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Samenvatting
In het najaar van 2021 heeft de gemeente Amersfoort onderzoek gedaan
onder circa 4.700 Amersfoorters van 18 tot 85 jaar. Zij hebben een
vragenlijst ingevuld over leefbaarheid, veiligheid, voorzieningen en
onderhoud van de openbare ruimte. In dit rapport vindt u de uitkomsten
van dit onderzoek, vergeleken met het onderzoek dat in eerdere jaren
hierover is gehouden. Het onderzoek vond plaats in een periode dat
Nederland al anderhalf jaar te maken had met de gevolgen van de
coronapandemie en inwoners moesten leven met allerlei beperkende
maatregelen en (gedeeltelijke) lockdowns. De resultaten van dit
onderzoek zijn ook vooral bezien vanuit deze achtergrond.

Uitkomsten Amersfoort-breed
Waardering voor de stad, buurt en woning stijgt
Amersfoorters zijn in de afgelopen 25 jaar hun stad steeds meer gaan
waarderen: het rapportcijfer steeg van een 6,7 in 1997 naar een 7,9 in
2021. Ook de waardering voor de eigen buurt steeg in die periode van 7
naar 7,4. De meeste waardering heeft men voor zijn woning: deze steeg
van 7,4 naar 8. Vergeleken met 2019 kreeg men iets meer waardering
voor de woning. Voor de stad en de buurt bleef het oordeel onveranderd.
Corona en invloed op sociale cohesie
De coronamaatregelen hebben grote gevolgen gehad voor de omgang van
mensen met elkaar. Toch zien we geen effect op de sociale cohesie: de
aard en intensiteit van contacten met de buurt zijn nauwelijks
veranderd. Er werd weliswaar veel meer thuis gewerkt, maar door
corona was er ook meer behoefte om afstand te houden en het contact
te mijden. Hoewel de pandemie mogelijk tot meer eenzaamheid heeft
geleid, is dit vanuit het onderzoek niet vast te stellen.

Monitor leefbaarheid en veiligheid 2021

Participerende burgers
Het aantal mensen dat actief is voor de leefbaarheid van de buurt is iets
toegenomen. Bijvoorbeeld door buren te helpen die vanwege corona niet
naar buiten konden. Tegelijkertijd daalde het aantal vrijwilligers. Beide
trends zijn (ten dele) het gevolg van corona. Er bestaan grote verschillen
in participatie in buurtprojecten naar bevolkingsgroepen: deze is het
minst onder jongeren en mensen met een migratieachtergrond en het
hoogst onder oudere, werkende en hoger opgeleide Amersfoorters.
Amersfoorters kritisch over verkeersveiligheid
In de lijst van belangrijkste buurtproblemen nemen verkeersproblemen
een belangrijke plaats in. Amersfoorters storen zich vooral aan te hard
rijden, onoverzichtelijke verkeerssituaties en agressief rijgedrag. Het
oordeel over de verkeersveiligheid in de straat verandert weinig door de
jaren heen. Het rapportcijfer blijft steken op een magere 6,4.
Parkeerproblemen blijven grootste aandachtspunt
Parkeeroverlast en het gebrek aan parkeerruimte vormen nog altijd het
belangrijkste probleem waarvoor men aandacht wil in de buurt. Voor 16%
van de Amersfoorters is het een buurtprobleem, waar de gemeente de
meeste aandacht aan zou moeten geven. Tegelijkertijd is een krappe
meerderheid, 54%, nog altijd (zeer) tevreden over de
parkeermogelijkheden in zijn buurt. Voor een kleine groep Amersfoorters
weegt deze overlast dus blijkbaar zwaar.
Meer ergernis over zwerfvuil en vernielingen
De ergernis over rondslingerend afval is sinds 2019 duidelijk toegenomen.
Dit lijkt deels een gevolg van de corona(maatregelen), waardoor
bijvoorbeeld jongeren zich meer op straat begaven en veel mondkapjes
rondslingerden. Maar ook waren door het thuiswerken de ogen meer op
de directe woonomgeving gericht. Voor 12% vormt het zelfs het
belangrijkste buurtprobleem en het is daarmee gestegen naar de derde
plaats. Ook ervaart men meer overlast van vernielingen. Andere
ergernissen in de openbare ruimte betreffen vooral hondenpoep,
stankoverlast (met name door houtrook) en graffiti.
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Oordeel over groen en onderhoud blijft overwegend positief
Een ruime meerderheid (69%) is tevreden over de hoeveelheid groen. Ook
zijn de meeste Amersfoorters – rond 60% - tevreden over het onderhoud
van het groen, de bestratingen en de watergangen. Over het verwijderen
van zwerfvuil is men veel vaker ontevreden en dit aandeel is in de
afgelopen jaren toegenomen. Over het onderhoud van speelplekken is
men juist iets positiever geworden.
Sociale overlast neemt toe
Amersfoorters ervaren sinds 2019 veel meer overlast van (groepen)
jongeren. Ook andere vormen van overlast, handel en gebruik van drugs,
geluidoverlast en overlast van omwonenden en van daklozen lijken
verder toe te nemen. Ook uit politieregistraties zijn deze trends
zichtbaar. Daaruit blijkt bijvoorbeeld ook een toename van overlast door
personen met verward gedrag. De ontwikkelingen zijn deels toe te
schrijven aan coronamaatregelen, bijvoorbeeld jongeren die zich niet
hielden aan regels rond groepsvorming. Maar mogelijk dat juist de
frustratie over de beperkende maatregelen ook vaker tot extremer
gedrag (vuurwerk afsteken, gebruik van lachgas, vernielingen) heeft
geleid.
Voortgaande daling van geweld- en vermogensdelicten
Tegenover stijgende cijfers van overlastmeldingen, laten de politiecijfers
vaak een daling zien van het aantal aangiften van misdrijven. De
algemene trend van dalende criminaliteit in de afgelopen tien jaar, lijkt
zich in de coronajaren verder voort te zetten. Dat geldt vooral voor
gewelds- en vermogensdelicten (autokraak en woninginbraak). Een
uitzondering hierop vormde een stijging van vooral (brom)fietsdiefstal in
2020, waarbij men het vooral op e-bikes had voorzien. Ook nam het
aantal incidenten van cybercrime toe, hoewel dat vaak niet in de
politiecijfers is terug te vinden.

Dalende aangiftebereidheid
Naast een algemene trend van een dalende criminaliteit, loopt ook de
bereidheid om aangifte te doen al een aantal jaren terug.
Slachtoffers van met name vermogensdelicten doen steeds minder vaak
aangifte bij de politie. Vaak blijft het bij een melding of de politie wordt
helemaal niet in kennis gesteld. Als reden voor het afzien van aangifte
noemt men meestal dat dit teveel moeite kost en dat het toch niets
oplevert. Soms ook zegt men dat het door de politie zelf werd afgeraden.
Dit betekent dat de dalende criminaliteitscijfers van de politie ten dele
zijn te verklaren door een afnemende aangiftebereidheid.
Gevoel van veiligheid iets gedaald
Ongeveer 23% van de Amersfoorters voelt zich wel eens onveilig in de
eigen buurt. Dat is ongeveer gelijk aan het aandeel van 2019. Wel is in
2021 het aandeel dat zich ‘vaak’ onveilig voelt, iets toegenomen.
Vooral jongeren, vrouwen en alleenstaanden, voelen zich vaker dan
gemiddeld onveilig in hun buurt. De subjectieve veiligheid hangt onder
andere samen met de sociale cohesie in de buurt en veel minder met
feitelijke onveiligheid.

Uitkomsten en trends naar wijk
Tweedeling blijft
De leefbaarheid in de wijk blijkt vooral samen te hangen met de sociaaleconomische status (ofwel SES) van de bewoners. Bij een lage SES is het
gemiddelde inkomen en opleidingsniveau laag, de afhankelijkheid van
een uitkering hoog en woont men vooral in een sociale huurwoning.
Bewoners met een lage SES bevinden zich vooral in Liendert,
Schuilenburg, Kruiskamp, De Koppel, Soesterkwartier en Randenbroek.
In dit onderzoek ook wel aangeduid als ‘aandachtswijken’.
Deze wijken worden vooral gekenmerkt door lagere rapportcijfers en
meer overlast. In de wijken met een hoge SES oordeelt men doorgaans
beter over de buurt, de samenhang en de ervaren overlast.
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Liendert, Schuilenburg, De Koppel en Kruiskamp: laagste cijfers
De ‘vroegnaoorlogse’ wijken Liendert, Schuilenburg, De Koppel en
Kruiskamp worden gekenmerkt door een hoog aandeel sociale
huurwoningen, veelal flats en bewoners met een lager inkomen. Het zijn
de wijken met de laagste rapportcijfers voor de buurt, hoewel nog altijd
ruim voldoende. Ze kennen de minste sociale samenhang en men voelt
zich vaker onveilig in zijn of haar buurt. Ook ervaart men er relatief veel
fysieke en sociale overlast in de vorm van woon-, drugs- en
jongerenoverlast. Vooral in Liendert en De Koppel is deze toegenomen.
De vier wijken zijn in trek bij starters, vanwege de relatief lage huren.
Met het opknappen van hun woning geven ze ook de buurt vaak een beter
aanzien. Het zijn ook wijken waar veel plannen bestaan voor sloop en
vervangende nieuwbouw, veelal hoogbouw. Dit roept gemengde
gevoelens op: enerzijds juicht men de nieuwbouw toe, omdat de
omgeving een facelift krijgt en de samenstelling van de bevolking
verandert. Anderzijds vindt men dat de nieuwbouw extra druk legt op de
wijk en dat deze ten koste zal gaan van het groen en de leefbaarheid.
Vooral in Liendert en Kruiskamp is men daarom van mening dat de
gemeente weinig aandacht heeft voor buurtproblemen en maakt men
zich zorgen over de toekomst van de wijk. In Schuilenburg is men
optimistischer over de ontwikkelingen, met name dankzij de vernieuwing
van het winkelcentrum.
Soesterkwartier en Randenbroek: wijken met perspectief
Hoewel ook Soesterkwartier en Randenbroek gemiddeld een lage SES
kennen, krijgen ze – in vergelijking met de hiervoor genoemde wijken –
hogere rapportcijfers voor de buurt, kennen meer sociale samenhang en
men voelt zich er ook relatief veilig. Ook is men redelijk positief over de
verwachte ontwikkelingen van de buurt. Wel zijn met name bewoners
van het Soesterkwartier kritisch over de verkeersveiligheid,
verrommeling (hondenpoep en zwerfvuil) en het gebrek aan groen in hun
wijk. Voor beide wijken geldt dat er grote verschillen zijn per buurt. Zo
worden vooral de Rivierenwijk (Soesterkwartier), Willem-III en omgeving
Randenbroekerweg in Randenbroek gewaardeerd als woonbuurten.
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Stadskern en Nederberg: prettige woonsfeer, minder overlast en
verkeersproblemen
De Stadskern heeft als uitgaansgebied met het aangrenzende Nederberg
in het algemeen te maken met diverse vormen van sociale overlast al
was dat door de gedeeltelijke sluiting van de horeca veel minder dan in
eerdere jaren. Doorgaans is men in de Stadskern ook kritischer over de
parkeeroverlast en de verkeersveiligheid. Maar door het autoluw maken
van de binnenstad is het oordeel over de verkeersveiligheid sterk
verbeterd. De wijken worden gewaardeerd als woongebied, met name
vanwege de nabijheid van allerlei voorzieningen en de levendige sfeer.
Amersfoort-Zuid: groen en sfeervol
Amersfoort-Zuid en in het bijzonder Berg-Noord onderscheidt zich in
positieve zin van het stadsgemiddelde. Dit blijkt vooral uit hoge
rapportcijfers voor woning en buurt, men kent er veel sociale samenhang
en is meer dan gemiddeld gehecht aan zijn buurt. Op de lijst van
buurtproblemen staan parkeeroverlast/gebrek aan parkeerruimte en te
hard rijden hoog genoteerd. Men voelt zich doorgaans veilig in de buurt
en men ervaart, met name in Leusderkwartier en De Berg-Noord, weinig
sociale overlast.
Rustenburg, Schothorst en Zielhorst: prettige, doorsnee woonwijken
Deze wijken die dateren uit de jaren 70 en 80 kenmerken zich door een
hoog aandeel eengezinswoningen en oudere tweepersoons huishoudens of
alleenstaanden.
De waardering van het woonklimaat en de sociale samenhang ligt er rond
of iets boven het Amersfoortse gemiddelde. En ook in veel andere
opzichten kennen deze wijken weinig uitschieters in negatieve of
positieve zin.
Kattenbroek en Nieuwland aangenaam en veilig wonen
De wijken Kattenbroek en Nieuwland dateren van de jaren 90 en zijn
echte gezinswijken met relatief veel tieners. Ook voor deze wijken geldt
dat ze op veel punten gemiddeld scoren. Men is in het algemeen
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tevreden over de buurt en het onderhoud van de openbare ruimte. Men
voelt zich relatief veilig al ervaart men met name in de tienerrijke wijk
Nieuwland veel overlast van jongeren. Bewoners van Kattenbroek zijn
doorgaans zeer tevreden over de winkelvoorzieningen (Emiclaer), terwijl
men daar in Nieuwland vrij kritisch over is. Ook is men in Nieuwland
minder gehecht aan de buurt en is de sociale samenhang er minder.
In beide wijken zijn er relatief veel mensen die verwachten dat hun
buurt er in de komende jaren op achteruit zal gaan. Dat heeft vooral te
maken met het verouderen van woningen en voorzieningen.
Vathorst: tevreden bewoners
Vathorst is het nieuwste stadsdeel, waaronder vijf verschillende wijken
vallen: Vathorst De Velden, Centrum, De Bron, De Laak en het nog te
bouwen Vathorst-Bovenduist. Het zijn vooral gezinswijken, waar veel
kinderen en weinig 60-plussers wonen. De bewoners zijn in het algemeen
(zeer) tevreden over de woning, de buurt, de winkelvoorzieningen en het
aanzien van de openbare ruimte. Hoewel men zich vaak nog niet heeft
kunnen hechten aan de buurt, ligt de sociale samenhang op het
gemiddelde niveau van Amersfoort.
Hoogland en Hooglanderveen: veel sociale samenhang
De dorpen Hoogland en Hooglanderveen hebben er in het kader van de
groeistadtaak in de afgelopen decennia veel nieuwe woningen bij
gekregen. Toch hebben zij hun dorpskarakter weten te behouden en
kenmerken zij zich door veel sociale samenhang en een actieve
gemeenschap. Men is over het algemeen tevreden over de woning en de
buurt, is gehecht aan de buurt, voelt zich er relatief veilig en men
ervaart weinig sociale overlast.
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Slotbeschouwing
Aantrekkelijke stad
Amersfoort toont zich wederom een stad waar het in het algemeen
prettig wonen en verblijven is.
De stad wijkt vaak in positieve zin af van andere middelgrote steden. De
recent uitgebrachte Veiligheidsmonitor laat opnieuw zien dat
Amersfoorters zich in het algemeen veiliger voelen en minder fysieke
overlast ervaren. Ook kent de stad minder criminaliteit dan de meeste
andere grote steden. Vooral geweldsmisdrijven komen hier minder voor.
Wel vormt de dalende aangiftebereidheid een aandachtspunt, een trend
waarin Amersfoort overigens niet afwijkt van andere steden.
Aandachtswijken en lage SES
Het onderzoek laat vooral geografische verschillen zien binnen
Amersfoort.
In de wijken en buurten met een lage SES wonen niet alleen meer
mensen met lagere inkomens en een grotere afhankelijkheid van
uitkeringen, zij hebben ook vaker gezondheidsproblemen, kennen een
kleiner sociaal netwerk hebben en zijn daarmee in het algemeen ook
kwetsbaarder.
De problemen waarmee men in het dagelijks leven te kampen heeft,
vormen op zichzelf weer een bron van stress en een gevoel weinig grip te
hebben op het eigen leven. Deze gevoelens van onmacht kunnen ook
weer leiden tot een gevoel van onveiligheid.
In een tijd van verwarring en wantrouwen naar de (lokale) overheid, ligt
de uitdaging bij de gemeente om nog meer de verbinding te zoeken en
haar inwoners zodanig te faciliteren, dat zij meer controle krijgen over
hun eigen leven.
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Inleiding
Aanleiding
De monitor Leefbaarheid en Veiligheid maakt sinds 1997 elke twee jaar
deel uit van de Stadspeiling in Amersfoort. De uitkomsten vormen een
belangrijke bouwsteen voor de verantwoording van het lokale beleid op
het gebied van veiligheid, verkeer, stedelijk beheer en het sociaal
domein. Het levert informatie op om beter prioriteiten te kunnen stellen
in beleidskeuzes.
Team Veiligheid van de afdeling BSV en de afdeling Stedelijk Beheer
hebben O&S gevraagd dit onderzoek in 2021 opnieuw uit te voeren. Voor
een groot deel gaat het om een herhaling van de monitor Leefbaarheid
en Veiligheid uit eerdere jaren, om zo trends in de tijd te kunnen volgen.
Deze monitor laat vooral zien wat het effect is van de coronapandemie
op de beleving van het leefklimaat en de veiligheid in de wijk.
Dataverzameling en respons
De dataverzameling van de monitor Leefbaarheid en Veiligheid is
gehouden van medio september tot eind oktober 2021. Hiervoor is een
gestratificeerde steekproef getrokken uit de Basisregistratie Personen
(BRP) van 11.900 Amersfoorters van 18 tot en met 84 jaar, met
uitsluiting van de bevolking in instellingen en tehuizen. Deze
Amersfoorters werden uitgenodigd om digitaal of op papier de vragenlijst
in te vullen. Dit leverde een respons op van 39,2% (4675 ingevulde
vragenlijsten).
Weging van de resultaten
De respons vormt geen exacte afspiegeling van de populatie. Zo bleken
jongeren en alleenstaanden ondervertegenwoordigd te zijn in de
respons. Om te bereiken dat de uitkomsten een betere afspiegeling
vormen van de bevolking, zijn de onderzoeksuitkomsten gewogen naar
wijk, leeftijd en type huishouden.
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Betrouwbaarheid en significantie
Aangezien het onderzoek is gebaseerd op een steekproef, zijn kleine
gemeten verschillen niet altijd statistisch significant. ‘Significant’
betekent dat de kans dat een verschil tussen twee percentages of
gemiddelden op toeval berust kleiner is dan 5%. In dit rapport zijn vooral
de significante verschillen beschreven ten opzichte van 2019. In bijlage 1
is de vragenlijst opgenomen met de scores van 2019 en 2021 en is met
een asterisk (*) aangegeven als de verschillen significant zijn.
Aandachtswijken
Amersfoort kent een aantal wijken waar het oordeel over de
leefbaarheid en veiligheid duidelijk lager ligt en waar meer overlast
ervaren wordt dan gemiddeld in de stad. Dat lagere oordeel hangt samen
met een groter aandeel sociale huurwoningen, die vooral aantrekkelijk
zijn voor huishoudens met lage inkomens. In het beleid worden deze
wijken soms aangeduid met de term ‘aandachtswijken’ of ‘kwetsbare
wijken’.
Tot deze aandachtswijken rekenen we De Koppel, Kruiskamp, Liendert,
Schuilenburg, Randenbroek en Soesterkwartier. Kenmerkend voor deze
wijken is een gemiddeld lage ‘sociaal-economische status’ (ofwel SES)
van de bewoners, dat wil zeggen dat er relatief veel mensen wonen die
een laag inkomen of opleidingsniveau hebben en zijn aangewezen op een
uitkering. In dit onderzoek spreken we veelal over wijken met een lage
‘SES’.
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1. Trends in stad, wijk en buurt







Amersfoortse burgers zijn hun stad in de afgelopen 25 jaar steeds beter gaan waarderen. Het rapportcijfer steeg van een 6,7 naar een 7,9.
Ook de buurt en de woning is men in die periode beter gaan waarderen, al blijft het oordeel voor stad en buurt sinds 2019 ongeveer gelijk.
Een ruime meerderheid, zo’n 72 procent, voelt zich (zeer) gehecht aan de eigen buurt.
Er bestaan nog altijd grote verschillen tussen wijken in rapportcijfers voor de buurt en woning. Het rapportcijfer voor de buurt blijft het laagst in de
wijken uit de jaren vijftig en zestig die ook veel sociale huur en hoogbouw kennen. Amersfoort-Zuid en Hoogland worden het beste gewaardeerd.
Over de toekomst van de buurt is 18% positief en eenzelfde percentage negatief gestemd. Vooral in Schuilenburg en Soesterkwartier is men
optimistisch, terwijl het sentiment over de ontwikkelingen in Amersfoort-Noord iets negatiever is.
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1.1

Rapportcijfers voor Amersfoort, buurt en
woning

Amersfoort stijgt verder in populariteit
Amersfoorters beoordelen hun stad gemiddeld met een 7,9. Slechts 3%
geeft een onvoldoende. Het oordeel over de stad is in de afgelopen
decennia flink verbeterd en ligt sinds 2019 op dit niveau (zie figuur 1).
De hogere waardering komt vooral, doordat men vindt dat de stad meer
te bieden heeft en aantrekkelijker is geworden. Al zijn er ook
tegengeluiden. Het uitblijven van diverse evenementen en de
beperkingen aan het bezoek aan horeca, sport- en culturele
voorzieningen gedurende een groot deel van 2020 en 2021 lijkt geen
effect te hebben gehad op dit oordeel.
“Amersfoort is een mooie, groene stad, met een prachtige, historische
binnenstad. Er is voor alle leeftijden veel te beleven, al is dat in deze
coronatijd helaas nu even wat minder.”
“De gemeente zou zich minder moeten toeleggen op geldverslindende
projecten als de westelijke rondweg of het nieuwe stadhuis. Dat geld zou
veel beter geïnvesteerd kunnen worden in de problemen achter de voordeur.
Via mijn vrouw die in de zorg werkt hoor ik veel schrijnende verhalen over
mensen met financiële of psychische problemen.”
“Amersfoort is een fijne stad om in te wonen. Heel jammer dat er voor veel
jongeren zo weinig woonruimte is. Dat moet echt prioriteit krijgen.”
“Ik vind het positief dat de gemeente Amersfoort interesse heeft voor wat
leeft en speelt onder de bewoners van deze stad. Met elkaar kunnen we
zorgen dat Amersfoort een prettige, mooie leefbare plaats is en blijft. Ik
woon nog niet zolang in Amersfoort maar vind het over het algemeen een
fijne plaats om te wonen en uit te gaan.” (inwoner Randenbroek)

Vooral bewoners van de binnenstad, De Koppel, Kruiskamp, Randenbroek
en Vermeerkwartier zijn positief over de stad met cijfers (ruim) boven
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Figuur 1: Rapportcijfers voor Amersfoort, buurt en woning
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de 8. Iets kritischer, maar nog altijd overwegend positief zijn de
bewoners van de dorpen Hoogland en Hooglanderveen met een
gemiddeld rapportcijfer van 7,5.
Ruime voldoende voor eigen buurt
In 2021 beoordelen Amersfoorters de eigen buurt en woonomgeving - net
als in 2017 en 2019 - met gemiddeld een 7,4. Ook hier is - als we over
een langere periode terugkijken - sprake van een verbetering in
waardering.
Het oordeel zegt zowel iets over het sociale klimaat en de sfeer in de
buurt, als over de fysieke kant, bijvoorbeeld de aanwezigheid van groen
in de woonomgeving.
Meeste waardering voor Amersfoort-Zuid
Vooral de ruimer opgezette wijken met veel groen en aantrekkelijke
woningen, zoals in Amersfoort-Zuid (en met name De Berg-Noord) en
Hoogland, scoren hoog met rapportcijfers van 7,8 of meer. Ook de
andere wijken in Noord krijgen rapportcijfers op of boven het
gemiddelde.
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De aandachtswijken1 krijgen een veel lager oordeel. Vooral de buurten in
Liendert, De Koppel, Kruiskamp en Schuilenburg worden relatief matig
beoordeeld. De bewoners hier geven hun buurt een rapportcijfer van
gemiddeld 6,6 (Liendert) of 6,7 (zie figuur 2).

Vergeleken met 2019 zijn de bewoners van Hoogland, Nederberg,
Nieuwland en Vathorst-De Bron hun buurt meer gaan waarderen.

Figuur 2: Rapportcijfer buurt/woonomgeving

Woning gemiddeld met 8 beoordeeld
Amersfoorters geven hun woning gemiddeld een 8: iets hoger dan in
2019. Ook als we over langere tijd terugkijken, is hier sprake van een
verbetering. Een beperkt deel (5%) beoordeelt zijn of haar woning met
een onvoldoende. Dit verschil is vooral terug te voeren op de
eigendomsverhouding. Woningen in de huursector krijgen doorgaans een
lager rapportcijfer dan koopwoningen. Voor sociale huurwoningen ligt
het rapportcijfer gemiddeld op 7,2. Voor particuliere huurwoningen op 7
en voor koopwoningen op gemiddeld 8,3. Van de huurders geeft 15% zijn
woning een onvoldoende, van de eigenaar-bewoners is dat slechts 1%.

De buurten in Randenbroek en De Koppel worden juist iets lager
beoordeeld sinds 2019.

Tussen wijken bestaan soms behoorlijke verschillen, die deels zijn terug
te voeren op het verschil in eigendomsverhouding. In de wijken met een
hoog percentage sociale huurwoningen worden woningen iets slechter
beoordeeld. Zo krijgen de woningen in Liendert (7,4) en Randenbroek
(7,5) gemiddeld de laagste cijfers al gaat het nog steeds om ruime
voldoendes. Woningen in de villawijk Berg-Noord worden het hoogst
beoordeeld (8,6). Ook de wijken met relatief veel nieuwbouw (Vathorst,
Nieuwland) of een hoog aandeel koopwoningen, zoals Hoogland,
Hooglanderveen en Rustenburg, krijgen cijfers die ruim boven de 8
liggen.
Vergeleken met 2019 worden de woningen in Soesterkwartier,
Kruiskamp, Schuilenburg en Schothorst-Zuid beter beoordeeld. In
Randenbroek gaf men juist een lager cijfer.

Bron: O&S Amersfoort

1

Zie Inleiding, pag. 7
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1.2

Gehechtheid aan de buurt

Een andere manier om de waardering voor de wijk te meten is door te
vragen hoe gehecht men is aan zijn buurt. Gemiddeld voelt 72% van de
Amersfoorters zich (zeer) gehecht aan de buurt waarin hij/zij woont.
Daartegenover voelt 21% zich (helemaal) niet gehecht. Dit cijfer is de
laatste jaren nauwelijks veranderd.
Wel zijn er duidelijke verschillen per wijk. Het meest gehecht aan de
buurt (89%) zijn inwoners van Hoogland, Leusderkwartier en De BergNoord. Ook voelt men zich bovengemiddeld gehecht aan de andere
buurten in Zuid en in Stadskern en Rustenburg.
Van alle Amersfoortse wijken is de binding met de buurt het minst in
Schuilenburg (51%) en Liendert (56%). In deze wijken vindt veel
doorstroming plaats. Dus men heeft minder tijd om zich te kunnen
hechten. Bovendien is het aandeel sociale huurwoningen hoog, wat ook
betekent dat men vaak niet bewust voor de wijk heeft gekozen, maar
daar terecht is gekomen, vanwege het beschikbare woningaanbod. Ook in
de nieuwere wijken, Nieuwland en Vathorst is men minder dan
gemiddeld gehecht aan zijn buurt.
Bewoners van Hoogland zijn zich sinds 2019 iets meer gaan hechten aan
hun buurt.

1.3

Ontwikkeling van de buurt

Merendeel verwacht geen verandering van de buurt
Circa 18% van de Amersfoorters verwacht dat hun buurt er in de komende
jaren op vooruit zal gaan, terwijl ook 18% verwacht dat het er minder op
zal worden. Optimisten en pessimisten houden elkaar dus in evenwicht.
De meeste Amersfoorters verwachten dus dat er weinig zal veranderen
(52%) of hebben er geen oordeel over.
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Figuur 3: Verwachte ontwikkeling van de buurt (% verwacht
vooruitgang - % achteruitgang)
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Schuilenburg en Soesterkwartier meest positief over ontwikkelingen
Inwoners van Schuilenburg en Soesterkwartier blijken het meest positief
te zijn over de ontwikkelingen in hun wijk. In Schuilenburg noemt men
vooral de nieuwbouw (Hogekwartier) en renovatie van woningen en het
vernieuwen van het winkelcentrum (Operaplein). Bewoners van het
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Soesterkwartier spreken vaak hun lof uit over de reconstructie van de
Noordewierweg, die als onveilig wordt beschouwd.
Verwacht dat buurt erop achteruit zal gaan:
“Ik zie dat er veel bewoners aan de Ring in Kattenbroek zich niet meer
houden aan het verplichte kleurenschema voor het verven van de
woningen, ook zie ik in deze wijk allerlei lelijke aanbouwtjes. Jammer,
Kattenbroek was de architectuurwijk van Amersfoort waar de gemeente zo
trots op was/is.”
“Mensen zijn minder en minder betrokken bij elkaar, veel met zichzelf
bezig. Ik denk dat dit de komende jaren alleen maar erger wordt.”
(inwoner Nieuwland)
“In de 5 jaar dat wij hier wonen is het sociale milieu erg verslechterd. Veel
geluidsoverlast van buren/ omwonenden. Het lijkt of niemand meer
rekening met elkaar houdt.” (inwoner Vathorst-Centrum)
“Je ziet nu al de buurt achteruit gaan. Fietsen en banken die gewoon voor
het huis geplaatst worden. Achtertuinen waar niets aan gedaan wordt.
Omdat mensen hier geen geld voor (over) hebben.” (inwoner SchothorstNoord)
“Toen ik hier 35 jaar geleden kwam wonen, zag de buurt er heel netjes uit.
Nu is het ieder voor zich. Men houdt zich niet aan regels, gooit afval van
zich af. Ze doen maar.” (inwoner Zielhorst)
“Er wordt veel hoogbouw bijgeplaatst. Dat leidt tot extra verkeer en veel
mensen op een klein oppervlak. Dat gaat op een gegeven moment toch
irritaties en problemen geven, ben ik bang.” (inwoner Liendert)
“De kinderen die in deze wijk geboren zijn, worden pubers en dan ontstaan
er al snel meerdere groepen hangjongeren. Brommers, alcohol, elkaar
uitdagen, vernielingen. Ik verwacht dat dat nog flink zal gaan toenemen
helaas.” (inwoner Vathorst-De Bron)

Maar ook de nieuwbouw en de instroom van jonge, koopkrachtige
huishoudens wordt vaker als voor- dan als nadeel gezien, hoewel
sommigen juist vrezen dat dit ten koste zal gaan van het volkse karakter
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en dat huishoudens met lage inkomens er op den duur verdreven zullen
worden.
Ook in Amersfoort-Zuid blijken veel bewoners optimistisch over de
toekomst, onder meer vanwege het aantrekken van jonge gezinnen en
de vele plannen en initiatieven voor verbetering van de buurt.
In de Stadskern is men positief over de toekomst. Dat heeft hier vooral te
maken met het autoluw maken van de binnenstad al wordt die maatregel
niet door een ieder toegejuicht. Tegelijkertijd vreest men dat de trend
om steeds meer online te kopen tot leegstand en verpaupering van de
binnenstad kan leiden.
In Amersfoort-Noord verwacht men vaker achteruitgang.
Veel wijken in Noord lijken in de ogen van bewoners iets minder
perspectief te bieden. Vooral bewoners van Kattenbroek, Nieuwland en
delen van Vathorst verwachten eerder dat hun buurt erop achteruit zal
gaan dan dat het beter zal worden. Men wijst daarbij onder meer op
verrommeling van de buurt, normvervaging en de toenemende overlast,
wat ook weer samenhangt met het groeiende aandeel tieners. Ook ziet
men dat het nieuwe van de wijk er een beetje afgaat. Zo spreekt men
zich uit over het verouderen van de voorzieningen (winkels, groen,
speelplekken).
Wisselend beeld in Liendert, Kruiskamp en De Koppel
Waar bewoners van Liendert en Kruiskamp in eerdere jaren vaker positief
dan negatief gestemd waren over hun buurt, lijkt dit beeld te kantelen.
De laatste jaren is vooral Liendert negatief in het nieuws gekomen door
de (plannen voor) hoogbouw en verdichting, waardoor extra druk op
parkeerplaatsen en andere voorzieningen komt. Daarnaast wijst men in
deze wijk, maar ook in Kruiskamp en De Koppel, op de veranderende
samenstelling van de bevolking, die tot meer overlast en minder sociale
samenhang zou leiden.
Anderzijds zijn bewoners ook positief over de veranderingen in deze
wijken en de aandacht die er voor de inrichting is vanuit de gemeente.
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Vooral nieuwbouw, renovatie en het verbeteren van groen worden vaak
genoemd.

Positieve geluiden zijn er ook in de wijken waar men vaker verwacht dat
de buurt erop achteruit zal gaan. Dat laten de onderstaande voorbeelden
zien.

Verwacht dat de buurt erop vooruit zal gaan:
“Het oude winkelcentrum is weg en hier komen nieuwe winkels en woningen
voor terug, waardoor het hopelijk minder uitgestorven is en daardoor minder
aantrekkelijk voor hangjeugd en drugsdeals” (inwoner Schuilenburg)

Verwacht dat de buurt erop vooruit zal gaan:
“Huurwoningen in de buurt worden opgeknapt en geverfd. Door zulke
investeringen zal de buurt erop vooruitgaan.” (inwoner Kruiskamp)

“De buurt is populair en trekt relatief vermogende bewoners aan. Dat leidt
meestal tot minder problemen, al kunnen rijke mensen net zo goed hun hond
overal laten poepen en te hard rijden.” (inwoner Soesterkwartier)

“De gemeente is druk bezig met het verbeteren van de leefbaarheid van
Liendert door het slopen en vervangen van oude flats waar nu veel overlast
en criminaliteit is.” (inwoner Liendert)

“Autoluw maken en meer groen in voortuinen (stoeptuintjes) heeft de
binnenstad aantrekkelijker gemaakt voor bewoners.” (inwoner Stadskern)

“In de buurt is een Whatsapp-groep opgericht waar veel in gedeeld wordt
over activiteiten. Daarnaast begint de natuurspeeltuin meer vorm te
krijgen.” (inwoner Schothorst-Noord)

“Er is veel gaande in de buurt, zoals opknappen van sociale huurwoningen,
woningen energiezuinig maken. Nieuwe bestratingen en rotonde (…)”
(inwoner Vermeerkwartier)
“Ik vind de nieuwe initiatieven om meer groen en bomen aan te brengen in
de gemeente top! Elisabeth Groen is erg mooi geworden” (inwoner
Randenbroek)
“Ik woon in een buurt waar kantoren omgebouwd worden naar
startersstudio's. Hopelijk wordt het een leuke, gezellige buurt met minder
leegstaande kantoorpanden.” (inwoner Nederberg)
“Door verkoop van huurhuizen komt er een betere mix van jong en oud en
worden huizen opgeknapt.”(inwoner Leusderkwartier)
“Nieuwe bewoners investeren in hun huis. Dat komt de straat ten goede.
Goede sociale buurt met regelmatig straatfeest.” (inwoner De Berg-Zuid)

Monitor leefbaarheid en veiligheid 202121

“Ik denk dat de nieuwbouwprojecten (Jericho, Rova) en vergroening ervoor
zullen zorgen dat het een fijnere plek wordt om te wonen.” (inwoner De
Koppel)
“Omdat de wijk dan afgebouwd is, de gemeente hopelijk gezorgd heeft voor
speeltuinen en fietspaden en de buurtbewoners zich thuis voelen in de
nieuwe wijk en betrokken zijn.” (inwoner De Vathorst-De Laak)
“Er zijn veel jonge gezinnen bijgekomen weer. Dat vind ik erg prettig
wonen. Het is gezellig en voelt ook veilig.” (inwoner Nieuwland)
“De gemeente neemt het klimaatprobleem serieus met allerlei maatregelen
om te verduurzamen en het afval beter te scheiden, al vraag ik me wel af of
de energietransitie wel haalbaar is als we voor elektra nog zo afhankelijk
zijn van biomassa en kolengestookte centrales.” (inwoner Kattenbroek)
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2. Sociale samenhang





De sociale samenhang is niet in alle wijken even sterk. De buurten in Amersfoort-Zuid, Hoogland en Hooglanderveen kennen een relatief sterke sociale
samenhang. In De Koppel, Liendert en Schuilenburg is die juist zwakker.
Bijna 80 procent van de Amersfoorters voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun wijk. En bijna 60 procent zegt ook wel eens actief
te zijn met het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt. Het gaat daarbij vooral om het helpen van buren en het opruimen van zwerfafval.
Ongeveer 55% van de Amersfoortse bevolking heeft wel eens van het buurtbudget gehoord. Dit aandeel ligt lager dan voorgaande jaren. Het lijkt of er
steeds minder mensen mee bekend zijn. Bewoners van prioriteitswijken en Vathorst weten het minst vaak van het bestaan van een buurtbudget.

Monitor leefbaarheid en veiligheid 2021

14

0

2.1

Sociale samenhang in de buurt

Sociale samenhang onveranderd
De sociale samenhang in een wijk hebben we gemeten aan de hand van
een aantal stellingen, waarvan we de antwoorden hebben vertaald in een
score op een schaal van 0 (= geen enkele samenhang) tot 10 (maximale
samenhang). Voor 2021 lag de score voor sociale samenhang op 6,3. De
sociale samenhang (hier ook aangeduid als sociale cohesie of sociale
kwaliteit) ligt daarmee op hetzelfde niveau als eerdere jaren.
Effect van corona op sociale samenhang beperkt
Tijdens de coronapandemie kreeg men te maken met allerlei beperkende
maatregelen, zoals afstand houden tot elkaar, meer thuis werken en
minder mogelijkheden tot het bezoeken van winkels, horeca en andere
voorzieningen. Enerzijds leidde dat ertoe dat men vaker een
boodschapje deed voor een buur die vanwege de corona zelf niet de deur
uit kon. Anderzijds heeft het thuiswerken geleid tot meer gerichtheid op

de eigen woonomgeving, maar werd het contact niet hechter met de
buurt, vanwege de wens en het advies om afstand te houden en vanwege
het achterwege blijven van allerlei (buurt)activiteiten tijdens lockdowns.
Een mogelijk negatief effect van corona is dat de tegenstellingen tussen
buren en bevolkingsgroepen is versterkt. Op buurtniveau uitte zich dat
bijvoorbeeld in ergernissen of spanningen die niet altijd werden
uitgepraat. Ook ervoer men in deze periode dat mensen minder
verdraagzaam waren en sneller hun boosheid uitten. Toch lijkt het erop
dat de algehele sfeer in buurten er niet onder heeft geleden. De aard en
intensiteit van de contacten in de buurt is nauwelijks veranderd.
In hoeverre corona de eenzaamheid heeft bevorderd is uit dit onderzoek
niet af te leiden. Het aantal mensen dat meer contact zou willen hebben
met de buurt bleef gelijk. Landelijk onderzoek laat zien dat corona een
beperkt effect heeft op eenzaamheid. Vooral onder ouderen zou vaker
sprake zijn van emotionele eenzaamheid.2

Tabel 1: Stellingen over sociale samenhang
(% mee eens)
De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks
De mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om
Ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is
Ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen
Het is vervelend om in deze buurt te wonen
Ik heb veel contact met andere buurtbewoners
Ik zou meer contact willen hebben met buurtbewoners
De mensen hier zijn erg betrokken bij de buurt
Kengetal ‘sociale samenhang’

2015
20%
69%
39%
70%
4%
42%
22%
35%
6,4

2017
20%
68%
38%
69%
3%
*39%
22%
34%
6,3

2019
*23%
70%
38%
69%
3%
40%
22%
36%
6,3

2021
23%
71%
38%
68%
3%
41%
23%
36%
6,3

Toelichting: De percentages tonen het aandeel mensen dat het (helemaal) eens is met de stelling op het totaal van de antwoorden inclusief geen mening/weet niet.
Het kengetal ‘sociale samenhang’ is berekend op basis van de eerste vier stellingen in de tabel.
Dit kengetal is een score (geen rapportcijfer!) die varieert van 0 (=geen samenhang) tot 10 (=veel samenhang).
* het verschil met het voorgaande jaar is statistisch significant.
Bron: O&S Amersfoort
2

SCP, Een jaar met corona, 2021.
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Figuur 4: Schaalscore sociale kwaliteit

Achtergronden van sociale samenhang
De sociale cohesie blijkt onder meer samen te hangen met het soort
woningen in de wijk. Waar huurappartementen domineren is de sociale
samenhang minder sterk. In wijken met veel (huur)flats is doorstroming
groter, waardoor bewoners ook minder gelegenheid hebben om elkaar
beter te leren kennen en de tijd te krijgen om zich thuis te voelen. Het
kan ook zijn dat de sociale samenhang zwakker is juist omdat men dicht
op elkaar woont. Waar men meer elkaars aanwezigheid ervaart, is de
behoefte aan privacy wellicht groter. Ook een grote verscheidenheid aan
culturele en etnische achtergronden (andere taal of gewoontes) maken
een hecht contact minder vanzelfsprekend. Overigens moeten we een
lagere score voor sociale samenhang niet enkel als negatief beoordelen.
Meer sociale samenhang betekent ook meer sociale controle, en niet
iedereen is daarvan gecharmeerd.
Verschillen in sociale samenhang tussen wijken
De sociale samenhang is niet in alle wijken even sterk (zie figuur 4). De
sociale samenhang is het sterkst in Amersfoort-Zuid en in de dorpen
Hoogland en Hooglanderveen. De wijken Schuilenburg, Liendert en De
Koppel scoren het laagst op sociale cohesie. Ook in Kruiskamp,
Nieuwland en Vathorst-Centrum is deze relatief laag.
In vijf wijken is de samenhang overigens verbeterd sinds 2019. Dit geldt
voor Soesterkwartier, Kruiskamp, Nederberg, Vermeerkwartier en
Hoogland. Een kleine verslechtering vond plaats in Schuilenburg en
Vathorst-Centrum.

Toelichting: het kengetal ‘sociale samenhang’ is een score berekend op basis van vier
stellingen (zie tabel 1). De score varieert van 0 (=geen samenhang) tot 10 (=veel
samenhang).
Bron: O&S Amersfoort
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“Door nieuwbouw en renovatie zie je instroom van jonge gezinnen. Men is
bezig met het opknappen van hun huis, er is een leuke buurtapp, wijkagenten
tonen zich betrokken, etc.” (inwoner Kruiskamp)
“Buren leven met elkaar mee. Doen veel dingen samen. Ook de nieuwe
bewoners passen zich snel aan.” (inwoner Hoogland)
“Na corona merk je dat er meer behoefte is om dingen samen te organiseren,
zoals de Dorpsdag.” (inwoner Hooglanderveen)
“Mensen zijn druk. Hebben meer problemen door de Corona en de
maatregelen. Hebben een korter lontje en tonen minder begrip voor elkaar.”
(door meerdere respondenten genoemd)
“De bewoners zijn vriendelijk in de omgang en betrokken. Er wordt een
buurtetentje georganiseerd en ik denk dat het contact na corona alleen nog
maar beter zal worden.” (inwoner Vathorst-De Laak)
“Corona heeft veel mensen tegengehouden, maar heeft vast nieuwe inzichten
gegeven in de eigen woonsituatie en leefomgeving. Het enige wat mensen
konden doen was wandelen. Persoonlijk heb ik hierdoor meer oog en
waardering gekregen voor mijn leefomgeving.” (inwoner Vermeerkwartier)
“Er is hier een Whatsappgroep gemaakt voor de buurt. Daarmee helpen
bewoners elkaar meer en zijn mensen minder op zichzelf aangewezen.”
(inwoner Randenbroek)
“Ondanks Corona hebben buurtbewoners nog steeds goed contact met elkaar
en ontmoeten elkaar waar kan. Voor buren met corona staat vaak wel iemand
klaar om een handje te helpen.” (inwoner De Koppel)
“De buurt is sociaal en heeft aandacht voor elkaar zonder zichzelf op te
dringen.” (inwoner Nieuwland)

2.2

Medeverantwoordelijkheid en participatie

Meeste inwoners voelen zich medeverantwoordelijk voor de
leefbaarheid …
Bijna vier op de vijf Amersfoorters (79%) voelt zich
medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Dit is iets meer
dan in 2019. Inwoners van Amersfoort-Zuid, Kattenbroek en Hoogland
voelen zich het meest verantwoordelijk (rond 85%). In Liendert,
Schuilenburg, De Koppel en Kruiskamp is dit het minst: rond de 75% of
lager.
… en meer mensen actief voor leefbaarheid buurt
In het onderzoek is gevraagd of men actief is om de leefbaarheid in de
buurt te verbeteren. Meer dan de helft van de Amersfoorters - 58% - zegt
daar zelf op een of andere manier een bijdrage aan te leveren. Dat is
meer dan in 2019 toen nog 54% hier positief op antwoordde. Het gaat dan
vooral om het helpen van buren en omwonenden, en om het opruimen
van zwerfafval (figuur 5). Ten opzichte van 2019 is vooral het aandeel
inwoners dat buren heeft geholpen of dat uit vrije wil afval op straat
verwijderd toegenomen.
Een kleiner deel is wel eens actief met het helpen organiseren van een
bewonersactiviteit, of heeft meegedacht of meegeholpen met andere
bewoners of met de gemeente over de inrichting van de buurt of straat.
Actieve betrokkenheid bij de leefbaarheid manifesteert zich op veel
terreinen, zo blijkt uit de opsomming die bewoners zelf geven. Het gaat
dan bijvoorbeeld om ‘het goede voorbeeld geven’, het lidmaatschap van
de Whatsappgroep in mijn buurt, het melding maken van een kapotte
straatlantaarn of het schoonhouden van de stoep.

“Mensen in mijn buurt zijn betrokken, groeten elkaar en ruimen uit zichzelf
blikjes en flesjes op die rondslingeren.” (inwoner Zielhorst)
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Hooglanderveen en in wijken met veel hoger opgeleide senioren, zoals in
het Bergkwartier.

Figuur 5: Bent u actief om de leefbaarheid van uw buurt te
verbeteren?

Profiel van de participerende burger: van middelbare leeftijd en goed
opgeleid
Het gemeentelijke beleid is er meer en meer op gericht bewoners te
betrekken bij plannen voor de buurt en te stimuleren zelf actief te zijn
voor de leefbaarheid. Die aanpak past bij een terugtredende overheid
die minder stuurt en meer faciliteert en ruimte geeft aan
bewonersinitiatieven.

ik ben daar niet actief mee bezig
ik heb buren /omwonenden geholpen
ik heb zwerfvuil verwijderd
ik heb geholpen met het organiseren van een
bewonersactiviteit
ik heb meegedacht met bewoners/gemeente
over de inrichting van de buurt of straat
ik beheer een (stukje) openbaar groen
iets anders, namelijk
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Bron: O&S Amersfoort

Aantal vrijwilligers loopt terug
Het aandeel mensen dat in het afgelopen jaar actief was als vrijwilliger
daalde van 38% in 2019 naar 33% in 2021. Deze afname lijkt vooral een
gevolg te zijn van de coronapandemie, waarin veel activiteiten
noodgedwongen moesten worden stopgezet. Vormen van participatie
waarbij mensen fysiek samenkomen, zoals buurtbarbecues of
vrijwilligerswerk, zijn tijdens een lockdown bijvoorbeeld niet mogelijk.

Als




we zo’n participerende burger typeren als iemand die:
veel contacten heeft in de buurt
zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt
actief is om de leefbaarheid en of veiligheid in de buurt te
verbeteren
 actief is als vrijwilliger
dan is deze vooral vertegenwoordigd onder hoger opgeleiden en mensen
van middelbare leeftijd. Jongeren, 75-plussers, laag opgeleiden en
alleenstaanden zijn het minder vaak.
Geografisch gezien vinden we de meeste ‘actieve en betrokken burgers’
in Amersfoort-Zuid en in de dorpen Hoogland en Hooglanderveen. Dit
hangt deels samen met de samenstelling van de bevolking en wat betreft
Hoogland en Hooglanderveen waarschijnlijk ook met het dorpse karakter,
waar de onderlinge betrokkenheid van oudsher sterker is dan in de stad.

Veertigers, jonge senioren (65-75 jaar) en mensen met een hogere
opleiding doen relatief veel vrijwilligerswerk. Ook in gezinnen met
kinderen is het percentage vrijwilligers iets hoger dan gemiddeld. Dit
komt waarschijnlijk, doordat veel vrijwilligerswerk gevraagd wordt op de
scholen en sportverenigingen van de kinderen.
Het aandeel vrijwilligers is relatief hoog in wijken met meer sociale
cohesie en een actief verenigingsleven, zoals in de dorpen Hoogland en
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Betrokkenheid zichtbaar in deelname Stadspeiling
Een andere manier om de betrokkenheid bij de maatschappij en het
lokale beleid te meten is door te kijken naar de respons op deze
Stadspeiling. Hoewel de redenen om niet deel te nemen heel divers zijn
en men door omstandigheden vaak niet in staat is om mee te doen, lijkt
er toch een duidelijk verband te zijn met de mate van betrokkenheid.
Gemiddeld heeft 39% de moeite genomen om de vragenlijst (digitaal of
op papier) in te vullen en op te sturen.
Maar er zijn grote verschillen naar leeftijd, opleidingsniveau en afkomst.
Zo is de respons het laagst onder jongeren en mensen met een
migratieachtergrond. Onder de 30 jaar was de respons 26% en onder
mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond slechts 14%. Voor
een deel hangt dit samen met het opleidingsniveau. Voor veel lager
opgeleiden is het invullen van een enquête een horde die moeilijk te
nemen is. Voor een deel is het niet meedoen een teken van desinteresse
voor wat er lokaal speelt en waar de gemeente aan werkt.
De verschillen in leeftijd, opleiding en afkomst zijn natuurlijk ook
geografisch te vertalen. De wijken met de laagste respons zijn Liendert
(32%), Schuilenburg en Kruiskamp (34%). En De Koppel, Soesterkwartier,
Randenbroek en Vathorst zitten daar maar net boven. Het betekent
mogelijk dat bewoners in deze wijken lastiger zijn te enthousiasmeren
voor lokale participatietrajecten.
De hoogste respons (vanaf 45%) is bereikt in Amersfoort-Zuid, Hoogland,
Zielhorst en Kattenbroek. In deze wijken lijkt men eerder open te staan
voor samenwerking met gemeentelijke instanties.

2.3

Bekendheid buurtbudget

De gemeente stelt jaarlijks voor elke wijk geld beschikbaar om het
leefklimaat te verbeteren. Bewoners die een goed idee hebben, kunnen
een aanvraag indienen en geld krijgen uit dit zogenaamde buurtbudget.
We hebben de Amersfoorters gevraagd of zij het buurtbudget kennen.
Ruim de helft (55%) kent het buurtbudget. Daarmee is de bekendheid
sinds 2015 – toen nog 64% afwist van het bestaan - geleidelijk aan steeds
verder gedaald.
De bekendheid met het buurtbudget lijkt vooral leeftijdgebonden. Onder
de 30 jaar kent men het nauwelijks (circa 20%), onder veertigers is 63%
ermee bekend en onder de 50+ is dat meer dan 70%.
De bekendheid van het buurtbudget verschilt sterk per wijk. In
Rustenburg, Hoogland en Zielhorst is twee derde bekend met het bestaan
ervan. Ook in Schothorst, Hooglanderveen en Amersfoort-Zuid kent ruim
60% het instrument. Vooral in Liendert en in Vathorst is het buurtbudget
nog een onbekend begrip: slechts 41% weet van het bestaan ervan. Ook
in Schuilenburg en Randenbroek is het buurtbudget niet zo bekend.
Bij de verdeelsleutel van budgetten wordt onderscheid gemaakt naar
zogenaamde beheer- en prioriteitswijken. Bij prioriteitswijken gaat het
om de wijken met een lage SES: Soesterkwartier, De Koppel, Kruiskamp,
Liendert, Schuilenburg en Randenbroek. In deze wijken ligt de
bekendheid van het buurtbudget gemiddeld iets lager (51%) dan in de
overige wijken (57%).
“Ik heb geantwoord dat ik wel eens van het buurtbudget heb gehoord. Maar ik
heb geen idee wat het precies is en wat je daar als burger mee kunt.”
(inwoner Randenbroek)
“Ik ben blij dat ik zelf invloed heb op de leefbaarheid door bijvoorbeeld het
regelen van plantenbakken m.b.v. een buurtbudget.” (inwoner Stadskern)
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3. Voorvallen en buurtproblemen





Parkeeroverlast en het gebrek aan parkeerruimte is voor Amersfoorters het belangrijkste aan te pakken probleem. Te hard rijden staat op twee, en
rommel op straat op drie.
In vergelijking met 2019 vragen Amersfoorters nu meer aandacht voor rommel op straat, te hard rijden, overlast door jongeren en geluidsoverlast door
verkeer. Woninginbraak noemt men juist minder als buurtprobleem.
Een kwart van de Amersfoorters vindt dat de gemeente (te) weinig aandacht heeft voor problemen in de buurt. Dit is een kleine toename ten opzichte van
2019. Vooral bewoners van Kruiskamp en Liendert zijn kritisch over de rol van de gemeente (en handhavers).
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3.1

Vervelende voorvallen en misdrijven in de
buurt

In het onderzoek is gevraagd welke vervelende voorvallen en misdrijven
in de eigen buurt voorkomen. Op een lijst van 23 items – hier ook
aangeduid als ‘buurtproblemen’ - konden bewoners aangeven of
specifieke voorvallen ‘vaak’, ‘soms’ of ‘(bijna) nooit’ voorkomen.
Te hard rijden en zwerfvuil komen het vaakst voor
Te hard rijden is het meest gesignaleerde probleem: Bijna 37% van de
Amersfoorters geeft aan dat hier in hun buurt vaak sprake van is.
Rommel op straat is een bijna even vaak genoemd probleem (35% ‘komt
vaak voor’) op de voet gevolgd door parkeeroverlast / gebrek aan
parkeerruimte (33%), hondenpoep (29%) en onoverzichtelijke
verkeerssituaties (24%).
Vaker zwerfvuil, minder woninginbraak
In vergelijking met 2019 zijn er een paar opvallende verschuivingen
zichtbaar. Verschuivingen die onmiskenbaar ook het gevolg zijn van de
corona(maatregelen), zoals we later zullen zien.
Rommel op straat wordt veel vaker genoemd en ook te hard rijden,
geluidsoverlast door verkeer, en vernielingen komen vaker voor in de
beleving van burgers. Ook ervaart men in 2021 meer overlast van
(groepen) jongeren, van zwervers en daklozen en worden mensen vaker
lastig gevallen op straat. Woninginbraak en diefstal uit auto’s komen
volgens inwoners juist minder vaak voor: een trend die bevestigd wordt
door politieregistraties (zie hoofdstuk 7).
Zoals de lijst laat zien, hebben veel buurtproblemen betrekking op het
verkeer in de wijk. In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op verkeer- en
parkeerproblemen. De problemen in de openbare ruimte, zoals zwerfvuil
komen vooral aan bod in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 is onder meer gewijd
aan diverse vormen van sociale overlast en misdrijven.
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Figuur 6: Voorvallen en misdrijven in de buurt (% ‘komt vaak voor’)
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* statistisch significant verschil tussen 2019 en 2021
Bron: O&S Amersfoort
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3.2

Belangrijkste buurtproblemen

Parkeeroverlast en te hard rijden belangrijkste buurtproblemen
Het feit dat iets vaak voorkomt, hoeft nog niet te betekenen dat men er
veel overlast van ervaart. In het onderzoek is ook gevraagd wat de
belangrijkste problemen in de woonbuurt zijn die met voorrang moeten
worden aangepakt. Bij deze vraagstelling ziet de top-tien er net iets
anders uit dan het % ‘komt vaak voor’ (tabel 2).
Meer aandacht gewenst voor parkeerproblemen
Als gevraagd wordt naar het probleem dat met voorrang moet worden
aangepakt, dan wordt de parkeeroverlast en/of het gebrek aan
parkeerruimte het meest genoemd (15,6%). Daarna volgen ‘te hard
rijden’ (12,6%) en rommel op straat (zwerfvuil, 11,9%).
Verder vraagt men in de top tien aandacht voor overlastsituaties: voor
onoverzichtelijke verkeerssituaties (door 6,7% als belangrijkste
buurtprobleem genoemd), overlast van jongeren (5%), geluidoverlast
door verkeer (4,5%), drugsoverlast (3,8%) en overlast door
buren/omwonenden (2,8%).
In de top tien van belangrijkste buurtproblemen zien we in vergelijking
met 2019 weinig verandering. Ook doordat woninginbraak fors gedaald is
(van plek 5 naar 8), zijn andere problemen relatief belangrijker
geworden.
Wel werden in het coronajaar sommige problemen veel vaker genoemd
als belangrijkste buurtprobleem. Dat geldt voor te hard rijden, voor
overlast van (groepen) jongeren, maar vooral voor rommel op straat. Het
aandeel Amersfoorters dat dit als belangrijkste buurtprobleem ziet is
gestegen van circa 9 naar 12%.
Verder vragen burgers in 2021 meer aandacht voor fietsdiefstal en
overlast door zwervers. Een overzicht van alle buurtproblemen, voor
Amersfoort totaal en per wijk, is opgenomen in bijlage 2 en 3. Een
verdere uitwerking is gegeven in de hoofdstukken 5, 6 en 7.
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Tabel 2: Belangrijkste buurtproblemen (top 10)
buurtprobleem 2021 (positie: 2019)

% belangrijkste
buurtprobleem

1

parkeeroverlast/ gebrek aan parkeerruimte (1)

15,0%

15,6%

33,1%

33,3%

2

te hard rijden (2)

11,3%

12,6%

33,1%

36,7%

3

zwerfvuil (3)

8,8%

11,9%

30,2%

35,3%

4

hondenpoep (4)

7,4%

8,0%

27,6%

28,7%

5

onoverzichtelijke verkeersituatie (6)

5,9%

6,7%

23,1%

23,6%

6

overlast van (groepen) jongeren (7)

3,8%

5,0%

8,9%

11,6%

7

geluidoverlast door verkeer (8)

3,7%

4,5%

14,8%

17,8%

8

inbraak in woningen (5)

6,7%

3,8%

12,3%

7,6%

9

drugsgebruik en handel in drugs (9)

3,2%

3,6%

9,1%

9,5%

10

overlast buren/omwonenden (10)

2,5%

2,8%

6,6%

7,2%

2019

2021

% 'komt vaak voor'
2019

2021

statistisch significante toename sinds 2019
statistisch significante afname sinds 2019
bron: O&S Amersfoort

Weinig overlast in Hoogland, Rustenburg en Zielhorst
Niet alle Amersfoorters zien problemen in hun buurt. Zo’n 12% van de
bewoners zegt geen problemen in de buurt te ervaren en 4% noemt een
ander probleem dan in de lijst is opgenomen.
Vooral bewoners in Hoogland, Rustenburg, Zielhorst en De Berg-Noord
tonen zich tevreden. Rond 20% van de inwoners van deze wijken zegt
geen buurtproblemen te ervaren.
In Soesterkwartier, Kruiskamp en delen van Vathorst is dat slechts 5%.
De mate waarin men overlast ervaart heeft ook een relatie met de
leeftijd. Ouderen, en met name de 75-plussers (ook wel aangeduid als de
stille generatie) zien weinig buurtproblemen. Wijken waar relatief veel
ouderen wonen (zoals Rustenburg), lijken daardoor ook minder
problemen te kennen.
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3.3

Aandacht gemeente voor buurtproblemen

Kwart bewoners vindt dat de gemeente weinig aandacht heeft voor
buurtproblemen
Ruim een kwart van de Amersfoorters (26%) vindt dat de gemeente te
weinig aandacht heeft voor de problemen in hun buurt. Dat is een
toename ten opzichte van 2019, toen zo’n 23% deze mening was
toegedaan. Het aandeel mensen dat vindt dat de gemeente (meer dan)
voldoende aandacht heeft voor buurtproblemen daalde tegelijkertijd:
van 29% naar 26%. Overigens heeft bijna de helft van de Amersfoorters
hierover geen mening, of zeggen ze dat niet te kunnen beoordelen.

Gemeente heeft weinig aandacht voor buurtproblemen:
“Jammer dat ze woningen in de buurt Jericho willen slopen. Er zijn nu al
geen betaalbare andere woningen beschikbaar (…).” (inwoner De Koppel)
“Hooglanderveen wordt door Amersfoort al jaren als ondergeschoven kindje
behandeld. In Vathorst wordt bijvoorbeeld bij basisschool de Marke een duur
fitness toestel geplaatst, terwijl op De Maalderij het speeltoestel jaren
geleden verwijderd is en daar nog steeds niets anders voor in de plaats
gekomen is, met als argument dat daar geen geld voor zou zijn...”
(inwoner Hooglanderveen)

Vooral Liendert en Kruiskamp kritisch over rol gemeente
Van de bewoners van Liendert en Kruiskamp is een groter deel – rond 36%
- van mening dat de gemeente te weinig aandacht heeft voor problemen
in de buurt. Ook bewoners van Vathorst-Centrum Schuilenburg, De
Koppel en Hooglanderveen zijn relatief kritisch over de aandacht die de
gemeente voor hen heeft.

“Er ligt vaak zwerfvuil bij containers. Wijkagent zou meer aandacht moeten
hebben voor dealers/hangjongeren.” (inwoner Kruiskamp)

In het algemeen is een veel gehoorde klacht dat gemeente en handhavers
(BOA’s) niet, veel te laks of afwijzend reageren op verzoeken van
bewoners. Het gaat daarbij om uiteenlopende klachten als drugsoverlast,
foutparkeerders of rommel bij containers.

“De gemeente, als instituut is niet goed bereikbaar. Men luistert, maar er
wordt vervolgens niets mee gedaan. Voorbeeld: groenstrook voor ons huis was
zwaar beschadigd door de opslag van ondergrondse vuilcontainers. Na mijn
melding hoor ik niets meer” (inwoner Randenbroek)

In Liendert noemen de bewoners vooral de plannen voor torenflats die de
gemeente zou doordrijven, ondanks aanhoudende protesten van
omwonenden.

“Wij wonen hier 15 jaar en hebben nooit handhaving o.i.d. gezien. Er wordt
niets gedaan met meldingen op de gemeentesite.” (inw. Vathorst-Centrum)

“Als buurtbewoners hebben wij bezwaar ingediend bij de gemeente tegen de
twee woontorens aan de Zangvogelweg (…). Dit is door de Gemeente
Amersfoort TOTAAL VAN TAFEL GEVEEGD!” (inwoner Liendert)

Gemeente heeft veel/voldoende aandacht voor buurtproblemen:
“Gemeente doet echt zijn best. Plant veel groen in het park en onderhoudt
het goed. Ook wordt er iedere dag rommel opgeruimd.” (inw. Liendert)
“Goed dat de gemeente dit soort enquêtes houdt. Het geeft toch het gevoel
dat er naar inwoners geluisterd wordt. Nu maar hopen dat de informatie niet
in een bureaula verdwijnt.” (inwoner Vathorst-De Velden)
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4. Voorzieningen




Een grote meerderheid (88%) is (zeer) tevreden over de winkels voor dagelijkse boodschappen in hun buurt. In wijken zonder wijkwinkelcentrum en in
Nieuwland en Schuilenburg is de tevredenheid wat lager dan gemiddeld.
Over de speelmogelijkheden voor kinderen is de helft van de volwassen Amersfoorters tevreden. Een kleine minderheid (11%) vindt de
speelmogelijkheden tekort schieten. Sinds 2019 is men iets vaker tevreden.
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4.1

Tevredenheid winkels

Tevredenheid over winkels dagelijkse boodschappen blijft
onveranderd hoog
Net als in voorgaande jaren is een ruime meerderheid van de
Amersfoorters (88%) tevreden of zelfs zeer tevreden over de winkels voor
dagelijkse boodschappen in hun buurt. Slechts zes procent is hierover
ontevreden.
Tevredenheid winkelaanbod: Leusderkwartier, Berg-Zuid,
Kattenbroek, Zielhorst
Zoals verwacht is men in wijken met een ruim aanbod van winkels
(Leusderkwartier, De Berg-Zuid, Kattenbroek, Zielhorst, VathorstCentrum) het meest positief. In wijken die het zonder wijkwinkelcentrum
moeten stellen, zoals Berg-Noord en Rustenburg, is het oordeel veel
lager.
Toch is ook in sommige wijken waar wel een wijkwinkelcentrum
aanwezig is het oordeel over het winkelaanbod matig. Dit geldt vooral
voor Schuilenburg. Het winkelcentrum aan het Operaplein is sinds een
aantal jaren bezig met een ingrijpende renovatie. Daardoor zijn de
wijkbewoners voor een buurtsuper nog steeds aangewezen op het
Euterpeplein in Randenbroek.
Ook in Nieuwland (De Nieuwe Hof) is de mate van tevredenheid lager dan
gemiddeld. Dit heeft enerzijds te maken met een beperkt aanbod voor
een relatief grote wijk. Anderzijds met de overlast van onder andere
drugsdealers, waarop de gemeente niet zou handhaven.

“Neptunusplein (Kruiskamp) is een oud vervallen winkelcentrum, eenzijdig
aanbod, parkeerproblemen vanwege gebrek aan handhaving. Het krijgt
wat groen, maar heeft geen sfeer (…).”
“Het winkelcentrum is bij lange na onvoldoende in vergelijking met de
omliggende wijken. Door het ontbreken van een slager, groenteboer,
kantoor/boekhandel wijken veel mensen met de auto uit naar de
omliggende wijken.” (inwoner Nieuwland)
“Het WC-Vathorst is overdag heel gezellig en lekker druk. Echter is dit een
groot verschil met de avond. Dan mis je de gezellige drukte, mensen
ontmoeten en drankjes kunnen drinken tot ‘s avonds laat. We zouden er
wel een paar kroegjes in de buurt willen.”
“Het centrum heeft een prachtig, gevarieerd winkelcentrum, maar ik
maak me wel zorgen over de leegstand als mensen steeds vaker online
gaan shoppen”. (inwoner Stadskern)

Figuur 7: Tevredenheid over voorzieningen in de buurt
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Bron: O&S Amersfoort
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4.2

Speelmogelijkheden voor kinderen

Iets meer dan de helft van de Amersfoorters (51%) is tevreden tot zeer
tevreden over de speelmogelijkheden voor kinderen. Een kleine
minderheid (11%) vindt de speelmogelijkheden tekort schieten. Zo’n 16%
heeft hier geen mening over. Als men kritiek heeft dan betreft het vaak
het ontbreken van geschikte speeltoestellen of het gebrek aan onderhoud
hieraan.
Het aandeel volwassenen dat tevreden is, is in vergelijking met 2019
toegenomen, toen 47% (zeer) tevreden was. Mogelijk dat de lockdown,
toen kinderen meer waren aangewezen op buitenspeelplekken in de
buurt, ertoe leidde dat men de speelplekken meer is gaan waarderen.
Over de speelmogelijkheden voor kinderen oordeelt men iets kritischer in
Stadskern. In Vathorst, Hoogland en Zielhorst is men het meest positief.
Hoewel daarnaar niet is gevraagd, noemt men vaak het gemis aan
voorzieningen voor de oudere jeugd, zoals hangplekken en speelveldjes.
Dit wordt vaak in een adem genoemd met jongeren die zich zichtbaar
vervelen en daarom voor overlast zouden zorgen.

“Het heeft jaren geduurd, voordat er in onze buurt een speeltuin kwam. De
tuinen op De Berg wel groot genoeg om in te spelen, vond men. Maar dit is
wel slecht voor de binding in de wijk. Nu eindelijk een natuurspeeltuin op
Limvioveld, maar daar zijn onze kinderen inmiddels te oud voor.”
“De speelplaats op de Dirk van Weelaan is al een hele tijd geleden
afgebroken nadat de situatie gevaarlijk werd door achterstallig onderhoud.
Nu is het een hangplek die veel overlast geeft voor de naastgelegen huizen.”
(inwoner Hooglanderveen)
“De speeltuinen in onze wijk worden weggehaald of verwaarloosd (…)”.
(inwoner Rustenburg)
“Buurtbewoners en ik zouden graag een tafeltennistafel hier in de buurt
willen. Zo zou er sneller contact ontstaan tussen buurtbewoners en gaan
mensen zich veiliger en fijner in de buurt voelen.” (inwoner Kruiskamp)
“De opgeknapte speeltuinen in de buurt geven meteen veel meer
levendigheid door ouders met jonge kinderen.” (inwoner Liendert)
“Het viel me op dat de bestaande speeltoestellen niet of nauwelijks gebruikt
worden. Hoewel het er prachtig uitziet (veel hout, neutraal), nodigt het niet
uit om te spelen. Wellicht is het mogelijk om ook schommels en/of een
wipwap te plaatsen en meer kleur te gebruiken, zodat het meer uitnodigt?
Aanvullend zou een bankje of picknicktafel inclusief prullenbak een aanwinst
zijn, zodat ouders toezicht kunnen houden (…).” (inwoner Schuilenburg)
“Voor kinderen tot ongeveer 12 jaar is er voldoende speelmogelijkheid. Voor
jeugd vanaf 14 jaar is er in Vathorst behoudens de skatebaan bij Ikea niets te
doen. Dit leidde in mijn vorige woonplaats tot enorme overlast van
rondhangende jongeren. De oplossing was daar toen het bouwen van een
soort onverwoestbaar gebouwtje voor de jeugd, een trapveldje, ingewikkelde
klimrekken (…). (inwoner Vathorst-Centrum)
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5. Verkeer en parkeren






Verkeer en parkeren vormen belangrijke aandachtspunten voor bewoners. Op de lijst van buurtproblemen staan parkeeroverlast en gebrek aan
parkeerruimte op de eerste plaats en te hard rijden op plaats twee. Ook onoverzichtelijke verkeerssituaties, geluidsoverlast door verkeer en agressief
rijgedrag staan hoog op die lijst.
Hoewel parkeeroverlast en gebrek aan parkeerruimte voor 16% van de Amersfoorters het belangrijkste buurtprobleem is, is nog altijd een krappe
meerderheid (54%) tevreden over de parkeergelegenheid in hun buurt.
Amersfoorters geven de verkeersveiligheid in hun buurt het rapportcijfer 6,4, net als in 2019. Ruim een op de drie vindt dat er vaak te hard gereden
wordt in zijn buurt. Vooral in Het Soesterkwartier, in De Koppel en in Kruiskamp speelt dit probleem.

Monitor leefbaarheid en veiligheid 2021
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5.1

Parkeergelegenheid

Figuur 8: Schaalscore tevredenheid parkeren

Meerderheid tevreden over parkeergelegenheid, maar blijft
belangrijkste buurtprobleem
Een krappe meerderheid van de inwoners (54%) is tevreden of zelfs zeer
tevreden over de parkeergelegenheid in hun eigen buurt. Veel
huishoudens beschikken over een eigen parkeerplek of garage en hebben
daarom weinig reden tot klagen. Ongeveer een kwart is (zeer)
ontevreden. Daarmee is de mate van tevredenheid in de afgelopen zes
jaar licht gedaald. Hoewel dus nog altijd een kleine meerderheid
tevreden is over de parkeermogelijkheden in de eigen buurt, zien veel
bewoners het wel als een belangrijk buurtprobleem (zie hoofdstuk 3).
Maar liefst één op de drie Amersfoorters zegt dat gebrek aan
parkeerplaatsen of parkeeroverlast vaak voorkomt. Voor 16% van de
Amersfoorters vormt het zelfs het belangrijkste buurtprobleem. Voor een
relatief kleine groep Amersfoorters weegt deze overlast dus blijkbaar
zwaar.
Gebrek aan parkeerruimte en fout parkeren
De problemen die men ervaart gaan vooral over het gebrek aan
parkeerplekken voor het eigen huishouden of voor bezoekers. Net buiten
de vergunninghoudergebieden klaagt men over parkeerders die op zoek
zijn naar een gratis parkeerplek, waardoor daar een tekort ontstaat. In
veel wijken, maar vooral in Amersfoort-Noord klaagt men over het
toenemende aantal auto’s, waarop de wijk niet is berekend. Verder is er
veel onvrede over slordig of foutgeparkeerde auto’s, met name op
stoepen, waardoor er weinig ruimte is voor voetgangers of
onoverzichtelijke of zelfs gevaarlijke situaties ontstaan.
Als oplossing noemen sommige bewoners dat er wel wat groen zou mogen
worden opgeofferd, hoewel er juist in dezelfde wijken wordt geroepen
om meer groen.

Toelichting: de cijfers zijn omgerekend op basis van de mate van tevredenheid (1= zeer
ontevreden en 5=zeer tevreden) en zijn exclusief geen mening/weet niet.
Bron: O&S Amersfoort

In binnenstad en omliggende wijken minder tevredenheid parkeren
Net als in voorgaande jaren zijn bewoners van de Stadskern het minst
tevreden over de parkeermogelijkheden. Ook inwoners van omliggende
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wijken, zoals Nederberg, Vermeerkwartier, Soesterkwartier en met name
Kruiskamp zijn relatief minder tevreden (zie figuur 8). Het gebrek aan
parkeerruimte en parkeeroverlast wordt in deze wijken ook vaak als een
van de belangrijkste buurtprobleem beschouwd. Vaak bestaat er een
relatie met vergunningparkeren. Als in een gebied zonder vergunning
geparkeerd mag worden, dan vormt het aantal parkeerplekken een
probleem, omdat die dan vaak worden ingenomen door mensen van
elders die er goedkoop willen parkeren (het waterbedeffect). Maar als
wel sprake is van vergunningparkeren, dan is er weliswaar minder
parkeeroverlast, maar dan moet men voor een parkeerplek betalen,
terwijl er voor bezoekers geen plek is.
“Er zijn te weinig parkeerplaatsen voor vergunninghouders in de
binnenstad. Het parkeersysteem voor het parkeren van auto’s van
bezoekers is te lastig en ingewikkeld en niet bruikbaar. Wel veel minder
overlast van verkeer sinds invoeren autoluwe binnenstad.”
“Wij wonen aan de Cabralstraat. Veel bezoekers van de binnenstad
parkeren gratis in onze buurt, waardoor er voor eigen bewoners of visite
vaak geen parkeerplek meer is.” (inwoner Kruiskamp)
“Veel huishoudens hebben twee of meer auto’s, daar zijn onvoldoende
parkeerplaatsen voor. Hierdoor parkeren bewoners hun auto’s op trottoirs
etc. waardoor voetgangers en gemeentediensten weer problemen krijgen.”
(inwoner Nieuwland)
“In onze wijk is in het koopcontract opgenomen dat bewoners een
parkeerplaats op hun eigen terrein aan de achterzijde van de woning in
stand moeten houden. Maar veel bewoners gebruiken dit terrein voor
andere doelen, waardoor de parkeernorm (1,7 parkeerplaats per woning)
niet gehaald wordt. Er vindt geen handhaving plaats.”(inwoner Vathorst-De
Velden)
“Mijn dochter is vijf maanden geleden hier op de Korte Bergstraat komen
wonen en wacht nog steeds op een parkeervergunning, terwijl er in de
straat steeds vrije plaatsen zijn.” (inwoner De Berg-Noord)
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Ergernis parkeeroverlast Amersfoort-Noord
Niet alleen in en rond de binnenstad spelen parkeerproblemen. Ook in
Nieuwland is men relatief vaak ontevreden. En hoewel de bewoners in
veel wijken van Amersfoort-Noord redelijk tevreden zijn over de
parkeervoorzieningen vormt het tegelijkertijd in de meeste wijken hier
een veelgenoemd buurtprobleem. In Nieuwland, maar ook in Vathorst,
Hooglanderveen, Hoogland, Zielhorst en Schothorst-Noord vormt het het
belangrijkste buurtprobleem. Vooral in de jongste nieuwbouwwijken
wonen verhoudingsgewijs veel tweeverdieners met twee auto’s,
waardoor een gebrek aan parkeerruimte zich hier sneller voordoet.
“Een parkeerplek in de straat is soms moeilijk te vinden. Caravans en
andere karretjes staan vaak langer dan noodzakelijk.” (inwoner SchothorstNoord)

Anderzijds doen andere buurtproblemen zich hier minder vaak voor,
waardoor parkeerproblematiek sneller de aandacht opeist. Naast het
gebrek aan parkeerruimte, klaagt men ook vaak over parkeren op de
stoep.
Tevredenheid parkeren afgenomen in Kruiskamp en Leusderkwartier,
maar gestegen in Vathorst
Vergeleken met 2019 zijn de inwoners van Kruiskamp en het
Leusderkwartier iets kritischer over de parkeergelegenheid in de buurt.
Bewoners van Kruiskamp noemen vaak dat er in het ‘vergunningvrije
gebied’ veel bezoekers willen parkeren, waardoor men zelf geen
parkeerplek meer kan vinden. In het Leusderkwartier komen klachten
over gebrek aan parkeergelegenheid verspreid door de wijk voor, maar
vooral in de omgeving van de MBO aan de Leusderweg.
In Vathorst Centrum en De Bron zijn de bewoners juist iets positiever,
ook al blijft het gebrek aan parkeerruimte een belangrijk probleem.
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5.2

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid blijft aandachtspunt
Amersfoorters beoordelen de verkeersveiligheid in de eigen straat met
een voldoende: 6,4. Daarmee is de situatie in de beleving van bewoners
in de afgelopen jaren min of meer gelijk gebleven.
Het oordeel over de verkeersveiligheid varieert sterk van wijk tot wijk.
De minste klachten (rapportcijfer 7,2) zijn er in Rustenburg en De BergNoord. In het Soesterkwartier, Kruiskamp en De Koppel is men met
rapportcijfers van rond de 5,8 juist vrij kritisch.
Verkeersveiligheid verbeterd in Stadskern, maar afgenomen in
Schothorst-Noord en Leusderkwartier
Inwoners van Stadskern zijn in 2021 duidelijk positiever over de
verkeersveiligheid, wat vooral te danken is aan het weren van doorgaand
autoverkeer. Ook in Nederberg, De Berg-Noord, Rustenburg en
Hooglanderveen oordelen bewoners positiever over de
verkeersveiligheid.
In Schothorst-Noord, De Koppel, Leusderkwartier en Vathorst-De Velden
is de onvrede over de verkeersveiligheid juist iets toegenomen.
Te hard rijden belangrijk buurtprobleem
Een probleem dat nauw samenhangt met de verkeersveiligheid is het te
hard rijden. Volgens 37% van Amersfoorters wordt er vaak te hard
gereden in de buurt. Voor 13% vormt het zelfs het belangrijkste probleem
in de buurt. Hoewel het rapportcijfer voor de verkeersveiligheid in de
straat dus gelijk is gebleven, wordt het vaker als buurtprobleem
benoemd. Vooral in het Soester- en Leusderkwartier wordt het te hard
rijden vaak als een belangrijk probleem genoemd. Mensen benoemen
verder vooral specifieke straten waar men te hard rijdt. In het
Soesterkwartier wordt vooral de Noordewierweg genoemd, in
Randenbroek de Heiligenbergerweg en in het Leusderkwartier is de
Leusderweg vaak de boosdoener.
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“Er wordt in het Soesterkwartier echt te hard gereden, ook in de kleine
straatjes. Ik laat mijn kinderen hier niet graag alleen fietsen, zeker niet over
de Soesterweg, en al helemaal niet over de Noordewierweg.”
“In onze wijk geldt vaak een maximum snelheid van 30 km per uur. Dat
wordt niet goed aangegeven. Velen rijden harder dan 50km.” (inwoner De
Koppel)
“De Van Randwijklaan is een 30-km zone. Sinds de gemeente de
verkeerslichten en het zebrapad heeft verwijderd wordt er veel te hard
gereden en treden er gevaarlijke situaties op voor de kinderen die
oversteken naar school.” (inwoner Kruiskamp)
“Wij wonen tegenover een peuterspeelzaal, hier mag maar 30 worden
gereden. Vaak rijden auto's en vrachtwagens meer dan 50 km/uur. Dit is
gevaarlijk en er wordt niet gehandhaafd.” (inwoner Leusderkwartier)
“Het autoluwe beleid heeft de binnenstad een stuk veiliger gemaakt, maar
er mag wel meer op gehandhaafd worden.” (inwoner Stadskern)
“De straten in De Laak zijn eigenlijk te nauw en de stoepen breed, waardoor
in de spits mensen agressief over de stoep rijden.” (inwoner Vathorst-De
Laak)
“De Hamseweg is aangepakt en ik hoop dat de Zevenhuizerstraat ook
opgeknapt wordt met een 30-km zone. Dat zou de buurt een stuk veiliger
maken” (inwoner Hoogland)

Agressief rijgedrag
Een probleem dat duidelijk samenhangt met te hard rijden is agressief
rijgedrag in het verkeer. Volgens 14% van de Amersfoorters komt dit vaak
voor in de buurt. Dit is een statistisch significante toename sinds 2019.
Door minder dan 1% van de Amersfoorters wordt het ook als het
belangrijkste buurtprobleem genoemd. Het is een probleem dat niet
gekoppeld is aan bepaalde wijken, maar dat breder voorkomt als
fenomeen dat ergernis oproept bij een deel van de bewoners.
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Figuur 9: Rapportcijfer verkeersveiligheid

Onoverzichtelijke verkeerssituaties
Naast het rijgedrag van burgers kan ook de inrichting van het wegennet
tot onveilige situaties leiden. Bijna een kwart van de Amersfoorters (24%)
is van mening dat onoverzichtelijke verkeerssituaties vaak voorkomen in
hun buurt. Dit is een lichte toename sinds 2015 (21%).
Onoverzichtelijke verkeerssituaties staan op plaats vijf van de
belangrijkste buurtproblemen. Vooral in Vathorst, Hooglanderveen en
Kattenbroek ervaart men dit als probleem. Verder noemt men veelvuldig
de rotonde bij het Eemplein als een onoverzichtelijke locatie. Maar ook
andere rotondes, kruispunten of specifieke verkeerssituaties, zoals
parkeren op de stoep, worden als onoverzichtelijk ervaren.
“Elke dag zijn er wel kleine verkeersongevallen op de rotonde in de buurt van
het Eemplein” (inwoner Soesterkwartier)
“De kruising bij de St Josephschool en De Lient is onoverzichtelijk en
gevaarlijk voor fietsers en voetgangers en voor fietsers is het Weteringpark in
het donker gevaarlijk, vanwege de paaltjes die daar geplaatst zijn (…).”
(inwoner Hooglanderveen)
“Ondanks recente ingrepen blijft het winkelcentrum Vathorst gevaarlijk door
de vele onoverzichtelijke verkeerssituaties, waar auto's, fietsers en
voetgangers elkaar tegenkomen.” (inwoner Vathorst-Centrum)
“Auto’s die op de stoep parkeren creëren gevaarlijke situaties voor spelende
kinderen.” (inwoner Nieuwland)
“Er wordt veel te hard gereden op de Blekersingel, waardoor vooral in de
bocht gevaarlijke situaties ontstaan bij oversteken.” (inwoner Randenbroek)

Bron: O&S Amersfoort
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“De Leusderweg is druk en niet overzichtelijk. Er gebeuren hier dagelijks
bijna ongelukken.” (inwoner De Berg-Zuid).
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Geluidsoverlast door verkeer

Een op de zeven Amersfoorters ervaart vaak geluidsoverlast door
verkeer
Van de Amersfoorters zegt 18% dat ze vaak overlast door verkeersgeluid
ervaren in hun buurt. Voor 4,5% is het zelfs het belangrijkste probleem
waarvoor men aandacht wil. Het staat op plaats zeven van belangrijke
buurtproblemen.
Overlast van hard rijden, optrekken en snelwegen
De overlast die men ervaart kan komen van personenauto’s,
vrachtauto’s, treinen, maar vooral ook van scooters en motoren. Met
name (te) hard rijden, optrekken en luidruchtige motorvoertuigen
vormen een bron van ergernis.
Geluidsoverlast door verkeer wordt vooral genoemd in wijken die vlak
langs de snelweg liggen (Hooglanderveen, Rustenburg), maar ook in
andere wijken met drukke verkeersaders en veel doorgaand verkeer,
zoals de Stadskern (met de Stadsring), Hoogland (Bunschoterstraat) en
De Berg-Noord (treinverkeer en Daam Fockemalaan).
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“De verkeersherrie van de Bunschoterstraat is echt vreselijk. Met het
raam open slapen kan niet. In de tuin kunnen we elkaar vaak niet
verstaan. Als we dit aankaarten bij de gemeente verwijzen ze naar de
provincie, die er ook niets aan doet.” (inwoner Hoogland)
“Veel last van het geluid van de snelwegen (A1 en A28). Met name de A1
sinds de verhoging bij treinviaduct Ikea. Ooit is een geluidscherm
toegezegd door OBV, maar daar is nooit iets van terecht gekomen.”
(inwoner Hooglanderveen)
“Het is echt absurd hoe hard men optrekt bij de stoplichten. Met name
motoren zorgen voor enorm veel lawaai wat mijn wooncomfort
wegneemt! Net als in Rotterdam, zou Amersfoort flitspalen tegen lawaai
kunnen plaatsen (…).” (inwoner Stadskern)
“Op de Operaweg en Ariaweg wordt vaak hard gereden en opgetrokken
door lawaaierige motoren en "stoere" auto's. Direct na de drempel bij de
bushalte wordt het gaspedaal ingetrapt terwijl dit vlak bij een
school/speeltuin is. Vaak zijn er ook harde remgeluiden (slippen) alsof
het bijna mis gaat.” (inwoner Schuilenburg)
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6. Beheer en onderhoud




De coronapandemie en de daaraan verbonden maatregelen hebben geleid tot meer zwerfvuil op straat en meer vernielingen. Daarnaast lijkt
hondenpoep vaker voor te komen. Deze problemen spelen het meest in het Soesterkwartier en de vroeg-naoorlogse wijken.
Men is in het algemeen tevreden over het onderhoud van de wijk als het gaat om groen, speelplekken, waterpartijen, verhardingen en
straatverlichting. Ook over de hoeveelheid groen in de wijk is een meerderheid tevreden. Het meest kritisch is men over het verwijderen van
zwerfvuil.
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34

0

6.1

Netheid van de openbare ruimte

Kwaliteit van de openbare ruimte verslechterd
Het aanzien van de openbare ruimte drukken we uit in de schaalscore
‘fysieke kwaliteit’. Deze meten we in dit onderzoek af aan de mate
waarin bewoners overlast ervaren van hondenpoep, zwerfvuil,
vernielingen en graffiti. Leek het in 2019 in Amersfoort de goede kant op
te gaan, tijdens de laatste meting in het najaar van 2021 ervaren
bewoners weer meer vervuiling van het straatbeeld. Vooral rommel op
straat en vernielingen van straatmeubilair worden weer vaker
geconstateerd in de eigen buurt. Het aandeel inwoners dat vond dat
rommel op straat vaak voorkomt in de eigen buurt steeg van 30 naar ruim
35%. De mate waarin vernielingen in de openbare ruimte zich vaak
voordeden steeg van 8 naar bijna 11%. Maar ook hondenpoep lijkt vaker
voor te komen sinds 2019. Dit alles leidt tot een lagere schaalscore voor
de ‘fysieke kwaliteit’. Op een schaal van 0 (=veel vervuiling en
verloedering) tot 10 (geen verloedering) daalde de score voor Amersfoort
van een 6,4 naar een 6,2 (zie tabel 3).
Tabel 3: Fysieke kwaliteit van de buurt (% ‘komt vaak voor)
2017

2019

2021

rommel op straat

28,3%

30,2%

35,3%

hondenpoep

29,9%

27,6%

28,7%

bekladding van muren of gebouwen

6,3%

5,3%

5,6%

vernielingen (straatmeubilair, bushokjes e.d.)

8,4%

8,2%

10,6%

schaalscore 'fysieke kwaliteit'

6,3

6,4

6,2

statistisch significante toename (verslechtering)
statistisch significante afname (verbetering)
Bron: O&S Amersfoort

Corona leidt tot meer zwerfvuil en vernielingen
Tijdens de coronapandemie verbleven veel meer mensen
(noodgedwongen) thuis en waren jongeren, door de sluiting van scholen
en voorzieningen, ook vaker op straat te vinden. De openbare ruimte
werd intensiever gebruikt, onder meer door wandelaars en jongeren die
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meer op de straat waren aangewezen. Dit heeft er enerzijds toe geleid
dat er meer afval op straat terecht kwam, waarbij ook vaak mondkapjes.
Mogelijk dat de coronamaatregelen ook hebben geleid tot een toename
van verveling en frustratie onder jongeren, waardoor er meer vernield
werd. Tot slot leidde het thuiswerken ook tot meer ogen gericht op de
eigen buurt, waardoor men zich meer bewust werd van zwerfvuil en
vernielingen. Meer over de overlast van jongeren is beschreven in
hoofdstuk 7.
Rommel op straat vaker als probleem genoemd
Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, komen zwerfvuil en vernielingen niet
alleen vaker voor in de ogen van bewoners, ook blijkt men zich er vaker
aan te ergeren. Voor 12% van de Amersfoorters is de rommel op straat
zelfs het belangrijkste buurtprobleem. In 2019 gold dat nog voor ruim 9%.
Daarmee staat het op de derde plaats in de lijst van belangrijkste
buurtproblemen.
“De nieuwe gescheiden afvalcontainers leiden tot troep naast de containers,
door mensen zonder pas of omdat afval niet door de klep past. Men dumpt het
afval naast de containers. Gevaar voor de volksgezondheid, aantrekken
ongedierte, stankoverlast.” (inwoner Nederberg)
“In de wijk ligt veel rommel op straat, vooral blikjes en flesjes die worden
weggegooid door langsfietsende jongeren.” (inwoner Kruiskamp)
“Deze wijk lijkt wel een openbare vuilnisbelt. Vooral daar waar de sociale
huurwoningen zijn gooit iedereen alles gewoon op straat.” (inw. Schuilenburg)
“Er ligt veel rommel op straat en in bermen. Ik ruim dit vaak op en hopelijk
wordt het minder wanneer er statiegeld op blik komt. Wat ik lastig vind, is dat
plastic in heel veel kleine stukjes voorkomt, wanneer het gras is gemaaid. Ik
zou het fijn vinden als afval wordt geruimd, voordat er wordt gemaaid.”
(inwoner Liendert)
“Vooral rond de maisonettes staan veel winkelwagentjes en slingert veel afval
rond, terwijl er genoeg prullenbakken staan.” (inwoner Schothorst-Zuid)
“Er wordt hier in Rustenburg veel grof vuil gedumpt bij de grote containers.
Men lijkt niet te weten dat ze het gratis kunnen laten ophalen door de Rova.”
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Rommel op straat werd als buurtprobleem het meest genoemd in
Liendert en De Koppel. Meer dan een kwart van de bewoners noemt dit
het belangrijkste probleem in de buurt, waarvoor men aandacht wil.
Maar ook in Schuilenburg, Randenbroek, Kruiskamp en Rustenburg vormt
het het belangrijkste buurtprobleem. Niet toevallig ook de wijken waar
sprake is van een hogere woningdichtheid. De ergernis van zwerfvuil
speelt relatief minder in Hoogland, Hooglanderveen en het Bergkwartier.
Hondenpoep vooral in Soesterkwartier en Nieuwland
Hondenpoep staat op de lijst van belangrijkste buurtproblemen op de
vierde plaats en de ergernis hierover lijkt ook enigszins te zijn
toegenomen sinds 2019. Het hondenbezit is tussen januari 2020 en
januari 2022 toegenomen met ruim acht procent. Bovendien ging men
tijdens de pandemie vaker wandelen, wat mogelijk ook tot meer overlast
van honden en hondenpoep heeft geleid.
Circa 29% vindt dat honenpoep vaak voorkomt in de buurt en voor acht
procent van de Amersfoorters vormt het het belangrijkste
buurtprobleem. Behalve de ergernis die het oplevert als men in de poep
stapt, leidt het ook nog tot stankoverlast op warme dagen.
De mate waarin men overlast van hondenpoep ervaart hangt natuurlijk
samen met het aantal honden in de wijk, maar ook de
bebouwingsdichtheid en het gedrag van de baasjes spelen een rol.
Amersfoort telde op 1 januari 2022 7.940 honden, ofwel 5 honden per
100 inwoners.3 Wat betreft het hondenbezit per wijk spant Hoogland de
kroon met 6,3 geregistreerde honden per 100 inwoners, op de voet
gevolgd door Soesterkwartier en Bergkwartier (6 honden per 100
inwoners). Verder is het hondenbezit relatief hoog in Nieuwland,
Kattenbroek, Zielhorst en Leusderkwartier (5,6), Schothorst-Noord (5,5),

3

Opgaven afd. Belastingen, gemeente Amersfoort t.b.v. Hondenbelasting
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Rustenburg (5,4) en Hooglanderveen (5,3).
De meeste overlast door hondenpoep ervaart men in Soesterkwartier en
Nieuwland. Het zijn wijken met relatief veel honden en wat
Soesterkwartier betreft ook met een relatief dichte bebouwing en weinig
groen. Het probleem werd in deze wijken in 2021 vaker genoemd dan in
2019. Voor 14% van de bewoners vormt het zelfs het belangrijkste
buurtprobleem. Ook in Hoogland, Kattenbroek en Schothorst-Zuid ervaart
men relatief vaak de overlast van hondenpoep. In deze wijken komt het
probleem op de derde plaats van buurtproblemen.
Bewoners – vaak hondenbezitters – wijzen er daarnaast op dat ook katten
voor overlast kunnen zorgen door wroeten en poepen in tuinen en het
jagen op vogels.
“Op de stoep, in de berm, zelfs in speeltuinen ligt hondenpoep. Rondje
wandelen met de kinderwagen eindigt altijd in banden schoonmaken, hoe
goed je ook oplet. De posteractie met eigenwijze hondjes die zeggen ‘mijn
baasje ruimt wel op’ vind ik supergoed.” (inwoner Soesterkwartier)
“Wij wonen aan een groot grasveld waar veel kinderen spelen. Het is geen
hondenveld en toch laten mensen hun hond hier geregeld poepen. We
hebben als buurt al eens mensen aangesproken, poep roze gespoten zodat
niemand er in trapt en bordjes opgehangen. Niets heeft geholpen tot nu toe.”
(inwoner Schothorst-Zuid)
“In onze buurt hebben wij veel overlast van loslopende honden.
Hondeneigenaren zorgen voor overlast van poep en gevaarlijke situaties voor
kinderen maar ook doordat ze vaak agressief gedrag vertonen.” (inwoner De
Berg-Noord)
“Je kunt bijna niet in de buurt lopen zonder overlast te hebben van hondenen kattenpoep. De eigenaren lijken het maar zelden op te ruimen. Zolang
men hondenbelasting dient te betalen, hoort de gemeente hierop te
handhaven.” (inwoner Nieuwland)
“Ik zie niets staan over en voor hondenbezitters. In Vathorst wonen veel
honden en daar zijn geen voorzieningen voor, zoals een afgesloten
speelveld.” (inwoner Vathorst-De Bron)
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Vernielingen: vooral in Soesterkwartier en Schuilenburg
Ongeveer 11% (2019: 8%) van de Amersfoorters vindt dat vernielingen van
spullen in de openbare ruimte (zoals bushokjes en ander straatmeubilair)
vaak voorkomen in hun buurt. Op de lijst van belangrijke buurtproblemen
staat het op de elfde plek: voor 2% van de Amersfoorters is dit het
belangrijkste probleem dat men in de eigen buurt ervaart en waarvoor
men aandacht vraagt van de gemeente.
In sommige wijken lijkt dit probleem zich veel vaker voor te doen. In
Soesterkwartier is zelfs een op de drie bewoners van mening dat het
probleem zich vaak voordoet. Voor 7% is het zelfs het belangrijkste
probleem in hun buurt. Ook in Schuilenburg, Schothorst-Noord en
Kattenbroek ervaart men meer dan gemiddeld overlast door
vernielingen.
“De speeltuin in park Schothorst is afgebrand en er is niks voor terug
gekomen. Dat is jammer. Hier kwam ik altijd met de kinderen.”
“Aan de Noordewierweg worden vaak bushokjes vernield. Dit geeft troep, is
gevaarlijk voor kinderen en is nogal zonde van gemeenschapsgeld.”
(inwoner Soesterkwartier)
“Wij hebben een boekenkastje in onze voortuin met gratis boeken. Veel
mensen maken daar dankbaar gebruik van. Maar regelmatig komen er
jongeren langs die de boeken eruit halen en in de goot gooien of
stukmaken. Om erg verdrietig van te worden.” (inwoner Schuilenburg)
“Het ergste vind ik dat de verlichting op de Oversteek, vijver Emiclaer
regelmatig wordt vernield. Al vanaf de jaarwisseling 20-21. Nog steeds niet
hersteld.”(inwoner Zielhorst)
“Tegenwoordig zie je her en der in het straatbeeld scooters van Go Sharing
liggen en ze worden ook nog regelmatig in brand gestoken, lees ik. Kan daar
niet beter op gecontroleerd worden? (inwoner Schothorst-Noord)
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Graffiti vooral in De Koppel
Bekladding van muren en gebouwen wordt veel minder als probleem
ervaren. Zo’n zes procent vindt dat het vaak voorkomt in zijn of haar
buurt, maar zelden wordt het als belangrijkste buurtprobleem
aangemerkt.
Het lijkt volgens bewoners wat vaker voor te komen in De Koppel.
Daarnaast noemen bewoners het probleem in Stadskern, Nederberg,
Liendert en Soesterkwartier.
“De graffiti geeft een onverzorgde uitstraling van deze mooie, nieuwe
wijk.” (inwoner Vathorst-Centrum)
“Het elektriciteitshuisje bij Amaniet 42 wordt vaak met graffiti onder
gespoten. Het aanbrengen van een mooie muurschildering zou een oplossing
zijn. Waar dat gedaan is, laten ze de plek met rust.” (inwoner Kattenbroek)

Fysieke kwaliteit minst in Soesterkwartier en De Koppel
Hoe meer sprake is van zwerfvuil, hondenpoep, vernielingen en graffiti,
des te lager is de score voor fysieke kwaliteit (zie tabel 3). Op afstand
wordt deze door bewoners van het Soesterkwartier als slechtste
beoordeeld (score 4,2 tegenover 6,2 gemiddeld voor Amersfoort). ,
direct gevolgd door De Koppel (5,1), Liendert, Schuilenburg en VathorstCentrum (5,7).
Soesterkwartier doet het slecht op alle vier de onderdelen, maar vooral
voor hondenpoep. Voor De Koppel komt de lage score vooral door
zwerfvuil, vernielingen en graffiti, in Liendert en Schuilenburg door met
name het zwerfvuil, terwijl de lage score in Vathorst-Centrum vooral is
toe te schrijven aan een combinatie van zwerfvuil en hondenpoep.
De fysieke kwaliteit is sinds 2019 in heel Amersfoort minder geworden.
Maar de meeste achteruitgang ervaarde men in De Koppel (van 5,8 naar
5,1). Verder was er ook een statistisch significante verslechtering in
Soesterkwartier, Schuilenburg, Schothorst-Noord, Hoogland en
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Figuur 10: Schaalscore fysieke kwaliteit

Nieuwland en Schothorst-Noord was de toename van het aantal
vernielingen ook een belangrijke oorzaak.
In Stadskern en Nederberg is de fysieke kwaliteit verbeterd. Dit komt
vooral doordat men minder zwerfvuil en hondenpoep aantrof. Ook deze
trend kan beschouwd worden als een gevolg van de
lockdownmaatregelen in verband met corona: immers juist het
centrumgebied trok tijdens de coronapandemie veel minder bezoekers,
Stankoverlast: met name houtrook
In de lijst van buurtproblemen bevindt zich nog een incident dat van
invloed is op de fysieke kwaliteit van de openbare ruimte, maar waarvan
de overlast niet bepaald wordt door het zicht, maar door stank.
Zo’n vijf procent van de bewoners vindt dat er vaak sprake is van
stankoverlast in hun buurt. Een kleine 2% beschouwt dit zelfs als het
belangrijkste buurtprobleem. Daarmee is het probleem niet veranderd
sinds 2019. Mensen die klagen over stankoverlast noemen daarbij vooral
houtrook als de boosdoener. Men zegt daarbij vooral hinder te
ondervinden van houtrook in tuinen zoals houtgestookte kachels,
vuurkorven of barbecues. Andere klachten over stankoverlast gingen over
afvalbedrijf Smink, rioollucht, eetgelegenheden of afvalcontainers.
“(Pot)kachels/vuurkorven, ze gaan vaak aan bij ons in de buurt, en juist op
heerlijke zomeravonden waardoor wij met de ramen dicht binnen moeten
zitten. Ik heb zelf longproblemen, maar krijg er ondertussen ook mentaal last
van.” (inwoner Vathorst-De Velden)

Bron: O&S Amersfoort

Hooglanderveen, Zielhorst, Nieuwland en delen van Vathorst (zie figuur
10). De verslechtering is vooral het gevolg van een toename van
zwerfvuil in de openbare ruimte. Voor Soesterkwartier, De Koppel,
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“Houtkachels (binnen of buiten in de tuin), vuurkorven en allesbranders stinken
enorm en zijn bovendien slecht voor de luchtkwaliteit. Het is niet meer van
deze tijd en zou verboden moeten worden. Mensen erop aanspreken helpt
meestal niet.” (inwoner Zielhorst)
“We hebben stankoverlast van een koffiebrander die is toegelaten door de
gemeente Amersfoort tegen alle regels in.” (inwoner Schothorst-Zuid)
“De ondergrondse container voor huishoudelijk afval is regelmatig vies en
stinkt. Vaker reinigen zou enorm helpen.” (inwoner Stadskern)
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Overigens blijkt uit een recent onderzoek speciaal over houtrook, dat het
aandeel mensen dat wel eens hinder ervaart van een houtkachel of open
haard is toegenomen van 35% in 2018 naar 40% in 20214.

6.2

Onderhoud van de openbare ruimte

Meeste Amersfoorters tevreden over het onderhoud van de wijk
In het onderzoek hebben we gevraagd wat de Amersfoorters vinden van
het onderhoud van de openbare ruimte in hun wijk. Een ruime
meerderheid (64%) is hierover (zeer) tevreden. Een kleine minderheid
(8%) vindt het onderhoud tekort schieten en is ontevreden.
Minst tevreden over verwijderen zwerfvuil, meest tevreden over
straatverlichting
Het oordeel verschilt naar de verschillende aspecten van het onderhoud
(zie figuur 11). De meeste kritiek heeft men over het verwijderen van
zwerfvuil: 35% is hierover (zeer) tevreden, maar 30% is hier niet tevreden
over. Het aandeel ontevreden burgers is sinds 2019 ook toegenomen. In
dat jaar lag de verhouding tevreden-ontevreden nog op 38%-26%.
Over het onderhoud van speelplekken is de helft tevreden (van de
bewoners die er een mening over geven). Dat aandeel is iets verbeterd
sinds 2019.
Het meest tevreden is men over de straatverlichting in de wijk. Zo’n 73%
is (zeer) tevreden, terwijl 11% niet (zo) tevreden is.

Onderhoud van wegen en waterpartijen positief beoordeeld
Over het onderhoud van verhardingen zijn inwoners overwegend
tevreden. Hierbij is onderscheid gemaakt naar voet- en fietspaden en
overige wegen. Over het onderhoud van voet- en fietspaden is 56%
tevreden en 21% ontevreden. Dit is wel een kleine verslechtering sinds
het vorige onderzoek, toen bijna 60% tevreden was. Over het onderhoud
van overige wegen is men iets positiever: 62% is (zeer) tevreden
tegenover 21% die (zeer) ontevreden is. Het aandeel ontevreden burgers
is wel licht gestegen overigens.
“Er zitten veel gaten en hobbels in de Soesterweg, maar dat heeft ook zo
zijn voordelen. Men moet wel vaart minderen” (inw. Soesterkwartier)
“De al jarenlang omhoog komende boomwortels vormen hier een groot
probleem. De straten zijn daardoor voor rolstoelgebruikers zeer onveilig
(…).” (inwoner Nieuwland)

Ook over het onderhoud van waterpartijen (sloten, grachten en vijvers),
is – net als in 2019 - een kleine meerderheid (55%) tevreden en 15% niet
tevreden (waarbij degenen die geen mening hebben buiten beschouwing
zijn gelaten).
“Watergangen in deze wijk worden slecht onderhouden. Alleen de grotere
sloten maar de zijarmen niet. In 25 jaar slechts 1x grof gereinigd,
waardoor de kwaliteit slecht is en er veel onkruid groeit (…)” (inwoner
Kattenbroek)
“Vaak wateroverlast na flinke regenbuien, waardoor trottoirkolken
verstopt raken.” (bewoner De Berg-Zuid)
“Veel waterplanten in de sloten waardoor varen nagenoeg onmogelijk
wordt.” (inwoner Vathorst-De Bron)

4

Rapport panelonderzoek houtrook, najaar 2021, zie: www.amersfoortincijfers.nl.
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“De sloot achter de Willem van Otterloostraat is al 10 jaar niet meer
gereinigd. Hierdoor is onder andere de duiker aan het eind van de sloot
compleet verstopt. Dit creëert ideale omstandigheden voor ongedierte en
stankoverlast! (…)” (inwoner Randenbroek)
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Figuur 11. % (zeer) tevreden over groen en onderhoud in de wijk

“Er is veel te weinig groen in de straten. Meer bomen planten en desnoods
parkeerplaatsen opofferen.” (inwoner Kruiskamp)

het algemene onderhoud van de wijk

“Vind wel dat de gemeente makkelijk kapvergunningen verleent, waardoor
de straat ontgroent.” (inwoner Leusderkwartier)

* het onderhoud van voet- en fietspaden
het onderhoud van overige wegen

“Het parkeren in voortuinen wordt hier toegestaan. Daardoor is er nog
minder groen in deze toch al versteende wijk”. (inwoner Soesterkwartier)

het onderhoud van sloten, grachten en
vijvers
het onderhoud van het groen
de variatie in het groen
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Toelichting: de percentages tonen het aandeel (zeer) tevreden op het totaal van de
antwoorden, inclusief ‘geen mening/niet van toepassing’. Voor het onderhoud van
waterpartijen en speelplekken zijn de uitkomsten gegeven exclusief ‘geen mening/n.v.t.’
omdat veel burgers daar niet mee te maken hebben.
* statistisch significant verschil tussen 2019 en 2021.
Bron: O&S, Amersfoort

“Ik mis in dit onderzoek zelfreflecterende vragen door de gemeente over de
zinloze bomenkap i.v.m. de westelijke rondweg. Ook in andere straten
worden prachtige oude bomen gekapt vanwege vervanging van riolering.
Ik vind dat de gemeente Amersfoort meer klimaatbewust moet omgaan met
de bestaande bomen. In 2006 was Amersfoort de groenste gemeente. Ik merk
daar in het beleid weinig van.” (inwoner Vermeerkwartier)

Over de variatie in het groen is 58% tevreden en 16% ontevreden. Ook
hier lijkt men in de loop van de jaren minder tevreden te zijn.
Over het onderhoud van het groen is 59% (zeer) tevreden en 18% (zeer)
ontevreden. Ook hier zien we sinds 2019 geen significante verandering,
maar over een periode van zes jaar is het oordeel iets verslechterd.
“Wat mij het meest stoort is het matige onderhoud van het groen en het
stadsmeubilair zoals bemoste lantaarnpalen en huisnummerbordjes.”
(inwoner Vathorst-De Velden)

Oordeel over groen sinds 2019 niet veranderd
Mensen konden zich uitspreken over de hoeveelheid, de variatie en het
onderhoud van het openbare groen in hun wijk.

“Het onderhoud van het gemeentegroen en omliggende paden is niet
voldoende. Er is veel onkruid, achterstallig onderhoud op het groen, paden
die overgroeid en verzakt zijn en bestrating die nooit geveegd wordt en
daardoor ook vuil en onkruid aantrekt. Bewoners in de omgeving zijn veelal
op leeftijd en kunnen dat niet zelf doen.” (inwoner Schuilenburg)

Het meest tevreden is men over de hoeveelheid groen: 69% is (zeer)
tevreden en 14% is (zeer) ontevreden. Sinds 2019 is dit nauwelijks
veranderd, maar op langere termijn, sinds 2015, zien we wel dat men
hierover kritischer is geworden.

“Het groen van de gemeente vormt mijn grootste overlast. Bomen zijn veel
te groot voor de straat. Wortels ontwrichten riool, stoep en tuin. Bovendien
leiden de boomvruchten tot vervuilen van auto’s.” (inwoner Zielhorst)
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“Bestrijding onkruid en overhangend groen zeer matig: wel wordt het
grasveld tegenover mij erg vaak gemaaid: betere spreiding werkzaamheden
wellicht?” (inwoner Schothorst-Zuid)
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Meeste aandacht nodig voor opruimen van zwerfvuil
Zoals al eerder aangegeven, is men het meest kritisch over het
verwijderen van zwerfvuil in de wijk. Men kon ook aangeven welk
onderhoud de meeste aandacht zou moeten krijgen van de gemeente.
Net als in voorgaande jaren wordt het opruimen van zwerfvuil als
belangrijkste maatregel genoemd. Voor een op de vijf inwoners moet dit
prioriteit krijgen als het gaat om het onderhoud van de openbare ruimte
in de wijk. Verder vraagt men vooral aandacht voor het onderhoud van
voet- en fietspaden (16%), de hoeveelheid openbaar groen (15%) en het
onderhoud daarvan (11%). In vergelijking met 2019 is vooral de aandacht
voor de twee laatste aspecten belangrijker geworden (zie figuur 12).

Figuur 12. Aan welk aspect van onderhoud zou de gemeente de
meeste aandacht moeten besteden in mijn wijk?
het verwijderen van zwerfvuil
het onderhoud van voet- en
fietspaden
de hoeveelheid openbaar groen
het onderhoud van het groen
de variatie in het groen
het algemene onderhoud van de
wijk
het onderhoud van sloten,
grachten en vijvers
het onderhoud van speelplekken

2021

de straatverlichting
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het onderhoud van overige wegen
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Bron: O&S Amersfoort
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6.3

Oordeel van groen en onderhoud per wijk

Figuur 113: Schaalscore onderhoud buurt

Oudere wijken meest kritisch over onderhoud en opruimen afval
Over het algemeen zijn Amersfoorters dus tevreden over het onderhoud
van hun wijk: 64% is tevreden en 8% ontevreden. Als we dit oordeel
vertalen naar een schaalscore van 1 (= zeer ontevreden) naar 5 (= zeer
tevreden) dan levert dit een score op van 3,8.
Per wijk zijn er wel grote verschillen. Het meest positief is men in de
noordelijke wijken (Vathorst, Hooglanderveen, Nieuwland en
Kattenbroek) en in de zuidelijke wijken (m.n. Vermeerkwartier,
Nederberg en De Berg-Noord).
Iets kritischer is men in de wat oudere, meer verdichte en minder groene
woonwijken met een hoog aandeel sociale huur rond de binnenstad, zoals
Soesterkwartier, De Koppel, Kruiskamp, Liendert, Schuilenburg en
Schothorst. Het zijn vooral de wijken waar men ook het meest klaagt
over zwerfafval en dit is ook het aspect waar men het eerste aan denkt
bij het wijkonderhoud. Vooral in het Soesterkwartier, Kruiskamp,
Liendert en Schuilenburg zijn veel bewoners (rond 45%) ontevreden over
het verwijderen van zwerfafval.
Beter onderhoud wegen en paden vooral gewenst in Hoogland
Gemiddeld is een op de vijf Amersfoorters ontevreden over het
onderhoud van voet- en fietspaden in hun wijk. Kritiek op het onderhoud
komt vooral vanuit Hoogland en de oudere wijken in Amersfoort-Zuid.
Van de Hooglanders is 29% ontevreden over dit aspect, van de bewoners
van Leusder- en Bergkwartier en Schothorst-Noord is dat rond 27%.
Hooglanders zijn ook het meest kritisch als het gaat om het onderhoud
van overige wegen: 24% is ontevreden tegen gemiddeld 10% in
Amersfoort. Ook in het Soesterkwartier is men relatief ontevreden
hierover.
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Toelichting: de schaalscore varieert van 1 (=zeer ontevreden over het algemene
onderhoud van de wijk) tot 5 (=zeer tevreden).
Bron: O&S Amersfoort
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Kritiek op hoeveelheid groen vooral in Vathorst en Soesterkwartier
Circa 14% van de Amersfoorters is ontevreden over de hoeveelheid groen
in hun wijk. Mensen uit Vathorst (met name Centrum en De Laak) en uit
het Soesterkwartier uiten veel vaker hun onvrede hierover.
Ook de ontevredenheid over het gebrek aan variatie in het groen ligt in
deze wijken iets boven het gemiddelde van Amersfoort (14%).
Oordeel over groen ‘in mijn straat’
In het onderzoek hebben we ook een oordeel gevraagd over ‘het groen in
mijn straat’, in de veronderstelling dat mensen anders oordelen over het
groen in de eigen straat dan over wijkgroen in het algemeen. Dit blijkt
echter niet zo te zijn. 64% zegt tevreden te zijn over het groen in de
eigen straat. Dat is ongeveer het gemiddelde van de ‘hoeveelheid groen
in de wijk’ (69% tevreden) en ‘de variatie in het groen’ (58% tevreden).
De wijken die hoog scoren op ‘wijkgroen’, doen dit ook op ‘straatgroen’
en omgekeerd.

Kritiek op onderhoud waterpartijen vooral in Schothorst-Noord
Gemiddeld 15% van de Amersfoorters is niet tevreden over het onderhoud
van sloten, grachten en vijvers.5 Uiteraard betreft het vooral de wijken
waar zich grachten en sloten bevinden. Om die reden speelt het
probleem nauwelijks in Amersfoort-Zuid. De verschillen per wijk zijn
klein. Alleen in Schothorst-Noord (23% niet tevreden) is men op dit punt
iets kritischer.
Vaker onvrede over onderhoud speelplekken in Schothorst-Noord
Wat betreft het onderhoud aan speelplekken is een kleine 13% van de
Amersfoorters (zeer) ontevreden. Ook hier zijn inwoners van SchothorstNoord kritischer: 23% is niet tevreden. Mogelijk dat dit ook te maken
heeft met de in 2021 in brand gestoken speeltoestellen in het park. Soms
ook zijn ze moedwillig vernield.

Kritiek op onderhoud groen vooral in Schothorst en Hooglanderveen
Van alle Amersfoorters is 18% (zeer) ontevreden over het onderhoud van
het groen. In Schothorst (Noord- en Zuid) is dat duidelijk hoger: rond
27%. Ook in Hooglanderveen uit men zich kritischer over dit
onderhoudsaspect.

5

De 15% die hierover geen mening heeft is buiten beschouwing gelaten.
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7. Veiligheid en overlast






Bijna een kwart van de Amersfoorters voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dat duidt op een lichte toename van de ervaren onveiligheid.
De verschillen in subjectieve veiligheid worden vooral bepaald door bevolkingskenmerken en de mate van sociale samenhang.
De sociale overlast in de buurt is sinds 2019 toegenomen. Dat komt vooral door een stijging van ervaren jeugdoverlast en de overlast van daklozen.
Maar ook ervaarde men meer overlast door omgevingslawaai en van handel en gebruik van drugs.
Het aantal aangiften (registraties) van misdrijven daalt al een aantal jaren. Vooral het aantal gevallen van autokraak, woninginbraak en geweld daalde
in de afgelopen tien jaar. Deze ontwikkeling is ten dele toe te schrijven aan een verminderde aangiftebereidheid onder burgers.
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7.1

Gevoel van veiligheid

Figuur 124: Schaalscore ervaren onveiligheid

Gevoel van onveiligheid iets gestegen
Bijna een kwart (23%) van de volwassen Amersfoorters zegt zich wel eens
onveilig te voelen in hun eigen buurt. Daarmee is het veiligheidsgevoel
sinds 2019 toen 22% zich wel eens onveilig voelde, ongeveer gelijk
gebleven. Wel is in 2021 het aandeel dat zich ‘vaak’ onveilig voelt, iets
toegenomen. Als deze percentages worden omgezet in een schaalscore
van 0 (voelt zich altijd veilig) naar 10 (voelt zich nooit veilig in de eigen
buurt), dan betekent dit dat de ervaren onveiligheid iets is toegenomen:
van 1,2 in 2019 naar 1,27 in 2021. Zie figuur 14 en toelichting in bijlage
5.
In vroegnaoorlogse wijken voelt men zich het meest onveilig
Vooral in de wijken die kort na 1945 zijn gebouwd voelt men zich
gemiddeld iets vaker onveilig dan gemiddeld in Amersfoort (zie figuur
14). Vooral in Liendert ligt het veiligheidsgevoel laag. In deze wijk voelt
40% zich wel eens onveilig in zijn buurt, bijna twee keer zo vaak als in
Amersfoort gemiddeld. Ook in de wijken Kruiskamp (36%), Schuilenburg,
De Koppel (32%), Stadskern en Randenbroek (30%) voelen relatief veel
bewoners zich wel eens onveilig in de buurt.
In Hoogland, Hooglanderveen en De Berg-Noord voelen bewoners zich
relatief veilig. Slechts ongeveer 12% voelt zich in zijn buurt wel eens
onveilig. Ook in Leusderkwartier en Vathorst-De Laak voelt men zich
duidelijk veiliger dan gemiddeld in Amersfoort.
In veel wijken voelen bewoners zich onveiliger
In zes wijken is het veiligheidsgevoel sinds 2019 verslechterd: in Liendert
waar het al relatief slecht was, is dit verder achteruit gegaan. En verder
in De Berg-Zuid, Schothorst-Noord, Kattenbroek en Nieuwland. Een
kleine verbetering was te zien in de wijken Rustenburg en Vathorst-De
Laak (zie figuur 14).

Monitor leefbaarheid en veiligheid 2021

Toelichting: de kaart geeft de schaalscore voor gevoelens van onveiligheid weer. Dit is een
cijfer dat varieert van 0 (voelt zich veilig in de buurt) tot 10 (voelt zich onveilig in de
buurt). Zie voor meer uitleg de toelichting in bijlage 5.
Bron: O&S Amersfoort
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7.2

Achtergronden van onveiligheid

Figuur 15 onveiligheidsgevoel naar persoonskenmerken

Het zijn niet zozeer persoonlijke ervaringen met criminaliteit waardoor
de ene persoon zich eerder onveilig voelt dan de ander. Ook verschillen
in persoonlijkheid en persoonskenmerken zijn van invloed op het
veiligheidsgevoel. Verder kan het zijn dat corona(maatregelen) mensen
angstiger heeft gemaakt, doordat men meer op zichzelf was
aangewezen. Er is in dit onderzoek niet gevraagd waar en waarom men
zich onveilig voelt. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat het vooral gaat
om onverlichte en verlaten plekken en plekken waar groepen jongeren
rondhangen.
Vrouwen voelen zich vaker onveilig
Vrouwen voelen zich duidelijk vaker onveilig in hun eigen buurt dan
mannen. Vrouwen worden ook vaker lastig gevallen op straat en voelen
zich eerder bedreigd.
Jongeren lopen meer risico
Ook is er een relatie te zien naar leeftijd. Jongeren (18 tot 25 jaar)
voelen zich vaker onveilig in hun buurt dan gemiddeld. Jongeren lopen
meer risico om slachtoffer te worden van geweldsdelicten, simpelweg
omdat zij ’s avonds en ’s nachts meer in de openbare ruimte aanwezig
zijn, terwijl ouderen in dat opzicht juist minder risico lopen. Maar het is
niet zo dat men zich veiliger voelt, naarmate men ouder wordt. Vanaf
pakweg 30 jaar blijft het veiligheidsgevoel ongeveer gelijk.
Alleenstaanden en lager opgeleiden voelen zich vaker onveilig
Het gevoel van veiligheid blijkt verder samen te hangen met het type
huishouden: alleenstaanden en alleenstaande ouders - veelal vrouwen voelen zich vaker onveilig.
Verder is er een duidelijke relatie met het opleidingsniveau: hoe hoger
opgeleid, des te veiliger men zich in het algemeen voelt. Een deel van de
verklaring voor dit verschijnsel: hoger opgeleiden wonen vaker in de
betere buurten, waar de kans op criminaliteit of overlast kleiner is.
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Het veiligheidsgevoel is gemeten in een schaalscore die de mate aangeeft waarin men zich
weleens onveilig voelt in de eigen buurt op een schaal van 0 (voelt zich altijd veilig) tot 10
(voelt zich altijd onveilig).
* voelt zich statistisch significant vaker onveilig in de buurt dan gemiddeld.
Bron: O&S Amersfoort
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Toename onveiligheidsgevoel vooral onder jongeren
Als we situatie vergelijken met die van 2019, dan lijken de
onveiligheidsgevoelens vooral te zijn toegenomen onder jongeren.

Figuur 16. Relatie onveiligheidsgevoel en sociale samenhang per wijk
Liendert

2,4

Figuur 16 toont de relatie tussen de subjectieve veiligheid en sociale
samenhang. In wijken die een geringe sociale samenhang kennen voelt
men zich doorgaans vaker onveilig dan in wijken met veel samenhang.
Zo kennen de prioriteitswijken (oranje bollen) doorgaans weinig sociale
cohesie (met uitzondering van Soesterkwartier) en voelt men zich
bovendien meer dan gemiddeld onveilig in de buurt. De wijken in
Amersfoort-Zuid (donkerblauw) en de dorpen Hoogland en
Hooglanderveen worden gekenmerkt door een hoge score op sociale
samenhang. Tegelijkertijd voelt men zich hier ook relatief veilig.

Schuilenburg

Kruiskamp

1,9

De Koppel

gevoel van onveiligheid

Sociale samenhang en subjectieve veiligheid
Zoals hiervoor is aangegeven, voelen hoger opgeleiden en mensen die in
gezinsverband leven zich doorgaans veiliger. In het algemeen – zo blijkt
uit de literatuur – beschikken mensen met een groot sociaal netwerk
doorgaans over meer zelfvertrouwen, waardoor men minder snel bang is.
Niet verwonderlijk is dat men in buurten met meer sociale samenhang
zich ook in het algemeen veiliger voelt1.
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Randenbroek

Soesterkwartier

Schothorst Noord
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Nieuwland

De Berg Zuid
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Hoogland
De Berg Noord
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“Ik voel me vooral onveilig als ik in het donker in het park langs het voetbalveld
Schothorst fiets en op parkeerplaatsen waar drugsdealers rondhangen.”(inwoner
Kattenbroek)
“Wij hebben in Amersfoort een hele kleine Joodse gemeenschap en belangrijke
monumenten die er bij horen. Tijdens de open Monumentendag schrok ik van de
verhalen hoe onveilig zij zich voelen in de stad. Ik vind dat de gemeente (…) deze
agressie en intimidatie tegen deze gemeenschap keihard moet aanpakken.”
(inwoner Hoogland)
“Bij mij in de buurt zitten vaak groepen jongeren waar ik als meisje langs moet.
Hier worden altijd opmerkingen gemaakt (…)” (inwoner Zielhorst)
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5,8

6,3

6,8
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sociale cohesie

Toelichting: weergegeven zijn de wijken met lage SES (oranje), Stadskern en Rustenburg
(lichtoranje), Amersfoort-Zuid (donkerblauw), Vathorst en Hooglanderveen (lichtblauw) en
grijs (overige wijken in Noord). De grootte van de bol geeft een indicatie van het aantal
inwoners. De x-as toont de sociale cohesie (van laag naar hoog), de y-as laat zien hoe
onveilig men zich voelt in eigen buurt van veilig (laag) naar onveilig (hoog).
Bron: O&S Amersfoort

De overige wijken nemen een tussenpositie in. In Amersfoort-Noord is de
sociale samenhang gemiddeld of ligt iets onder het gemiddelde
(Nieuwland, delen van Vathorst), terwijl men zich er wel relatief veilig
voelt.
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7.3

Sociale overlast

In hoofdstuk 4 kwamen een aantal ‘vervelende voorvallen in de buurt’
aan de orde. De voorvallen die vallen onder noemer ‘sociale overlast’
zijn hierna apart belicht (zie tabel 4).
Net als in 2019, namen verschillende vormen van overlast ook in 2021
toe. Was er in 2019 vooral sprake van meer drugsoverlast, geluidsoverlast
anders dan voor verkeer en door overlast van buren, in 2021 ervoeren
inwoners vooral meer overlast door (groepen) jongeren en van daklozen
en werd men vaker op straat lastig gevallen. Ook andere vormen van
overlast lijken in 2021 toe te nemen, zoals drugsoverlast, geluidsoverlast
en overlast van omwonenden, maar de toename is niet statistisch
significant.

Tabel 4: Vormen sociale overlast in de eigen buurt (% ‘komt vaak
voor’)
overlast van groepen jongeren
geluidsoverlast niet door verkeer
overlast door buren/omwonenden
drugsgebruik en handel in drugs
dronken mensen op straat
overlast van zwervers, daklozen
mensen die op straat worden lastiggevallen
schaalscore sociale overlast

2013
8,5%
7,4%
5,7%
6,7%
4,4%
1,4%

2015
9,2%
8,3%
6,0%
6,5%
4,1%
1,5%

2017
9,2%
9,0%
5,8%
6,9%
4,1%
1,7%

2019
8,9%
10,2%
6,6%
9,1%
4,5%
2,0%

2021
11,6%
10,8%
7,2%
9,5%
4,3%
2,9%

2,2%
1,7

1,8%
1,8

1,9%
1,8

1,7%
1,9

2,4%
2

statistisch significante toename (verslechtering)
statistisch significante afname (verbetering)
Toelichting: de genoemde percentages duiden op het aandeel respondenten dat vindt dat
het betreffende verschijnsel vaak voorkomt in de eigen buurt, op het totaal van de
antwoorden inclusief ‘geen mening’.
De schaalscore ‘sociale overlast’ is berekend op basis van de mate waarin volgens
bewoners in hun buurt sprake is van de zeven genoemde vormen van overlast. Hierbij is
ook gekeken naar het percentage ‘komt soms voor’. De score varieert van 0 (de 7 vormen
van overlast komen niet voor) tot 10 (de vormen van overlast komen vaak voor).
Bron: O&S Amersfoort
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De schaalscore sociale overlast, die al deze vormen van overlast in kaart
brengt steeg daarmee in twee achtereenvolgende periodes.
Sociale overlast laag op de ranglijst van belangrijkste buurtproblemen
De genoemde vormen van sociale overlast zijn ook terug te vinden op de
lijst van belangrijkste buurtproblemen. Zo staat de overlast van groepen
jongeren genoteerd op plaats zes; overlast van drugs op negen; overlast
van buren/omwonenden op tien en geluidsoverlast niet door verkeer op
dertien.
De andere vormen van sociale overlast, mensen die worden lastig
gevallen op straat, openbare dronkenschap en zwervers/daklozen,
worden zelden als belangrijkste buurtprobleem aangemerkt.
Toename overlast (groepen) jongeren
De sterkste toename deed zich voor ten aanzien van jongerenoverlast.
Het aandeel mensen dat vindt dat er vaak sprake is van jongerenoverlast
in hun buurt, nam toe van 9 naar bijna 12%. Ook uit de registraties van
de politie bleek in 2020 een forse toename van het aantal meldingen van
jongerenoverlast (zie hoofdstuk 7.7). Maar die toename is vooral toe te
schrijven aan het feit dat veel jongeren zich destijds niet aan de
geldende coronaregels hielden. Doordat scholen deels gesloten waren,
kwamen jongeren meer op straat. Bovendien werd er in deze periode
veel meer thuis gewerkt, waardoor volwassenen zich eerder gingen
ergeren aan overlast in de eigen woonomgeving.
Jongerenoverlast werd in 2021 vooral ervaren in De Koppel en VathorstCentrum en De Bron: ongeveer drie op de tien bewoners vond dat hiervan
vaak sprake was in hun buurt. In deze wijken werd jongerenoverlast ook
vaak als belangrijkste buurtprobleem genoemd. Verder kwam deze vorm
van overlast vaker voor in Stadskern, Kruiskamp, Nieuwland,
Hooglanderveen en de andere wijken in Vathorst. Het probleem hangt in
Vathorst, Hooglanderveen en Nieuwland ook samen met een hoog
aandeel tieners, variërend van 15 tot 20%, tegen 12,6% gemiddeld in
Amersfoort.
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De toename van jongerenoverlast deed zich vooral voor in SchothorstNoord, Zielhorst en delen van Vathorst. Vooral in Vathorst De Bron en De
Laak neemt het aantal tieners nog verder toe in de komende jaren.
“Op de weinige speelplekken die er zijn in deze wijk, hangen regelmatig
kinderen van rond de 10 jaar rond die voor overlast zorgen. Ze vallen
oudere mensen lastig, pakken speelgoed af en gooien met stenen naar
andere kinderen, waardoor andere kinderen steeds vaker wegblijven.”
(inwoner De Koppel)
“Vathorst was ontstaan als een leuke gezinswijk, maar nu er vooral veel
tieners wonen ervaren we steeds meer overlast; vooral van rondhangende
jongeren in het winkelcentrum met lawaai en intimiderend gedrag (…).
Doordat er niet gehandhaafd wordt, krijgen jongeren het gevoel dat ze
alles kunnen maken.” (inwoner Vathorst-De Bron).
“Ik woon in winkelcentrum Emiclaer. Er is veel overlast door hangjeugd
die tot diep in de nacht herrie maakt en veel rommel achterlaat.”
(inwoner Kattenbroek)

Geluidsoverlast (niet door verkeer)
Een vorm van overlast die ook redelijk vaak (11%) voorkomt in de buurt is
geluidsoverlast anders dan door verkeer. Vaak gaat het dan om
vuurwerkoverlast, ruziënde of feestende buren of omwonenden met een
hond, bladblazer of muziekinstrument. Maar ook noemt men hierbij vaak
jongeren die nogal luidruchtig aanwezig zijn op straat.
Deze vorm van overlast komt vooral voor in De Koppel en verder in
Stadskern, Kruiskamp en Liendert, wijken dus met een dichte bebouwing
en vaak slecht geïsoleerde flats, waarbij meer kans is op geluidsoverlast.
Vooral in De Koppel nam de geluidsoverlast toe. Het gaat daarbij onder
meer om vuurwerk en overlast van evenementen.
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“De jongeren hangen veelal rond op de vele schoolpleinen in de buurt en
maken veel lawaai (scooters, vuurwerk), laten rommel achter en er hangt
regelmatig een sterke wietlucht.” (inwoner Schothorst-Zuid)
“Geluidsoverlast van andere buren. Schreeuwen/schelden tegen kinderen en
iemand die voortdurend bezig is met een zaagmachine of bladblazer. Je kan
vaak niet rustig buiten zitten.” (inwoner Hooglanderveen)
“Batterijen van rookmelders die niet vervangen worden en elke minuut een
irritante piep geven of een hond die continu blaft.” (inwoner VathorstCentrum)

Overlast door buren vooral in vroegnaoorlogse wijken
Ongeveer 7% van de Amersfoorters vindt dat overlast van buren en
omwonenden vaak voorkomt in zijn buurt. In De Koppel, Kruiskamp en
Liendert ligt dat aandeel tweemaal zo hoog. Verder wordt dit vaker
genoemd in Nederberg, Soesterkwartier en Schuilenburg.
Vaak gaat het om geluidsoverlast, zoals hiervoor aangegeven. Maar ook
noemt men hier vormen van asociaal gedrag, bijvoorbeeld door
psychiatrische patiënten en buren die afval dumpen.
“Buren klagen snel over geluidsoverlast en bellen om het minste de politie, erg
overdreven.” (inwoner Randenbroek)
“Het gebeurt regelmatig dat er buurtbewoners met verbouwingen bezig zijn
(vooral nu met corona). Meestal wordt dit niet van te voren aangekondigd. Dan
komen er bedrijven langs die vanaf half 8 ontzettend veel lawaai maken.”
(inwoner Vathorst-Centrum)
“Ik woon naast een man met beperkingen die 's nachts leeft. In deze gehorige
flats geeft dat veel geluid- en stankoverlast. Mijn nachtrust heeft er veel onder
te leiden.” (inwoner Vermeerkwartier)

49

Drugsoverlast: vooral in De Koppel, Kruiskamp en Liendert
Drugsgebruik en handel in drugs komt volgens een op de tien
Amersfoorters vaak voor in hun buurt. Voor vier procent vormt het zelfs
het belangrijkste buurtprobleem. Vooral bewoners van De Koppel,
Kruiskamp en Liendert klagen hierover. Een kwart van de bewoners in
deze wijken vindt dat drugsoverlast vaak voorkomt in hun buurt.
Daarnaast komt deze vorm van overlast relatief vaak voor in Stadskern en
Nederberg. In Liendert is de drugsoverlast toegenomen sinds 2019.
“Hier op parkeerterreinen tussen flats en in het Waterwingebied wordt
veel in drugs en lachgas gehandeld. Dak- en thuislozen komen daarop af,
waardoor wij ook overlast ervaren van daklozen die zelfs de flat binnen
komen.” (inwoner Liendert)
“Op de Dirk Loogenstraat en Witte de Withstraat bij het voetbalveld en in
speeltuintjes dealen en gebruiken ze heel vaak drugs. Geeft veel rotzooi en
een zeer onveilig gevoel.” (inwoner Kruiskamp)
“Hier in het bos van Klein Zwitserland overnachten zwervers die drugs
gebruiken. De honden die daar vak los lopen krijgen die zooi ook binnen.”
(inwoner De Berg-Zuid).
“Er wordt bij ons in de wijk Nieuwland veel gehandeld in drugs, ook in onze
straat komt een leverancier aan huis op bestelling.”

Openbare dronkenschap: met name in de binnenstad
De overlast die men ervaart van dronken mensen op straat lijkt vooral
geconcentreerd te zijn in de Stadskern. Gemiddeld zegt vier procent dat
hiervan vaak sprake is in de buurt, in de binnenstad is dat 28%. Overigens
is drankoverlast sinds 2019 wel sterk gedaald in de Stadskern, terwijl het
in andere wijken toenam. Dit lijkt vooral het gevolg te zijn van de
lockdownmaatregelen, waardoor horeca deels gesloten was en het
alcoholgebruik vooral in woonwijken zelf toenam.
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Meeste overlast van daklozen in de binnenstad en Nederberg
Overlast van zwervers en daklozen blijkt vooral voor te komen in
Stadskern en Nederberg. Circa 14% van de bewoners van deze wijken
zegt dat dit vaak voorkomt in zijn buurt. De aanwezigheid van
opvanglocaties, zoals aan het Smallepad, lijkt hierop van invloed te zijn.
Verder treft men daklozen vaker aan in Liendert, Kruiskamp en De BergZuid (omgeving Stolbergterrein).
Mensen die op straat worden lastig gevallen
Overlast van mensen die medeburgers op straat lastigvallen komt relatief
weinig voor en wordt zelden als belangrijk buurtprobleem genoemd.
Maar als het voorkomt wordt dit vooral genoemd door bewoners van de
Stadskern, De Koppel en Liendert.
Meeste sociale overlast in Stadskern en De Koppel
Als we de zeven genoemde vormen van ‘sociale’ overlast bij elkaar
nemen, dan blijkt deze het meest te zijn geconcentreerd in Stadskern en
De Koppel (zie figuur 15). Maar terwijl deze in Stadskern is afgenomen,
met name doordat veel uitgaanspubliek wegbleef tijdens de lockdowns,
nam deze vooral in De Koppel toe. Men ervoer hier vooral meer overlast
van jongeren en omgevingsgeluiden.
Verder werd ook veel sociale overlast ervaren in Nederberg,
Soesterkwartier, Kruiskamp en Liendert. In de laatstgenoemde wijk nam
de overlast in de afgelopen jaren toe: vooral door een toename van
drugs- en geluidsoverlast (niet door verkeer).
In andere wijken nam de overlast ook toe, maar bleef deze rond het
stedelijk gemiddelde. Zo klaagde men in Schothorst-Noord en Zielhorst
vaker over jongerenoverlast en nam in Hooglanderveen en De Berg-Zuid
vooral de geluidsoverlast (door verkeer of anderszins) toe.
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Figuur 17: Schaalscore sociale overlast

7.4

Bewoners actief voor de veiligheid

In het veiligheidsbeleid van de gemeente wordt de laatste jaren meer en
meer belang gehecht aan een actieve rol van de bewoners. Campagnes
zijn vooral gericht op het bevorderen van de ‘heterdaadkracht’ en de
deelname aan Burgernet en whatsappgroepen in de eigen buurt, om zo
de politie beter te voeden met relevante informatie. Zo bestaan er
landelijk sinds 2015 Whatsappgroepen voor de veiligheid, in veel
gemeenten bekend als de actie ‘Attentie Buurtpreventie’.
Het aantal Whatsappgroepen is in Amersfoort gestegen tot circa 126
groepen, waaraan per groep gemiddeld 75 huishoudens zijn gekoppeld.
Er is nog steeds sprake van enige groei, hoewel die de laatste jaren is
afgevlakt. Bewoners informeren elkaar of worden geïnformeerd door
BOA’s of wijkagenten over onveilige situaties en ook worden er
trainingen gegeven, waardoor bewoners zich veiliger gaan voelen. De
Whatsappgroepen komen vooral voor in de witte wijken, vaak ook waar
sprake is van een actieve wijkagent die bewoners weet te motiveren.
Binnen Amersfoort zijn de Whatsappgroepen vooral populair in Nieuwland
en Vathorst-De Laak.6
In het onderzoek is de vraag gesteld: ‘In hoeverre bent u actief om de
veiligheid in uw buurt te verbeteren?’. Het meest genoemde antwoord
was: ‘ik ben daar niet zo mee bezig’ (42%). Als men wel een actieve rol
heeft is dat vooral om verdachte situaties door te geven aan
buurtbewoners of de politie (37%), door een lidmaatschap aan een
Whatsappgroep voor veiligheid in de buurt (26%) of door lid te zijn van
Burgernet. Het lidmaatschap van Burgernet is in de afgelopen jaren
gedaald in Amersfoort: van 22% in 2017 tot ruim 15% in 2022. 7

Toelichting: de kaart geeft de schaalscore voor sociale overlast weer. De score varieert
van 0 (de 7 vormen van sociale overlast komen niet voor) tot 10 (de vormen van overlast
komen vaak voor). Bron: O&S Amersfoort

6

Zie: www.kaart.wabp.nl
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7

Deze trend wordt bevestigd door Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, die de
inschrijving registreert.
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7.5

Ontwikkeling misdrijven

Het aantal bij de politie geregistreerde misdrijven in Amersfoort laat al
een aantal jaren een dalende trend zien. Terwijl de bevolking toenam
met 6%, daalde het aantal aangiften in de afgelopen tien jaar met 40%.
De daling deed zich vooral voor bij woninginbraak (-83%), bedrijfsinbraak
(-78%), autokraak (-72%) en geweldsmisdrijven (-46%).

de avondklok en de periodes van een lockdown. Doordat mensen meer
thuis waren, lijken potentiële inbrekers vaker te zijn afgeschrikt.
Het effect van coronamaatregelen op de ontwikkeling van woninginbraak
is heel duidelijk te zien in onderstaande figuur.
Figuur 19: Ontwikkeling woninginbraken in Amersfoort, 2019-2021

Figuur 18: Geregistreerde misdrijven in Amersfoort, 2012 – 2021
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Corona: vooral minder woninginbraak
Ook tijdens de coronapandemie gingen ingezette ontwikkelingen door. Zo
vond een verdere daling plaats van geregistreerde vernielingen,
autokraak en bedrijfsinbraken. Ook daalde het aantal gevallen van
zakkenrollerij en drugscriminaliteit. Opvallend was de sterke daling van
het aantal woninginbraken in 2020 en 2021. De sterke daling lijkt vooral
het gevolg te zijn van de coronamaatregelen, zoals thuiswerkadviezen,
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Minder (huiselijk) geweld?
De trend van een dalend aantal geweldsmisdrijven dat bij de politie
bekend is, werd tijdens de coronajaren doorgezet: een daling van 3% in
2020 en van 8% in 2021. Vooral straatroof en overvallen kwamen minder
vaak voor. Opvallend is ook dat het aantal gevallen van huiselijk geweld
in 2020 gelijk bleef en in 2021 zelfs daalde met 20% naar een totaal
aantal meldingen van ruim 100. De vraag is echter of het hier gaat om
een daadwerkelijke daling. Deskundigen wijzen erop dat de pandemie
heeft geleid tot meer spanningen in huiselijke kring, maar veel van de
problemen bereiken de politie niet en zijn dus niet zichtbaar in de
cijfers.
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Meer fietsendiefstal
Hoewel dus de meeste misdrijven minder vaak voorkwamen tijdens de
eerste coronajaren, vond in 2020 een opvallende stijging plaats (met
bijna 50%) van het aantal (brom)fietsdiefstallen. In 2021 daalde dit weer,
maar bleef het aantal diefstallen op een relatief hoog niveau in
vergelijking met Nederland. Vooral e-bikes bleken erg in trek bij dieven.
Het aantal gestolen e-bikes steeg in de afgelopen twee jaar met maar
liefst 75 procent. Gewone fietsen werden juist minder gestolen.

hacken, het aantreffen van een virus op de computer of online psychisch
geweld.

Cybercrime
In de officiële cijfers van de politie werd in 2021 210 keer aangifte
gedaan van cybercrime: een aantal dat bijna acht keer zo hoog lag als in
2019. Toch lijkt dit het topje van de ijsberg, aangezien de
meldingsbereidheid nog steeds erg laag is. Het vermoeden bestaat dat
criminelen tijdens de lockdown steeds beter hun weg wisten te vinden
om online hun misdrijven te plegen. Zowel landelijk als in Amersfoort
neemt deze vorm van criminaliteit sterk toe.8

Uit de landelijke Veiligheidsmonitor blijkt dat er sinds 2012 sprake is van
een daling van de aangiftebereidheid. Voor de ‘traditionele’ criminaliteit
- dat wil zeggen geweld- en vermogensdelicten, exclusief cybercrime werd in 2012 nog in 29% van de gevallen aangifte gedaan. Dat aandeel is
gedaald naar 23% in 2019. Ook het aantal meldingen daalde in die
periode van 38% naar 32%. De daling van het aantal geregistreerde
misdrijven komt dus voor een deel, doordat burgers minder snel naar de
politie stappen om aangifte te doen. Uit meer recente cijfers lijkt deze
daling zich verder voort te zetten.

Ook in het onderzoek zelf is gevraagd naar slachtofferschap. Nieuw in
het onderzoek zijn vragen over cybercrime. Veel burgers geven daarbij
aan dat men in de afgelopen twee jaar slachtoffer was van een of andere
vorm van cybercrime. Zo bleek bijna 10% slachtoffer te zijn geweest van
nepmails (phishing), nepwebsites of nepberichten (via bijvoorbeeld
WhatsApp) waardoor men geld of persoonsgegevens is kwijtgeraakt.
Daarnaast was vijf procent van de huishoudens in de afgelopen twee jaar
slachtoffer geworden van verkoopfraude op het internet, waarbij
betaalde goederen niet waren geleverd of waarbij men geen geld heeft
ontvangen voor verkochte producten. Verder was incidenteel sprake van

8

7.6

Aangiftebereidheid

De hiervoor geschetste ontwikkeling van geregistreerde misdrijven zijn
niet helemaal een weerspiegeling van het daadwerkelijke aantal
gepleegde misdrijven. Van veel misdrijven wordt immers geen aangifte
gedaan bij de politie.

26% van de Amersfoortse misdrijven aangegeven bij politie
Van de Amersfoorters die in de afgelopen twee jaar slachtoffer zijn
geworden van een misdrijf deed 26% hiervan ook aangifte bij de politie.
Er is dan proces-verbaal opgemaakt, ondertekend door het slachtoffer.
Verder heeft van de slachtoffers 16% het voorval wel gemeld bij de
politie, maar geen aangifte gedaan. Al met al betekent dat, dat nog niet
de helft van de gepleegde misdrijven bekend is bij de politie. Aangezien
in de registraties van misdrijven alleen aangiftes zijn opgenomen (d.w.z.
26% van alle misdrijven) is er in Amersfoort sprake van een ‘dark
number’ van om en nabij de 74%.

Naar een cyberweerbaar Amersfoort, Saxion University, 2020.
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Aangiftebereidheid verschilt sterk per delict
Logischerwijs verschilt de aangiftebereidheid sterk per soort delict. Zo
deed 81% aangifte bij een geslaagde woninginbraak, terwijl dit zo’n 40%
is bij een poging tot woninginbraak (zie figuur 18). Van een gestolen fiets
doet slechts een minderheid aangifte: 36 procent. Opvallend is de
geringe aangiftebereidheid bij een toch ingrijpende gebeurtenis als een
geweldsmisdrijf. Van de Amersfoorters die hier de afgelopen twee jaar
slachtoffer van zijn geworden deed maar één op de drie daarvan aangifte
bij de politie.
Aangiftebereidheid lijkt verder af te nemen
De afgelopen jaren laat een forse daling zien van de aangiftebereidheid.
Vooral bij woninginbraak en autokraak lijken de slachtoffers minder snel
geneigd om hiervan aangifte te doen. Men beperkt het in die gevallen
vaker tot een melding of stelt de politie in het geheel niet in kennis van
het incident.
Aangifte doen? “Het helpt toch niet”
Waarom doen slachtoffers steeds minder aangifte? Meest genoemd, door
41% van de respondenten, omdat ‘het toch niet helpt’. Andere redenen
waren: ‘het was niet zo belangrijk’ (23%) en ‘het kost te veel tijd of
moeite’ (8%). Zo’n 2% doet geen aangifte uit angst voor vergelding. Dat is
vooral het geval bij geweldsmisdrijven.
Aangifte doen werd afgeraden door de politie
Ruim een kwart van de respondenten die van een misdrijf geen aangifte
hebben gedaan, lichten hun antwoord toe. Daaruit blijkt dat het vaak
gaat om een combinatie van motieven: men doet geen aangifte, omdat
men de tijd er niet voor wil nemen en in de verwachting dat het
probleem toch niet wordt opgelost. Soms ook deed men geen aangifte,
omdat het probleem inmiddels was opgelost. Vaak volstaat men met het
melden van het incident bij de politie, zoals bij een woninginbraak.

autokraak) zelfs afraadt, omdat de pakkans daarvoor te klein is vanwege
onvoldoende bewijslast. En vaak blijkt het melden van het misdrijf
voldoende te zijn voor een vergoeding van de verzekering.
Daarbij moet worden opgemerkt dat het voor burgers niet altijd duidelijk
is wat het verschil is tussen een melding of aangifte doen.
Figuur 20: Aangiftebereidheid voor enkele misdrijven gepleegd in
Amersfoort
poging tot woninginbraak

feitelijke woninginbraak

iets gestolen uit de auto
diefstal of beschadiging aan
buitenkant auto

2017
2019
2021

diefstal fiets
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Toelichting: de figuur toont percentages Amersfoorters dat aangifte heeft gedaan van het
delict waarvan men de laatste keer slachtoffer was.
Bron: O&S Amersfoort

Uit de opmerkingen blijkt dat de politie het doen van aangifte niet actief
stimuleert en soms (in geval van een poging tot inbraak, fietsdiefstal of
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“De poging was dermate onprofessioneel dat de politie aangifte niet nodig
vond.” (poging tot inbraak)
“Ze zijn via een raam naar binnen gekomen. Uiteindelijk is er weinig van
waarde gestolen. Daarom vond ik het niet de moeite waard om aangifte te
doen.” (insluiping in woning)
“Ik had getuige nodig om aangifte te doen. Dat had ik niet.” (diefstal uit
auto)

7.7

Zoals in paragraaf 7.3 al bleek ervoeren Amersfoorters in de afgelopen
jaren vooral meer overlast van jeugd, geluid, alcohol en drugs en van
zwervers. Deze trends zijn min of meer ook terug te vinden in de
geregistreerde meldingen door de politie (zie figuur 19). De cijfers zijn
overigens niet 100% vergelijkbaar.
Figuur 21: Meldingen van overlast in Amersfoort, 2012 – 2021

“Melding online gedaan, weet niet of dit wordt gezien als aangifte”
(fietsdiefstal)

2500

“Politie heeft gesproken met de daders (kinderen nog) en hun ouders.
Aangifte vond men niet nodig.” (geval van mishandeling).

2000

“Heb het geregeld met de verzekering. Ik wist niet dat je daar aangifte van
kan doen.” (verkoopfraude via internet).

Trend meldingen overlast

1500
1000

De politie zegt in een reactie dat het juist beleid is om informatie te
krijgen via aangifte of melding om een goed veiligheidsbeeld te hebben
en om zaken op te lossen en ook verdachten in beeld te krijgen. Zij
herkent zich daarom niet in de bovengenoemde reacties.
Daling registraties geven geen correct beeld van ontwikkelingen
De registraties van veel misdrijven bij de politie laten al jaren een
dalende lijn zien. Dat dit niet per se betekent dat ook het daadwerkelijk
aantal gepleegde misdrijven daalt laten de cijfers uit de monitor zien.
Een deel van de teruglopende aantallen registraties komt door de
dalende aangiftebereidheid.
Het is overigens moeilijk aan te geven hoe het aantal misdrijven zich
werkelijk ontwikkeld. Het aantal incidenten per delict is klein en de
cijfers zijn bovendien met veel onzekerheden omgeven.
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Bron: www.politie.nl

De politiecijfers laten vooral een sterke toename zien van meldingen
jeugdoverlast in 2020, die vervolgens weer afnam in 2021. De toename in
2020 lijkt voor een belangrijk deel te verklaren doordat jongeren zich
niet aan de geldende coronaregels ten aanzien van groepsgrootte en het
bewaren van afstand hielden. Daarmee gaat het maar ten dele om het
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veroorzaken van overlast. Die controles speelden vooral van april tot
augustus 2020.
Het aantal meldingen van geluidoverlast is sinds 2015 meer dan
verdubbeld. Een trend die al in 2015 werd ingezet, maar tijdens corona
nog sterker naar voren kwam. Ook hier lijkt het effect van corona van
invloed: meer thuiswerken, jongeren die niet naar school konden en die
onder de druk van de regels meer de grenzen opzochten met vuurwerk et
cetera.
Ook zien we in de afgelopen tien jaar een gestage toename van het
aantal meldingen van personen met verward gedrag. Deze trend – niet
gemeten in de stadspeiling – leek enkele jaren stabiel, maar is tijdens
corona weer in sterkere mate toegenomen. Net als voor de groei van het
aantal meldingen van overlast door zwervers en daklozen, lijkt de
coronapandemie van invloed te zijn op deze ontwikkeling, doordat
begeleiding minder beschikbaar was. Bewoners blijken in 2021 in elk
geval veel meer overlast te ervaren van zwervers (zie tabel 4) en deze
constatering zal deels ook betrekking hebben op personen met ‘verward
gedrag’. Dit is in de praktijk niet altijd goed te onderscheiden. Overigens
zeggen de cijfers weinig over het aantal personen. Een persoon met
verward gedrag kan tot meerdere meldingen leiden.
Het aantal meldingen van overlast door alcohol en/of drugs is tussen
2015 en 2020 meer dan verdubbeld en laat in 2021 een lichte daling zien.
Tot slot is het aantal meldingen van openbare dronkenschap al aan het
dalen sinds 2016, een daling die tijdens de coronajaren (2020 en 2021)
nog iets sterker was. Vooral de uitgaansgebieden profiteerden in dit
opzicht van de gedeeltelijke of gehele lockdown.

7.8

Amersfoort vergeleken met andere steden

Amersfoort heet in veel opzichten een vrij gemiddelde stad te zijn in
Nederland. Hoe doet de stad het op gebied van leefbaarheid en
veiligheid? Hiervoor is enerzijds gekeken naar de politiecijfers over
misdrijven, anderzijds naar de landelijke Veiligheidsmonitor van het CBS,
waarin onderzoek is gedaan naar onder andere de beleving van
veiligheid, ervaren overlast en slachtofferschap.
Uit de geregistreerde criminaliteitscijfers blijkt dat in Amersfoort
relatief weinig geweldsmisdrijven voorkomen vergeleken met alle
gemeenten met een inwonertal tussen de 100.000 en 300.000 inwoners.
Ook qua (brom)fietsdiefstal en vernielingen zit Amersfoort aan de
gunstige kant. Met het aantal woninginbraken zit Amersfoort op het
gemiddelde, terwijl hier relatief veel autokraak voorkomt (figuur 20).
Figuur 22: Geregistreerde misdrijven per 1000 inwoners

geweldsmisdrijven
woninginbraken
autokraak
(brom)fietsdiefstal
vernieling

Amersfoort

0
1
2
3
4
5
Steden 100.000-300.000 inw.

6

Bron: www.politie.nl, bewerking O&S
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In de Veiligheidsmonitor van het CBS is Amersfoort op drie andere punten
vergeleken met Nederland en de grotere gemeenten (figuur 21).
Amersfoorters voelen zich relatief veilig in hun eigen buurt en men
ervaart er minder overlast dan gemiddeld in gemeenten vanaf 70.000
inwoners.
Wat betreft tevredenheid over het functioneren van de politie is
Amersfoort vergelijkbaar met de andere gemeenten.
Figuur 23: Kengetallen Amersfoort en gemeenten 70.000+
% voelt zich wel eens onveilig in buurt *
% ervaart veel overlast *
% tevreden over functioneren van politie
0%

10%

20%

30%

Amersfoort

40%

50%

60%

70.000+

* % is in Amersfoort significant lager dan het gemiddelde van de gemeenten met meer
dan 70.000 inwoners.
Bron: Veiligheidsmonitor CBS, 2021
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Bijlagen

Bijlage 1. Vragenlijst met scores
Het percentage tussen haakjes achter de vraag geeft het aandeel respondenten weer dat de vraag
heeft beantwoord. Het percentage tussen haakjes achter de antwoordcategorieën geeft de score uit
2019 weer. Als de score in 2021 statistisch significant verschilt van die in 2019, dan is dit
weergegeven met *. Als een antwoordcategorie in 2019 niet bestond, dan is dit weergegeven met
(-).
A LEEFBAARHEID EN VOORZIENINGEN
De volgende vragen gaan over de buurt waarin u woont.

A1 Kunt u voor elk van de volgende voorzieningen in uw buurt aangeven hoe tevreden u bent? (99%)
zeer
tevreden

tevreden

neutraal

ontevreden

zeer
ontevreden

weet
niet/n.v.t.

2021 (2019) 2021 (2019) 2021 (2019) 2021 (2019) 2021 (2019) 2021 (2019)

A2

winkels voor dagelijkse
boodschappen

43%

(45%)

45%

(44%)

6%

(6%)

4%

(5%)

1%

(1%)

0%

(0%)

parkeergelegenheid

17%

(17%)

37%

(39%)

17%

(17%)

18%

(17%)

6%

(7%)

4%

(4%)

speelmogelijkheden
voor kinderen *

14%

(13%)

37%

(34%)

22%

(23%)

9%

(10%)

2%

(3%)

16%

(17%)

Het groen in mijn straat 18%

(17%)

46%

(47%)

18%

(19%)

13%

(12%)

4%

(3%)

0%

(0%)

Wat vindt u in het algemeen de verkeersveiligheid in uw straat? (99%)
Geef dit aan met een rapportcijfer van 1 (zeer slecht) tot en met 10 (zeer goed).
2021 (2019)
6,4

(6,4)

(gemiddeld rapportcijfer)

A3 Kunt u van de onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het ermee eens bent? (98%)
helemaal
eens

mee eens

neutraal

helemaal
mee oneens oneens

weet
niet/geen
mening

2021 (2019) 2021 (2019) 2021 (2019) 2021 (2019) 2021 (2019) 2021 (2019)
ik voel mij thuis bij de
mensen die in deze
buurt wonen

18%

(18%)

50%

(51%)

23%

(22%)

6%

(5%)

2%

(2%)

1%

(1%)

het is vervelend om in
deze buurt te wonen

1%

(1%)

2%

(3%)

8%

(7%)

32%

(30%)

57%

(59%)

1%

(1%)

ik heb veel contact met
andere buurtbewoners 7%

(7%)

33%

(33%)

38%

(38%)

15%

(16%)

5%

(6%)

1%

(1%)

ik woon in een gezellige
buurt waar veel
saamhorigheid is
7%

(7%)

31%

(31%)

37%

(37%)

17%

(16%)

5%

(6%)

2%

(2%)

de mensen in deze
buurt kennen elkaar
nauwelijks

3%

(3%)

20%

(20%)

22%

(22%)

38%

(38%)

15%

(15%)

3%

(3%)

de mensen in deze
buurt gaan op een
prettige manier met
elkaar om

12%

(10%)

59%

(60%)

23%

(23%)

4%

(4%)

1%

(1%)

1%

(2%)

de mensen hier zijn erg
betrokken bij de buurt 5%

(5%)

31%

(31%)

42%

(41%)

14%

(15%)

3%

(3%)

4%

(5%)

ik zou meer contact
willen hebben met
buurtbewoners

(2%)

20%

(19%)

43%

(43%)

25%

(26%)

7%

(7%)

3%

(3%)

3%

A4 Hieronder staat een aantal voorvallen of misdrijven die in uw buurt kunnen voorkomen. Kunt u
aangeven hoe vaak ze naar uw idee voorkomen in uw buurt? (98%)

vaak

weet
niet/geen
mening

(bijna)
nooit

soms

2021 (2019) 2021 (2019) 2021 (2019) 2021 (2019)
A

fietsdiefstal*

5%

(4%)

27%

(26%)

40%

(42%)

28%

(28%)

B

diefstal uit auto's

3%

(4%)

23%

(24%)

45%

(44%)

29%

(28%)

C

vernieling of diefstal aan de buitenkant van auto's

6%

(6%)

29%

(31%)

44%

(42%)

21%

(21%)

D

vernielingen (straatmeubilair, bushokjes e.d. *

11%

(8%)

34%

(34%)

41%

(43%)

14%

(14%)

E

bekladding van muren of gebouwen

6%

(5%)

26%

(26%)

54%

(54%)

14%

(14%)

F

rommel op straat*

35%

(30%)

41%

(43%)

22%

(25%)

2%

(2%)

G

hondenpoep*

29%

(28%)

44%

(43%)

24%

(26%)

3%

(3%)

H

mensen die op straat worden lastiggevallen*

2%

(2%)

14%

(11%)

62%

(67%)

21%

(20%)

I

overlast door buren/omwonenden

7%

(7%)

29%

(28%)

58%

(61%)

5%

(5%)

J

overlast van groepen jongeren*

12%

(9%)

34%

(32%)

50%

(53%)

5%

(5%)

K

drugsgebruik en handel in drugs*

10%

(9%)

19%

(16%)

42%

(47%)

30%

(27%)

L

dronken mensen op straat

4%

(4%)

19%

(19%)

63%

(63%)

13%

(13%)

M

overlast van zwervers, daklozen

3%

(2%)

9%

(7%)

76%

(78%)

13%

(13%)

N

beroving op straat (tasje, portemonnee, mobiel)

0%

(0%)

6%

(6%)

65%

(67%)

28%

(26%)

O

bedreiging

1%

(1%)

9%

(7%)

64%

(66%)

26%

(25%)

P

inbraak in woningen *

8%

(12%)

44%

(47%)

31%

(26%)

18%

(15%)

Q

parkeeroverlast/ gebrek aan parkeerruimte

33%

(33%)

33%

(34%)

28%

(28%)

5%

(4%)

R

te hard rijden *

37%

(33%)

41%

(43%)

20%

(22%)

2%

(2%)

S

agressief gedrag in het verkeer *

14%

(12%)

32%

(30%)

45%

(49%)

9%

(8%)

T

onoverzichtelijke verkeerssituatie

24%

(23%)

35%

(35%)

34%

(36%)

7%

(6%)

U

geluidsoverlast door verkeer *

18%

(15%)

30%

(30%)

49%

(52%)

3%

(3%)

V

andere vormen van geluidsoverlast

11%

(10%)

36%

(35%)

48%

(50%)

5%

(5%)

W

stankoverlast

5%

(5%)

17% (16%)

72%

(73%)

7%

(7%)

A5

Wat zijn volgens u het belangrijkste problemen in uw buurt, waarvan u vindt dat ze met voorrang
moeten worden aangepakt? (94%)
Kies één letter (A t/m W) uit de vorige vraag die het buurtprobleem aangeeft. Als uw buurtprobleem
niet in die lijst voorkomt, geef dit dan aan met de letter Z.
2021

(2019)

1.

Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte

16%

15%

2.

Te hard rijden

13%

11%

3.

Zwerfvuil *

12%

9%

4.

Hondenpoep

8%

7%

5.

Onoverzichtelijke verkeerssituaties

7%

6%

12%

16%

Ik ervaar geen problemen in mijn buurt *

A6

Kunt u uw antwoord toelichten?

A7

De gemeente stelt voor elke wijk geld beschikbaar om het leefklimaat te verbeteren. Zo kunnen
bewoners die hiervoor een goed idee hebben geld krijgen uit het zogenaamde buurtbudget.
Hebt u wel eens van het buurtbudget gehoord? (93%) *
2021 (2019)

A8

55%

(57%)

ja

45%

(43%)

nee

Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in uw buurt? (97%) *
2021 (2019)
79%
6%
15%

(77%)

ja

(7%) nee
(1%)

weet niet / geen mening

A9 In hoeverre bent u actief om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren? (97%) (meerdere
antwoorden mogelijk)
2021 (2019)
42%

(46%)

Ik ben daar niet actief mee bezig *

35%

(34%)

ik heb buren /omwonenden geholpen

12%

(11%)

ik heb meegedacht met bewoners/gemeente over de inrichting van de buurt of straat

14%

(14%)

ik heb geholpen met het organiseren van een bewonersactiviteit

35%

(33%)

ik heb zwerfvuil verwijderd

6% (5%)

ik beheer een (stukje) openbaar groen

8% (9%)

iets anders, namelijk

A10 Denkt u dat de buurt er de komende jaren op vooruit of achteruit zal gaan? (97%)
2021 (2019)
18%

(18%)

vooruit

18%

(16%)

achteruit

52%

(53%)

zal gelijk blijven

12%

(14%)

weet niet / geen mening

A11 En waarom verwacht u dat?

A12 Hoe gehecht bent u aan uw buurt? (97%)
2021 (2019)
19%

(18%)

zeer gehecht

53%

(54%)

gehecht

21%

(20%)

niet gehecht

3%

(3%)

helemaal niet gehecht

4%

(5%)

weet niet / geen mening

A13 Hoeveel aandacht heeft de gemeente voor de problemen in uw buurt? (96%) *
2021 (2019)
1%

(1%)

veel

25%

(28%)

voldoende

26%

(23%)

weinig

48%

(47%)

weet niet / niet van toepassing

A14 Wilt u toelichten waaruit dat blijkt?

A15 Wat is uw totaaloordeel over uw woning, uw buurt en over Amersfoort als stad? (96%)
Geef dit aan met een rapportcijfer van 1 (zeer slecht) tot en met 10 (zeer goed).
2021 (2019)
8,0

(7,9)

uw woning

(gemiddeld rapportcijfer)

7,4

(7,4)

uw buurt / woonomgeving

(gemiddeld rapportcijfer)

7,9

(7,9)

Amersfoort

(gemiddeld rapportcijfer)

B VEILIGHEID
B1

Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? (97%)
2021 (2019)

B2

23%

(22%)

Ja

77%

(78%)

nee

 ga naar vraag B3

Hoe vaak voelt u zich onveilig in uw buurt? (24%) *
2021 (2019)
9%

(7%)

vaak

56%

(49%)

soms

33%

(41%)

zelden

2% (3%)

B3

weet niet

Wilt u aangeven van welke misdrijven u of iemand in uw huishouden slachtoffer was in de afgelopen
24 maanden? (97%)
2021 (2019)
69%

(-)

niemand in mijn huishouden was slachtoffer van een misdrijf  ga naar vraag B7

3%

(-)

poging tot inbraak in de woning

2%

(-)

inbraak in de woning waarbij ook iets is gestolen

2%

(-)

iets gestolen uit de auto

8%

(-)

iets gestolen of beschadigd aan buitenkant van de auto

6%

(-)

diefstal van fiets

1%

(-)

diefstal van bromfiets of scooter

1%

(-)

diefstal van portemonnee, mobiel of tasje zonder geweld (zakkenrollerij)

4%

(-)

slachtoffer van mishandeling, bedreiging of seksueel geweld

2%

(-)

slachtoffer van discriminatie

5%

(-)

verkoopfraude via internet (bijv. betaalde goederen niet geleverd of geen geld
ontvangen bij verkochte producten online)

3%

(-)

hacken (bijv. inbraak op of misbruik van uw social media account, e-mail of
bestanden op uw computer)

10%

(-)

nepmails (phishing), nepwebsites of nepberichten (via bijv. WhatsApp) waardoor u
geld of persoonsgegevens bent kwijtgeraakt

1% (-)

online psychisch geweld (bijv. chantage, stalking, bedreiging of laster op het
internet)
Een virus of ander kwaadaardig programma op uw computer

3%

B4

(-)

een ander misdrijf dan hierboven genoemd, namelijk ……..

U bij de vorige vraag een of meerdere misdrijven aangekruist. Van welk misdrijf werd u of uw
huisgenoot de laatste keer slachtoffer? (11%) Geef dit aan met een letter (A-P) uit de vorige vraag.

B5 Is dit voorval gemeld bij de politie of is er aangifte gedaan? (31%)
2021 (2019)
16%

(-)

ja, alleen gemeld bij de politie

26%

(-)

ja, hiervan is ook aangifte gedaan (er is een proces-verbaal opgemaakt)  ga naar vraag B7
nee, het is door de politie zelf ontdekt  ga naar vraag B7

1% (-)
57%
B6

(-)

nee, het is niet bekend bij de politie

 ga naar vraag B7

U hebt geen aangifte gedaan van dit voorval. Wat was voor u de belangrijkste reden? (22%)
2021 (2019)
8%
41%

(46%) het helpt toch niets

23%

(13%) het was niet zo belangrijk

2%
26%
B7

(11%) het kostte teveel tijd of moeite

(3%) uit angst voor wraak
(27%) anders, namelijk

In hoeverre bent u actief om de veiligheid in uw buurt te verbeteren?
(6%) (meerdere antwoorden mogelijk)
2021 (2019)
44%

(44%)

ik ben daar niet zo mee bezig

15%

(17%)

ik ben lid van Burgernet *

26%

(25%)

ik ben lid van een Whatsappgroep voor veiligheid in onze buurt *

37%

(39%)

ik geef verdachte situaties door aan buurtbewoners of de politie

4% (5%)

anders, namelijk

C ONDERHOUD VAN DE OPENBARE RUIMTE
C1 De volgende vragen gaan over uw wijk. Hoe oordeelt u over: (96-97%)
zeer
tevreden

tevreden

niet
tevreden

neutraal

zeer
ontevreden

geen
mening/
n.v.t.

2021

(2019) 2021 (2019) 2021 (2019) 2021 (2019) 2021 (2019) 2021 (2019)

15%

(15%)

53%

(56%)

17%

(16%)

11%

(10%)

3%

(2%)

1%

(1%)

A

de hoeveelheid
openbaar groen

B

de variatie in het
groen

10%

(9%)

48%

(48%)

25%

(27%)

13%

(11%)

3%

(3%)

1%

(2%)

C

het onderhoud van
het groen

10%

(9%)

50%

(49%)

22%

(22%)

13%

(12%)

5%

(4%)

1%

(1%)

D

het onderhoud van
voet- en fietspaden *

7%

(6%)

49%

(53%)

22%

(21%)

16%

(14%)

5%

(4%)

2%

(2%)

E

het onderhoud van
overige wegen

6%

(5%)

56%

(57%)

25%

(25%)

8%

(7%)

2%

(2%)

2%

(3%)

F

het onderhoud van
sloten, grachten en
vijvers

5%

(4%)

41%

(41%)

24%

(26%)

9%

(9%)

3%

(3%)

18%

(18%)

G

het verwijderen van
zwerfvuil *

3%

(3%)

32%

(36%)

32%

(31%)

23%

(20%)

7%

(6%)

3%

(4%)

H

het onderhoud van
speelplekken *

3%

(3%)

34%

(32%)

27%

(27%)

7%

(9%)

3%

(2%)

26%

(27%)

I

de straatverlichting

7%

(6%)

66%

(69%)

17%

(16%)

7%

(6%)

2%

(2%)

1%

(1%)

J

het algemene
onderhoud van de
wijk

5%

(4%)

59%

(62%)

27%

(26%)

7%

(6%)

1%

(1%)

1%

(1%)

C2

Waaraan zou de gemeente volgens u de meeste aandacht moeten besteden? (95%)
Kies een letter (A t/m I) van een categorie uit de vorige vraag.
2021

(2019)

1.

Het verwijderen van zwerfvuil

18%

(17%)

2.

Het onderhoud van voet- en fietspaden

14%

(12%)

3.

De hoeveelheid openbaar groen *

4.

Het algemene onderhoud van de wijk

12%

(9%)

7%

(8%)

5.
C3

Het onderhoud van het groen *

Kunt u toelichten waar dat uit blijkt?

9%

(6%)

Bijlage 2. belangrijkste problemen in eigen buurt
Het percentage dat vindt dat dit het belangrijkste probleem is in de buurt dat met voorrang wordt opgelost
Positie
2021

Probleem (positie 2019)

1

%

met name genoemd in….

Parkeeroverlast /gebrek aan parkeerruimte (1)

15,6%

Vermeerkwartier, Stadskern, Nieuwland

2

Te hard rijden (2)

12,6%

Soester-, Leusderkwartier, Vathorst-De Bron

3

Rommel op straat (3)

11,9%

Liendert, De Koppel, Schuilenburg

4

Hondenpoep (4)

8,0%

Soesterkwartier, Nieuwland

5

Onoverzichtelijke verkeerssituatie (6)

6,7%

Vathorst, Kattenbroek

6

Overlast van groepen jongeren (7)

5,0%

De Koppel, Vathorst Centrum en De Bron

7

Geluidsoverlast door verkeer (8)

4,5%

Hooglanderveen, Stadskern

8

Woninginbraak (6)

3,8%

De Berg-Noord, Rustenburg

9

Drugsgebruik en handel in drugs (9)

3,6%

Liendert, Rustenburg, Kruiskamp

10

Overlast door buren / omwonenden (10)

2,8%

De Berg-Zuid

11

Vernielingen en vandalisme (13)

2,0%

Soesterkwartier, Schuilenburg

12

Stankoverlast (11)

1,6%

13

Geluidsoverlast, niet door verkeer (12)

1,4%

Nederberg, Vathorst-Centrum

14

Diefstal of vernieling aan buitenkant auto (13)

1,2%

Leusderkwartier, Zielhorst, Schothorst-Noord

15

Fietsdiefstal (16)

1,0%

Nederberg, Zielhorst

16

Diefstal uit auto’s (15)

1,0%

Vathorst-De Bron, Berg-Noord, Vermeerkwartier

17

Agressief verkeersgedrag (17)

0,6%

18

Mensen die op straat worden lastiggevallen (19)

0,6%

Liendert

19

Overlast door zwervers, daklozen (21)

0,4%

Stadskern, Nederberg

20

Bekladding van muren of gebouwen (18)

0,3%

Nederberg, Vermeerkwartier

21

Dronken mensen op straat (20)

0,3%

Stadskern

22

Beroving op straat (mobiel, etc.) (23)

0,1%

Stadskern

23

Bedreiging (22)

0,1%

De Koppel

24

Een ander probleem

3,5%

Schothorst-Noord

“Ik ervaar geen problemen in mijn buurt”

11,8%

De Berg-Noord, Zielhorst, Hoogland, Rustenburg

Bijlage 3. Belangrijkste problemen per wijk
Welk probleem moet met voorrang worden aangepakt in uw buurt?
(tussen haakjes de positie in 2019)
Amersfoort (totaal)
1
(1) Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
2
(2) Te hard rijden
3
(3) Rommel op straat
4
(4) Hondenpoep
5
(6) Onoverzichtelijke verkeerssituaties

Kruiskamp
1
(1) Rommel op straat
2
(3) Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
3
(2) Te hard rijden
4
(4) Drugsoverlast
5
(-) Hondenpoep

Stadskern/Nederberg
1
(3) Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
2
(2) Rommel op straat
3
(1) te hard rijden
4
(-) geluidsoverlast door verkeer
5
(4) overlast (groepen) jongeren

Liendert
1
(1)
2
(3)
3
(4)
4
(2)
5
(5)

Soesterkwartier
1
(1) Te hard rijden
2
(3) Hondenpoep
3
(2) Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
4
(4) Rommel op straat
5
(-) Vernielingen

Rustenburg
1
(4) rommel op straat
2
(-) drugsgebruik en handel in drugs
3
(2) woninginbraak
4
(1) te hard rijden
5
(3) hondenpoep

De Koppel
1
(1) Rommel op straat
2
(3) Overlast van groepen jongeren
3
(5) Te hard rijden
4
(2) Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
5
(-) drugsgebruik en handel in drugs

Schuilenburg
1
(1) Rommel op straat
2
(3) Te hard rijden
3
(2) Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
4
(-) drugsgebruik en handel in drugs
5
(-) Onoverzichtelijke verkeerssituaties

Rommel op straat
Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
Drugsoverlast
Te hard rijden
Overlast (groepen) jongeren

Randenbroek
1
(3) Rommel op straat
2
(1) Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
3
(2) Te hard rijden
4
(5) Onoverzichtelijke verkeerssituatie
5
(-) geluidsoverlast door verkeer

Schothorst-Zuid
1
(1) Rommel op straat
2
(2) Te hard rijden
3
(4) Hondenpoep
4
(-) Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
5
(-) drugsgebruik en handel in drugs

Vermeerkwartier
1
(1) Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
2
(4) Rommel op straat
3
(3) te hard rijden
4
(-) woninginbraak
5
(2) hondenpoep

Schothorst-Noord
1
(1) Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
2
(4) Te hard rijden
3
(2) Rommel op straat
4
(-) Onoverzichtelijke verkeerssituatie
5
(-) Hondenpoep

Leusderkwartier
1
(1) Te hard rijden
2
(2) Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
3
(3) Rommel op straat
4
(4) Hondenpoep
5
(-) woninginbraak

Hoogland
1
(2)
2
(1)
3
(3)
4
(4)
5
(5)

Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
Te hard rijden
Hondenpoep
Onoverzichtelijke verkeerssituatie
Woninginbraak

Berg-Zuid
1
(2) Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
2
(1) Te hard rijden
3
(4) Rommel op straat
4
(-) hondenpoep
5
(3) Onoverzichtelijke verkeerssituatie

Zielhorst
1
(1)
2
(3)
3
(5)
4
(4)
5
(2)

Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
Rommel op straat
Te hard rijden
Onoverzichtelijke verkeerssituatie
Hondenpoep

Berg-Noord
1
(4) Woninginbraak
2
(1) Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
3
(3) Te hard rijden
4
(2) Hondenpoep
5
(5) Geluidoverlast door verkeer

Kattenbroek
1
(1) Te hard rijden
2
(4) Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
3
(5) Hondenpoep
4
(2) Onoverzichtelijke verkeerssituatie
5
(3) Rommel op straat

Nieuwland
1
(1) Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
2
(2) Hondenpoep
3
(4) Rommel op straat
4
(3) Te hard rijden
5
(-) Overlast van groepen jongeren
Vathorst
1
(2) Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
2
(3) Te hard rijden
3
(1) Onoverzichtelijke verkeerssituatie
4
(5) Rommel op straat
5
(-) Overlast van groepen jongeren
Hooglanderveen
1
(1) Parkeeroverlast / gebrek aan parkeerruimte
2
(3) Te hard rijden
3
(5) Onoverzichtelijke verkeerssituatie
4
(-) geluidsoverlast door verkeer
5
(-) Rommel op straat

Bijlage 4. Overzicht kengetallen per wijk
Wijken met lage SES

Amersfoort

Soester kwartier

De Koppel

Kruiskamp

Liendert

Schuilenburg Randenbroek

Kengetallen
rapportcijfer woning
rapportcijfer buurt / woonomgeving
ontwikkeling buurt
weinig aandacht van gemeente
rapportcijfer verkeersveiligheid

score
1-10
1-10
%
%
1-10

7,9
7,4
+2%
26%
6,4

7,8
7,1
+20%
28%
5,8

7,9
6,7
+1%
30%
6,0

7,6
6,7
-3%
35%
5,8

7,4
6,6
-7%
36%
6,2

7,8
6,7
+23%
30%
6,5

7,5
7,1
+11%
22%
6,3

sociale samenhang
% (zeer) gehecht aan de buurt

0-10
%

6,3
72%

6,4
68%

5,6
65%

5,9
70%

5,6
56%

5,4
51%

6,1
70%

fysieke kwaliteit
oordeel algemene onderhoud
tevredenheid groen in de straat

0-10
1-5
1-5

6,2
3,6
3,6

4,2
3,4
3,2

5,1
3,4
3,6

5,7
3,4
3,5

5,7
3,3
3,5

6,0
3,4
3,7

6,4
3,6
3,7

ervaren onveiligheid
ervaren sociale overlast

0-10
0-10

1,3
2,0

1,4
2,7

1,9
3,5

2,0
3,0

2,4
2,9

2,1
2,1

1,5
2,1

tevredenheid voorzieningen:
winkels voor dagelijkse boodsch.
speelmogelijkheden voor kinderen
parkeermogelijkheden

1-5
1-5
1-5
1-5

4,2
3,6
3,4

4,1
3,7
3,1

4,1
3,4
3,4

4,0
3,5
2,9

4,1
3,4
3,3

3,6
3,4
3,4

4,3
3,5
3,4

toelichting: wordt de betekenis en berekening van de indicatoren zie bijlage 5.
Score wijk in 2021 is statistisch significant negatiever dan in 2019
Score wijk in 2021 is statistisch significant positiever dan in 2019

Overige wijken (Centrum, Zuid en Oost)

Amersfoort

Stadskern

Vermeerkwartier

Leusderkwartier

De Berg-Zuid

De BergNoord

Rustenburg

Kengetallen
rapportcijfer woning
rapportcijfer buurt / woonomgeving
ontwikkeling buurt
weinig aandacht van gemeente
rapportcijfer verkeersveiligheid

score
1-10
1-10
%
%
1-10

7,9
7,4
+2%
26%
6,4

7,9
7,5
15%
28%
6,4

8,0
7,8
+13%
24%
6,4

8,0
7,9
+11%
19%
6,2

8,0
7,8
+8%
23%
6,3

8,6
8,5
+10%
21%
7,2

8,2
7,6
-2%
23%
7,2

sociale samenhang
gehechtheid aan de buurt

0-10
%

6,3
72%

6,3
80%

7,2
85%

6,8
89%

7,0
86%

7,1
89%

6,5
81%

fysieke kwaliteit
oordeel alg. onderhoud
tevredenheid groen in de straat

0-10
1-5
1-5

6,2
3,6
3,6

6,1
3,6
3,2

6,8
3,7
3,6

7,1
3,7
3,6

7,1
3,6
3,7

7,6
3,8
4,3

6,6
3,7
4,0

ervaren onveiligheid
ervaren sociale overlast

0-10
0-10

1,3
2,0

1,6
3,6

1,2
2,1

0,8
1,2

1,2
2,0

0,6
1,1

1,0
1,4

tevredenheid voorzieningen:
winkels voor dagelijkse boodschappen
speelmogelijkheden voor kinderen
parkeermogelijkheden

1-5
1-5
1-5
1-5

4,2
3,6
3,4

4,3
2,8
2,8

4,3
3,4
3,0

4,5
3,3
3,4

4,6
3,6
3,2

3,4
3,7
3,5

3,8
3,7
3,8

toelichting: wordt de betekenis en berekening van de indicatoren zie bijlage 5.
Score wijk in 2021 is statistisch significant negatiever dan in 2019
Score wijk in 2021 is statistisch significant positiever dan in 2019

Overige wijken (Noord)
Amersfoort

SchothorstZuid

SchothorstNoord

Zielhorst

Kattenbroek

Hoogland

Nieuwland

Vathorst

Kengetallen
rapportcijfer woning
rapportcijfer buurt / woonomgeving
ontwikkeling buurt
weinig aandacht van gemeente
rapportcijfer verkeersveiligheid

score
1-10
1-10
%
%
1-10

7,9
7,4
+2%
26%
6,4

7,9
7,3
-4%
23%
6,6

8,0
7,3
-11%
23%
6,5

7,9
7,4
-6%
27%
6,8

8,0
7,4
-15%
23%
6,4

8,2
7,9
+1%
25%
6,7

8,1
7,4
-14%
26%
6,7

8,3
7,6
-5%
26%
6,5

sociale samenhang
gehechtheid aan de buurt

0-10
1-10

6,3
72%

6,4
71%

6,1
71%

6,4
79%

6,3
75%

7,1
89%

6,0
64%

6,3
66%

fysieke kwaliteit
oordeel alg. onderhoud
tevredenheid groen in de straat

0-10
1-5
1-5

6,2
3,6
3,6

6,1
3,5
3,8

6,0
3,4
3,6

6,5
3,7
3,6

6,1
3,7
3,5

6,9
3,7
3,8

6,1
3,8
3,7

6,4
3,8
3,6

ervaren onveiligheid
ervaren sociale overlast

0-10
0-10

1,3
2,0

1,2
1,7

1,4
1,9

1,3
1,6

1,2
1,7

0,6
1,3

1,2
1,8

1,0
1,7

tevredenheid voorzieningen:
winkels voor dagelijkse boodschappen
speelmogelijkheden voor kinderen
parkeermogelijkheden

1-5
1-5
1-5
1-5

4,2
3,6
3,4

4,3
3,6
3,8

4,3
3,6
3,5

4,5
3,9
3,5

4,6
3,5
3,8

4,4
3,9
3,8

3,8
3,8
3,2

4,5
3,8
3,7

toelichting: wordt de betekenis en berekening van de indicatoren zie bijlage 5.
Score wijk in 2021 is statistisch significant negatiever dan in 2019
Score wijk in 2021 is statistisch significant positiever dan in 2019

Bijlage 5. Overzicht kengetallen: tijdreeks en toelichting
2015

2017

2019

2021

Leefbaarheid algemeen
1. Rapportcijfer voor de woning
2. Rapportcijfer voor de buurt/woonomgeving
3. Verwachte ontwikkeling van de buurt (% vooruitgang minus % achteruitgang)
4. % inwoners dat vindt dat de gemeente weinig aandacht heeft voor problemen in de buurt
5. Rapportcijfer voor de verkeersveiligheid in de eigen straat

7,8
7,3
1%
26%
*6,5

7,9
7,4
2,7%
29%
6,4

7,9
7,4
2,1
23%
6,4

8,0
7,4
0,0
26%
6,4

Sociaal
6. Schaalscore sociale samenhang (0=geen, 10=veel)
7. % dat (zeer) gehecht is aan de buurt
8. % dat vindt dat bewoners (erg) betrokken zijn bij de buurt

6,36
70%
35%

6,33
72%
34%

6,3
73%
36%

6,3
72%
36%

Fysiek
9. Schaalscore fysieke kwaliteit (0=geen, 10=veel)
10. % inwoners dat tevreden is over het onderhoud van de wijk
11. Schaalscore algemeen onderhoud van de wijk (1=slecht, 5=goed)
12. schaalscore tevredenheid groen in de straat (1=zeer ontevreden, 5=zeer tevreden)

6,1
64%
3,6
-

*6,3
64%
3,61
3,64

6,4
66%
3,63
3,63

*6,2
64%
3,61
3,61

24,6%
1,44
1,8
9,2%

*21,3%
*1,23
1,8
9,2%

22,1%
1,20
*1,9
8,9%

22,8%
*1,27
*2,0
*11,6%

4,24
3,58
3,49

4,29
3,53
3,45

4,24
3,62
3,41

Veiligheid
12. % inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt
13. schaalscore ervaren onveiligheid (0=voelt zich veilig, 10=voelt zich onveilig)
14. schaalscore sociale overlast (0=niet, 10=veel)
15. % inwoners dat vaak overlast ervaart van groepen jongeren in eigen buurt

Tevredenheid voorzieningen (schaalscores van 1(= zeer ontevreden) tot 5 (=zeer tevreden))
16. Schaalscore winkels voor dagelijkse boodschappen
17. schaalscore speelmogelijkheden voor kinderen
18. schaalscore parkeermogelijkheden
Toelichting:
* toe- of afname ten opzichte van eerdere meting is statistisch significant. Dat wil zeggen dat de kans dat

4,21
3,57
3,54

het verschil door toeval komt kleiner is dan 5%.

3. Percentage mensen dat verwacht dat de buurt er de komende jaren op vooruit zal gaan minus het % dat een achteruitgang verwacht. De overige mensen verwachten
geen verandering of weten het niet.
6. Het kengetal ‘sociale samenhang’ of ‘sociale cohesie’ is berekend op basis van de eerste vier stellingen uit tabel 1. Dit kengetal is een schaalscore dat varieert van 0
(=geen samenhang) tot 10 (=veel samenhang). Het is dus geen rapportcijfer!
8. % mensen dat het (helemaal) eens is met de stelling ‘de bewoners in deze buurt voelen zich erg betrokken bij de buurt’ op het totaal van de antwoorden, inclusief
‘weet niet/ geen mening’.
9. De schaalscore fysieke kwaliteit is gebaseerd op de mate waarin bewoners vinden dat er sprake is van zwerfvuil, hondenpoep, vernielingen en graffiti in hun buurt. Het
varieert van 0 (=zwerfvuil, hondenpoep etc. komt vaak voor) tot 10 (zwerfvuil, hondenpoep komt niet voor). Het is dus geen rapportcijfer!
10. Percentage tevreden+zeer tevreden op het totaal van de antwoorden, inclusief neutraal en ‘geen mening’.
13. De schaalscore ‘ervaren onveiligheid’ is gebaseerd op de vragen ‘voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt?’ ja/nee en ‘Hoe vaak voelt u zich onveilig in uw
eigen buurt?’. Het antwoorden zijn omgezet naar de volgende schaalscores: ‘nee’=0; ‘voel me zelden onveilig in de eigen buurt’= 2; ‘voel me soms onveilig in eigen
buurt’=6 en ‘voel me vaak onveilig in de eigen buurt’=10.
14. De schaalscore sociale overlast is berekend op basis van de mate waarin volgens bewoners in hun buurt sprake is van zeven genoemde vormen van overlast: mensen
die op straat worden lastig gevallen, overlast door omwonenden, overlast door groepen jongeren, dronken mensen op straat, drugsoverlast, zwervers/daklozen en
geluidsoverlast anders dan door verkeer. De score varieert van 0 (komt niet voor), tot 10 (komt vaak voor).

Onderzoek en statistiek
Gemeente Amersfoort

Auteur:

Ben van de Burgwal

maart 2021

