Veiligheid
Veiligheid gaat ons allen aan. Stel u mag uw buurman/buurvrouw een tip geven om de veiligheid in
uw woonwijk te verbeteren.

1. Welke tip zou u uw buren dan geven?
(24% = de veiligheid in onze woonwijk is prima op orde, 0% = ik heb geen buren, 13% = weet niet)
 - laat bij afwezigheid 1-2 lampen branden
- meld bij langere afwezigheid de buren om een oogje in het zeil te houden en post door te
duwen.
 Als je iets ziet of hoort elkaar op de hoogte houden sociale controle
 Als we allemaal wat rustiger zouden rijden in de 30km zones en niet harder als stapvoets (wat
dat dan ook is) op het woonerf, zou hier al veel verbetert zijn.
Laten we ook samen doorgaan en alle drugsgebruikers en dealers uit onze straat verjagen.
 Ben zelf alert,en doe savonds de deur goed op slot,en laat niemand binnen, kijk eerst door de
raam wie voor de deur staat.
 Bij elkaar letten op vreemde zaken (sociale controle)
 Blijf alert. Houd ramen en deuren gesloten. Maak na 22.00 uur voor niemand meer open.
 Blijf allert bij alles wat in de buurt gebeurt
 Blijf onbekende mensen volgen waar zij heen gaan.
 Buitenlamp 'savonds laten branden daar veelal de straatverlichting onvoldoende is.
 Buurtapp en buurtagenten
 Buurtapp installeren en tijdklok op enkele lampen in de woonkamer
 Dat meneer zich niet zo druk moet maken om andere.
 Dat zij minder rommel op straat gooien
 De Buitenverlichting altijd aandoen.
 De snelheid waarmee hier door de 30 km zone gereden wordt. Daar zou op gecontroleerd
moeten worden en op de foutparkeerders
 De wijk afsluiten voor personen die er niets te zoeken hebben, maar is waarschijnlijk niet
haalbaar.
 Deuren sluiten. Verlichting aan.
 Doe het zelf de gemeente ebn politie doen niets
 Drugkopers, wegsturen bij de huizen waar ze blijven hangen en de boel vervuilen.
 Een buurt app starten.
 Een buurt app te maken voor buurt preventie.
 Eigen rommel opruimen
 ER voor zorgen dat niet alles en overal bereikbaar is
 Ga met anderen om zoals jij ook wil dat ze met jou omgaan. Heb respect voor elkaar
 Ga op karate
 Gebruik Facebookpagina 'wijkagent'
 Geef aan je buren door dat je langere tijd weg bent en voor het overige let goed op op je
omgeving. Groet ook onbekenden. Daarmee weten ze dat ze opgemerkt worden. Misschien is
een buurt app wel verstandig.
 Geef afwezigheid door (neighbourwatch)
 Goed hang en sluitwerk en een alarmsysteem
 Goed hang en sluitwerk, camaratoezicht
 Goede sloten kopen en die ook gebruiken
 Groepsburenapp instaleren
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Haal alle veel te hoge drempels weg. Deze zijn levensgevaarlijk!
Heb niets op aan te merken aan mijn buren
Hen vragen hun ogen de kost te geven. Doen ze al !
Hoezo aan de buren? Houdt u zich nu eens aan de 30 km per uur, die je hier mag, anders laat ik
een flitspaal plaatsen!
Hond
Hou een oogje in het zeil als buren/overburen weg zijn, let op verdachte personen/auto's in de
buurt en onderneem actie richting politie daar waar de situatie neigt naar onveiligheid.
Houdt uw deuren n ramen goed gesloten IBM diverse inbraken.
Ik hou de omgeving in de gaten, doe jij dat ook?
Installeren groepsapp.
Onderling contact stimuleren door regelmatig treffen (sociale controle).
Kijk eens wat vaker uit de raam van je huis,laat je licht branden achter op je plaats,maak eens
kennis met de buren en over buren,loop eens wat vaker door de buurt en kijk eens wat rond.
Kliko's voor de garage weg zetten.
Langzaam rijden
Laten we samen de ogen open houden en communiceer als er iets is
Let een beetje op elkaar
Meer controle naar elkaar toe
Meer met elkaar communiceren
Meer toezicht op geluidsoverlast met name in de weekenden na 22.00 uur. Sommige feestjes
duren tot rond 03.00 met veel lawaai / geluid / muziek
MEER VERLICHTING
Mijn buren hebben hun veiligheid goed op orde.(zover dit mogelijk is)
Mijn buren zeggen dat ze de buurt in te lichten als ze op vakantie gaan zodat we de boel in de
gaten kunnen houden zodat er niet weer ingebroken wordt in hun huis. Dat is al twee keer
gebeurd.
Minder zichtbaar laten zijn als ze niet thuis zijn doordat ze gordijnen niet sluiten maar wel de
lampen laten branden (advies van politie). Als je een woning kort in de gaten houdt weet je dan
nog dat er niemand is.
Mocht je uit huis gaan of naar bed gaan, sluit alle deuren goed af
Niet openmaken in de avond als je niet weet wie er voor de deur staat.
Niet teveel op hulp van de overheid rekenen.
Niks , politie doet toch vrijwel niks
Op elkaar letten en deelname in een whatsapp groep
Open altijd de voordeur met de GSM in de hand en praat maar wat. ( hoeft niemand aan de lijn
te hebben)
Dit weet de aanbellen NIET.
Hetzelfde kun je doen wanneer je 's avonds laat over straat loopt en komt in een voor jou
spannende situatie.
Opletten en doorgeven als er iets vreemd opogemerkt wordt
Opletten wie er zoal rond loopt.
De mensen in de buurt waarschuwen, als er vreemde mensen aan de deur kopen met allerlei
verkoop praatjes.
Als er poging tot inbraak is geweest, zou de politie de buurt moeten waarschuwen.
Opruimen afval, inbraak veilig maken. Opletten wie er langs komt.
Parkeren daar waar dat mag. En de verkeersborden respecteren.
Probeer de kinderen zo min mogelijk met de auto naar school te brengen en geef zelf het goede
voorbeeld door je aan de snelheid te houden
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Ramen en deuren goed afsluiten als je weggaat.
Rustiger rijden met de auto's . Een Whatsapp voor buurt preventiein alle wijken op initiatief van
de gemeente.
Samen een whattsapp buurt app opstarten
Sluit aan bij Whatsapp groep buurtpreventie
Sluit de deuren goed als je weg gaat!
Sluit steeds als je de woning verlaat, ook al is het maar kort, alle deuren en bereikbare ramen,
want insluipers hebben maar korte tijd nodig.
Controleer of je hang- en sluitwerk voldoet aan de huidige eisen op dat gebied.
Zet fietsen afgesloten in een afgesloten ruimte of zet hem steeds met een ketting vast aan een
deugdelijk gemonteerde ring aan de muur.
Sluit u aan bij de buurt-app, samen staan we sterker.
Sociaal opstellen, elkaar een beetje in de gaten houden
Sociale controle middels ieders betrokkenheid. Als vervolg daarop hoort handhaving. Meldingen
serieus nemen en actie op de klachten. nu verschuilt men zich achter personeelsgebrek en
prioriteiten bepaling.
Sticker op de voordeur of raam dit pand is beveiligd
Tuinen goed onderhouden, lampen aan straatkant 's nachts aan, mensen die vreemd zijn overdag
aanspreken of op zijn minst hallo zeggen.
Veiligheids app gezamenlijk nemen.
Verkeersveiligheid op Prof.Gelissensingel is niet gewaarborgd. Gevaarlijke verkeerssituaties door
het vele (doorgaande) vrachtverkeer en tractors die van deze weg gebruik maken en ook nog
eens veel te hard rijden.
Verlichting voor en achter het huis
Voldoende licht in de ruimte buiten om de huizen heen en meer groen
Volg lezingavond over Veiligheid bij de Politie, gegeven door ex-inbreker
Vuilniscontainers achter het huis zetten
We hebben een gezamelijke poort in de gats, er zijn bewoners die de poort te pas en te onpas
open laten waardoor vreemden de kans zien achterom te komen en in kunnen breken in
woningen.
Whatsapp groep maken, onraad melden en samendelen
Whatsapp preventie en zorgen voor deugdelijke ramen en deuren!
Whatsapp voor buurtpreventie starten.
Wij wonen in een hofje met 7 woningen en hebben al een buurtapp. hebben al eens gesproken
om en centrale plaats camera te hangen
Wij wonen in een rustige straat, maar wel vlakbij het vastenavondkamp. Dit vind ik echt een
onveilige achterstandswijk en maakt dat ik soms wel overweeg om mijn buren gedag te zeggen
en te verhuizen met mijn kinderen
Zet een whatsapp-buurtpreventiegroep op. Belfeld is daarin nu nog een blinde vlek.
Zorg dat er altijd een lampje brand, zodat men niet door heeft dat er niemand thuis is. Doe alle
ramen en deuren dicht.
Zorg ook eens voor wat buitenverlichting
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Ik voel me veilig in mijn eigen woonwijk”

(n=146)
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We hebben sinds kort een buurt-app. waardoor het veiligheidsgevoel is
toegenomen.
Ik woon op de Craneveldstraat en daar voel ik me wel veilig. Ik voel me echter niet
veilig als ik `s avonds alleen over het nolensplein en over de parkstraat/eerste deel
van de Hogeweg moet fietsen.
Voel me niet onveiligheid. Wel recent inbraak gehad op `klaarlichte` dag en aan de
voorkant van een drukke straat, Deken van Oppensingel
Slechte verlichting in park van plexzat tegenover oude Blariacum college
Veel onbekenden die langs komen
Veel overlast van drugsgerelateerde zaken. Allerlei duistere figuren die hier niet
wonen hangen overal rond.
Woon tussen twee koffieshops en het Domushuis. Veel verslaafden (drugs en
alcohol) die bij de woonhuizen rondhangen geeft een onprettig gevoel als je daar
tussen loopt naar je eigen woning.
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3. Heeft u extra maatregelen in- en rondom huis genomen
om uw eigen veiligheid te verhogen?
80%

(n=146)
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2 honden: waaks, maar zeer veriwendelijk (maar dat wetende evt. inbrekers niet).
We heebn ze overigens niet vanwege de veiligheid
Afgesloten poort, dubbel- en gehard glas in de ramen, alarmsysteem
Alarm (4x)
Alarm , camera's
Alarm en extra hang- en sluitwerk
Alarminstalatie
Alarminstallatie in huis
Alarminstallatie met externe bewaking.
Alarmsysteem
Alle sloten voorzien van politiekeurmerk, verlichting bij oprit
Anti-inbraakstrips
Beter hang en sluitwerk
Betere sloten
Betere sloten en rolluiken
Beveiligde sloten
Beveiliging
Beveiligingssysteem
Bewegingssensoren
Buitenlamp, hoge struiken weg. kijken naar vreemde mensen/auto's in de straat
Buitenverlichting/ goed sluitwerk.
Camera (2x)
Camera bewaking
Camera en rolluiken en alles goed sluiten
De hangfiguren steeds weg te sturen. Maar veel helpt dit niet.
Degelijk hang- en sluitwerk
Degelijke sloten, automatische verlichting en rolluiken
Deuern dubbel sluiten
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Deuren sluiten en alert zijn
Door buiten verlichting aan te brengen
Een hond genomen
Een ijzeren hek aan de achterzijde van de tuin.
Extra beveiliging op ramen en deuren d.m.v. veiligheidsbeugels.
Extra hang en sluitwerk en camaratoezicht
Extra oplettendheid in 't gebouw.
Extra poort en sloten op de deur
Extra slot op de deur.
Extra slot op het slaapkamerraam.
Extra sloten (3x)
EXTRA SLOTEN
Extra sloten.
Extra veiligheidssloten
Extra verlichting, poort in achterpad en hoge schutting/muur
Geen sleutelkastje meer te gebruiken
Goed ghang- en sluitwerk, buitenverlichting
Goed hang en sluitwerk (2x)
Goed hang- en sluitwerk
Goed hang- en sluitwerk en buitenverlichting s'avonds en s'nachthadden altijds
Goed sluitwerk en een degelijke poor
Goede sloten (3x)
Goede sloten en alarm installatie (2x)
Goede sloten en buren inlichten als we op vakantie gaan
Goede sloten en lampen met sensor
Goede sloten, verlichting, rolluiken en alarm
Goede sloten. Verlichting
Goede verlichting
Goede verlichting bij voor- en achterdeur
Hek, buitenverlichting, 2 sterren sluitwerk
Hekwerk met poorten
Hoge poort en lichten, kiezel op oprit
Hond
Ik wil overal rolluiken ophangen
Inbraak alarm
Inbraakbeveiliging
Ketting op voordeur voor kleine opening
Kuxststof voordeur met extra beveiliging
Lampen branden 's nachts altijd
Licht,nachtsloten,rolluiken,de poort achterdicht overdag als er niemand thuis is
Lichtsensoren in de tuin
Muren en hekken om achterompaden en speelplek af te schermen
Nieuwe voordeur
Oude sloten vervangen door nieuwe
Rolluiken (3x)
Rolluiken, goed hang en sluitwerk
Schutting met afsluitbare poort, verlichting
Sloten
Sloten en verlichting
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Sloten te vernieuwen
Steeds poort op slot te houden. Deugdelijk hang en sluitwerk. Fiets steeds
afgesloten in afgesloten ruimte. Deuren en bereikbare ramen steeds sluiten bij
afwezigheid.
Toegangspoort achtertuin
Veilig hang en sluitwerk en goede verlichting
Veilige sloten etcetera
Veiligheidssloten (2x)
Veiligheidssloten aan te brengen op mijn ramen en deuren
Verlichting (3x)
Verlichting aan laten, rolluiken deuren altijd op slot.
Verlichting die aotomatis
Verlichting, hekwerk, goede sloten
Verlichting, veiligheidsglas, slagvast
Verlichting, veiligheidssloten
Voordeur altijd goed sluiten.
Voordeur extra slot
Zorgen dat de voordeur op slot is en de ramen gesloten Ï
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