm) kan van invloed zijn op de betrokkenheid en
controle en daarmee de kans op inbraak.
Ouderen voelen zich onveilig en zijn vaak doelwit voor geweld (en beroving),
omdat zij zich niet kunnen verweren.
Ook vrouwen voelen zich onveilig en zijn vaak doelwit voor sexueel geweld.
Bij winkelcentra is door concentraties van mensen (doelwitten) kans op
zakkenrollers.
Bij fietsenstallingen worden de meeste fietsendiefstallen gepleegd door de hoge
concentratie.
1
2
3
4

belang
wijkagent
ontwerper
ja (7)
n.v.t.
ja (7)
n.v.t.

belang
wijkagent
ontwerper
ja (8)
ja (8)
ja (8)

ja (7)

ja (7)

gedeeltelijk

ja (7)

nee~

ja (7)

ja (7)

ja (7)
n.v.e

ja (7)
n.v.t."'

ja (7)

gedeeltelijk

Ja, maar locatie en spreiding van soorten woningen is afhankelijk van omstandigheden in gebied.
Andere mening: het is niet duidelijk waarom .
Niet van toepassing op deze wijk: er is een klein winkelcentrum en geen markt.
Ja, maar dit is geen aspect waar ontwerpers zich mee bezighouden.

factor 3: Sociale controle
stellingen
Ouderen en gezinnen met kinderen zijn veel thuis waardoor zij sociale controle
kunnen uitoefenen.
Door een hoge woningdichtheid (VIN EX Prinsenland: 35 won/ha) is meer
informele controle mogelijk omdat er meer mensen wonen.
Functiemenging van wonen met andere functies kan informele controle bevorderen.
Functiemenging kan door de levendigheid op straat ook de attractiviteit van de
omgeving bevorderen.
Bij de realisering van de wijk is nog weinig sociale controle en territorialiteit &
betrokkenheid omdat mensen er net of nog niet wonen.

2

beláng
wijkagent
ontwerper
ja (7)
ja (7)
ja (8)

gedeeltelijk

ja (9)
ja (8)

gedeeltelijk•
gedeeltelijk"

ja (10)

ja (8)

Ja, maar dit was om andere ontwerpeisen; compact bouwen met zoveel mogelijk openbaar gebied.
Ja, maar er golden andere ontwerpeisen: dit is puur woongebied en scholen zijn verspreid om
vervoer te beperken.

factor 4: Zichtbaarheid
belang
stellingen
wijkagent ontwerper
ja (8)
ja (7)
Het verkavelingstype van woning, bedrijf/kantoor, voorziening kan bepalend zijn
voor het zicht door hoogte, vorm, gevellijn, balkons, bergingen, entrees, luifels en
uithangborden.
ja (8)
Op de begane grond bij flats is vaak slecht zicht, waardoor bijvoorbeeld diefstal uit
ja (7)
bergingen of vandalisme plaats kan vinden.
ja (7)
ja (7)
Bij OV haltes kan men zich onveilig voelen en kunnen daders van vandalisme,
sexueel geweld en geweld (en beroving) aanwezig zijn.
ja (7)
ja (7)
Dit kan ook voor parkeerplaatsen bij woningen en voorzieningen gelden.
ja (8)
ja (8)
Bij routes voor langzaam verkeer (fiets- en voetpaden) kan men zich 's avonds
onveilig voelen en kan criminaliteit plaatsvinden.
ja (8)
ja (7)
Dit kan vooral voor onderdoorgangen gelden.

belang
factor 5: Overzichtelijkheid
stellingen
wijkagent ontwerper
ja (7)
ja (7)
Een duidelijke structuur in de verkeersantsluiting kan de overzichtelijkheid
verhogen .
ja (8)
ja (7)
Een herkenbaar verkavelingstype van een buurt kan ook de overzichtelijkheid
bevorderen.
ja (8)
Een duidelijke functie van ruimten (privé, openbaar) kan ook de overzichtelijkheid
nee
bevorderen.
ja (8)
ja (8)
De aanwezigheid van markante punten in de wijk kan de overzichtelijkheid
bevorderen.
ja (9)
ja (8)
De aanwezigheid van bewegwijzering en informatievoorziening (plattegronden) in de
wijk kan de overzichtelijkheid bevorderen.
Andere mening: de agent ziet geen verband tussen een duidelijke functie en overzichtelijkheid.

factor 6: Toegankelijkheid
stellingen
Een open verkeersantsluiting met veel toegangswegen en doorgaande routes in de
wijk kan potentiële daders binnenhalen.
Wanneer in aangrenzende gebieden van de wijk veel criminaliteit plaatsvindt is ook
meer kans op criminaliteit in de wijk.
Bij hoogbouw vinden minder inbraken plaats dan bij laagbouw omdat de
vluchtweg langer is.
Bij laagbouw worden de meeste inbraken via de tuin en achterpaden gepleegd.

2
3
4

nee"

neeJ

neeJ

ja (8)

n.v.t.

belang
wijkagent
ontwerper
nee
nee

ja (9)
nee"
ja (7)
ja (7)

ja (8)
nee"
gedeeltelijkJ
ja (8)

nee·

ja (7)

Andere mening: integratie is belangrijk, geen hokjesgeest, zo gaan wijken vergrijzen.
Andere mening: bewonersorganisaties zijn belangrijker, dit is bij elk verkavelingstype hier hoog.
Ja, maar dit is niet van belang voor sociale veiligheid.
Andere mening: ze zien ze wel als eigen territoria, maar ze herkennen buitenstaanders niet.

factor 8: Attractiviteit van de omgeving
stellingen
Een verwaarloosde omgeving met sporen van criminaliteit (graffiti, brandsporen,
vemielingssporen, rommel) vermindert de attractiviteit van de omgeving wat tot
verdere aantasting kan leiden.
De samenstelling van huishoudens, culturele afkomst en economische positie van
bewoners kunnen het gebruik en daarmee de attractiviteit van de omgeving
beïnvloeden.
Het verkavelingstype met een duidelijke herkenbaarheid en eigen architectuur kan
de attractiviteit bevorderen.
Ook kunstwerken kunnen de attractiviteit bevorderen.

2

ja (7)

Ja, maar andere ontwerpeisen: aantal ontsluitings-en doorgaande routes afhankelijk van draagvlak
en ligging van wijk.
Andere mening: het is niet duidelijk waarom.
Andere mening: hoogbouw is aantrekkelijk omdat er weinig passanten voor controle zijn
Niet van toepassing op deze wijk: dit is uitgegeven terrein, gemeente heeft weinig zeggingskracht hierop.

factor 7: Territorialiteit & betrokkenheid
stellingen
Een homogene leeftijdsopbouw, samenstelling van huishoudens, economische
positie en culturele afkomst van bewoners in een buurt kunnen territorialiteit &
betrokkenheid bevorderen.
Actief buurtbeheer kan de betrokkenheid in de wijk bevorderen.
Het verkavelingstype kan van invloed zijn op de betrokkenheid van bewoners.
Tuinen kunnen territorialiteit & betrokkenheid bevorderen.
Duidelijkheid over de functie van ruimten (privé, openbaar) kan territorialiteit &
betrokkenheid beïnvloeden.
Bij grote woonvormen als flats worden semi-openbare ruimten (hal, trappenhuis)
door bewoners niet als eigen territoria beschouwd.

2
3
4

belang
wijkagent
ontwerper
ja (7)
gedeeltelijk

belang
wijkagent
ontwerper
ja (9)
gedeeltelijk

ja (6)

n.v.t:

ja (7)

ja (7)

ja (8)

ja (7)

Ja, maar dit is geen aspect waar ontwerpers zich mee bezighouden.
Niet van toepassing op deze wijk: het zijn allemaal redelijk dure woningen, mensen hebben ook geld
voor tuinen.

ANALYSE RESULTATEN ALMERE-BUITEN

factor 1: Aanwezigheid potentiële dader(s)
stellingen
De aanwezigheid van veel jongeren in de wijk kan tot meer vandalisme leiden.
Wanneer jongeren weinig (vrije)tijdsbesteding hebben kan dit tot verveling leiden
waardoor weer meer kans is op vandalisme.
Bij buitenruimtes en toegangsroutes van voorzieningen kunnen hangplekken
ontstaan waardoor vandalisme plaats kan vinden.
Door een concentratie van lage economische posities van bewoners is de kans op
inbraken door de bewoners groter.
Horecavoorzieningen kunnen oppikplaatsen zijn voor potentiële daders van sexueel
geweld en geweld (en beroving).
In recreatieve groengebieden (park, waterplas) is kans op aanwezigheid van daders
van sexueel geweld, geweld (en beroving) en is kans op onveiligheidsbeleving.
1
2
3
4
5
6

nee"

ja (8)

nee'

nee'

n.v.t:

ja (8)

gedeeltelijk'

n.V.t.

0

Andere mening: in andere wijken met evenveeljongeren meer vandalisme.
Andere mening: hangplekken ontstaan overal en verplaatsen zich.
Andere mening: deze connectie is uit ervaring nooit bevestigd.
Niet van toepassing op de wijk: er is nauwelijks horeca.
Ja, maar nu groen nog laag en overzichtelijk, in de toekomst gebieden niet meer zichtbaar en te veel
onderhoudskosten.
Niet van toepassing op het centrum: er zijn geen grote groengebieden.

factor 2: Aanwezigheid potentieel doelwit (slachtoffer/object)
stellingen
Blinde gevels van woningen, bedrijven/kantoren en voorzieningen (rolluiken),
tunneltjes en schuttingen zijn doelwit voor vandalisme; graffiti.
Straatmeubilair in openbare ruimten (pleinen, parken, speeltuinen) is doelwit voor
vandalisme.
Bij een concentratie van hoge economische posities van bewoners (koopwoningen)
is de kans op inbraken groter omdat dit een duidelijk doelwit vormt.
Het verkavelingstype (grootte en vorm) kan van invloed zijn op de betrokkenheid
en controle en daarmee de kans op inbraak.
Ouderen voelen zich onveilig en zijn vaak doelwit voor geweld (en beroving),
omdat zij zich niet kunnen verweren.
Ook vrouwen voelen zich onveilig en zijn vaak doelwit voor sexueel geweld.
Bij winkelcentra is door concentraties van mensen (doelwitten) kans op
zakkenrollers.
Bij fietsenstallingen worden de meeste fietsendiefstallen gepleegd door de hoge
concentratie.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

belang
Regenboogcentrum
buurt
nee
ja (8)
ja (7)
ja (8)

belang
Regenboogcentrum
buurt
ja (8)
ja (8)
gedeeltelijk

ja (8)

gedeeltelijk<

nee'

nee

nee"

n.v.t.'

ja (8)

gedeeltelijku
n.v.t.

gedeelte6
lijk
nee•

n.v.t.'

n.v.t.

Ja, maar geen problemen dankzij maatregelen; vandalismebestendig materiaal en goed zicht.
Ja, maar geen problemen omdat woningen beter beveiligd zijn met hang- en sluitwerk.
Andere mening: dit is uit ervaring nooit gebleken.
Andere mening: dit is uit ervaring nooit gebleken (en bewoners oefenen geen controle uit).
Niet van toepassing op deze wijk: er zijn nauwelijk ouderen.
Ja, maar dit speelt overal en er zijn geen specifieke maatregelen tegen te nemen.
Niet van toepassing op deze wijk: er is geen winkelcentrum.
Andere mening: dit is uit ervaring nooit gebleken.
Niet van toepassing: er zijn maar weinig fietsenstallingen .

factor 3: Sociale controle
stellingen
Ouderen en gezinnen met kinderen zijn veel thuis waardoor zij sociale controle
kunnen uitoefenen.
Door een hoge woningdichtheid (VINEX Almere-Buiten: 30 won/ha) is meer
informele controle mogelijk omdat er meer mensen wonen.
Functiemenging van wonen met andere functies kan informele controle
bevorderen.
Functiemenging kan door de levendigheid op straat ook de attractiviteit van de
omgeving bevorderen.
Bij de realisering van de wijk is nog weinig sociale controle en territorialiteit &
betrokkenheid omdat mensen er net of nog niet wonen .

2
3
4
5

nee"

nee ~

n.v.t.,

ja (8)

n.v.t.'

nee

nee'

ja (8)

4

Andere mening: iedereen is op zichzelf, ouderen in het centrum zijn bang voor represailles.
Andere mening: iedereen is op zichzelf en overdag aan het werk.
Niet van toepassing op deze wijk: er is geen functiemenging toegepast.
Andere mening: in het centrum is menging, maar nog steeds saaie indruk.
Andere mening: door nieuwigheid nog veilig, groen laag, overzichtelijk.

factor 4: Zichtbaarheid
stellingen
Het verkavelingstype van woning, bedrijf/kantoor, voorziening kan bepalend zijn
voor het zicht door hoogte, vorm, gevellijn, balkons, bergingen, entrees, luifels en
uithangborden.
Op de begane grond bij flats is vaak slecht zicht, waardoor bijvoorbeeld diefstal uit
bergingen of vandalisme plaats kan vinden.
Bij OV haltes kan men zich onveilig voelen en kunnen daders van vandalisme,
sexueel geweld en geweld (en beroving) aanwezig zijn.
Dit kan ook voor parkeerplaatsen bij woningen en voorzieningen gelden.
Bij routes voor langzaam verkeer (fiets- en voetpaden) kan men zich 's avonds
onveilig voelen en kan criminaliteit plaatsvinden.
Dit kan vooral voor onderdoorgangen gelden.
1
2
3
4
5

belang
Regenboogcentrum
buurt
nee
nee

belang
Regenboogcentrum
buurt
ja (7)
ja (8)

n.v.t.

ja (7)

ja (9)

ja (8)

n.v.t.-

gedeelte3
lij k
ja (8)

gedeeltelijk

4

gedeeltelijk,

ja (8)

Niet van toepassing op deze wijk: er zijn (nog) geen flats .
Niet van toepassing op deze wijk: er is (nog) geen grote parkeerplaats, verder geen problemen.
Ja, maar geen problemen; de parkeerplaats is open en overzichtelijk.
Ja, maar nu nog geen problemen, later zal door het groen geen zicht meer zijn op de routes in park.
Ja, maar deze zijn veilig; kort, breed, recht en veel daglicht.

factor 5: Overzichtelijkheid
stellingen
Een duidelijke structuur m de verkeersontsluiting kan de overzichtelijkheid
verhogen .
Een herkenbaar verkavelingstype van een buurt kan ook de overzichtelijkheid
bevorderen.
Een duidelijke functie van ruimten (privé, openbaar) kan ook de overzichtelijkheid
bevorderen.
De aanwezigheid van markante punten in de wijk kan de overzichtelijkheid
bevorderen.
De aanwezigheid van bewegwijzering en informatievoorziening (plattegronden) in
de wijk kan de overzichtelijkheid bevorderen.
1
2
3

Een open verkeersontsluiting met veel toegangswegen en doorgaande routes in de
wijk kan potentiële daders binnenhalen.
Wanneer in aangrenzende gebieden van de wijk veel criminaliteit plaatsvindt is ook
meer kans op criminaliteit in de wijk.
Bij hoogbouw vinden minder inbraken plaats dan bij laagbouw omdat de
vluchtweg langer is.
Bij laagbouw worden de meeste inbraken via de tuin en achterpaden gepleegd.

ja (6)

gedeeltelijk

nee'

ja (7)

ja (7)

gedeeltelij kJ

ja (8)

belang
Regenboogcentrum
buurt
nee
gedeelte2
lijk
n.v.t.J
n.v.e
n.v.t.'

ja (7)

gedeeltelijk'

ja (7)

Andere mening: een zal ongeacht de verkeersstructuur zijn doel kiezen .
Ja, zou kunnen, maar hier zijn heel gesloten circuits en dus weinig vluchtroutes.
Niet van toepassing op de wijken: ze zijn heel gescheiden van elkaar opgebouwd.
Niet van toepassing op deze wijk: er is (nog) geen hoogbouw .
Ja, maar geen problemen; tuinen goed afgesloten met hekken, soms paden halverwege afgesloten.
factor 7: Territorialiteit & betrokkenheid
stellingen

Een homogene leeftijdsopbouw, samenstelling van huishoudens, economische
positie en culturele afkomst van bewoners in een buurt kunnen territorialiteit &
betrokkenheid bevorderen.
Actief buurtbeheer kan de betrokkenheid in de wijk bevorderen.
Het verkavelingstype kan van invloed zijn op de betrokkenheid van bewoners.
Tuinen kunnen territorialiteit & betrokkenheid bevorderen.
Duidelijkheid over de functie van ruimten (privé, openbaar) kan territorialiteit &
betrokkenheid beïnvloeden.
Bij grote woonvormen als flats worden semi-openbare ruimten (hal, trappenhuis)
door bewoners niet als eigen territoria beschouwd.

2
3
4
5
6

ja (6)

Ja, maar ondanks pogingen in het ontwerp is de wijk niet overzichtelijk.
Andere mening: het is niet duidelijk waarom.
Ja, maar niet van belang voor sociale veiligheid.
Factor 6: Toegankelijkheid
stellingen

2
3
4
5

belang
Regenboogcentrum
buurt
ja (9)
ja (8)

belang
Regenboogcentrum
buurt
ja (7)
nee

ja (9)
ja (7)
ja (6)
gedeeltelijk•

ja (8)
nee"
J
nee
ja (8)

n.v.t.'

nee"

Andere mening: uit ervaring is juist het tegenovergestelde gebleken.
Andere mening: men is ongeacht het verkavelingstype op zichzelf (door leefstijl).
Andere mening: men is ongeacht tuinen op zichzelf (door leefstijl).
Ja, maar te veel territorialiteit kan sociale veiligheid negatief beïnvloeden.
Niet van toepassing op deze wijk: er zijn (nog) geen flats.
Andere mening: deze ruimten worden wel als eigen territorium beschouwd (waarschijnlijk dankzij
maatregelen).

factor 8: Attractiviteit van de omgeving
stellingen
Een verwaarloosde omgeving met sporen van criminaliteit (graffiti, brandsporen,
vernielingssporen, rommel) vermindert de attractiviteit van de omgeving wat tot
verdere aantasting kan leiden.
De samenstelling van huishoudens, culturele afkomst en economische positie van
bewoners kunnen het gebruik en daarmee de attractiviteit van de omgeving
beïnvloeden.
Het verkavelingstype met een duidelijke herkenbaarheid en eigen architectuur kan
de attractiviteit bevorderen.
Ook kunstwerken kunnen de attractiviteit bevorderen.

I
2
3

belang
Regenboogcentrum
buurt
ja (8)
ja (7)

ja (8)

ja (7)

gedeeltelijk

ja (7)

gedeeltelijk~

gedeeltelijk3

Ja, zou kunnen, maar hier werkt hetjuist stigmatiserend dus negatiefvoor sociale veiligheid.
Ja, maar ze zijn ook vandalismegevoelig.
Ja, maar niet van belang voor sociale veiligheid.

ANALYSE RESULTATEN REESHOF

factor I : Aanwezigheid potentiële dader(s)
stellingen

wijkagent
ja (4)

belang
buurtconei erg es
ja (8)

ontwerper

ja (9)
De aanwezigheid van veel jongeren in de wijk kan tot meer vandalisme
leiden
--~------~~~~~~~--~~~--~--~------~_,--~~-r~~~_,--~~--;
ja (8)
ja (9)
Wanneer jongeren weinig (vrije)tijdsbesteding hebben kan dit tot verveling gedeel1
telijk
leiden waardoor weer meer kans is op vandalisme.
nee'
Bij buitenruimtes en toegangsroutes van voorzieningen kunnen hangplekken ja (5)
gedeel2
telijk
ontstaan waardoor vandalisme plaats kan vinden.
nee
nee
nee
Door een concentratie van lage economische posities van bewoners is de
kans op inbraken door de bewoners groter.
Horecavoorzieningen kunnen oppikplaatsen zijn voor potentiële daders van gedeelgedeelgedeel5
5
5
telijk
telijk
telijk
sexueel geweld en geweld (en beroving).
gedeelja (7)
In recreatieve groengebieden (park, waterplas) is kans op aanwezigheid van ja (8)
6
telijk
daders van sexueel geweld, geweld (en beroving) en is kans op
onveiligheidsbeleving.

2
3
4
5
6

Ja, maar dit speelt hier geen rol omdat er heel veel voorzieningen zijn voor jongeren.
Ja, maar geen problemen meer, dankzij maatregelen; creërenjop.
Andere mening: ze hangen rond bij afgelegen gebied, veldjes (volgens agent toch wel in centrum).
Andere mening: in deel met alleen huurwoningen bleek inbraakcijfer even laag als bij de rest.
Ja, maar geen problemen; kleinschalige horeca.
Ja, maar geen problemen.

factor 2: Aanwezigheid potentieel doelwit (slachtoffer/object)
stellingen

wijkagent
gedeel1
telijk
ja (2)

Blinde gevels van woningen, bedrijven/kantoren en voorzieningen
(rolluiken), tunneltjes en schuttingen zijn doelwit voor vandalisme; graffiti.
Straatmeubilair In openbare ruimten (pleinen, parken, speeltuinen) is
doelwit voor vandalisme.
..
weet
Bij een concentratie van hoge economische postttes van bewoners
(koopwoningen) is de kans op inbraken groter omdat dit een duidelijk
niet
doelwit vormt.
nee'
Het verkavelingstype (grootte en vorm) kan van invloed zijn op de
betrokkenheid en controle en daarmee de kans op inbraak.
Ouderen voelen zich onveilig en zijn vaak doelwit voor geweld (en gedeelte
6
beroving), omdat zij zich niet kunnen verweren.
lijk
Ook vrouwen voelen zich onveilig en zijn vaak doelwit voor sexueel gedeel8
geweld.
telijk
Bij winkelcentra is door concentraties van mensen (doelwitten) kans op gedeel9
telijk
zakkenrollers.
Bij fietsenstallingen worden de meeste fietsendiefstallen gepleegd door de ja (7)
hoge concentratie.

2
3
4
5
6
7
8
9
I0

Ouderen en gezinnen met kinderen zijn veel thuis waardoor zij sociale
controle kunnen uitoefenen .
Door een hoge woningdichtheid (VINEX: 30 won/ha) is meer informele
controle mogelijk omdat er meer mensen wonen.
Functiemenging van wonen met andere functies kan informele controle
bevorderen.
Functiemenging kan door de levendigheid op straat ook de attractiviteit van
de omgeving bevorderen.
Bij de realisering van de wijk is nog weinig sociale controle en territorialiteit
& betrokkenheid omdat mensen er net of nog niet wonen.
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ontwerper
ja (7)
ja (7)

nee'

gedeel4
telijk

nee,

ja (9)

gedeel7
telijk
gedeel8
telijk
gedeel9
telijk
n.v.t. •v

ja (7)
gedeel8
telijk
gedeel9
telijk
ja (7)

Ja, maar geen problemen (misschien dankzij maatregelen; werend materiaal, geen blinde gevels).
Nee, er gebeurt nooit iets.
Nee, overal even weinig inbraken.
Ja, maar geen problemen dankzij maatregelen; achterverlichting en goed hang- en sluitwerk.
Andere mening: het is niet duidelijk waarom, niet op inbraak.
Ja, maar niet hier: er wonen niet zo veel ouderen.
Ja, maar geen problemen.
Ja, maar er is niets specifiek mee gedaan.
Ja, maar niet hier: winkelcentrum is te klein (er wordt ook veel gesurveilleerd).
Niet van toepassing: er zijn geen grote fietsenstallingen.

factor 3: Sociale controle
stellingen
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belang
buurtconei erg es
gedeel1
telijk
nee"

wijkagent
weet
niet
nee"

belang
buurtconcierges
ja (8)

ontwerper

nee"

gedeel1
telijk
ja (6)

ja (7)

n.v .t.'

ja (8)

ja (7)

n.v.t.'

ja (8)

gedeel4
telijk

ja (8)

gedeel5
telijk

Ja, maar niet specifiek meegenomen: het streven naar mix huishoudens maakt al controle mogelijk.
Andere mening: controle afhankelijk van soort mensen, in nieuwbouw starters dus weinig controle.
Niet van toepassing: heel weinig functiemenging.
Ja, maar geen problemen (misschien dankzij maatregelen; wijk- en winkelcentrum, tijdelijke
verlichting etc).
Ja, maar niet van belang voor sociale veiligheid, maatregelen waren om gevoel te geven in stad te
wonen, zich thuis te laten voelen .

factor 4: Zichtbaarheid
stellingen
Het verkavelingstype van woning, bedrijf/kantoor, voorziening kan
bepalend zijn voor het zicht door hoogte, vorm, gevellijn, balkons,
bergingen, entrees, luifels en uithangborden.
Op de begane grond bij flats is vaak slecht zicht, waardoor bijvoorbeeld
diefstal uit bergingen of vandalisme plaats kan vinden.
Bij OV haltes kan men zich onveilig voelen en kunnen daders van
vandalisme, sexueel geweld en geweld (en beroving) aanwezig zijn.
Dit kan ook voor parkeerplaatsen bij woningen en voorzieningen gelden.
Bij routes voor langzaam verkeer (fiets- en voetpaden) kan men zich 's
avonds onveilig voelen en kan criminaliteit plaatsvinden.
Dit kan vooral voor onderdoorgangen gelden.
I
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Een duidelijke structuur in de verkeersantsluiting kan de overzichtelijkheid
verhogen.
Een herkenbaar verkavelingstype van een buurt kan ook de
overzichtelijkheid bevorderen.
Een duidelijke functie van ruimten (privé, openbaar) kan ook de
overzichtelijkheid bevorderen.
De aanwezigheid van markante punten in de wijk kan de overzichtelijkheid
bevorderen .
De aanwezigheid van bewegwijzering en informatievoorziening
(plattegronden) in de wijk kan de overzichtelijkheid bevorderen.
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gedeel4
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nee,

ja (7)

ja (8)

ja (8)
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ontwerper
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weet
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weet niet

ja (7)
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telijk
gedeel2
telijk

ja (6)

ontwerper
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gedeel2
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gedeel2
telijk
gedeel2
telijk
gedeel2
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Andere mening: het is niet duidelijk waarom .
Ja, maar niet van belang voor sociale veiligheid.
factor 6: Toegankelijkheid
stellingen

Een open verkeersantsluiting met veel toegangswegen en doorgaande
routes in de wijk kan potentiële daders binnenhalen.
Wanneer In aangrenzende gebieden van de wijk veel criminaliteit
plaatsvindt is ook meer kans op criminaliteit in de wijk.
Bij hoogbouw vinden minder inbraken plaats dan bij Jaagbouw omdat de
vluchtweg langer is.
Bij Jaagbouw worden de meeste inbraken via de tuin en achterpaden
gepleegd.
I
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belang
buurtconei erges
gedeel1
telijk

Ja, maar door ruime opzet geen problemen (dus juist wel van belang!!!).
Ja, maar geen problemen dankzij maatregelen; extra aandacht inrichting in en om complex.
Andere mening: uit ervaring nooit gebleken.
Ja, maar geen problemen; parkeren in zicht of inpandig.
Andere mening: uit ervaring nooit gebleken.
Niet van toepassing: er zijn nog geen onderdoorgangen.
factor 5: Overzichtelijkheid
stellingen
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Andere mening: dader Iaat zich niet leiden door ontsluiting maar door laatst I 0, 20 meter.
Ja, maar criminaliteit is in het centrum en dat ligt te ver weg, aangrenzende wijk is rustig.
Andere mening: vandalisme is toevallig en kan dus overal voorkomen.
Niet van toepassing: te weinig hoogbouw en weinig inbraken.
Ja, maar geen problemen dankzij maatregelen; tuinen aan water.

ontwerper
nee
nee'
weet niet
ja (7)

factor 7: Territorialiteit & betrokkenheid
stellingen
Een homogene leeftijdsopbouw, samenstelling van huishoudens,
economische positie en culturele afkomst van bewoners in een buurt kunnen
territorialiteit & betrokkenheid bevorderen.
Actief buurtbeheer kan de betrokkenheid in de wijk bevorderen.
Het verkavelingstype kan van invloed zijn op de betrokkenheid van
bewoners.
Tuinen kunnen territorialiteit & betrokkenheid bevorderen.
Duidelijkheid over de functie van ruimten (privé, openbaar) kan
territorialiteit & betrokkenheid beïnvloeden.
Bij grote woonvormen als flats worden sem i-openbare ruimten (hal,
trappenhuis) door bewoners niet als eigen territoria beschouwd.

2
3
4
5

belang
buurtconei erg es
nee

ja (7)
neeJ

ja (8)
ja (7)

ja (7)
ja (9)

ja (7)
ja (7)

nee
ja (7)

nee
ja (7)

nee,

nee,
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Andere mening: nieuwbouw met voornamelijk starters, samen werken ; juist weinig betrokkenheid.
Andere mening: woonmilieu moet reflectie van maatschappij zijn, dus gevarieerd, gedifferentieerd.
Andere mening: het is niet duidelijk waarom .
Andere mening: het is niet duidelijk waarom .
Andere mening: de hoogbouw in Reeshof is seniorenflat, zij zijn juist wel betrokken bij trappenhaL

factor 8: Attractiviteit van de omgeving
stellingen
Een verwaarloosde omgeving met sporen van criminaliteit (graffiti,
brandsporen, vernielingssporen, rommel) vermindert de attractiviteit
van de omgeving wat tot verdere aantasting kan leiden.
De samenstelling van huishoudens, culturele afkomst en economische
positie van bewoners kunnen het gebruik en daarmee de attractiviteit
van de omgeving beïnvloeden.
Het verkavelingstype met een duidelijke herkenbaarheid en eigen
architectuur kan de attractiviteit bevorderen.
Ook kunstwerken kunnen de attractiviteit bevorderen.
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weet niet

gedeel2
telijk
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gedeel3
telijk
gedeel5
telijk

gedeel3
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gedeel4
telijk

gedeel4
telijk

Ja, maar geen problemen.
Ja, maar niet van belang voor sociale veiligheid.
Ja, maar niet van belang voor sociale veiligheid, maar voor ruimtelijke kwaliteit.
Ja, maar ze zijn vooral ook een potentieel doelwit in de openbare ruimte.
Ja, maar niet voor sociale veiligheid.
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ja (7)

