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Inleiding
De gemeente Oisterwijk heeft in 2014 het Burgerpanel bevraagd over de mening over
de veiligheid en openbare orde in de gemeente Oisterwijk. Eind 2018 heeft de gemeente
opnieuw het Burgerpanel een aantal vragen voorgelegd in het kader van dit thema.
Panelleden zijn gevraagd naar slachtofferschap van verschillende gebeurtenissen en
van welke zaken zij overlast ervaren. Ook is hen gevraagd in welke mate bepaalde
gebeurtenissen hen een gevoel van (on)veiligheid geven in de gemeente Oisterwijk. Er
is zijn vragen voorgelegd over de invloed van opsporingsambtenaren en
cameratoezicht op het veiligheidsgevoel en in welke mate panelleden overlast ervaren
bij evenementen die in Oisterwijk georganiseerd worden.
Kortom deze rapportage bevat veel informatie over hoe veilig panelleden zich voelen
in de gemeente Oisterwijk op verschillende locaties en door verschillende
gebeurtenissen.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 vindt u een samenvatting van de resultaten. In hoofdstuk 3 worden de
resultaten van het onderzoek per vraag weergegeven in een tabel met daaronder een
korte beschrijving. De N boven een tabel geeft het aantal respondenten weer dat de
vraag daadwerkelijk heeft ingevuld. De percentages worden gewogen weergegeven
(meer informatie hierover vindt u bij hoofdstuk 3 Achtergrond onderzoek en respons).
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Samenvatting resultaten
WoonWoon- en leefomgeving
Ongeveer driekwart van de panelleden is van mening dat de leefbaarheid van hun
buurt in de afgelopen 12 maanden gelijk is gebleven. De meerderheid van de
panelleden is in de afgelopen 3 jaar geen slachtoffer geworden van gebeurtenissen
zoals diefstal of mishandeling. Gebeurtenissen waar een klein deel van de panelleden
wél slachtoffer van is geworden zijn vernielingen, woninginbraak en fietsdiefstal. Ook
in 2014 waren panelleden het vaakst slachtoffer van deze drie gebeurtenissen, toen
echter in grotere mate.
Gevoel van (on)veiligheid
Een kwart van de panelleden voelt zich ’s avonds wel eens onveilig als zij op straat
loopt. Ruim twee op de vijf panelleden geeft aan ’s avonds de deur niet meer open te
doen, omdat zij zich onveilig voelen. Panelleden ervaren relatief weinig overlast van
rondhangende jongeren en vandalisme in de wijk.
Er is panelleden gevraagd wat er gedaan zou kunnen worden om de overlast van
rondhangende jongeren die zij ervaren te beperken. Panelleden geven aan dat het
vergroten van het aantal politieagenten ervoor zou zorgen dat zij minder gevoelens
van onveiligheid zouden ervaren ten gevolge van rondhangende jongeren in de wijk.
Panelleden is gevraagd in welke mate zij zich onveilig voelen in de gemeente
Oisterwijk door gebeurtenissen zoals diefstal of mishandeling. De meeste
gebeurtenissen hebben nauwelijks invloed op het onveiligheidsgevoel van de
panelleden. Woninginbraak, diefstal en vernielingen geven tenminste een kwart van
de panelleden echter wel een (erg) onveilig gevoel.
Daarna is panelleden gevraagd wat er gedaan zou kunnen worden om de gevoelens
van onveiligheid te verminderen die zij ervaren door gebeurtenissen zoals diefstal of
mishandeling. De panelleden geven hier verschillende suggesties voor. Meest
genoemd is het vergroten van het aantal politieagenten op straat. Ook het verbeteren
van de verlichting op straat en meer cameratoezicht worden vaak genoemd als
suggestie.
Bedrijvigheid (winkels en evenementen)
De ruime meerderheid van de panelleden komt tenminste enkele keren per week in
het centrum van Oisterwijk om daar boodschappen te doen of te winkelen.
Panelleden is vervolgens gevraagd of zij zich veiliger voelen in het centrum van
Oisterwijk omdat er buitengewoon opsporingsambtenaren rondlopen en er
cameratoezicht is gerealiseerd. Ongeveer de helft van de panelleden geeft aan dat zij
zich veiliger voelen in het centrum van Oisterwijk door deze veranderingen. Ruim een
derde van de panelleden geeft aan dat er niets veranderd en zij zich nog steeds even
veilig voelen.
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De meeste overlast bij evenementen ervaart men van rommel op straat en
geluidsoverlast; een kwart ervaart hier redelijk tot veel overlast van. Daarnaast
ervaart zo’n een op de vijf panelleden parkeeroverlast wanneer er evenementen
worden georganiseerd in Oisterwijk. In 2014 ervoeren panelleden nog minder
parkeeroverlast bij evenementen.
De panelleden voelen zich over het algemeen (erg) veilig in Oisterwijk. Drie kwart
voelt zich (erg) veilig in de buurt waar zij wonen. Ook in het winkelgebied,
uitgaansgebied en recreatiegebieden voelt tenminste de helft van de panelleden zich
(erg) veilig. In vergelijking met 2014 voelen panelleden zich in het winkelgebied en
tijdens evenementen zich nu minder veilig.
Prioriteit woonwoon- en leefomgeving
De prioriteit binnen het thema woon- en leefomgeving zou volgens de panelleden
moeten liggen bij het vergroten van het aantal politieagenten op straat. Meer politie
betekent meer handhaving en controle wat de veiligheid in de gemeente volgens de
panelleden ten goede zou komen. Ook het parkeerbeleid zou gewijzigd moeten
worden. Op verschillende plekken in Oisterwijk zouden te weinig parkeerplaatsen te
zijn en er wordt niet voldoende gehandhaafd op foutparkeerders.
Prioriteit bedrijvigheid
Veel panelleden geven aan behoefte te hebben aan meer cameratoezicht in het
centrum van de gemeente Oisterwijk. Ook geeft een deel van de panelleden aan dat zij
teveel geluidsoverlast ervaren van evenementen in het centrum. Politie en/of ’BOA’s
zouden volgens hen meer moeten handhaven op o.a. geluidsoverlast en het vervuilen
van de straat. Panelleden geven daarnaast aan dat er iets gedaan zou moeten worden
aan de leegstand in het centrum van Oisterwijk en het centrum van Moergestel.
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Resultaten

3.1

Woon- en leefomgeving
Tabel 1

Vindt u dat de leefbaarheid van uw buurt in de afgelopen 12 maanden
vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven? (n=413)

Mijn buurt is erop vooruit gegaan

%
6

Mijn buurt is erop achteruit gegaan

17

Mijn buurt is gelijk gebleven

74

Dat weet ik niet

4

Drie vierde van de panelleden (74%) vindt dat de leefbaarheid in hun eigen buurt
gelijk is gebleven. 17% vindt dat de buurt erop achteruit is gegaan en 6% vindt dat de
buurt erop vooruit is gegaan.
Tabel 2

Kunt u aangeven van welke van onderstaande gebeurtenissen u in de
afgelopen 3 jaar wel eens slachtoffer bent geworden? (meerdere
antwoorden mogelijk) (n=413)

Vernielingen (zoals krassen op auto)

%
17

Woninginbraak (of een poging daartoe)

12

Fietsdiefstal

8

Hacken (zoals e-mailaccount)

5

Zakkenrollerij en beroving (zoals een
portemonnee of telefoon)

5

Diefstal uit of vanaf een auto (zoals
autoradio, tas)

4

Koop- en verkoopfraude (zoals gekochte
goederen die niet geleverd zijn)

4

Chantage of bedreiging

4

Geweld (zoals slaan of schoppen of
gebruik van een wapen tegen u)

3

Overige diefstal (zoals kleding uit
kleedruimte)

2

Autodiefstal

2

Georganiseerde criminaliteit (zoals drugsof mensenhandel)

2

Identiteitsfraude (zonder toestemming
gebruik maken van persoonlijke gegevens

0

Diefstal ander motorvoertuig (zoals een
scooter)

0

Geen van bovenstaande

57

De meerderheid van de panelleden (57%) is de afgelopen 3 jaar niet slachtoffer
geworden van een van de genoemde gebeurtenissen. 17% van de panelleden is in de
afgelopen 3 jaar slachtoffer geworden van vernielingen. Daarnaast is 12% slachtoffer
geworden van woninginbraak en 8% van fietsdiefstal.
Tabel 3

Komt het wel eens voor dat u: (%) (n=409)
Vaak
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Soms

Zelden

Nooit

Weet niet/
geen mening

4

’s Avonds de deur niet meer open
doet omdat u het onveilig vindt?

18

25

21

35

0

In uw eigen buurt omloopt om
onveilige plekken te vermijden?

7

15

16

61

0

Zich onveilig voelt als u 's avonds bij
u in de buurt op straat loopt?

7

20

29

44

0

Zich onveilig voelt als u 's avonds
alleen thuis bent?

5

15

25

54

1

Bang bent dat u zelf slachtoffer
wordt van criminaliteit?

6

25

39

27

3

Zo’n vier op de tien panelleden (43%) geven aan dat het vaak of soms voorkomt dat
zij ’s avonds de deur niet meer open doen omdat zij het onveilig vinden. Aanzienlijk
minder panelleden lopen om in hun eigen buurt om onveilige plekken te vermijden,
61% doet dit nooit. 27% voelt zich soms tot vaak onveilig als zij ’s avonds in hun buurt
op straat lopen en 20% voelt zich soms tot vaak onveilig als zij ’s avonds alleen thuis
zijn. Eén derde van de panelleden (31%) is vaak tot soms bang om slachtoffer te
worden van criminaliteit.
Wat zou er gedaan kunnen worden om de gevoelens van onveiligheid die u hebt te
verminderen? Wie zou
zou daarin een rol moeten hebben?
Veel panelleden geven aan dat er meer politie op straat zou moeten zijn of dat de
zichtbaarheid van de politie vergroot moet worden. Hierin wordt met name een rol
voor de gemeente gezien. Daarnaast wordt het verbeteren van de verlichting ook
verscheidene keren genoemd.

Tabel 4

In welke mate ervaart u overlast van de volgende zaken? (%) (n=406)
Veel overlast

Redelijk wat
overlast

Enige
overlast

Geen
overlast

Weet niet/
geen mening

Rondhangende groepjes jongeren in
de wijk overdag

2

6

18

70

4

Rondhangende groepjes jongeren in
de wijk 's avonds

4

9

30

55

3

Rondhangende groepjes jongeren in
het winkelgebied

3

7

19

56

14

Vandalisme in de wijk

1

7

33

54

5

Verloedering in de wijk

4

7

23

61

6

Panelleden ervaren over het algemeen weinig overlast van rondhangende groepjes
jongeren en vandalisme of verloedering in de wijk. ’s Avonds ervaren de panelleden
iets meer overlast van groepjes jongeren dan overdag (13% tegenover 8%). 11%
ervaart (veel) overlast van verloedering in de wijk en 8% ervaart (veel) overlast van
vandalisme in de wijk.

Kunt u aangeven op welke locatie(s) u deze overlast precies ondervindt?
Panelleden geven aan voornamelijk in hun eigen buurt overlast te ervaren. Daarnaast
worden diverse locatie(s) in de gemeente Oisterwijk genoemd. De plekken die
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herhaaldelijk genoemd worden zijn het Pannenschuurplein en het Willem van der Aa
park.
Wat zou er gedaan kunnen worden om de overlast die u ervaart te beperken en wie is
daarvoor verantwoordelijk?
Veel panelleden geven aan dat er meer controle zou moeten zijn door de politie. Dit is
volgens hen de verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarnaast geven enkele
panelleden aan dat problemen veroorzaakt worden door bewoners van het AZC. De
gemeente zou volgens hen moeten kijken hoe overlast van AZC’ers beperkt kan
worden.
Tabel 5

In welke mate voelt u zich onveilig in uw gemeente door: (%) (n=403)
Erg onveilig

Onveilig

Geen invloed
op onveiligheidsgevoel

Weet niet/
geen mening

Niet van
toepassing

Woninginbraak (of een poging
daartoe)

7

30

42

8

13

Zakkenrollerij en beroving (zoals
een portemonnee of telefoon)

4

24

48

8

16

Vernielingen (zoals krassen op auto)

5

23

51

3

18

Fietsdiefstal

6

21

49

6

18

Geweld (zoals aangevallen met een
mes)

9

11

52

8

19

Hacken (zoals e-mailaccount)

3

19

52

10

17

Georganiseerde criminaliteit (zoals
drugs- of mensenhandel)

8

10

50

11

21

Diefstal uit of vanaf auto (zoals
autoradio, tas)

2

17

54

9

18

Autodiefstal

2

15

56

6

20

Identiteitsfraude (zonder
toestemming gebruik van
persoonlijke gegevens)

4

11

53

11

21

Chantage of bedreiging

4

10

52

13

21

Diefstal ander motorvoertuig (zoals
een scooter)

1

9

54

8

28

Overige diefstal (zoals kleding uit
kleedruimte)

0

8

59

9

24

Koop- en verkoopfraude (zoals
gekochte goederen die niet geleverd
zijn)

0

7

59

9

24

Voor de meerderheid van de panelleden hebben de genoemde gebeurtenissen geen
invloed op onveiligheidsgevoelens. Ook geeft 20 tot 35 % aan geen mening te hebben
of geeft aan dat de gebeurtenis niet van toepassing is. De gebeurtenis die panelleden
het meest onveilig laat voelen is woninginbraak, 37% voelt zich hier (erg) onveilig
door. Ruim een kwart van de panelleden voelt zich (erg) onveilig door zakkenrollerij
en beroving (28%), vernielingen (28%) en fietsdiefstal (27%).
Kunt u aangeven op welke locatie(s)
locatie(s) u deze onveiligheid precies ondervindt?
Panelleden ondervinden onveiligheid voornamelijk in hun eigen buurt. Dit geldt zowel
voor de kern Oisterwijk als Moergestel. Daarnaast worden ook het centrum van
Oisterwijk en het station genoemd als plekken waar men onveiligheid ondervindt.
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Wat zou er gedaan kunnen worden om uw gevoelens van onveiligheid te verminderen?
Panelleden geven verschillende suggesties om de gevoelens van onveiligheid te
verminderen. Ook bij deze vraag is een vaak genoemde suggestie meer politie op
straat zodat er meer controle is. Ook worden betere verlichting en meer
cameratoezicht vaak genoemd als suggesties. Het strenger straffen van criminelen
wordt ook door een aantal panelleden genoemd als manier om gevoelens van
onveiligheid te verminderen.

3.2

Bedrijvigheid (winkels en evenementen)
Tabel 6 Komt u wel eens in het centrum van Oisterwijk om daar boodschappen te doen
of te winkelen? Zo ja, hoe vaak? (n=400)

Ja, (vrijwel) dagelijks

%
18

Ja, enkele keren per week

44

Ja, enkele keren per maand

23

Ja, maandelijks

4

Ja, minder dan maandelijks

8

Nee, (vrijwel) nooit

3

Dat weet ik niet

0

De grootste groep panelleden (44%) bezoekt het centrum van Oisterwijk enkele keren
per week om boodschappen te doen of te winkelen. 23% van de panelleden bezoekt
het centrum enkele keren per maand en 18% doet dit (vrijwel) dagelijks.

Tabel 7

In het centrum van Oisterwijk lopen buitengewoon opsporingsambtenaren
(handhaving) rond en is cameratoezicht gerealiseerd. Voelt u zich
hierdoor veiliger in Oisterwijk? (n=389)
%

Ja, ik voel me daardoor veiliger. Vooral door
de buitengewoon opsporingsambtenaren.

5

Ja, ik voel me daardoor veiliger. Vooral door
het cameratoezicht.

12

Ja, ik voel me daardoor veiliger. Vooral door
de combinatie van buitengewoon
opsporingsambtenaren en cameratoezicht.

28
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Nee, er is niets veranderd, ik voel me nog
even veilig

35

Nee, er is niets veranderd, ik voel me nog
even onveilig

4

Nee, ik voel me onveiliger

1

Nee, ik wist niet dat er buitengewoon
opsporingsambtenaren in het centrum van
Oisterwijk rondlopen en dat er
cameratoezicht is gerealiseerd.

15

Weet ik niet

1

Meer dan één derde van de panelleden (35%) geeft aan dat er door de aanwezigheid
van buitengewoon opsporingsambtenaren en de komst van cameratoezicht niets
veranderd is en zij zich nog steeds even veilig voelen. 28% geeft daarnaast aan zich
veiliger te voelen, vooral door de combinatie van buitengewoon
opsporingsambtenaren (BOA’s) en cameratoezicht. Slechts 1% van de panelleden
geeft aan zich onveiliger te voelen. 15% wist niet dat er buitengewoon
opsporingsambtenaren in het centrum van Oisterwijk rondlopen en dat er
cameratoezicht is gerealiseerd.
Panelleden die aangeven zich veiliger te voelen door de buitengewoon
opsporingsambtenaren en/of realisering van cameratoezicht, geven aan dat dit een
fijn en veilig gevoel geeft. Het geeft extra controle en kan preventief werken.
Panelleden die zich nog steeds even veilig voelen geven aan zij zich nooit onveilig
hebben gevoeld in de gemeente Oisterwijk. Daarnaast geven verschillende panelleden
aan dat zij geen BOA’s op straat zien, enkel parkeerwachters. Panelleden die zich nog
steeds even onveilig voelen geven ook aan nauwelijks BOA’s op straat te zien.
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Tabel 8

In welke mate ervaart u onderstaande vormen van overlast bij evenementen
die in Oisterwijk georganiseerd worden? (%) (n=398)
Geen

Weet niet/
geen mening
6

Veel

Redelijk

Een beetje

Parkeeroverlast

9

11

30

44

Geluidsoverlast

12

11

31

43

4

Overlast van wildplassen

1

2

12

72

13

Rommel op straat

6

19

43

27

4

Openbaar dronkenschap

1

9

24

57

9

Andere vormen van overlast

3

3

18

56

20

Bijna een kwart van de panelleden ervaart redelijk tot veel overlast van rommel op
straat (25%) en geluid (23%) bij evenementen die in Oisterwijk georganiseerd
worden. 20% ervaart redelijk tot veel parkeeroverlast. Van wildplassen en openbaar
dronkenschap ervaren panelleden relatief minder overlast.
Veel panelleden geven aan wel eens ooit iets van geluidsoverlast te ervaren bij
evenementen in Oisterwijk, maar begrijpen dat dit er tot op zekere hoogte bij hoort.
Een aantal panelleden die in het centrum wonen geven wel aan dat het geluid bij
evenementen vaak te hard staat en dat daar overlast van wordt ervaren.
Veel panelleden noemen het specifieke evenement Intents waarvan zij overlast
ervaren. Omwonenden kunnen hun auto niet kwijt en na afloop van het evenement
zorgt de grote mensenmassa voor o.a. geluidsoverlast en rommel op straat. Echter
geven meerdere panelleden aan dit geen groot probleem te vinden, omdat het slechts
één weekend per jaar is en zij ook wel trots zijn op zo’n groot evenement in de
gemeente Oisterwijk.
Tabel 9

Hoe (on)veilig voelt u zich op onderstaande locaties in Oisterwijk? (%)
(n=398)
Heel erg
onveilig

Onveilig

Niet onveilig
en niet veilig

Veilig

Heel erg
veilig

Weet niet/
geen mening

De buurt waar ik woon

0

7

18

50

25

1

Het winkelgebied

0

3

21

63

12

1

Het uitgaansgebied

0

8

25

47

10

9

Bedrijventerreinen

0

8

35

40

4

12

Recreatiegebieden

1

6

25

51

10

8

Tijdens evenementen

1

7

30

48

7

8

Panelleden voelen zich over het algemeen overwegend (heel erg) veilig op de
genoemde locaties in Oisterwijk. In de eigen buurt en het winkelgebied voelen de
meeste panelleden zich (heel erg) veilig, namelijk 75%.
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3.3

Prioriteit ‘Woon en Leefomgeving’ en ‘Bedrijvigheid’

Iets wat prioriteit zou moeten krijgen binnen het thema ‘woon‘woon- en leefomgeving’ is wat
mij betreft:
Veel panelleden geven aan dat de prioriteit binnen het thema ‘woon- en leefomgeving’
zou moeten liggen bij het vergroten van het aantal politie agenten op straat. Meer
politie agenten kunnen zorgen voor handhaving en meer controle. Dit zou volgens de
panelleden de veiligheid ten goede komen. Het verbeteren van de verlichting in de
gemeente Oisterwijk zou ook bij kunnen dragen aan een veiliger gevoel.
Daarnaast geven veel panelleden dat er iets gedaan moet worden met het
parkeerbeleid. Zij zijn van mening dat er op verschillende plekken in de gemeente
Oisterwijk te weinig parkeerplaatsen zijn.
Ook geven verschillende panelleden aan dat rondhangende jongeren prioriteit zouden
moeten krijgen. Hier wordt overlast van ervaren.
bedrijvigheid (winkels,
Iets wat prioriteit zou moeten krijgen binnen het thema ‘‘bedrijvigheid
evenementen)’ is wat mij betreft:
Veel panelleden geven aan dat zij behoefte hebben aan meer cameratoezicht in het
centrum van de gemeente Oisterwijk. Een enkeling geeft daarentegen aan
cameratoezicht niet prettig te vinden i.v.m. de eigen privacy.
Daarnaast geven meerdere panelleden aan dat zij veel geluidsoverlast ervaren van
evenementen in het centrum. Ook vinden panelleden dat er meer politie en/of BOA’s
zouden moeten zijn voor handhaving van o.a. geluidsoverlast en het maken van
rommel.
Voor wat betreft de winkels geven panelleden aan dat er iets gedaan zou moeten
worden aan de leegstand in het centrum van zowel het centrum van Oisterwijk als het
centrum van Moergestel.
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Achtergrond onderzoek en respons
Burgerpanel Oisterwijk
De vragenlijst over de communicatie en (digitale) dienstverlening van de gemeente
Oisterwijk stond uit van woensdag 21 november tot en met donderdag 14 december
2018. 866 leden van het Burgerpanel Oisterwijk hebben een uitnodiging ontvangen
om mee te werken aan het onderzoek. 413 panelleden vulden de vragenlijst (volledig)
in. Dit is een respons van 48%.
Achtergrondkenmerken
In de tabellen hieronder is de verdeling te zien van de respondenten naar de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en woonplaats.
Tabel 10 Geslacht

Vrouw

n
198

%
48

Man

202

49

onbekend

13

3

Totaal

413

100

16-29 jaar

n
17

%
4

30-39 jaar

36

9

40-54 jaar

93

23

55 -54 jaar

105

26

65-74 jaar

105

26

75 jaar en ouder

44

11

onbekend

13

3

Totaal

413

100

Tabel 11 Leeftijd

Tabel 12 Woonplaats

Oisterwijk

n
346

%
84

Moergestel

66

16

Heukelom

1

0

413

100

Totaal

Representativiteit en betrouwbaarheid
Om de resultaten voor dit onderzoek in ieder geval voor deze achtergrondkenmerken
representatief te maken voor de totale populatie van de gemeente Oisterwijk zijn de
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antwoorden gewogen naar deze achtergrondvariabelen. Een kanttekening die hierbij
moet worden gemaakt is dat het Burgerpanel Oisterwijk bijna geen panelleden uit
Heukelom heeft. Het aantal respondenten dat de vragenlijst volledig heeft ingevuld is
voldoende om betrouwbare1 uitspraken over te doen.

1

Uitgaande van een betrouwbaarheidspercentage van 95% komen we bij een aantal van
413 respondenten uit op een marge van 4,8%. Dit ligt onder de gewenste maximale
betrouwbaarheid van 5,0%
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Over het PON
Passie voor samen leven
Het PON is een kennisonderneming in het hart van de samenleving.
We halen meningen en voorkeuren uit de samenleving op over alles
wat mensen bezig houdt. Bij de mensen zelf, in nauwe
samenwerking met die mensen. Die voorkeuren en meningen
onderzoeken we, analyseren we en duiden we. Met prikkelende
aanpakken en innovatieve methodieken. Emoties verbinden we aan
feiten, kennis koppelen we aan beleving. We leggen
dwarsverbanden die op het eerste gezicht niet zo vanzelfsprekend
zijn. En soms ontwrichten we.
Met die uitkomsten en inzichten adviseren we beleidsmakers en
bestuurders. Of ze nu bij een gemeente, provincie, woningcorporatie
of zorginstelling werken. Zodat ze afgewogen keuzes kunnen maken.
Zodat ze bestuurlijk kunnen vernieuwen. En zodat ze een positieve
impuls kunnen geven aan de samenleving van morgen.

Stationsstraat 20c
5038 ED Tilburg
+31 (0)13 535 15
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