Leefbaarheid en veiligheid in Oud-West

Van 12 tot en met 18 juni 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen
beantwoorden over de leefbaarheid en veiligheid in Oud-West. Van de 1.022 panelleden
hebben er 477 meegedaan. Dit komt neer op een respons van 47%.
In deze (korte) enquête konden niet alle aspecten die samenhangen met de leefbaarheid
en veiligheid in Oud-West meegenomen worden. Op basis van de monitor Leefbaarheid
en Veiligheid is al veel bekend over de objectieve en subjectieve veiligheid in het
stadsdeel (en de stad). De resultaten van deze monitor, die te vinden zijn op
buurtcijfers.eenveiligamsterdam.nl, laten zien dat Oud-West gemiddeld scoort op zowel
subjectieve als objectieve maten van veiligheid.
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Twee van de tien kennen buurtregisseur persoonlijk
Het stadsdeel werkt sinds twee jaar wijkgericht aan de leefbaarheid en veiligheid. Een
kwart van de respondenten (25%) was hiermee bekend en nog eens drie van de tien
(30%) had er wel eens van gehoord. Vier van de tien (42%) wisten niet dat het stadsdeel
sinds twee jaar wijkgericht werkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid en
17 respondenten (4%) weten het niet zeker.
De buurtregisseur is bekender dan de wijkcoördinator en de opbouwwerker. Zo kennen
bijvoorbeeld twee van de tien respondenten (18%) de buurtregisseur persoonlijk, tegen
9% de wijkcoördinator en 6% de opbouwwerker.
Figuur 1 Bekendheid van buurtregisseur, wijkcoördinator en opbouwwerker (n=477)
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Vier van de tien zijn bekend met wijkbudget
Met het geld uit het zogenaamde wijkbudget kunnen in Oud-West buurtinitiatieven
bekostigd worden. Vier van de tien respondenten (42%) is hiermee bekend en 13% weet
ook waar geld aangevraagd kan worden. Er zijn ideeën om een gedeelte van het budget
vast te leggen voor de buurtbewoners, die dat dan naar eigen inzicht kunnen besteden.
Vier van de tien respondenten (44%) zijn hier (zeer) positief over en een kwart (25%) staat
er neutraal tegenover. Ook een kwart (25%) is (zeer) negatief over het idee en 21
respondenten (4%) weten het niet.
Figuur 2 Bekendheid met het fenomeen wijkbudget en waar geld aan te vragen (n=477)
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Helft kent wijkspecials
Twee keer per jaar wordt er per buurt een speciale editie van de stadsdeelkrant
uitgegeven met buurtnieuws, informatie over het wijkgericht werken en interviews met
buurtbewoners. De helft van de respondenten (54%) kent deze wijkspecials. Nog eens
twee van de tien (22%) hebben er wel eens van gehoord en ook twee van de tien (18%)
kennen de wijkspecials niet. Achtentwintig respondenten (6%) weten het niet zeker.
De 256 respondenten die bekend waren met de wijkspecials is gevraagd wat ze er van
vonden. Acht van de tien (78%) zijn in zijn algemeenheid (zeer) positief over de
wijkspecials. Bijna negen van de tien (86%) vinden de wijkspecials enigszins tot heel
informatief.
Figuur 3 Beoordeling wijkspecials (n=256)
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Twee van de tien bekend met straatcontactpersonen
In Oud-West zijn op dit moment 80 straatcontactpersonen: bewoners die vrijwillig een
oogje in het zeil houden. Zij letten op de openbare ruimte en attenderen het stadsdeel
erop als er iets niet in de haak is. Twee van de tien respondenten (19%) zijn bekend met
de straatcontactpersonen en nog eens 13% heeft er wel eens van gehoord. De
meerderheid van de respondenten (78%) staat (zeer) positief tegenover het idee van
straatcontactpersonen.
Figuur 4 Straatcontactpersonen (n=477)
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Opmerkingen en suggesties
Wat zouden de respondenten het stadsdeel willen aanraden om de leefbaarheid en
veiligheid te vergroten? En welke andere opmerkingen en suggesties hebben zij voor het
stadsdeel? Ruim vier van de tien respondenten (44%) hebben de moeite genomen
specifieke aanbevelingen te doen.
De leefbaarheid en veiligheid in het stadsdeel hangt van veel zaken af en dat blijkt ook uit
de gegeven antwoorden. Een aantal respondenten merkt op dat er meer bekendheid
gegeven mag worden aan alle initiatieven die ontplooid worden. Sommigen zouden in de
communicatie ook meer tegengeluiden willen horen van wat er misschien minder goed
gaat in het stadsdeel. Allerlei onderwerpen die direct of indirect te maken hebben met
leefbaarheid en veiligheid worden verder genoemd: de schoonheid van de straten, de
verlichting, het verkeer, hondenpoep, overlast van hangjongeren, plaatsing van
fietsenrekken en meer toezicht van bijvoorbeeld politie.
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