Veiligheid in Westerpark

Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van
Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een
aantal vragen voorgelegd over de ervaren veiligheid in de buurt. Ook is er gevraagd naar
de mogelijke oorzaken van (on)veiligheidsgevoelens, zoals de mate van overlast in de
buurt en slachtofferschap. Daarnaast is er een aantal vragen gesteld over de
zichtbaarheid van buurtregisseurs en politie. Tenslotte is er gevraagd naar het effect van
verkeer op het gevoel van veiligheid in de buurt.
De vragenlijst kon worden ingevuld in de periode tussen 15 en 30 november 2009. Van de
676 panelleden hebben 497 de online vragenlijst ingevuld, dit is een respons van 74%.
Hiervan komt 36% uit de Staatsliedenbuurt, 32% uit de Frederik Hendrikbuurt en 31% uit
de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.
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32
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Bewoners geven een 7,6 voor de veiligheid in Westerpark
Gemiddeld geven de panelleden een 7,6 voor de veiligheid in Westerpark. Het laagste
cijfer dat is gegeven voor veiligheid in het stadsdeel is een 3 en het hoogste een 10. Veel
bewoners (41%) geven een 8.
Binnen het stadsdeel zijn er weinig verschillen. De panelleden van de Staatsliedenbuurt
geven een iets hoger rapportcijfer voor de veiligheid in het stadsdeel dan de bewoners in
de andere buurten. Ook in de Veiligheidsmonitor (een Amsterdams bevolkingsonderzoek,
de cijfers in dit rapport refereren naar de periode tussen juli 2008-augustus 2009) zijn er
kleine verschillen tussen de buurten.
Gemiddeld rapportcijfer voor veiligheid per buurtcombinatie
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Achtenzeventig procent van de bewoners voelt zich veilig in de eigen buurt
Achtenzeventig procent van de bewoners voelt zich veilig in de eigen buurt en 73% voelt
zich veilig in het stadsdeel.
Aandeel panelleden dat zich in de eigen buurt en in
Westerpark onveilig voelt (n=497, %)
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Hoewel de verschillen (net als bij de rapportcijfers) klein zijn, vinden panelleden uit de
Staatsliedenbuurt Westerpark het veiligst. Driekwart van hen voelt zich zelden of nooit
onveilig in het stadsdeel. Panelleden uit de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt voelen
zich relatief het minst veilig in Westerpark.
Gevoel van onveiligheid naar buurtcombinatie in Westerpark (n=495, %)
buurtcombinatie

vaak of soms

zelden of nooit

Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt en Houthavens

28

72

Staatsliedenbuurt

25

75

Frederik Hendrikbuurt en Centrale Markt

27

73

totaal Westerpark

26

73

Wanneer er gekeken wordt naar veiligheid in de eigen buurt dan zien we (vrijwel) geen
verschillen tussen buurten.
Gevoel van onveiligheid naar buurtcombinatie in eigen buurt (n=495, %)
buurtcombinatie
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Eén op de tien was afgelopen jaar slachtoffer van een misdrijf
Elf procent van de panelleden is het afgelopen jaar wel eens slachtoffer geworden van
een misdrijf. In de meeste gevallen ging het om (fiets)diefstallen, auto-inbraken en om
inbraak in huis.
Een derde van de panelleden vindt de politie onvoldoende zichtbaar
Ook is er gevraagd of de politie voldoende zichtbaar is in Westerpark. Iets meer dan een
derde vindt dat de politie onvoldoende zichtbaar in het stadsdeel. Iets meer dan een vijfde
vindt de politie wel voldoende zichtbaar is.
Aandeel panelleden dat vindt dat politie voldoende
zichtbaar is (n=497)
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Overlast met name veroorzaakt door verkeer en hangjongeren
In de enquête is ook gevraagd of de panelleden overlast ervaren van groepen mensen en
andere zaken. Het meest genoemd worden verkeer, hangjongeren en buren als bronnen
van overlast. Ouderen worden het minst vaak genoemd. Respondenten geven aan dat het
vaak om geluidsoverlast en vervuiling van de straat gaat als vormen van overlast.
Oorzaken overlast (meerdere antwoorden mogelijk,
% genoemd)
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Bewoners van de Frederik Hendrikbuurt ervaren het vaakst overlast van verkeer (64%).
De bewoners van de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt ervaren het minst vaak overlast
van verkeer (51%).

3

Gemeente Amsterdam
Dienst Onderzoek en Statistiek

Overlast van verkeer naar buurtcombinatie (n=493, procenten)
buurtcombinatie

vaak of soms

zelden of nooit

Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt en Houthavens

51

49

Staatsliedenbuurt

52

48

Frederik Hendrikbuurt en Centrale Markt

64

35

Westerpark

56

44

In de Frederik Hendrikbuurt geven de panelleden met 57% ook aan meer overlast van
hangjongeren te ervaren dan in de andere buurten. De bewoners van de
Staatsliedenbuurt ervaren het minst vaak overlast van hangjongeren (40%).
Overlast van hangjongeren naar buurtcombinatie (n=493, procenten)
buurtcombinatie

vaak of soms

zelden of nooit

Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt en Houthavens

43

57

Staatsliedenbuurt

40

60

Frederik Hendrikbuurt en Centrale Markt

57

43

Westerpark

47

53

Weinig discriminatie in Westerpark
Bewoners van Westerpark voelen zich niet vaak gediscrimineerd. Vijf procent geeft aan
zich gediscrimineerd te voelen op basis van geslacht en 5% voelt zich gediscrimineerd op
basis van denkbeelden. Een enkeling geeft aan in de categorie ‘anders’ wel eens
gediscrimineerd te worden op basis van een handicap.
Daarnaast is (in het verlengde van de Amsterdamse Burgermonitor, een enquête die
jaarlijks onder alle Amsterdammers wordt uitgevoerd) gevraagd hoe men over andere
doelgroepen denkt. Bijna 40% geeft aan negatief te denken over Marokkanen en iets
meer dan een kwart geeft aan negatief te denken over Antilianen. De verdeling is
vergelijkbaar met de bevindingen van de Amsterdamse Burgermonitor.
Aandeel dat zich gediscrimineerd voelt op basis
van … (% genoemd)
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Vijfenzeventig procent van de bewoners weet niet wie zijn/haar buurtregisseur is
Stadsdeel Westerpark heeft negen buurtregisseurs die dagelijks zorg dragen voor orde en
veiligheid in hun wijk. Driekwart van de panelleden weet niet wie zijn/haar buurtregisseur
is (dat wil zeggen: weet niet hoe zijn/haar buurtregisseur eruit ziet) en éénvijfde weet dit
wel. De bekendheid is het laagst in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt en het hoogst
in de Frederik Hendrikbuurt.
Aandeel dat weet hoe de buurtregisseur er uitziet naar buurtcombinatie (n=493, procenten)
ja

nee

weet ik niet

Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt en Houthavens

20

76

4

Staatsliedenbuurt

22

74

4

Frederik Hendrikbuurt en Centrale Markt

24

75

1

Westerpark

22

75

3

buurtcombinatie

De panelleden van de Staatsliedenbuurt hebben de buurtregisseur het vaakst door hun
buurt zien lopen.
Aandeel dat de buurtregisseur wel eens door de buurt heeft zien lopen (n=493, procenten)
ja

nee

weet ik niet

Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt en Houthavens

16

55

29

Staatsliedenbuurt

19

54

27

Frederik Hendrikbuurt en Centrale Markt

16

64

20

Westerpark

17

58

25

buurtcombinatie

In de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt weet men iets vaker dan in de andere buurten
hoe de buurtregisseur bereikt kan worden.
Aandeel bewoners dat weet hoe ze de buurtregisseur kunnen bereiken (n=493, procenten)
buurtcombinatie

ja

nee weet ik niet

Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt en Houthavens

42

51

7

Staatsliedenbuurt

40

57

3

Frederik Hendrikbuurt en Centrale Markt

40
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4

Westerpark

41

55

4

Tweeëntachtig procent van de bewoners van Westerpark heeft nooit contact gehad met
de buurtregisseur, 4% van de bewoners had regelmatig contact met de buurtregisseur.
De verschillen tussen de buurten zijn wederom klein. Van de buurten hebben de
bewoners van de Frederik Hendrikbuurt het minste contact met de buurtregisseur (84%
nog nooit). De bewoners van de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt hebben het meest
regelmatig contact met de buurtregisseur (19% één of meer keer).
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Aandeel bewoners dat wel eens contact heeft gehad met de buurtregisseur(n=490, procenten)
ja, daar heb ik een
ja, daar heb ik
keer regelmatig contact
buurtcombinatie
nee, nooit
contact mee gehad
mee
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt en Houthavens
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14

5
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83

14

3

Frederik Hendrikbuurt en Centrale Markt

84

12

4

Westerpark

82

14

4

Verkeer: bewoners voelen zich minst veilig op de fiets
De meeste respondenten voelen zich het veiligst als voetganger in het verkeer, gevolgd
door de auto. Het gevoel van veiligheid neemt af wanneer men op de fiets zit. Minder dan
de helft geeft aan zich als fietser veilig te voelen en bijna een vijfde (19%) geeft aan zich
niet veilig te voelen in het verkeer als fietser.
Ook is er gevraagd welke weggebruikers de respondenten een onveilig gevoel geven.
Scooterrijders worden daarbij het meest genoemd gevolgd door automobilisten.
Aandeel dat zicht veilig voelt … (n=495, procenten) Aandeel dat een onveilig gevoel krijgt bij … (n=495,
procenten)
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Suggesties voor verbetering
Tenslotte is aan de respondenten gevraagd wat er moet gebeuren om de veiligheid in de
buurt te vergroten. Veel respondenten geven aan dat sommige straten beter verlicht
moeten worden en dat de politie meer zichtbaar moet surveilleren. Ook geeft een aantal
respondenten aan dat de verkeersveiligheid verbeterd kan worden door het aanleggen
van fietspaden (zoals aan de Nassaukade) en betere fietsoversteekplaatsen.
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