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TABELLENBOEK ENQUÊTE BURGERPANEL OVER  
INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID GEMEENTE VENLO 
 
 
 

Aantal uitgenodigde panelleden 3.677 100 % 

Aantal afmeldingen voor panel n.a.v. uitnodiging 35 1,0 % 

Aantal panelleden dat gestart is met vragenlijst 814 22,1 % 

Aantal panelleden dat enquête volledig heeft afgerond 781 21,2 % 
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Veiligheid thuis 
 
 

In hoeverre bent u bang dat u te maken krijgt met 
de volgende vormen van overlast en criminaliteit? niet bang beetje bang zeer bang weet niet 

niet van 
toepassing 

Inbraak   (n= 801) 28% 57% 11% 3% 1% 

Internetcriminaliteit   (n= 805) 33% 48% 11% 6% 2% 

Drugsoverlast   (n= 799) 50% 35% 9% 3% 3% 

Overlast van jongeren   (n= 795) 51% 37% 4% 2% 3% 

Lastig vallen/ seksueel misdrijf   (n= 796) 66% 24% 3% 3% 4% 

Overlast van omwonenden   (n= 799) 70% 18% 4% 3% 5% 
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Hoe vaak komt het voor dat u ..... nooit zelden soms vaak altijd 

s nachts of 's avonds de voordeur niet open doet, omdat u 
het niet veilig vindt   (n= 809) 

32% 28% 19% 9% 13% 

zich niet op uw gemak voelt als u 's avonds alleen thuis 
bent   (n= 809) 

48% 33% 15% 3% 2% 

zich niet op uw gemak voelt als u overdag alleen thuis bent   
(n= 804) 

74% 19% 6% 1% 1% 
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Veiligheid in de buurt 
 

Kunt u van onderstaande voorvallen/misdrijven aangeven of ze een 
probleem zijn in uw buurt? 

behoorlijk 
probleem 

enigszins 
probleem 

geen 
probleem 

weet niet/ 
geen 

mening 

Hondenpoep op straat  (n= 788) 30% 41% 27% 2% 

Rommel of afval op straat  (n= 787) 28% 48% 23% 1% 

Te hard rijden  (n= 786) 27% 44% 27% 2% 

Geluidsoverlast door verkeer  (n= 782) 12% 24% 61% 3% 

Gaten of verzakkingen in de bestrating  (n= 784) 11% 31% 53% 5% 

Inbraak in woningen  (n= 800) 9% 46% 28% 18% 

Diefstal van (brom-/ snor-) fietsen  (n= 798) 9% 31% 41% 20% 

Overlast van (groepen) jongeren  (n= 791) 8% 32% 56% 5% 

Vernieling van telefooncellen, banken, bushokjes, vuilnisbakken, 

speeltoestellen, et cetera  (n= 784) 7% 34% 51% 8% 

Vandalisme/ baldadigheid  (n= 792) 7% 35% 52% 7% 

Drugshandel op straat  (n= 787) 7% 24% 61% 9% 

Beschadiging of vernieling aan auto's  (n= 799) 6% 34% 44% 15% 

Wildplassen  (n= 786) 6% 15% 65% 14% 

Drugsoverlast  (n= 787) 6% 24% 63% 7% 

Verloedering van woningen  (n= 786) 6% 21% 69% 4% 

Verloedering van winkelcentra/ winkelgebieden  (n= 781) 6% 18% 70% 6% 

Bekladding van muren en/of gebouwen  (n= 782) 5% 29% 60% 6% 

Drugshandel in panden  (n= 792) 5% 12% 69% 15% 

Winkeldiefstal  (n= 797) 4% 17% 41% 37% 

Overlast van omwonenden/ buren  (n= 792) 4% 18% 75% 3% 

Ruzie/ vechtpartijen/ geweld  (n= 794) 4% 20% 55% 21% 

Drugsafval op straat (spuiten/ naalden)  (n= 783) 3% 11% 75% 12% 

Openbaar dronkenschap  (n= 787) 3% 14% 78% 5% 

Bedreiging of psychisch geweld  (n= 795) 3% 14% 57% 26% 

Zakkenrollerij/ tasjesroof/ straatroof  (n= 792) 2% 16% 54% 28% 

Diefstal uit/ vanaf auto  (n= 794) 2% 15% 60% 23% 

Aanrijdingen  (n= 777) 2% 16% 69% 13% 

Autodiefstal  (n= 799) 1% 11% 64% 24% 

Overlast van (groepen) ouderen  (n= 787) 1% 3% 91% 5% 

Prostitutie  (n= 788) 1% 3% 79% 17% 
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Is de veiligheid in uw buurt de afgelopen vier jaar volgens u vooruit of achteruit gegaan?   

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid vooruit gegaan 47 5,8 5,9 5,9 

onveranderd/ gelijk gebleven 532 65,4 67,2 73,1 

achteruit gegaan 164 20,1 20,7 93,8 

weet niet/ geen mening 49 6,0 6,2 100,0 

Total 792 97,3 100,0  

Missing 8888888 21 2,6   

9999999 1 ,1   

Total 22 2,7   

Total 814 100,0   
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$vooruit Frequencies 

Reden vooruitgang veiligheid in buurt
a 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

 vertrek van veroorzakers van overlast 21 23,6% 46,7% 

versterking van de sociale samenhang in de buurt 12 13,5% 26,7% 

verbetering van de verkeerssituatie 10 11,2% 22,2% 

de buurt is opgeknapt 13 14,6% 28,9% 

meer toezicht 10 11,2% 22,2% 

betere verlichting 16 18,0% 35,6% 

anders, namelijk:    7 7,9% 15,6% 

Total 89 100,0% 197,8% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 
 

 
 
 
 
Open antwoorden bij antwoordalternatief “anders, namelijk:….”  
 

Buurt heeft betere uitstraling gekregen 

cameratoezicht 

drugs overlast en dealers 

keurig onderhouden door onszelf, debewoners 

meer betrokken eigenaren woningen 

parkje tussen de huizen is opgeknapt 

Snoeien van begroeing bij kerk 
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$achteruit Frequencies 

Reden achteruitgang veiligheid in buurt
a 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

 toename inbraken 62 10,8% 38,0% 

meer overlast door jongeren 75 13,1% 46,0% 

meer overlast door nieuwe bewoners 39 6,8% 23,9% 

meer overlast van (drugs- en/of alcohol)verslaafden, zwervers e.d. 63 11,0% 38,7% 

de sociale samenhang in de buurt is achteruit gegaan 73 12,8% 44,8% 

slecht onderhoud in de buurt 79 13,8% 48,5% 

minder toezicht 66 11,5% 40,5% 

meer gevaarlijke verkeerssituaties 59 10,3% 36,2% 

slechtere verlichting 18 3,1% 11,0% 

anders, namelijk: 38 6,6% 23,3% 

Total 572 100,0% 350,9% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 
 

 
 
 
Open antwoorden bij antwoordalternatief “anders, namelijk:….”  
 
Afval, rommel en onderhoud groen Paardenstal gekomen die paardenmest langs de straat 

uitstrooit 
Alcohol gebruik jongeren parkeeroverlast, steeds moeilijker om de auto dichtbij te 

parkeren 

Bepaalde soorten Handel vanuit een pand dat ze al jaren 
aan het verbouwen zijn. 

Scooters en fietsers rijden op de stoep, soms zelfs auto's 
die erop parkeren 

buren die hun oprit gebruiken als "jachthaven" door er een 
paar boten (Hoogte ca. 5 mtr) op te stallen er is toch een 
apv betr parkeren 

Slecht voorbeeld gedrag van B. & W. Alles mag en kan. 
Waardoor burgers zich gepakt voelen en plegen dan ook 
delicten., 

drugscriminaliteit Snelheid Schandeloseweg veel te hoog 

drugshandel bij het station SOCIALE VERBONDENHEID EN CONTROLE 
ONTBREEKT, IEDER VOOR ZICH 

er veel wordt harder gereden dan de toegestane 30 km\u sterk wisselende bewoners Polen 
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fietsendiefstal te hard rijden in een 30 km buurt 

gebruik oude auto’s in de buurt verloedering woonhuis 
buren 

te hard rijden op de Vastenavondkampstraat, auto's 
stoppen niet voor overstekende ki deren bij een zebrapad 

geen politietoezicht/brommers in de binnenstad Te veel geluid deelname aan verkeer vaak moeilijk omdat 
je niet de weg op kunt 

geluidsoverlast autoweg 73 Te veel vrachtverkeer in de buurt/straat 

in de buurt zijn 2 achterstandswijken aanwezig Toename van verkeer en geen groene golf meer. uitstoot 
van gassen!!!!! 

leegstand woningen vaak komen er onvoorspelbare figuren langs, en er 
parkeren hier ook vaker vreemde voertuigen(rare 
gewoontes) 

nieuwe bewoners houden geen rekening met ons. Ik word 
om de zoveel dagen door mijn buurman uitgescholden 
voor kanker buitenlader etc. Hij zet muziek om 2 uur 's 
nachts aan op maximale volume waardoor ik soms lijd aan 
slaap te kort. 

veel "vreemde" bewoners zijn in de huurwoningen komen 
wonen. probleemgezinnen minder sociale mensen 

overlast van drugskoeriers etc. met name stuk 
Sloterbeekstraat 

veel meer verkeer op de weg 

overlast van Poolse mensen ( dronken) veel passanten, geen vaste bewoners, van vrachtwagens 
en parkeerterreinen 

Veel rotzooi bij ondergrondse containers. Het is soms net 
een vuilnisbelt rondom de containers. 

wagens geparkeerd waar ze eigenlijk niet mogen staan. 
ook hinderlijk voor garage veelal Poolse kentekens 

verharding van de maatschappij. wordt veel te hard gereden. je kunt soms niet eens de 
kleur van de auto herkennen 

we kwamen bij gemeente Venlo zwerf vuil 
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Veiligheid in de gemeente 
 

Mijdt u bepaalde plekken in de gemeente?   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ja 268 32,9 34,0 34,0 

nee 521 64,0 66,0 100,0 

Total 789 96,9 100,0  

Missing 8888888 23 2,8   

9999999 2 ,2   

Total 25 3,1   

Total 814 100,0   

 
 

 
 

$reden_mijden Frequencies 

Reden om bepaalde plekken te mijden
a 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

 Ik heb zelf iets vervelends meegemaakt 40 5,9% 15,0% 

Vanwege de verhalen, die de ronde doen over bepaalde plekken 82 12,1% 30,7% 

Vanwege berichten in de media 44 6,5% 16,5% 

Vanwege het type mensen dat daar woont of komt 169 25,0% 63,3% 

Omdat er weinig toezicht is 108 16,0% 40,4% 

Vanwege slechte verlichting 114 16,9% 42,7% 

Vanwege onoverzichtelijke struiken en beplanting 98 14,5% 36,7% 

Anders, namelijk:   20 3,0% 7,5% 

Total 675 100,0% 252,8% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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Open antwoorden bij antwoordalternatief “anders, namelijk:….” 
 
's avonds durf ik niet op fiets van/naar Venlo. wel binnen 
Tegelen 

neem dat risico niet 

alleen als het donker is niet veilig voelen 

bepaalde groepen omdat ik daar liever niet kom i.v.m. rare personen 

Buitenlandse groepen op bepaalde plaatsen (Maaskade, 
Wilhelminapark) 

omdat ik er niets te zoeken heb 

daar waar in de avond/nacht weinig sociale controle is. onbekendheid 

drugspanden in de buurt onveilig gevoel door bepaalde personen die hier 
rondhangen 

goden niet verzoeken Overheid instellingen - medewerkers en gemeente 
bestuurders. 

HET ALGEHELE GEVOEL VAN: ALS ER IETS 
GEBEURT DURFT NIEMAND ZIJN NEK UIT TE 
STEKEN, LAAT STAAN TE HELPEN. 

Soms in de avonduren en wel op bepaalde plekken, 
straten. 

ik hoef daar niet te zijn Uit voorzorg 

Jongeren uit allen wijken zich hier treffen en Drughandel 
is ontstaan 

wegens  verkwanselen van entree van Arcen 
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Veiligheid en verantwoordelijkheid 
 

$maatregelen Frequencies 

Welke maatregelen zelf getroffen?
a 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

 Ik heb geen veiligheidsmaatregelen getroffen 163 7,1% 20,8% 

Meer verlichting in en rondom huis 409 17,8% 52,2% 

Alarminstallatie aangebracht 138 6,0% 17,6% 

Betere sloten aangebracht 358 15,6% 45,7% 

Andere anti-inbraak maatregelen, zoals rolluiken, traliewerk 260 11,3% 33,2% 

Betere bescherming van computer (bv antivirusprogramma) 421 18,4% 53,7% 

Lid van burgernet geworden 166 7,2% 21,2% 

Hond aangeschaft 70 3,1% 8,9% 

Ik ga in het donker de deur niet uit 68 3,0% 8,7% 

Ik ga niet alleen de deur uit 15 ,7% 1,9% 

Zelfverdedigingscursus gevolgd 16 ,7% 2,0% 

Ik heb een wapen op zak 12 ,5% 1,5% 

Afspraken met buren gemaakt 156 6,8% 19,9% 

Anders, namelijk:   41 1,8% 5,2% 

Total 2293 100,0% 292,5% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

 
  



13 
 

Open antwoorden bij antwoordalternatief “anders, namelijk:….”  
 
alerter in de woon omgeving omheining aangebracht 

alles meer afgesloten houden omheining poort enz 

anti-rook melder ook overdag de garagedeur op slot 

autodeur op slot als ik 's avonds moet rijden Open alleen voordeur als ik weet wie er voor de deur staat 

buren die snacht op zijn laat na bed gaan  houden elkaar 
en de straat in de gaten .bv mispelstraat te veel buite 
landse gezinne naast elkaar gepropt ! grote fout 
woonwenz .veel ruzies in gezinnen van b.l afkomst  men 
praat er over maar durft niet te zegge 

Overdag deuren en poort op slot 

Buurtapp overdag deuren op slot 

Buurtpreventie team opgericht Politiekeurmerk Veilig Wonen 

camera aan voordeur praten met hondenbezitters als ik weg ben 

Camera bewaking Raamsloten aangebracht, lichten aan als ik weg ben, of tijd 
schakelaars bij langere afwezigheid. 

camera bij de voordeur sociale controle 

camera geplaatst stalen ogen gemaakt voor de fietsen aan vast te maken 

camera's geplaatst steeds de woning goed afsluiten en de sleutel verwijderen 
vd binnenkant 

contact met wijkraad/ wijkagent/ e.d. stok achter de deur 

Controle door bepaalde buurtbewoners en het melden 
van problemen aan wijk agent alleen deze moet eerst 
toestemming krijgen om actie's uit te kunnen voeren dit 
speeld al een paar jaar 

vaak rondom huis controleren of alles in orde is 

Dek me in tegen overheids maatregelen. vroeger goede naam opgebouwd en is nu nog bekend wat 
er gebeurt als ik iemand aanpak, scheelt een hoop!!! 

enquete getekend voor meer verlichting langs de oude 
venlose weg. 

weerbaarheidstrainingen gevolgd. 

Goed communiceren met de buren voor de veiligheid op 
straat. 

wij wonen sinds een jaar  in een beveiligd appartement 

honkbalknuppel langs het bed zelf meer alert zijn en " achterwacht" standbij hebben indien 
nodig. 

Ik ga 's avonds laat niet meer alleen de deur uit. laat licht branden bij afwezigheid 

ik maak in het donker de deur niet meer open. lamp mee voor donkere plekken op straat 's avonds. 

Ik mijdt bepaalde plekken als het donker is en ik doe niet 
open wanneer ik 's avonds alleen thuis ben. 
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$initiatieven Frequencies 

Op welke wijze draagt u bij aan veiligheid in buurt? 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

 Afspraken maken met buren/ buurtbewoners 315 26,1% 40,5% 

Gemeente benaderen voor realiseren veligheidsmaatregelen 77 6,4% 9,9% 

(Anonieme) meldingen doen bij overlast en/of onveilige situaties 287 23,8% 36,9% 

Lidmaatschap van een burgerwacht 6 ,5% ,8% 

Lidmaatschap van burgernet, waarbij de politie burgers een 

(sms)berichtje stuurt met de vraag om mee uit te kijken na een voorval 

229 19,0% 29,5% 

Lidmaatschap van een WhatsApp-groep, waarbij buurtgenoten elkaar 

(en de politie) inlichten als zij iets verdachts zien 

28 2,3% 3,6% 

Anders, namelijk:   51 4,2% 6,6% 

Geen van bovenstaande manieren 213 17,7% 27,4% 

Total 1206 100,0% 155,2% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 
 

 
 
 
Open antwoorden bij antwoordalternatief “anders, namelijk:….”  
 
's avonds wandelen, dus door de straat en het park dan 
niet te mijden 

ik spreek mensen aan op onacceptabel gedrag zoals het 
vernielen van spullen 

100 % alert zijn Ik werk bij de politie 

Afspraken met appartementbewoners In buurtvereniging - sportclub  en privé als adviseur. 

Al 3 jaar lang gepoogd om met gemeente te komen tot 
facelift en zo te komen tot veiliger verkeerssituatie en 
nettere buurt 

jongeren aanspreken 

Alarminstallatie van thuiszorg kijk goed om me heen of ik vreemde mensen zie in de 
straat en of voertuigen die hier niet thuis horen 
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alert zijn, opvallendheden opschrijven zodat ik alsnog 
aangifte kan doen indien gewenst/nodig 

lid Bewonersnetwerk 

als bewoners het groen onderhouden, wat de 
transparantie, de doorkijk over ons erf vergroot 

lid facebook van wijkagent 

beter opletten Lid van t VOC en hun overleg 

bij de gemeente gevraagd om aanpassing van wegen en 
bepaalde lantaarnpaal 

loop veel met de hond en ben attent op vreemde dingen 

Buurtgenoten zelf benaderen bij verdachte zaken. 
Rondhangende mensen/automobilisten in de straat 
aanspreken 

meer licht 

Buurtpreventie Team meer sociale controle in de straat en naar andere toe 

Contact buurt agent mensen aanspreken op gedrag 

Even checken als we in de buurt iets verdacht vinden mensen aanspreken op storend gedrag in constructief 
gesprek 

facebook wijkagent mezelf normaal gedragen 

geen afspraken, maar houden elkaar wel in de gaten mij zo gedragen dat niemand last van mij heeft 

Gemeente diverse keren benaderen vanwege hinderlijk 
parkeren maar er wordt op bewuste plekken niet 
gecontroleerd of geverbaliseerd 

ogen open houden en melding maken van rare situaties 

Geprobeerd de gemeente te laten inzien hoe onveilig deze 
weg is d.m.v. geen stoep, te hard rijden en weinig 
verlichting. 

Ogen open houden en op elkaar letten 

geregeld opletten of er iets opvallend anders is. oog hebben voor onveilige situaties vanuit mijn beroep 

goed afsluiten  hopelijk blijft dat werken ??? oplettend blijven en voorvallen melden bij desbetreffende 
instanties 

Hond Oplettendheid 

iedereen op straat gedag zeggen vervuilers aanspreken, jongeren op gedrag aanspreken 

Positief denken, vriendelijk tegen iedereen zijn Waakzaam zijn. Ook voor buren. 

rotzooi opruimen bij aanwezigheid gemeente.  afvalbakken WEL BETROKKENHEID TE BLIJVEN TONEN 

Social media/Gib Team/wijkagent willen ook mee gaan doen met burgerwacht, binnenkort 
overleg met div uit de straat . 

sociale controle zelf goed opletten 

Sociale controle.  
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$toekomst Frequencies 

Op welke wijze zou u in toekomst een rol willen (blijven) spelen bij 
verhogen veiligheid in buurt? a 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

 Afspraken maken met buren/ buurtbewoners 399 24,1% 51,6% 

Gemeente benaderen voor realiseren veligheidsmaatregelen 234 14,1% 30,2% 

(Anonieme) meldingen doen bij overlast en/of onveilige situaties 403 24,3% 52,1% 

Lidmaatschap van een burgerwacht 56 3,4% 7,2% 

Lidmaatschap van burgernet, waarbij de politie burgers een 

(sms)berichtje stuurt met de vraag om mee uit te kijken na een 

voorval 

234 14,1% 30,2% 

Lidmaatschap van een WhatsApp-groep, waarbij buurtgenoten 

elkaar (en de politie) inlichten als zij iets verdachts zien 

184 11,1% 23,8% 

Anders, namelijk:   32 1,9% 4,1% 

Geen van bovenstaande manieren 114 6,9% 14,7% 

Total 1656 100,0% 214,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 
 

 
 
 
Open antwoorden bij antwoordalternatief “anders, namelijk:….”  
 
's avonds blijven wandelen. Lid bewonersnetwerk 

alert blijven in je eigen omgeving !!! lidmaatschap burgernet werkt niet op mijn i-phone van 1 
jaar oud 

Alert zijn meer sociale controle in de straat en naar andere toe 

alleen in samenwerking met de gemeente, niet op eigen 
titel, dit wordt niet altijd goed ontvangen 

Meldingen via Facebook 

BERICHTGEVING IN HET WIJKBLAD EN MEER 
ZICHTBAARHEID VAN DE WIJKAGENTEN 

mensen aan blijven spreken op gedrag 
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bij evt afname van de veiligheid zouden bovenstaande 
opties ad orde kunnen zijn 

Niet, is een taak van de politie!! 

Blijf m.n. De overheid volgen., o.a. Het zogenaamde 
werkplein ! 

oplettend blijven en voorvallen melden als die zich voor 
doen 

blijven aanspreken van jongeren en vervuilers Politie bellen als ik iets verdachts zie. 

blijven opletten social media/ gib team/ contact wijkagenten 

Buurtpreventie Team Sociale controle 

door te blijven zorgen met andere bewoners voor een 
verzorgd, schoon, onderhouden erf 

Sociale controle. Door wandelen met hond signaleren 
van bijzondere voorvallen. 

Een rol richting gemeente ALS DIE LUISTERT EN OOK 
IETS DOET 

van belang is dat de politie voldoende informatie uit de 
buurt krijgt over verdachte situaties die zich voordoen. 
De politie kan deze bundelen en analyseren t.a.v. dag, 
datum, tijd, soort etc. De burgers moeten dan wel het 
gevoel krijgen dat de politie er 

er is zo weinig overlast bij ons op de straat. Alles gaat 
goed. Er is nooit ruzie of iets dergelijks 

intenser contact met overlastveroorzakers en hun 
achterban / cultuur als vreedzaam wapen 

goed de omgeving in de gaten houden klagen bij de gemeente middels deze enquête 

Het Jop verwijderen uit de Speeltuin daarmee is voor de 
Jongeren het donker hoek weg. 

zelf oplettend zijn 

indien t ooit nodig wordt afspraken maken met 
buurtgenoten 

zou ik over na moeten denken en ik ben m.n. voor een 
directe aanpak. 
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Rol gemeente 
 

$rol_gemeente Frequencies 

Welke rol zou de gemeente moeten spelen op het gebied van veiligheid in uw 
buurt?

a 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

 Zorgen voor goede verlichting 533 14,6% 68,7% 

Bijhouden openbaar groen (verwijderen onoverzichtelijke struiken en 

beplanting) 

518 14,2% 66,8% 

Inzetten van cameratoezicht op onveilige plekken 370 10,1% 47,7% 

Aanpakken verloederde en onveilige plekken 471 12,9% 60,7% 

Inzetten van stadswachten (ook in woonbuurten) 267 7,3% 34,4% 

Burgerinitiatieven stimuleren en ondersteunen 323 8,8% 41,6% 

Zorgen voor opvang (drugs- en alcohol)verslaafden en zwervers 270 7,4% 34,8% 

Bestrijden van drugshandel en -overlast op straat 409 11,2% 52,7% 

Maatregelen nemen ter voorkoming van overlast van (groepen) jongeren 397 10,9% 51,2% 

Weet niet/ geen mening 30 ,8% 3,9% 

Anders, namelijk:     69 1,9% 8,9% 

Total 3657 100,0% 471,3% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 
 

 
  

69% 
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48% 

42% 

35% 
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9% 
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Zorgen voor goede verlichting

Bijhouden openbaar groen (verwijderen…

Aanpakken verloederde en onveilige plekken

Bestrijden van drugshandel en -overlast op straat

Maatregelen nemen ter voorkoming van overlast van…

Inzetten van cameratoezicht op onveilige plekken

Burgerinitiatieven stimuleren en ondersteunen

Zorgen voor opvang (drugs- en alcohol)verslaafden…

Inzetten van stadswachten (ook in woonbuurten)

Weet niet/ geen mening

Anders

Welke rol zou de gemeente moeten spelen op het gebied van veiligheid in 
uw buurt?  (n=  776) 
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Open antwoorden bij antwoordalternatief “anders, namelijk:….”  
 
aanpakken van overlast door buurtbewoner Heldere en duidelijke afspraken met leuk op stuk beleid. 

achter de mispelstraat a.u.b. een camera plaatsen , over 
zicht voor loslopende honden eens aan te pakken en niet 
alleen 3x per dag er door heen fietsen of lopen , en s-
nachts in weekeind vaak wakker van herrie makende 
zatlappen die over fietspad lopen en flessen stuk gooien 
en verder lopen of richting boekend/Sevenum of 
omgedraaid . regelmatig  achter die gasten aan gerend s-
nachts met buren .ook graag betere afzetting van speel 
plaats achter de mispelstraat , overal in Venlo en Blerick 
stooie speeltoren etc. maar die twee achter de mispel 
straat mogen eens vervangen worden dat is niks . meeste 
kinderen die hier wonen zijn tussen de 2 en 9 jaar . 

Het is hier allemaal ok in de buurt 

acteren op (anonieme) meldingen en het niet gewoon 
laten gebeuren 

hondenpoep laten verwijderen, liefst door hondenbezitters 

afspraken met politie / cameratoezicht actief gebruiken 
(mijn auto is vernield binnen bereik camera: geen beelden 
beschikbaar) 

huidige situatie handhaven 

bestrating is op veel plaatsen echt onveilig, vooral door 
duisternis 's avonds. Echt aanpakken. 

In mijn buurt is het niet onveilig. 

Bestrijden drugshandel vanuit woningen Inbrekers aanpakken 

bestrijden van hondenpoepoverlast. Men zegt wel maar 
men doet zo weinig, 

interdisciplinaire projecten opstarten met bewoners, 
kunstenaars, specialisten op bepaald gebied 

BETER LUISTEREN NAAR DE TIPS DIE DOOR 
BURGERS GEGEVEN WORDEN. IK HEB NU HET IDEE 
DAT DAAR NIETS MEE GEDAAN WORDT. 

is een keer van de luie stoel opstaan en niet alleen het 
gemeenschapsgeld voor bodemloze putten gebruiken 
zoals het Roadhoes of worden de gemeenteraadsleden en 
aanverwanten daar zelf beter van 

Beter naar de bewoners luisteren, zij wonen er namelijk en 
kennen de buurt het beste. 

Jeugdcentrum bouwen waar jeugd bezig gehouden kan 
worden, verveling tegen gaan 

Betere afhandeling of voorkomen woninginbraak m.n. jeugdige overtreders flink straffen en op het rechte 
pad zetten 

betere verkeersremmende maatregelen Meer verkeersremmende middelen inzetten, (veel) meer 
zichtbare politie inzet 

bijhouden onderhoud weg en trottoir Meer verlichting in het park annakamp 

dat ze je serieus  nemen als je belt met een klacht. maar 
ondernemen dan niets. 

niet andere kant uitkijken door politie 

De gemeente zou beter kunnen/moeten  luisteren naar 
signalen uit de gemeente 

Opruimen zwerfafval en hondenpoep 

drempels of dergelijke plaatsen, nu is er een 
wegversmalling, en nog racen ze als de weg vrij is 

Overheidsdienaren moeten het goede voorbeeld geven, 
zodat het vertrouwen in elkaar en het veiligheidsgevoel 
weer terug keert. 

Duidelijk personen straffen waar je last van hebt Overlast aanpakken (stiekem afval storen) middels 
camera's te plaatsen op strategische plaatsen 

Een wijkagent, die te voet of per fiets surveilleert Overlast van jongeren die wiet roken.........en hun afval in 
en rondom de scholen. 

Eindelijk een keer zwerfvuil opruimen. Vind niet dat ik 
verantwoordelijk ben voor andere mensen die rotzooi op 
straat gooien. Vooral een probleem langs rijkswegen. Ik 
erger me echt hier aan en vind Venlo een vieze stad wat 
dat betreft 

parkeerbeleid handhaven, zodat het voor alle burgers 
veilig is. als er veel auto's staan creëer je een veilige plek 
daarachter voor drugsgebruik en bemoeilijkt het tevens de 
vrije doorgang voor kinderwagens en rolstoelgebruikers 

Foutparkeerders verbaliseren politie controle in de wijk zo nu en dan 

goede voorlichting over preventieve maatregelen politie en gemeente moeten harder optreden. 

handhaving honden, controle snelheid, politiepost/kantoor 
in de buurt! 

Politie vaker laten controleren op plein 1817 in tegelen en 
parkeren op plekken waar dit niet mag harder aanpakken 

handhaving werkt niet en vooral na 17:00 is er niemand 
meer te zien, en totaal geen politie die totaal NIET op 
treden . 

snelheidsaanpassing 

harder optreden bij overlast snelheidscontrole (ook in de rustige uren) 

Hector herinvoeren. sneller acties door de ambtenaren na meldingen 

spreekuur wijkagent? straat zo maken dat hard rijden in 30km zone niet meer 
kan 
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Stadsvernieuwing niet laten vallen maar juist stimuleren op 
rotte plekken 

vaker politie toezicht 

vaker politie in de wijk en dan bedoel ik niet in de auto 
maar te voet en/of op de fiets 

Veel meer communiceren met bewoners over veiligheid in 
buurten. Bijeenkomsten organiseren. 

verkeersdrukte in bebouwde kom.in goede banen leiden.!! 
(Vrachtwagens 

vooral regelmatig 24/7 politie op straat. 

Verkeersonveilige plekken verbeteren Waar rotzooi is, komt meer rotzooi. Of dat nu vuil of 
andere zaken zijn maakt niet uit. 

verkeerssituatie aanpassen Wat doen aan verkeersoverlast en parkeer overlast!! 

Verkeershandhaving in de bebouwde kom. 
Snelheidscontrole in 30 km. zones 

woon nu in een rustige buurt, geen tot weinig maatregelen 
nodig. 

verkeersmaatregelen m.b.t. veiligheid zorgen voor goede wegen (geen gaten in wegen). 

verkeersremmende maatregelen zorgen voor handhaving, gebeurt te weinig 

verlichting rijksweg tussen rotonde velden en taurus Venlo  

 
 
 
Stel: U heeft het voor het zeggen in Venlo. Wat zou u dan op het gebied van veiligheid als 

eerste willen aanpakken? 
 

1 gevaar van loslopende honden achter de mispelstraat ! en omgeving ,al ziet een hond nog zo lief uit volgens 
baasjes , wet hanteren niet meer waarschuwen gelijk lik op stuk . boete, dat leert hondenbezitters honden aan te 
lijnen en te houden . en wij denken dat als men bij de hondenren die nu voorzien wordt van beplanting ,een camera 
neerzet als stok achter de deur, zoals die nu in Venlo staat tegen over de koffieshops, waar gewoon dagelijks 
Duitsers etc. gewoon inkopen .en wij missen borden met de vermelding wat de boetes zijn van hondenpoepen laten 
buiten hondenpad en los lopen laten. niks hier van .te vinden dan alleen 2 honden borden waar niemand zich aan 
houd .afzetten de speel plaats /tuin voor kinderen achter de mispelstraat. de eerst beste hond die los loopt en onze 
kinderen nog een keer achter na rent of  het spelen is  van een hond of niet ,schoppen wij naar de hemel . zeker als 
het mooi weer is, heeft 80% lak aan de regels ,omdat de regels nergens te lezen zijn .zet groot bord neer geachte pal 
voor de ingang . of camera . nep cam is ook al werkend denken wij . 

1. aanbrengen van goede belichting op plaatsen waar het onveilig, gevaarlijk óf donker is. 
2. Cameratoezicht op bovenstaande plaatsen. 
3. vaker surveilleren door politie en buurtwacht op bovenstaande plaatsen 

1. verlichting (ook in Julianapark) 
2. verkeersveiligheid (snelheid auto's) 
3. tijdig trottoirs repareren 

Aanpak overlast door jongeren 

Aanpak prostitutie op en nabij de Kaldenkerkerweg 

Aanpakken en handhaven van verkeersregels en het gedrag op straat 

Aanpakken hangjongeren 

aanpakken hangplekken 
aanpakken drugsoverlast 

Aanpakken onveilige en verloederde plekken 

Aanpakken van agressieve mensen 
Aanpakken van drugsoverlast en intimidatie door rondhangende personen 

aanpakken van hangjongeren op plaatsen waar ook drugs verhandeld word.. 

aanpakken van verloederde woonwijken en een zero tollerance beleid. politie moet niet alleen rondrijden maar ook 
eens de auto uitkomen en daadwerkelijk handhavend optreden. wijk agent moet nog nadrukkelijker aanwezig zijn op 
straat en daadwerkelijk gezag uitstralen. gemeente moet burgerinitiatieven meer steunen en zich niet altijd 
verschuilen achter het motto hier is geen geld voor. 

Aantal inbraken proberen te verminderen. 

Afspraken maken met politie met betrekking tot uitvoeren controle 

Afvoeren van de hangjongeren, drugs prioriteit 1, Bestrijden graaigedrag ambtenaren. 

Agressie op straat 

Alcohol- en drugscriminaliteit 

Alcohol verslaafde in het park aan pakken mensen  duren niet  op de banken gaan te zitten  in het parkje 
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Alert blijven op drugshandel: voortzetten Hectorbeleid 

alcoholisme, drugsaanpak ,buurtinitiatief, VvE en verenigingen bij betrekken 

Als de wietreuk je op straat tegenkomt en de politie staat op straat te verbaliseren of te controleren en niets doen 
aan de wietreuk dan vraag ik mij af waar zijn die in godsnaam met bezig, heb zelf regelmatig reuklast van wiet door 
de buren, maar als ik bel komt er niemand, maar zou ik bv roepen in het bijzijn van een politie (rot Turk) dan sta ik op 
de bon. Maar hier wordt niet tegen opgetreden. Mijn verzoek een gemeentelijke verordering Verbalisering bij 
constatering van wietreuk, want meestal is de wiet allang vertrokken, reuk zijn ionen die aangebracht zijn en die 
komen niet vanzelf, dus strafbaar. 

als eerste de overlast door hangjongeren oplossen 

Als eerste en met verve bovenaan: verkeersonveilige situatie in centrum Tegelen. De doorgaande straat bij het 
Wilhelminaplein is nog steeds onveilig. Verkeerde verlichting rond zebrapad, onveilige voetgangers- fietspaden, 
onveilige ( gevaarlijke!!) auto oversteek situaties Grotestraat- Gasthuisstraat vice versa, onduidelijkheid over 
langzaam en snel verkeer. Hogere snelheden autoverkeer, ondanks 30 km zone. Dit laatste komt door het 
verwijderen van de verkeerslichten. Onduidelijkheid over rechtsverkeer in 30 km zone.  Drugs overlast, auto 
inbraken, hang jongeren, intimidatie, in de gehele stad. Dit is echter een landelijk probleem en kan alleen door ons 
rechtssysteem en opvoeding veranderd worden. 

als eerste zou ik iets doen aan het zwerfafval en hondenpoep bij overtreding zwaar beboeten. verder zou ik iets 
doen aan mensen die over de fietsbrug lopen, dit zorgt n.l. vaak voor zeer gevaarlijke situaties. 

analyseren wat oorzaken kunnen zijn en waarom dit voorkomt door persoonlijke benadering 

Asociaal weggedrag van motorvoertuigen (kabaal-uitlaten en veel te hard rijden) en scholieren (met 4 - 5 man naast 
elkaar fietsen en lak hebben aan het overige verkeer; oversteken door rood of zonder voorrang).  

Avondklok instellen...sommige bevolkingsgroepen vogelvrij verklaren/op laten jagen. 

Baldadigheid/kleine criminaliteit (door vooral jongeren) 

Begin bij het begin. Dat is opvoeding, thuis en op scholen. Het bijbrengen van normen en waarden. 

Bekendheid aan veiligheidspunten geven. Politie is soms een brug teveel en ook daar kan men alleen op afspraak 
terecht. laagdrempelige bereikbaarheid . 

Bestrijden van de drugs - handel vanuit woningen die veel overlast veroorzaken 's nachts met af en aan rijdende 
auto's. De overlast van hangjongeren met veel geluidsoverlast en het achterlaten van troep 

Beter en vaker controleren van buitenlanders die Venlo onveilig maken 

Beter onderhoud, meer politie zichtbaar op straat. Buurt whats-app groep op richten . luisteren wat bewoners van 
buurten vinden 

Betere en meerdere straatlantaarns. 

betere fietsenpaden. goede verlichting 

betere verlichting en alleen lage struiken bij voetpaden en fietspaden, meer en duidelijk zichtbare surveillances van 
politie of eventueel burgerwacht. No tolerance beleid bij agressie en intimidatie. 

Betere verlichting en meer cameratoezicht. 

betere verlichting in buiten gebieden 

Betere verlichting van fietspaden en snoeien van groen op plekken waar de fietser aan het oog van andere 
weggebruikers wordt onttrokken, zoals de oprit van de Zuiderbrug in Blerick (tussen de geluidsschermen ben je bijna 
onzichtbaar, waardoor een overval ´s avonds laat kon gebeuren). 

Bewaken 30km zones en .b.v. de weg langs het zwarte water max. snelheid van 80 naar 60. 

bezuinigingen op veiligheid 
actiever inspelen met burgerwachten op surveilleren van politie bij stijging inbraken in een bepaalde buurt 

Bij mij in de buurt is alles op orde, verder in de stad zou ik het niet weten 

Bij ons in de buurt geregeld toezicht op hangplekken voor jongeren. Voor Venlo in het algemeen. zoveel mogelijk 
cameratoezicht. 

Bij ons is afgelopen zomer ingebroken, bij de overburen een poging tot inbraak 3 maanden geleden. de angst om op 
vakantie is erg groot, we hebben een wijkagent maar nog nooit gezien. Ook niet na de inbraak, er zijn namelijk 
gezinnen in de buurt uit van Oostbloklanden die langs komen wandelen en je huis van boven naar beneden bekijken. 
ik verdenk hun ook van deze inbraak bij ons. als je een wijkagent hebt die kun je daar op aanspreken of helpen... 

Bijhouden openbaar groen (verwijderen onoverzichtelijke struiken en beplanting)  Inzetten van cameratoezicht op 
onveilige plekken 

Burgers proberen samen voor veiligheid te laten zorgen, gemeente hoeft niet alles te doen. Faciliteren en initiëren is 
voldoende. Als buurtbewoners elkaar weten te vinden komt het gevoel van veiligheid vanzelf. 
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burgers wakker maken om meer samen te werken op het gebied van oplettendheid en meldingen maken 

burgerwachten inzetten in alle wijken van Venlo. onderhoud van groen en prullenbakken, zorgen voor hangplekken 
voor jongeren en ouderen. 

Buurtwacht ook in woonwijk 

camera toezicht bij de ingang seniorenflats, woningen 

camera toezicht op plekken waar men zich onveilig voelt en waar veel vernielingen worden aan gericht , dit heeft 
niets te maken met het schenden van de privacy , maar  de veroorzaker moet voor de gemaakte schade betalen en 
niet de burger. 

camera’s vaker toezicht van politie 

Camera's ophangen overal 

Cameratoezicht op de achterom steeg 

Coffeeshops weer openstellen voor buitenlanders en koeriertjes en overlastgevende groepen van straat halen. 

Communicatie tussen politie en burgers 

controle op brommers in de binnenstad 
controle op overlast bij avondfeesten, zoals op 28-3 
controle op verkeersovertredingen in de buurt van scholen. Met name snelheidscontrole 

Controleren op fietsverlichting. 

criminaliteit 

criminaliteit 

Criminaliteit 

Criminaliteit en diefstal in supermarkten 

criminaliteit en hondenpoep en drugshandel en zwervers 

Dat er steviger wordt opgetreden bij de jeugdgroeperingen in Blerick die erom bekend staan overlast te bezorgen en 
mensen te bedreigen. 

Dat iedereen maar doet waar hij zin in heeft, rotzooi weggooien, rijden zonder richting aangeven parkeren op het 
groen en op de stoepen. 

Dat is erg moeilijk. De aard van de onveiligheid is bepalend. De burger moet zelf ook opletten. Controle en sneller 
ingrijpen. Diefstal is een algemeen verschijnsel, maar hoe voorkom je dat? Preventief handelen is een oplossing, 
maar de voorwerpen voor diefstal liggen of staan voor het grijpen ( b.v. ) winkel diefstal . Inbraak alarm. De controle 
in het algemeen is zeer gering en de overheid kan het altijd voorkomen. 

dat jongeren tijdens het stappen veilig zijn in de stad en niet lastig gevallen worden door groepjes jongeren  
Dat mensen niet met een kluitje in het riet worden gestuurd als ze onveiligheid melden (b.v. bij politie!) maar en dan 
ook meteen serieus actie wordt ondernomen. 

Dat zou ik niet weten 

De afstand die tussen de uitvoerende macht (stadsbestuurders) en burger verkleinen. Toegankelijker maken, 
zichtbaarder maken. De meeste burgers weten niet eens wie hun stadsbestuur is......Dat moet te denken geven.  het 
vertrouwen herstellen dat de stad in goede handen is. 

De buurt Genooi 

de criminele 

de drugshandel weer naar de randen van de stad brengen waardoor er minder straathandel is op andere plekken in 
de stad en verder het hele drugsprobleem aanpakken. (meer aandacht voor harddrugs) 

De fietsers zonder licht allemaal bekeuren.  meteen en allemaal. Met hoge boetes. Kijk maar eens zelf hoe gevaarlijk 
dit is. 

De groepen buitenlandse hangjongeren aanpakken 

De hangjongeren 

De hangjongeren 

De hangjongeren/verslaafden/Oost-Europeanen, zodat de ouderen ook weer veilig over straat kunnen!! 

De hangplek aan de Ambrosiulaan /Wethouder  Lommenstraat 

De harde kern van VVV (grapje). De overlast van de drugshandelaartjes die weer in het straatbeeld binnenstad 
(Duitse hoek) verschijnen. Het volwaardig positioneren en faciliteren van koffieshops. 

de junkies bij nobody's place in de buurt aanpakken. en trefcenter zit er ook een. 
de overlast bij frituur Joosten op de Alberickstraat altijd parkeer problemen auto's parkeren dubbel op het fietspad 
waar door gevaarlijke situaties ontstaan en de ALDI parkeerplaats daar komen avonds veel jongere samen om dingen 
te vernielen 
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De overlast van daklozen en andere zichzelf kansloos makende personen zoals bedelaars en prostituees  

de overlast van die grote groepen meestal allochtone jongeren, zodat ze niet meer meisjes, vrouwen en bejaarden 
lastigvallen, dit wekt ergernis en slaat gegarandeerd nog eens om in represailles en dan kon wel eens het hek van de 
dam zijn, we leven tenslotte in Nederland en hebben normen en waarden, al is het af en toe ver te zoeken, maar als 
je naar de veroorzakers kijkt, betreft het voor het merendeel allochtonen en als je goed rond zou luisteren zouden 
jullie weten dat dit niet lang meer goed gaat omdat de burgers het gedrag van deze sujetten goed beu zijn!! 

De overlast van jeugd.  Ruzies....rommel op straat. ....vernielingen. 

De overlast van jongeren op straat en overige hangplekken. 
De vernielingen door jongeren op het NS-station en omgeving. 

De overlast vooral jongeren direct aanspreken op hun gedrag. Echter dit is niet mogelijk omdat je dan gelijk het 
slachtoffer worden en de politie doet niks geen prioriteit. Dus zal het nooit gebeuren. 

De politie in de auto en op de motor, duidelijk aangeven dat zij als ze in het verkeer meerijden zich gewoon aan de 
regels en snelheid moeten houden, en niet voor gevaarlijke situaties moeten zorgen, een voorbeeld is: dat ik 
geregeld politie motoren en auto's op het fietspad aantref zonder dat ze licht of een geluidssignaal voeren!  
Ze te pas en onpas hun voortuigen parkeren op plekken waar burgers meteen een boete zouden  krijgen.  

De slechte belichting op de grote heide en in de parken 's avonds laat 

de snelheid omlaag in de straat, meer controle 

De snelheid van het verkeer omlaag dwingen middels bijvoorbeeld bloembakken op straat. 
Zorgen dat er niet meer op de stoep geparkeerd wordt en niet meer door scooters en fietsers als fietspad wordt 
gebruikt. 
Dubbel parkeren zwaar beboeten, is een zeer grote ergernis. Zet een bord neer dat vanaf bijv. 1 mei er boetes 
worden uitgedeeld 
Rommel van de straat. Hang een bord op dat de vervuiler een hoge boete krijgt 
De spoorbrug alleen voor fietsers , dus geen voetgangers en bromfietsen. Het parkeren bij de vijfsprong beter 
controleren, hier word namelijk op straat geparkeerd terwijl in de parkeervakken plaats is en niet meer parkeren 
voor of op de oprit voor de Vijfsprong hier moet toegang blijven voor ambulance en brandweer. 

de straathandel in drugs 

De straatverlichting is tegenwoordig minder fel dan een aantal jaren geleden. Op sommige plekken geeft dat een 
onveilig gevoel. Met name het fietspad langs speeltuin "het Hagerweike" is 's avonds erg donker. 

De veiligheid in het verkeer, er word overal veel te hard gereden. 

De verloederen tegengaan. De rotzooi/zwerfafval laten opruimen Door positief ingestelde mensen. Verwaarlozing 
van de buurt is voeding voor onverschilligheid/kleine criminaliteit 

De verloedering van de buurt. Overal zijn de tuinen erg slecht in orde. Veel afval in struiken. Daar waren blikvangers 
voor maar die zijn volgens mij weggehaald. Verder zou ik zorgen voor betere verlichting op bepaalde straten. En 
mensen die de zaken op bepaalde plaatsen in de gaten houden. 

De verloedering van de straten. 

Diverse plaatsen waar horeca is opletten wat er in deze ruimten gebeurt en in de gaten houden. 

Donkere plekken beter verlichten. 
Groenonderhoud verbeteren t.a.v. hoge struiken. Meer snoeien. 

door kleinschalige (buurt) initiatieven te stimuleren en te ondersteunen die het groen bijhouden, rommel opruimen 
enz.. 

Doorgaan met project Hector(?) tegen drugsoverlast 

Doorpakken! 

Drie decembersingel en Vastenavondkampstraat te hard rijden en wild parkeren ( een ramp voor KAVAS) 

Drugshandel, groepen jongeren 

Drug overlast 

drughandel op straat; helaas door het sluiten van de coffeeshops is hand op straat toegenomen. 

drugs 

Drugs aanpakken 

Drugs dealers op straat harder aanpakken. Zakkenrollers meer in de gaten houden en ook zwaarder aanpakken. 

drugs en buitenlanders 
Drugs gerelateerde overlast, Sociale veiligheid verhogen, Troep, rommel, zwerfafval op tijd opruimen. Graffiti 
verhinderen en verwijderen 

Drugs handel 

Drugs handel 
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Drugs handel overlast groepen jongeren 

drugs legaliseren 

drugs overlast 

Drugs overlast 

Drugs overlast en criminaliteit aanpakken. 

drugs overlast en hang jongeren 

Drugs, hangjongeren. 

drugsbeleid en overlast van (hang)jongeren in de gemeente. 

Drugsbeleid. 

drugscriminaliteit en loverboys 

drugscriminaliteit, geef de drugs vrij en het probleem is opgelost 

-drugscriminaliteit; figuren die her en der rondhangen en drugs aanbieden 
-Marokkaanse brutaaltjes aanpakken 

drugsgerelateerde overlast 

drugsgerelateerde overlast 

Drugshandel 

drugshandel 

Drugshandel 

drugshandel 

Drugshandel / overlast en zwerfvuil 

drugshandel / verloedering buurt,  zwerfvuil / overlast door (illegale) huisvesting van Polen e.d.  

Drugshandel en criminaliteit die daaruit voortkomt 

Drugshandel op straat 

Drugshandel op straat, met name in omgeving Bolwaterstraat 

Drugshandel op straat. 

drugshandel vanuit woningen 

Drugshandel, motorclubs 

Drugshandel. 

Drugshandel. Iedereen ziet het gebeuren, wordt niets aan gedaan. 

Drugshandelaren het dealen vanuit auto's en woningen 

drugskoeriers, groepjes rondom Sloterbeekstraat. En daarmee bedoel ik niet de coffeeshop zelf, daar heb ik nooit 
last van gehad. 

Drugsoverlast 

drugsoverlast 

Drugsoverlast 

drugsoverlast 

drugsoverlast 

Drugsoverlast 

DRUGSOVERLAST 

drugsoverlast 

Drugsoverlast 

drugsoverlast 

drugsoverlast 

Drugsoverlast 

drugsoverlast / verkoop drugs op straat 

drugsoverlast aanpakken 

drugsoverlast aanpakken 

Drugsoverlast bestrijden en inbraken voorkomen 

drugsoverlast bestrijden 
overlast hangjongeren bestrijden 
meer controle op snelheidsoverschrijdingen in de bebouwde kom 

Drugsoverlast centrum Venlo 

Drugsoverlast en de hondenpoep in parken erop straat 

drugsoverlast en het zwerfvuil. 
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Drugsoverlast en zakkenrollerij in de Venlose binnenstad 

Drugsoverlast in al zijn facetten met als goede tweede verkeersoverlast (te hard rijden, huftergedrag etc.)  

drugsoverlast in mijn woonomgeving (wijk Q4) en hangjongeren verwijderen uit de wijk. 

Drugsoverlast in openbaar aanpakken dor middel van stadswachten in woonwijken/ centrum stad 

Drugsoverlast in Venlo. 

Drugsoverlast 
Te hard rijden 
Geen moskee in een buurt maar op een plek waar minder mensen wonen 

Drugsoverlast, heel vervelend voor omwonenden. Daarnaast r geen visite kaartje voor de stad. , 

drugsoverlast, overlast van jongeren en overlast van Poolse dronken arbeiders 

Drugsoverlast, overlast van jongeren in uitgaansgebieden 

Drugsoverlast, rondhangende  jongeren, zwerfvuil 

Drugsoverlast, vandalisme, asociaal gedrag. 

drugsoverlast. en verkeersremmende maatregelen 
Drugsoverlast. Sinds de nieuwe regelgeving in 2013/2014(?) is dit schrikbarend meer geworden. En iedereen weet 
het. Vooral mijn vriendin voelt zich een stuk onveiliger. 

Drugsoverlast; het rondhangen van jongeren op de Sloterbeekstraat. 

drugspanden sluiten 

Drugspanden, te hard rijden 

Drugsproblemen 

Drugsrunners binnen stad, bijv. maaskader 
Drugsrunners binnenstad, jonge dames en heren die als gekken rondrijden op hun scooters 

Drugsrunners in de stad aanpakken. 

Drugstoestanden 

drugstoerisme, nu gaat het in onze wijk maar enkele jaren geleden vonden we geregeld auto's met spuitgasten. 
Die zullen nu wel in andere wijken staan. 

Drugsverslaafden aanpakken 

Een goede plek voor jongeren die op straat hangen en hen een doel geven. Betrekken bij de buurt waar zij wonen. 
Dit begint uiteraard al thuis!! 

eenvoudig asociaal gedrag, hondenpoep, vervuiling. dat maakt het straatbeeld al een stuk prettiger. ik begin 
namelijk al een hekel te krijgen aan mensen met een hond. maar de mensen die ik aanspreek, ruimen natuurlijk wel 
altijd op........ veel strenger aanpakken met eenvoudig asociaal gedrag dus. 

eerdere sluiting horecagelegenheden (overlast dronken jongeren) 

Enkele verkeersknelpunten 

fatsoen van alle burgers. geen gedoogpolitiek. 

Fietsende jeugd (voor hun eigen veiligheid) meer wijzen op hun vervelende/niet volgens de regels rijdend 
fietsgedrag. 

Fietsendiefstal 

Fietsendiefstal ! 

fietsendiefstal op station tegelen en omstreken aanpakken.. Harde maatregelen tegen de hangjongeren. vandalisme 
en criminaliteit extreem hard aanpakken, van mij part stuur je ze een weekje naar een Duitse cel. Misschien worden 
ze daar wel aangepakt, en bedenken ze zich eer ze weer een misdaad begaan. 

Fietsendiefstal/ zakkenrollers aanpakken 
Station Tegelen is een zeer onveilig gebied 

Fietsprobleem in voetgangersgebied ook meer bewaakte gratis stallingen. 
Meer agenten per fiets of te voet in de binnenstad! 
Drugspanden sluiten voor langere tijd. 

Fout parkeren en rond hangende jongeren. 

Gebrek aan straatverlichting 
Geen idee, Alles wat je zelf als onveilig ervaart, is vervelend en dient, indien mogelijk, aangepakt te worden 

Geen idee, nog niet in verdiept 

Geen idee, weet niet waar de problemen zitten 

Geen probleembuurten laten ontstaan of daar gelijk ingrijpen of hulp bieden als t dreigt te escaleren. 
Zichtbare en gemakkelijk benaderbare wijkpolitie inzetten,  die ook  
adequaat mag en kan handelen. 
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Gemeente doet al heel veel op dit gebied. Bedankt daarvoor. Ik ben blij met de gemeente Venlo 

Gemeente moet beter bereikbaar zijn voor een duidelijke afspraak om te komen praten 

Gevaarlijke verkeerssituaties 

goed onderhoud vaan de groenvoorzieningen 

Goed toezicht op risicovolle plekken. 

Goede fietspaden en behoorlijke verlichting onder viaducten etc.. !!! 

Goede straatverlichting speciaal in parken en fietspaden. 

Goede verlichting, voorlichting aan bewoners over maatregelen 

Goede verlichting en struiken en bomen snoeien die het licht tegen houden en het onnodig onveilig maken 

goede verlichting langs de openbare weg, ook op de verbindingswegen tussen de verschillende stadskernen. En ook 
op de fietspaden. 

goede verlichting, meer politie op de weg, camera in probleemwijken 

Goede verlichting, ook van fietspaden. Duidelijker aangeven wat 30 km zones zijn. Te hard rijden binnen bebouwde 
kom aanpakken. 

Goede verlichting. Veel lantaarns werken niet (goed). Ik kan alleen melding maken van niet werkende lantaarns in 
mijn eigen straat: groot euvel.. In het weekend vaak (half)dronken (jonge) mensen, die mij en mijn hond lastig vallen. 
Dode, aangereden vogels etc. laten opruimen. Worden nu op de hondenpaden gelegd. Verspreiden ziektes. 

groenvoorziening en zwerfafval 

Groepsoverlast, drank en drugs 

Groeten invoeren 
Meer politie op straat 

grote groep laten controleren en telkens enkele dagen aanhouden 

Handhaving bij overtredingen in het verkeer, niet alleen op de hoofdwegen maar ook in de wijken. Bekeuren bij 
telefoneren achter het stuur, door rood rijden, verkeerde rijinrichting inrijden en veel te hard rijden. 

hangjongeren 

hangjongeren 

hangjongeren die rotzooi maken en vernielingen plegen. 

Hangjongeren 

Hangjongeren 

Hangjongeren 

hangjongeren 

Hangjongeren die overlast vormen aanpakken. Met name om vervuiling/zwerfvuil tegen te gaan 

hangjongeren een ontmoetingsplaats geven 
zorgen dat de allochtone jongeren beter begeleid worden . 
op diverse plaatsen de verlichting verbeteren 

Hangjongeren en drugsgebruik 

Hangjongeren en drugsoverlast 

Hangjongeren op speelplaatsen voor kleine kinderen 

hangjongeren verbieden , althans meer dan x personen verbieden , de notoire hardrijders harder aanpakken met 
name turken en Marokkanen , het hangen in de buurt openbare gebouwen verbieden ,( zoals stadhuis en centrum 
Venlo , meer politie op straat ( met rijwiel ) de vervuilers van straten en trottoirs beboeten ( mogelijk via 
milieupolitie )  er zullen nog wel meer punten zijn , maar ik wil er niet te ver op doorgaan 

Hangjongeren, drugshandel, 

hangjongeren/verslaafden 

Hangplekken van jongeren die lawaai en rommel veroorzaken in wijken. 

hard optreden overlastveroorzakers 

Havenkade de corridor aanpakken met camera's en poorten afsluiten 

Heeft geen zin. De burger wordt alleen serieus genomen bij het uitbrengen van zijn stem. Het is nog steeds hetzelfde 
als vroeger toen de burgemeester tegen de pastoor zei: " hou jij ze dom, dan hou ik ze arm." 
Het allermoeilijkste is mensen een gevoel van veiligheid te geven. Het kan wel veilig zijn, maar als dat niet zo voelt 
heb je er niets aan. Meer verlichting, stadswachten, bereikbare, serieus nemende en voldoende politie. Meer bij 
elkaar brengen van burgers door wijkbijeenkomsten. 

het autoverkeer 
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Het Centrum (van Tegelen). Daar is het namelijk niet veilig in de avonduren. 
En het verkeer in de woonwijken. Ondanks snelheidsremmende middelen menen automobilisten nog steeds dat de 
straten racebanen zijn. 

Het contact met mijn buurman. Hij is vaak dronken en zet de muziek dan te hard aan. Ik voel me hierdoor niet veilig 
aangezien ik durf aan te bellen om te vragen of de muziek zachter kan omdat hij mij dan uitscheldt en bedreigt. 

Het drugsgebruik van jongeren 
Het gedeelte van de Sloterbeekstraat bij de rotonde nabij het station aanpakken. Wij fietsen daar vaak richting het 
centrum. En het is stuitend om te zien hoeveel drugs daar worden gebruikt (de wiet-lucht komt je vaak al tegemoet) 
en hoeveel mensen daar rondhangen. Het voelt als een onguur gebied.  
Verder zou ik willen dat de gemeente harder optreedt tegen hardrijders in de Genbroekstraat/Langstraat. Een 30 
km-gebied, waar veel kinderen wonen, maar sommigen menen dat ze over een Formule 1-circuit racen. 
Derde punt betreft niet zozeer veiligheid maar overlast: met name in de Broekestraat treffen we vaak hondenpoep 
aan op het trottoir. Erg vervelend als je kinderen daar op weg naar school doorheen rijden. 

Het harde rijden in de Emmastraat. 

Het is van belang dat buurtbewoners samen werken, contactpersonen in een buurt zijn die dan samen met 
stadswacht of politie samenwerken. 

Het massale autoverkeer op een zandweg, waar paddentrek is in een natuurgebied, en de gehele zandweg een 
modderpad is.  
En de regelmatige organisatie van paintballen in het bos wat verboden is.? 
De toeristenweg is verhard en voorheen was ook de weg naar de Maasvallei verhard, zodat er geen auto over de 
zandweg kwam. 
Momenteel is het een modderbad zodat kortgeleden zelfs de ambulance er niet door kon! 
Graag in overleg er dringend wat aan doen met gebroken puin of zo! 

Het park voorzien van een hekwerk, met poorten en bewaking. 
Zoals men het doet in Frankrijk 

het racen in 30 km. zones veel harder aanpakken 

Het station in Tegelen beter in de gaten houden. Daar wordt steeds vaker vandalisme gepleegd. 

Het station in tegelen beveiligen met camera's 

Het te hard rijden in de straat.. 
Is echt niet normaal...dat er niet meer ongelukken vallen is onbegrijpelijk. 

Het tegengaan van vernielingen 

het terugdringen van inbraken en overvallen op straat. 

Hiervoor heb ik te weinig inzicht 

Hondenpoep 

Iedereen aanpakken, welke op de een of andere manier niet bereid is om de wetten en de lokale regelgeving te 
respecteren, in de meest brede zin van het woord. Dus, bestrijden van 
Intimidatie; 
Hard rijden; 
Drugsoverlast; 
Geweld op straat; 

ik ben onvoldoende op de hoogte wat er al gebeurt, maar ik zou de veiligheid van kwetsbare weggebruikers 
verbeteren. 
Daarna de overlast van drugrunners en van daklozen/zwervers die teveel drinken. 

Ik denk dat drugshandel de hoogste prioriteit heeft omdat dit soort handel ook veel andere soorten van criminaliteit 
met zich mee brengt. 
Ik ervaar geen onveiligheid. O.b.v. feedback inwoners en statistieken acteren. Bijvoorbeeld hardrijders, veiligheid 
spoor, etc. 

Ik heb het niet voor het zeggen,  maar dat het in goed overleg met alle betrokken partijen in dit probleem moet,  is 
voor mij een conditio sine qua non 

Ik heb onvoldoende kennis van de huidige problematiek om hier een zinnig voorstel voor te doen. 

Ik heb vernomen dat de meeste delicten o.i.d. veroorzaakt worden door jongeren. 
Als we ze nu eens wat positiever zouden benaderen, de jongeren zelf inzetten ter bestrijding van ongewilde siuaties. 
Ze complimenteren als ze goede dingen doen. Vaak is het een gevolg van een soort minderwaardigheidscomplex. De 
jeugd heeft de toekomst. Geef ze dan ook de kans. 

Ik vind dat alles wat gedaan kan en moet worden belangrijk is. Voor mij kan dit en voor een ander zou dat belangrijk 
kunnen zijn. 
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Ik vind het over het algemeen wel goed geregeld. Punten in vorige vraag worden wel goed uitgevoerd, voor zover ik 
weet. Eventueel:  groepen jongeren beetje in de peiling houden met jongerenwerkers bv.? (ik weet niet of ze 
overlast veroorzaken en hoeveel) 

Ik woon in centrum Tegelen bij Kerkstraat. Dit is overdag een voetgangerszone. Helaas moet je hier goed uitkijken 
dat je niet overreden wordt door fietsers of scooters en zelfs auto's. Helaas is hier nooit geen politie te zien. 

Ik zou allereerst beginnen met het verbeteren van de politie inzet; kordater en consequenter! Dat zou het begin zijn. 
Consequent handhaven, en dus niet wegkijken evenals dat als er een melding binnenkomt gelijk ter plaatse gaan. 
Dus niet pas na 20 of 30 minuten. 
Enz., enz., enz. 
Ik zou ervoor willen zorgen dat hangjongeren hangplekken krijgen op plekken waar ze weinig overlast kunnen 
veroorzaken en dat er dan vervolgens hard opgetreden wordt bij het veroorzaken van overlast door de betreffende 
hangjongeren. 

Ik zou het niet weten! Heb al een paar keer gebeld met politie en gemeente over parkeeroverlast. 1x zijn ze komen 
kijken. Ze zouden vaker controle komen houden, maar helaas heb ik nooit meer iemand gezien. 
Ik zou in Venlo veel meer werk maken van het bestrijden van drugsoverlast. De ontwikkelingen leiden ertoe dat er 
tegenwoordig weer veel meer op dit gebied op straat en in de wijken plaatsvindt. 
Ik zou zorgen voor meer en beter toezicht..... In de woongebieden is totaal geen controle. Politie in de woonwijk??? 
1 x per jaar?? Ik hen nog nooit iemand gezien!! 

in bepaalde steegjes verlichting aan brengen... 

In binnenstad beteugeling overlast / agressie 

in de dorpen ook eens de politie stadswachten op stap sturen, vooral in de vroege avond. 

In deze straat snelheid en verlichting. Voor de rest van de gemeente zou ik eerst meer moeten weten.  
In Hout-Blerick is niets aan DE HAND EN WOON JE RELATIEF VEILIG. In de stad Venlo zou ik pleiten voor (nog) meer 
blauw op straat en gericht werk ter voorkoming van jeugdcriminaliteit. 

In mijn buurt is het naar mijn inziens qua veiligheid goed, voor de andere kernen van Venlo kan ik me niet uitlaten te 
meer omdat ik niet weet wat zich daar evt. afspeelt. 

In mijn persoonlijk geval. het te hard rijden binnen de bebouwde kom. Oversteekplaatsen met verlichting 

in onze buurt  niet aan de orde 

In wijken waar mensen zich niet veilig voelen, aan de slag gaan. Zorgen dat algehele veiligheid op niveau is en dat 
planmatig checken.  
eigen lijstje:  
Veilige fietsroutes naar sportvelden 
Aanpak van pesten, 
Actie gericht op tolerantie t.o.v. mensen die anders zijn verhogen. Diversiteit stimuleren en ondersteunen 

inbraak 

Inbraak 

inbraak en diefstal 

Inbraak, drugsoverlast, stelen van fietsen 

Inbraakbeveiliging,  Optimale bereikbaarheid politie. 

Inbraken door Oostblok bendes 

Inbraken en diefstallen terugdringen 

Inbraken tegengaan 

inbraken, diefstal, geweld, drugs 

Indien mogelijk goede verlichting, 's avonds regelmatige controle op bepaalde plaatsen, wijken. 
Indien personen/ bewoners betrapt worden op een misdaad (drugs, afval dumpen, geluidsoverlast) 1 waarschuwing 
geven en bij een 2e waarschuwing verhuizen! 

Infrastructuur aanpassen zoals bijvoorbeeld goede verlichting en zoveel als mogelijk onoverzichtelijke plekken 
beperken c.q. aanpassen 

Integratie van buitenlandse inwoners 

inzetten van sfeerkeepers om in samenspel de verbinding/contact tussen burgers op buurt- en wijkniveau te 
vergroten 

inzetten van stadswachten 

inzetten van stadswachten 
Jeugd die verkeersregels aan hun laars lappen, ook jeugdige bestuurders van auto's. 

Jongeren met petjes op in snelle auto's die de buurten onveilig maken (rare snuiters) die er op los racen. 
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Jongeren overlast. 
Drugs overlast. 

Jongerengroepen aanpakken die troep en rotzooi achterlaten. 

kan zo snel geen antwoord verzinnen, maar de groepen allochtone jongeren in de stad in de gaten houden 
bijvoorbeeld, 

ken op het moment geen onveilige situaties of omgevingen in de buurt 

lawaai van auto's met draaiende motoren voor de deur EN afval in de straat. ik kan /wil niet kiezen 

Leefbaarheid in de binnenstad door meer wonen boven winkels 

lichten op rijksweg tussen velden en Venlo 

lik op stuk beleid......Veel strenger optreden tegen overtreders. 

Meditatie promoten op scholen. Onrustige jongeren in een ADHD-achtige samenleving verliezen hun innerlijke 
ankers/vervreemden van zichzelf. Mentale weerbaarheid verhoging via m.n. meditatie biedt hierbij een krachtig (en 
ontspannen) tegenwicht. Jongeren die vervolgens (a.g.v. deze methodiek) meer zichzelf/meer ontspannen zijn 
veroorzaken minder overlast in de stad. 

Meer "blauw op straat" om een betere controle mogelijk te maken en om beter te kunnen optreden tegen 
overtredingen en vergrijpen (óók kleine). 

Meer "blauw" op straat. Wijkagenten ook werkelijk zichtbaar maken. 

Meer agenten op straat 

Meer agenten op straat 

Meer blauw op straat 

Meer blauw op straat 

meer blauw op straat 

Meer blauw op straat (politie of burgerwacht). 

meer blauw op straat en de z.g. draaideur criminelen de stad uit zetten 

meer blauw op straat en in de nabijheid, dus ook in Belfeld! 
Zorgen voor een opgeruimd leefmilieu, waarbij rekening wordt gehouden met het huidige gedrag van de mensen, 
dus niet de troep laten liggen 
Meer cameratoezicht en toezicht op scholen i.v.m. drugsoverlast 

Meer blauw op straat met minder beperkingen, strak optreden 

Meer blauw op straat niet alléén bij bijzondere gelegenheden. 

Meer blauw op straat. 

Meer burgerinitiatieven meer onderling contact in buurten 

meer camera's, politie op straat, burgerwacht 

Meer camera beelden en verlichting 

Meer camera s 

Meer camera s hangen 

Meer camera toezicht 
meer camera toezicht ook op inval en uitvalswegen rondom de stad en op parkeer terreinen.  
Meer verlichting -- gebruik van LED verlichting en zonne energie voor besparing op elektra 
meer surveillance s-nachts door politie 
stimuleren en organiseren van burger en wijk wacht 
drug dealers in de stad aanpakken 

Meer camera's 

Meer cameratoezicht en surveilleren stadswacht. 
Meer controle ,wij wonen bij een grote school waar openlijk wordt gedeald  . 

Meer controle bij scholen 

Meer controle door evt. stadswachten, politie . Betere verlichting in en om parkjes waar jongeren zich vaak 
ophouden 

meer controle door politie of stadswachten. meer blauw op straat ook 's-avonds en 's-nachts 
Meer controle op fietsers, met name het met drie man naast elkaar rijden, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. 

meer controle op straat door inzet van politie ook in de buitenwijken.  
frequentie van stadswacht verhogen.  
informatieavonden voor burgers inrichten. 
meer communicatie en contact tussen burgers en politie. vaste agenten inzetten voor bepaalde wijken. 
het zou een veiliger gevoel geven als politie / stadswacht/ toezichthouder duidelijker aanwezig is. 
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meer controle op straat 
Bij kruispunten drempels weg halen ,,,, wacht niet op auto die toch moet afremmen 
Meer controle rijwielen en brommers 

Meer controleren in buurten zoals Vossener en Klingerberg, vooral in de Klingerberg controleren op het parkeren op 
de trottoirs. Voor rolstoelers is het niet veilig je moet telkens zigzaggen van trottoir en rijbaan. Daarbij wordt er veel 
te hard gereden door de auto's. 

Meer de strijd aan gaan tegen het drugoverlast en alle gevolgen die dit met zich mee brengt 

Meer directe aanpak anders dan camerabeelden die nooit bekeken worden. Tenminste dat is mijn persoonlijk 
beleving van dit probleem. 
meer en betere camera's, meer handhaving en krachtiger optreden door Politie, Je ziet de handhavers wel bonnetjes 
uitschrijven, tot 17:00 uur en dan houd het op, kassa voor de gemeente. 
Politie treed helemaal niet op. 

meer handhavers in de dorpen. Ik zie ze nooit in Belfeld 

Meer handhaving van de wetten. Er is vaak over bepaalde dingen besproken en geregeld, maar zelden zien wij de 
handhaving daarvan. 

Meer no-nonsense aanpak, zichtbaar voor iedereen. 

Meer politie de hele dag op straat. 

Meer politie of bewaking op straat. 

Meer politie op straat 

Meer politie op straat en andere handhavers. Kom uit dat bureau! 

Meer politie op straat en een snellere reactie van de politie bij meldingen. 
Meer verlichting en een snellere reparatie/vervanging bij defecten. 

meer politie op straat voor veiligheid en meer bonnen uit delen voor te hard rijden 50 is 50 en woonkern 30 moet 30 
zijn des noot grote boeten geven. 

meer politie op straat 
meer onopvallende politieauto’s laten rondrijden 

Meer politie op straat, hardrijden, fietsgedrag, gebruik van telefoon etc. in verkeer 

Meer politie op straat. 

meer politie-surveillances 

Meer politietoezicht 

Meer politie vooral in de wijken. En eenvoudige aanspreekpunten waar je ook de overtuiging hebt dat je gehoord 
wordt. Nu is het veel te onduidelijk met meldingen politie 

Meer publiekelijk dus zichtbaar optreden / voorzieningen aanbrengen( camera's) 

Meer snelheidscontroles 

Meer snelheidscontroles in de wijk, met name in de spitsuren. Strenger optreden tegen hondenpoepovertreders, om 
hier een einde aan te maken. Opruimen van straat- en zwerfvuil. Ik geloof niet in de huidige aanpak. Desnoods meer 
taakstrafklanten hiervoor inzetten, of licht gestraften. 

Meer stadswachten en politie op straat en in de wijk. 
Meer controleren op hard rijden. 
Meer controleren op door oranje en rood rijden. 

Meer stadswachten om veiligheid en juist parkeren te handhaven 

meer straatverlichting 

meer surveillanten op straat 

meer toezicht 

meer toezicht 
Meer toezicht in het centrum, dus meer blauw op straat laatst ook weer hangjongeren gezien in de haven aan de 
maas,  die waren grote stenen in het water aan het gooien, stenen die de gemeente had aangelegd bij de ligweide,  
ik heb gereageerd je Krijgt alleen een grote Mond. 

Meer toezien op hondenpoep. Zakjes ophangen en prullenbakken plaatsen 

Meer veiligheid  in Tegelen is nodig 

meer veiligheid in het verkeer voor kwetsbare groepen mensen zoals  betere verlichting bij oversteekplaatsen langer 
groen licht zodat ouderen meer tijd hebben om veilig over te steken  duidelijke .scheiding tussen 
stoep/straat/fietspad. 
gladheidbestrijding in de winter ook op fietspaden en voor en rondom ziekenhuis verzorgingscomplexen voor 
ouderen en mensen met een beperking 
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Meer verlichting 

Meer verlichting aan de rijksweg tussen Venlo en velden en verlichting van velden naar Schandelo 

Meer verlichting bij fietspaden, bijvoorbeeld het laatste stuk van de Hagerhofweg tot aan de rotonde op de 
Zwanenstraat. En meer veiligheid in weekenden wanneer mensen uitgaan, strengere beveiliging bijvoorbeeld.  

Meer werk maken van voorkomen en oplossen van inbraken. 

Meer zichtbare "blauw" op straat. Niet alleen dat ze met zwaailicht/sirene, vooral midden in de nacht, door de straat 
scheuren. Dit zou ook zonder sirene kunnen zijn en alleen de sirene op onoverzichtelijke plaatsen inzetten. 

Meer zichtbare politie 

Meer zorg voor .......................zorg achter de voordeur. 

Mensen het gevoel geven van veiligheid lijkt me belangrijk 
Met name de drugsoverlast. Veel andere problemen zoals onveiligheid, zwerfvuil e.d. komen hieruit voort 

Minder zwerfafval (goede controle en strenge maatregelen bij overtredingen). AED Alert. Meer snelheidscontroles.  

Minder zwervers en drugsdealers (het worden er steeds meer?) die door straten ronddwalen, in woonbuurten 
rondhangen, hun behoefte doen, alcohol en drugs nuttigen. 

Nieuwkomers goed voorlichten hoe wij in NL willen leven. 

nog meer camera’s 

Ondertunneling verkeer MGR Nolensplein. 

ontspoorde jeugd die nergens terecht kan. Meer organiseren voor jeugd en opvang realiseren. Straatwerkers, 
sportactiviteiten, filmavonden, scholen en bedrijven betrekken bij betere toekomst voor jongeren. 

Onveilige plekken aanpakken. 

Onveiligheidsgevoel dat veroorzaakt wordt door groepjes jongeren, voorkomen/bestrijden. 

Op bepaalde plekken meer verlichting (berekuil) aanbrengen. groenvoorziening zeer kort houden op plekken waar 
het donker is. 

Op een positieve manier de overlast aanpakken. Jongeren betrekken met ideeën. De buurt meer 
verantwoordelijkheid geven met ondersteuning vanuit de gemeente. Als er ideeën bij de gemeente worden 
ingediend deze ook oppakken en terugkoppelen... 

op jongeren letten 
Openbaar groen goed onderhouden, snoeien, ook voor verkeersveiligheid en welbevinden. 
Voorzieningen maken voor (met name Marokkaanse) jongeren, waar ze naar toe kunnen, zijn thuis blijkbaar niet 
welkom. 
Wij hebben zelf een inbraak meegemaakt (blijkbaar door mensen uit MOE-landen), goede voorlichting over 
preventie is cruciaal. Folders of flyers om mensen te triggeren naar een voorlichting te gaan! 

openbare ruimte beter onderhouden 

opruimen rommel 

Optimale straatverlichting/Cameratoezicht op drukkere locaties, zoals supermarkt + café + cafetaria + hangplekken 

Opvang voor drugs- en alcoholverslaafden 

opvoedkracht ouders en scholen versterken; voor ouders alleen kinderbijslag bij volgen van opvoedcursussen 

overal camera toezicht, ouderen informeren hoe te kunnen voorkomen om slachtoffer te worden  van criminaliteit, 

Overal genoeg verlichting plaatsen waar het nu donker is 's avonds. 

Overal goede straatverlichting ook op fietspaden 

Overal Straatverlichting 

Overal voldoende verlichting; vrouwvriendelijke parkeerplaatsen in de parkeergarages 

Overlast 

overlast door drugs 

Overlast door groepen jongeren. 

overlast door rondzwervende mensen en vaker surveilleren door politie in het hele gebied. 

Overlast drugs gerelateerde zaken. 
Overlast uitgaanspubliek. 

Overlast hangjongeren/zwervers/junkies/alcoholisten 

Overlast in welke vorm dan ook, drugs, alcohol jongeren ouderen en groen voorzieningen goed bijhouden. Verder 
wil ik jullie erop attenderen dat er een aan tal postcodes op de volgende pagina ontbreken of verkeerd zijn ingevuld 
1915 en 1916 

Overlast jongeren (in mijn geval ik wijk De Vossener) 
Bij het MFC de donkere gedeeltes rond het gebouw beter verlichten en eventueel cameratoezicht 
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Overlast jongeren en asociale buurtbewoners uit huurwoningen zetten 

overlast jongeren en wiettelers, geluidsoverlast en stankoverlast 
Overlast structureel aanpakken van (geluids)overlast hangjongeren (vooral 's-avonds laat) 

Overlast van (intimiderende, en soms gewelddadige) hangjongeren 

Overlast van (probleem)jongeren 

Overlast van de dronken jeugd die aan vernielen doen. 

overlast van de jeugd in het algemeen 

Overlast van dealers 

Overlast van drugs en fietsendiefstal 
overlast van hangende groepen (buitenlandse) jongeren en drugsverslaafden. Hier zijn vrnl. mijn kinderen erg bang 
voor. Durven er niet langs te fietsen. 

overlast van hangjongeren 

Overlast van hangjongeren en meer toezicht in de wijken 

overlast van jongeren 

overlast van jongeren 

Overlast van jongeren 

overlast van jongeren op bepaalde plekken in en rond de stad. 

Overlast van jongeren, zwervers, junks en criminelen 

Overlast van junks, daklozen en alcoholisten aanpakken. Hangen bij supermarkten rond, vallen winkelend publiek 
lastig. In de binnenstad weren. Hebben een afschrik-effect 

Overlast van rommel in wijken en dit  bestrijden 

overlast veroorzakende jongeren en drughandel 

Overtreders van snelheidsbeperking bekeuren. 

Parkeergarages zwervervrij 
Parkeerterrein bij hockeyclub Blerick aanpakken! In het donker veel jeugd wat daar niet hoort te zijn. 

Parkeren waar het niet mag; hard rijden vooral bij scholen en bejaarden/gehandicapten plaatsen; 
SPECIAAL VEILIGHEID: de opritten bij trottoirs naar de garage/inrit van bewoners NIET realiseren door de 
trottoirband lager te maken maar door in plaats van de gewone trottoirband een speciale opritband (opritband??) 
aan te leggen. VOORDEEL is dat het trottoir recht blijft en niet helemaal schuin loopt wat vooral in de winter erg 
ongemakkelijk is voor met name mensen die slecht ter been zijn en met een rollator lopen. Zeker in de winter bij 
gladde wegen is dit levensgevaarlijk. 
Kijk eens in de Goethelaan of Schillerstraat. Afvalcontainers bij winkels eerder ledigen. Meer afvalbakken in de 
straten waar passanten dan de troep in kunnen gooien; bijv. niet een half uur met hondenpoepzakje moeten 
rondlopen. dit "lijkt" niet op veiligheid maar als je uitglijdt over een drol kun je je best flink bezeren.  

Plekken met hangjongeren waar het slecht verlicht is en vaak vernielingen worden aangericht. 

Politie achter bureau weghalen en op straat zetten. 
politie achter het bureau weghalen en op straat. 
Cameratoezicht versterken 
effectieve strafmaatregelen overtreders invoeren, wanneer ik in de klant lees dat personen zijn betrapt op 
fietsdiefstal bij het treinstation en na vrijlating dezelfde dag opnieuw betrapt worden dan vraagt dit toch om actie. 

Politie meer zichtbaar, niet alleen in het centrum van Venlo 

politie op straat die ook werkelijk iets doen buiten alleen maar nodeloze boetes schrijven, problemen werkelijk  
aanpakken maar deze gemeente raad is alleen op hun eigen reclame uit i.p.v. daadwerkelijk problemen willen 
aanpakken, dus dit zooitje naar huis en een daadkrachtig gemeente bestuur en een daadkrachtige politie DIE OOK 
WERKELIJK AKTIE ONDERNEMEN maar dat zal wel tegen de vriendjes van de middenstand in gaan 

politie op straat 

positieve uitstraling politie naar het dorp en gevoel geven van serieus omgaan met vragen van de burger naar de 
gemeente 
Probleemwijken baan pakken. Vogelbuurt Venlo, achter de stad het stuk waar voorheen Bristol lag, q4, fietstunnel 
,fietsbrug, Maaskade, station Blerick.....aan pakken. Mensen gedwongen uit elkaar 

rommel op straat en honden poep 

Rondhang jongeren aanpakken en snelheid controleren in woonwijken 

Rondhangen van groepen jongeren bij stations voorkomen. 

rotzooi op het straat 

samen verantwoordelijkheid nemen. 
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Samenscholing tegen gaan, vaak groepen anderstaligen bv bij pinautomaat., moeilijk voor ouderen, anderstaligen 
verbieden andere taal te spreken in openbare ruimtes, 

samenscholingen van groepjes jongeren. Of ze wat van plan zijn of niet ,het geeft een onbehaaglijk gevoel. Zeker 
voor de wat ouderen. 
schone en veilige leefomgeving. . Goed beheer van de openbare ruimte. Vooral zwerfvuil is een groot probleem. 
Controleer hangplekken vooral langs de Romeinenweg nabij de maas. 

Schoonhouden geeft een veiliger en prettiger gevoel. 

scootmobielen regelen, midden op straat? ochtendspits leerlingen 

snelheid van het verkeer aanpakken 

Snelheid verkeer 

snelheidsbeperkingen in bosrijke gebieden, zoals het Zwarte Water! 

Snelheidscontrole in 30 km. zones. 

snelheidscontrole vooral in 30 km zone. 
controle op geluidniveau  van motors, brommers e.d. 

Snelheidscontroles in de bebouwde kom opvoeren. 

Snelheidsoverschrijding in de kom aanpakken. Veel vaker controleren en niet bekeuren buiten de kom als men 5 km 
te hard rijdt. 

Snelverkeer indammen, meer politie voor handhaving, overtreders aanspreken bij een volgende keer een verplichte 
cursus (op eigen kosten) hoe men zich te gedragen heeft daar velen zich nergens wat van aan trekken. 

Snoeien van groen ter verbetering van zicht en het tegengaan van "duistere plekken" 

Softdrugs legaliseren. Om de (door de landelijke overheid) recent gecreëerde overlast van drugshandel op te lossen. 

Stadswachten en politie meer in straatbeeld. 

stadswachten en politie meer in woonbuurten laten patrouilleren i.p.v. knullige verkeersboetes uit te delen 

Station Venlo met alle goederen treinen 

stoepen egaliseren 

Stoepen recht leggen. Betere verlichting in achterom paden en plekken. 

Stoppen met het verkeerde voorbeeld geven , denk daarbij aan ; mikte , fraude, voor leegstand bouwen van 
gemeente kantoor, onnodige taxi declaratie 's. Stoppen met kleineren van werkzoekende medeburgers op het 
werkplein door ambtenaren. 

straat criminelen 

Straat criminaliteit 

straat verlichting op veel plaatsen  zijn de lampen al enige tijd kapot 

Straatdealen 

Straathandel 

straathandel drugs 
straatverbod voor groepjes jongeren rond het centrum Tegelen (Kerkstraat) 

Straatvuil aanpakken, hardrijders en asociaal gedrag zwaar beboeten, meer blauw op straat. 

Tasjes diefstal, aanpakken jeugdcriminaliteit door perspectieven te bieden, drugsmisbruik meer onder de aandacht 
brengen als gezondheidsschade. 
Gegoede politionele reactie geven aan woninginbraken, serieus nemen. 

Tasjes rovers. 
Verkeer veiligheid; o.a. verlichting fietsen en het geen richting aangeven.(voornamelijk auto's) 

Te hard rijden in bebouwde kom 

te hard rijden in de straat 

te hard rijden in woonwijken 

te hard rijden in woonwijken 

Te hard rijden.  
Drugs/Alcohol/ Grenscontroles 

Te hard rijdende auto's in onze 30 km zone rondom de school 

te snel rijden in bebouwde kom en iets organiseren voor de jeugd tussen 12 en 17 jaar, zodat ze niet op straat 
hoeven te hangen! 

Ten aanzien van verkeer: verbetering van de Straelseweg. Erg onveilig voor fietsers doordat er geen fatsoenlijk 
fietspad is en de vreselijke uitstekende bakken met bomen erin, die bij avond en slecht weer zeer gevaarlijk zijn!!!! 
Als fietser moet men op de rijbaan fietsen voelt als zeer onveilig!!! 
Goede straatverlichting en onderhoud groenvoorziening t.a.v. sociale controle. 
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Ten eerste het Groen dichter later worden en met prikkende planten verzien .  
Jongen van Boven de 15-16 een ontmoeting - centrum geven welk onder toezicht staat .(waas al is door de 
gemeente Vernietigt.) 
Kijken in de wijken hoe hebben deze zich verandert door de Bewoners (samen zetting van leeftijdscategorieën . 
Voorbeeld Vossener voor 30 jaar veel jonge gezinnen heden veel boven de 65. 

Terug naar coffeeshop aan de grens 

Terugkerende drugsoverlast in de binnenstad van Venlo (Q4 en Sloterbeekstraat) 

Toezicht laten houden op plekken waarvan bekend is dat er gedeald wordt (parkeerplaats kasteeltuinen Arcen) 

Toezicht op hardrijders. 

Van andermans spullen afblijven! 

Vandalisme 

Vandalisme 

Vandalisme, drugshandel 

Veel boetes uitschrijven. 

Veel meer cameratoezicht en niet alleen in het centrum van Venlo maar ook in de andere deelgemeenten. 

veel meer veiligheidscamera's op plekken waar bijna niemand komt  
meer verlichting 
Veel oudere mensen vinden de Straelseweg vanaf Leurs tuincentrum niet prettig om te fietsen sinds de versmalling 
van deze weg tot aan de Huiskensstraat. en zijn bang geworden. 
veilige en vaste  parkeerplaatsen voor bewoners die geen oprit of garage hebben 
Veilige fietsroutes, vooral voor kinderen. Afgescheiden van gemotoriseerd verkeer.  
Er zijn een aantal te kleine rotondes, waar fietsers voorrang nemen en auto's nauwelijks tijd hebben om af te slaan. 
O.a. Plusmarkt bij H. Hartkerk. 

Veiligheid in de woongebieden aanpakken door de wijken eens grondig te bezoeken en die te bespreken met de 
bewoners. Hierdoor wordt de politiek van de gemeente transparanter. 

Veiligheid in het uitgaansgebied, meer toezicht op specifieke volkswijken denk aan Veldenseweg, Venlo-Zuid, 
Alberickstraat, Geresstraat etc. 

Veiligheid in uitgangsgebied 

Veiligheid is ook veilig gebruik van wegen en fietspaden buiten het centrum. 
in de winter zorgen dat ook buiten het centrum in woonwijken aan gladheidsbestrijding wordt gedaan 

Veiligheid rondom basisscholen 

verkeer eens eindelijk goed organiseren, met name onoverzichtelijk rotondes en situaties als bij 4paardjes 

Verkeer en parkeer overlast! 
Verkeer, uitgaansleven, veiligheid in woonwijken, inbraak golf in woningen proberen terug te dringen. 

verkeer: sluiproutes en te hard rijden 

verkeersveiligheid 

Verkeershinder 

verkeersonveilige situaties oplossen 

Verkeersoverlast 

Verkeersveiligheid 

verkeersveiligheid d.m.v. drempels in de straat 

Verkeersveiligheid in woonwijken 

Verkeersveiligheid/overlast drugsrunners/zwerfvuil  

Verlichting 

verlichting 

Verlichting 

Verlichting 

Verlichting fietsers/brommers en hufterig gedrag aanpakken. 
Verlichting langs het fietspad Rijksweg vanaf viaduct richting Velden 
Verder wegsnoeien van bosrijke omgeving langs fietspad Oude Venloseweg zodat beter te zien is in schemer of 
donker of iemand met verkeerde bedoelingen zich hier schuil houdt 

verlichting op het fietspad Rijksweg ter hoogte van Taurus tot aan Rotonde in Velden. 

verlichting op onveilige plekken zoals parkjes en steegjes  en meer jeugd opvang en  voorlichting op scholen 
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verlichting tussen Venlo en deelgemeenten (zoals Velden) waar de kinderen moeten fietsen van en naar school en 
van en naar sportclubs 

verloederde gebieden opknappen 

Verloedering 

verloedering 

Verloedering 

Verloedering aanpakken. 

Verloedering en leegstand in (achterstands)wijken/ buurten tegengaan, teneinde de leefbaarheid te verhogen. 

verloedering in de omgeving met name overlast lekkende auto's en reparatie van auto's op de straat, olie resten, 
asociaal parkeren, overlast beplanting nabij erfgrens 

verloedering tegen gaan, zorgen voor goede verlichting, drugsoverlast aanpakken, 
meer blauw op straat. 
Verloedering van gebouwen; of renoveren of afbreken. 
Snelheidscontroles na 18.00 uur: Rijksweg in Velden 

Verloedering van wijken 
Verloedering van woonwijken, buurten, huizen tegengaan, dit om geen overlast/onveiligheid uit te lokken. Betere 
verlichting, gerichte verlichting en camera toezicht met opvolging. Werkstraffen uitlaten voeren bij Gemeente 
middels allerlei opruim- en schoonmaakwerkzaamheden. Eveneens om verloedering tegen te gaan. Waar het schoon 
is zal men niet snel troep neergooien. 

Verloedering winkelcentra 

Verloedering, hondenpoep, afval op straat, blaffende honden in de buurt. 
Vermijden dat groepen op straat verblijven in de avonduren en ‘s-nachts en hier veel meer toezicht op houden. 
Politie daadwerkelijk komen indien melding onveilige zaken 

vernielingen en inbraak en veiligheid mensen 

Verplaatsing van drugsshops naar de rand van de stad! De rest volgt vanzelf! 

Verschillende drukke en gevaarlijke kruispunten verwijderen of vervangen door rotondes 

verzorgde buitenruimte 
op een hoog niveau onderhouden plantsoenen en openbare ruimte. 

via voorlichting de burger duidelijk maken dat de wereld nog nooit zo veilig is geweest......  
Door voorlichting zorgen dat burgers realistischer  worden en niet onnodig  bang zijn. 
Dus: het aanpraten van onveiligheid afschaffen! 

Voetbalveld in het Groenveld minder aantrekkelijk maken voor jongeren. Omvormen tot natuurgebied en aantal 
parkeerplaatsen verminderen. 

Voldoende ""blauw"" op straat 

Voldoende politie op straat 
Harde aanpak criminaliteit en vandalisme 

Voldoende verlichting op de plekken waar nodig. En dat de politie ook werk maakt van hun taken ./ aanwezig is 
(meer blauw op straat). 

Voldoende verlichting op onveilige plekken. 
Overlast van Jongeren op hangplekken. 

Volgens mij gebeurt er al veel. 

Voor fietsers en wandelaars echt veilig maken verlichting en goed zichtbare fietspaden 

Voor kinderen veiliger maken in de achterstandsbuurten zoals het Vastenavondkamp 

Vooral dag en nacht regelmatig politie op straat. In Wageningen gezien dat dat uitstekend werkt. 
Voorlichting over onbekende personen die hun diensten huis-aan-huis aanbieden: NIET OP INGAAN!!! M.n. ouderen 
zijn geneigd deze hulp te aanvaarden. 

Voorziening/subsidie buurtinitiatieven op vlak van veiligheid, bijvoorbeeld beperkte toegankelijkheid steegjes en 
verlichting 

waar hangjongeren zich ophouden goede verlichting plaatsen en genoeg prullenbakken plaatsen en de Boa's van de 
gemeente op tijd langs sturen voor eventuele overlast en gelijk aan te pakken. 

weet ik niet, volgens mij ontstaat veel overlast/diefstal/baldadigheid door ontevreden mensen, die het ook 
financieel heel moeilijk hebben 

weetpasje afschaffen voor buitenlanders 
wiet teelt en handel word te weinig gecontroleerd en nauwelijks bestraft.  

Wijkagenten 
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Woning inbraak 

Woninginbraak heeft de meeste persoonlijke impact 

woninginbraken 

woon in Arcen en vind het erg prettig en veilig wonen 

zakkenrollers 
Zichtbaarheid van politie op straat, ook in de buitenwijken. Niet in auto, maar aanspreekbaar. Op fiets of te voet. Bv 
in meeuwbeemdpark rondlopen. 
Zijstraat van de Maaskade (richting Nolensplein)  waar openlijk drugs wordt gedeald aanpakken. Maar dan zal de 
wetgeving in Nederland aangepakt moeten worden... 

Zo door gaan, Venlo is redelijk veilig. 

Zoals al eerder gesteld. Geef vooral de burger het idee dat hij/zij het oog zijn van de politie. De politie kan alleen 
maar effectief ingrijpen indien er voldoende meldingen liggen. Dat de politie dat niet meer alleen kan is vrij duidelijk. 
De burgers moeten meedenken en doen (meldingen). Maar zoals gesteld moet er dan wel het gevoel zijn dat er iets 
mee gedaan wordt en dienen resultaten van burgerlijke waakzaamheid bekend gemaakt moeten worden. Samen 
sterk. 

Zorg dat de jeugd een baan krijgt en dat er bij hun een gevoel komt dat er aandacht voor hen is. 

Zorg dat de stad en kernen weer toonbaar worden. Onze stad kan wat straatrommel / afval zichzelf bijna vergelijken 
met een achtergesteld land op dat gebied zoals de Balkan. Met name de wijken zoals het Vastenavondkamp, waar 
relatief veel mensen wonen die slechts intentie hebben om hier tijdelijk te blijven en dus ook geen voeling hebben 
met de wijk of wat dan ook, vervuilen de wijk des te meer.  Het wordt steeds meer een achterstandswijk. 
Hiervoor hoef je maar alleen om het winkelcentrum heen te lopen om te zien hoe het er over tien jaar uit ziet. 
Doordat er rotzooi om straat gegooid kan en schijnbaar mag, geeft het mij een behoorlijk onveilig gevoel over het 
type mensen dat wij als stad steeds meer aantrekken !! 

Zorgen dat alle parken en perken fatsoenlijk worden bijgehouden. Als alles verpauperd is er geen zicht meer op wat 
er in park en perk gebeurd. 

Zorgen dat er zichtbaar politie op straat is ‘s-avonds 
Zorgen dat junkies, zwervers en vandalen aangepakt worden, ze een onderkomen geven en eventueel een 
praatgroep (en/of enquête op straat) over wensen en lasten van deze mensen... Zo blijf je op de hoogte van wat 
deze mensen bezighoudt en waar ze zich meestal bevinden. Voor de rest vind ik dat je als bestuur/bewoner van 
Venlo deze mensen niet moet wegduwen, maar juist stimuleren om een beter leven te hebben en aanhoren, zoals 
hierboven. Ik zou daar graag in participeren. Ik vind het verschrikkelijk hoe deze mensen worden aangekeken en 
worden behandeld. Voor een probleem is altijd een oplossing met hulp van derden. 

zorgen voor goede verlichting 

Zorgen voor goede verlichting en het onderhouden van openbare plekken, zodat deze niet tot nog meer vernieling 
oproepen. 

Zorgen voor goede verlichting, regelmatige patrouilleren 

zorgen voor sociale netwerken in de buurt zodat mensen erbij horen 

Zwaar vrachtvervoer reduceren of anders laten invullen, b.v. Klein vracht verkeer 

zwaardere straffen op misdragingen van mensen 

zwerfafval en hondenpoep, loslopende honden, overlast groepen hangjongeren en drugsdealers 

zwerfvuil 

Zwerfvuil en hondenpoep regelmatig inzamelen en groenvoorzieningen  beter onderhouden. Verder ervoor zorgen 
dat jongeren zich niet vervelen. Er is veel te weinig te doen voor de kids in deze gemeente. Dus jongerencentrums of 
clubhuizen bouwen en de jongeren bij de bouw hiervan betrekken. 
Zwerfvuil sneller opruimen (meer prullenbakken plaatsen) en mensen op hun gedrag aanspreken en evt. beboeten. 
Op die manier wordt de omgeving vriendelijker en wordt en (nog) meer geleefd.  
Op industrieterreinen cameratoezicht en meer patrouilles uitvoeren. 

zwervers drugsoverlast 

Zwervers Nolenspark 

Zwevers 
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“Wordle” op basis van de hiervoor staande antwoorden op open vraag “Wat zou u als eerste willen 
aanpakken op het gebied van veiligheid?” 
 

 
N.B.  Hoe vaker een woord voorkomt in de opmerkingen van de respondenten, des te groter en vetter wordt 

dat woord weergegeven. 
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Achtergrond kenmerken van respondenten 
 

Woonwijk   Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5911 43 5,3 6,0 6,0 

5912 66 8,1 9,2 15,2 

5913 89 10,9 12,4 27,7 

5914 40 4,9 5,6 33,3 

5915 18 2,2 2,5 35,8 

5916 15 1,8 2,1 37,9 

5921 42 5,2 5,9 43,8 

5922 26 3,2 3,6 47,4 

5923 25 3,1 3,5 50,9 

5924 21 2,6 2,9 53,8 

5925 31 3,8 4,3 58,2 

5926 27 3,3 3,8 62,0 

5927 7 ,9 1,0 62,9 

5928 7 ,9 1,0 63,9 

5931 63 7,7 8,8 72,7 

5932 27 3,3 3,8 76,5 

5935 31 3,8 4,3 80,8 

5941 46 5,7 6,4 87,3 

5943 10 1,2 1,4 88,7 

5944 20 2,5 2,8 91,5 

5951 41 5,0 5,7 97,2 

Andere postcode 20 2,5 2,8 100,0 

Total 715 87,8 100,0  

Missing 8888888 33 4,1   

9999999 66 8,1   

Total 99 12,2   

Total 814 100,0   

 
N.B.   
Hoewel in de verderop staande tabellen (met een uitsplitsing van enkele onderzoekresultaten naar wijk), de 
wijken 5922 + 5928 en 5926 + 5927 zijn samengevoegd, blijft het aantal respondenten voor sommige wijken 
aan de lage kant. Hou dat in het achterhoofd bij het interpreteren van die tabellen. 
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Wat is uw leeftijd?   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Jonger dan 20 jaar 36 4,4 4,6 4,6 

20 t/m 34 jaar 58 7,1 7,5 12,1 

35 t/m 49 jaar 176 21,6 22,7 34,7 

50 t/m 64 jaar 335 41,2 43,1 77,9 

65 jaar of ouder 172 21,1 22,1 100,0 

Total 777 95,5 100,0  

Missing 8888888 33 4,1   

9999999 4 ,5   

Total 37 4,5   

Total 814 100,0   
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Hoe is uw huishouden samengesteld?   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid alleenstaand 93 11,4 12,0 12,0 

(echt)paar zonder 

thuiswonende kinderen 

356 43,7 45,9 57,9 

(echt)paar met 

thuiswonende kinderen 

281 34,5 36,2 94,1 

één-oudergezin met 

thuiswonende kinderen 

25 3,1 3,2 97,3 

anders 21 2,6 2,7 100,0 

Total 776 95,3 100,0  

Missing 8888888 33 4,1   

9999999 5 ,6   

Total 38 4,7   

Total 814 100,0   
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Opmerkingen van respondenten n.a.v. enquête 
1. Bezuinig niet op straatverlichting zonder na te denken over de veiligheid.  
2. De laatste tijd zien we erg veel straat afval, met name in wegkanten en in struiken. Dit geeft een verloederde 
aanblik, en dat maakt mensen onverschillig i.p.v. betrokken. 
1. Door de nieuwe BMV is ook de nieuwe school in gebruik genomen. De kinderen lopen via de Oude 
Schandeloseweg naar school. Maak deze straat auto luw en zorg ervoor dat er niet naast direct naast de Chinese 
muur en ‘t Wapen van Velden geparkeerd kan worden . Bij deze bedrijven is  geen trottoir waarover de kinderen 
kunnen lopen en hier staan vaak auto's waardoor de kinderen gedwongen worden om over de weg te lopen. Dit is 
niet wenselijk en gevaarlijk. Ik heb hier een melding over gedaan op 16-1-2015 zaaknummer 704411 en verder niets 
van vernomen. De school is nu 4 maanden in gebruik.  
2. De oude school is niet meer in gebruik en de verbodsborden om stil te staan, staan er nog. Deze zouden nu op 
nieuwe plekken aan de oude Schandeloseweg en  de Schandeloseweg moeten staan.  
De school is klaar en de verkeersborden en inrichting van de omgeving blijft achter!!! 
1. Postcode klopt bij 2 opties niet, o.a. 1915 moet 5915 zijn! 
2. In onze buurt wordt behoorlijke geluidsoverlast veroorzaakt door gemeenschapshuis Copacabana. Op de 1e 
verdieping is een dansschool gevestigd en 2x per week (soms zelfs vaker) repeteert er een blaaskapel. Al het 
glaswerk is in deplorabele staat en alleen het café gedeelte is voorzien van dubbel glas. Ook is er een geluidslek aan 
de achterkant waar een ventilator in een gat in de muur is geplaatst. 's-Avonds gaat men regelmatig langer dan 
10.00 door met deze activiteiten. 

Aanpakken van overlast door hondenpoep en zwerfafval 

afval  opruimen in struiken en fiets/looppaden 

Afval en hondenpoep graag opruimen of iets aan doen. Vooral de Schoolstraat en Inde Beeten. 

alleen maar meer controle op straat 

als je overlast meld, ben je meestal te laat. de overlastveroorzaker is al lang gevlogen en in de menigte opgegaan 
voordat er iemand reageert. 

Ben wel een beetje bang als de moskee er komt dat we wat meer overlast krijgen betreft infrastructuur en of 
geluidsoverlast en waardevermindering van onze woning omdat hij denk ik minder snel verkoopbaar is als er in je 
zowat achtertuin een moskee staat. daar maak ik mij wel zorgen over hoe dat allemaal zal verlopen 

Bij postcodes is 5916 geen keuze... Dat is mijn postcode 
Collectanten met bussen, zouden niet ‘s-avonds aan de deur mogen komen, Oplossing: Niet open doen, dat wordt 
veel te gauw vergeten, dus alert blijven.   groetjes G H Ik heb toch hart, voor de Bussen  
contact tussen bewoners onderling in een straat laat vaak te wensen over. sommigen sluiten zichzelf op achter hun 
voordeur. 
dat de politie jongeren aanpakt die in auto's rijden/ in bezit hebben, die normaal werkende nooit zullen kunnen 
betalen deze moeten voortkomen uit handel in verdovende middelen. 
De enquête gaat alleen over wonen en woningen. Bedrijven, zoals er nog redelijk wat zijn in wijk 5916, zijn vaker 
doelwit van inbrekers en vandalen dan woningen. 
De gemeente geeft veel geld uit aan onnozele dingen en doet niks voor de mensen zelf. Luisteren al helemaal niet. 
Dit heb ik al meerdere malen ondervonden. 

de Kloosterstraat in Blerick opnieuw beklinken, veel tegels zitten los. het is best akelig om erover heen te fietsen. in 
de vorst periode de fietspaden bestrooien. 

de lijst van postcodes in jullie systeem klopt niet: 1915 en 1916 moet resp. 5915 en 5916 zijn 
De meest gehoorde bezwaren zijn ,,,,,,dat de gemaakte kosten voor de aangerichte schade niet op de daders 
verhaald worden. b.v. fietsen diefstal vernielen van b.v.  bushokjes of openbare gelegenheden .deze zouden zelfs op 
de uitkering in mindering moeten worden gebracht. nogmaals   DE VEROORZAKER BETAALD. bespaart de burger en 
overheid veel geld. 

de overheid en gemeentes zouden eens na moeten denken over hogere strafmaten bij veelplegers en niet zoveel 
taakstraffen maar bajes moeten uitdelen, ben eens benieuwd wat die zuipschuit die die baby doodgereden en die 
vader levensgevaarlijk verwond heeft terwijl die bestuurder bekend stond als notoire drinker, als dit mijn kleinkind 
gebeurt schiet ik diegene kapot, krijgt hij nooit meer de kans om zo iets te doen, dan maar zelf de bajes in. ben 
benieuwd wat van de eisen doodslag en poging tot doodslag overeind blijft en zo zijn er al meerdere zaken gebeurt 
waardoor de burgers het vertrouwen in justitie verloren hebben en zelfs het recht in eigen hand gaan nemen, oog 
om oog tand om tand 

De Politie wagen regelmatig voorbij het huis rijden geeft een veilige gevoel. Maar het uitstappen van de 
agenten/agentes voor een babbeltje zou nog mooier zijn. 
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De postcode is 5916. Er zit een fout in de enquête. 

de postcode is niet 1916 maar 5916. 

De wijkagent mag zich vaker laten zien. 

Doe er hoorbaar iets mee. 
door de buurtbewoners is al vaker naar de Gemeente en politie gereageerd betreffende verloedering door buurt 
bewoner, al vaker politie ( soms met 7 of 8 politie agenten ) aan de deur geweest wegens achterstallige betalingen 
en wiet planten in de tuin. zou fijn zijn daar wat meer controle uit te voeren en maat regelen te nemen, die de 
overlast weg nemen dan wel aanzienlijk verkleinen. 
Een opgeruimde buurt verhoogt het gevoel van veiligheid. Zorg daarom voor vuilnisbakken. Ik moet vaak een 
kwartier lopen voordat ik een bak tegenkom. Dit bevordert zwerfvuil. En als er eenmaal iets ligt, ligt er binnen een 
mum van tijd meer rommel bij. 

eigenaren aanspreken op verloedering van panden o.a. Zuidsingel 

Enquête beter laten functioneren op smartphone 

Er ligt veel zwerfafval!! Hier mag de gemeente zeer zeker wat aan gaan doen 
Er zijn tientallen hondenbezitters die dagelijks voor hopen uitwerpselen(3tot4x) zorgen zelden opruimen in de 
directe omgeving van de oude en nieuwe school en bij en op de sportvelden en langs de Schandeloseweg. Als 
aanwonende kunnen wij het zelfs ruiken. Wij vinden dat een uiterst ongezonde en onhygiënische situatie . Hier is 
geen honden uitlaatplaats elders in Velden oost wel. Gezien het aantal kinderen {honderden} is dit ook niet gewenst. 
Erger mij aan gedrag mensen, zwerfvuil, poep op de stoep, onverzorgde tuintjes, groepen anderstaligen, die nb wel 
gewoon hier in Nederland geboren zijn, maar de voorkeur geven aan samenscholing en hun moedertaal? Spreken in 
t openbaar i.p.v. Nederlands, glas op straat vooral bij de Hub in de buurt, niemand ruimt op, afvalbakken staan 
dagen later nog aan de weg. geen sociale controle omdat er verschillende bevolkingsgroepen zijn, afzijdig houden 
van elkaar, andere gewoontes. 
Geef AUB het zwerfvuil meer aandacht, laat toezichthouders ook mensen aanspreken in buurten waar het te gek 
wordt. Stop briefjes in die buurten in de brievenbus met een verzoek tot opruimen, van de wijk. Geef daar zelf ok 
een goed voorbeeld in. Kijk eens in de Haydenstraat hoe die buurt verloederd. Maar kijk ook een naar het pand van 
het leger des Heils. Over bekladden gesproken, daar hoort deze muurschildering ook onder. 

Geen probleem met nog meer camera's. Heeft zijn waarde duidelijke bewezen. 
Gemeente laat zien dat je er bent voor de burgers en niet voor het dichten van financiële gaten die door het 
gemeente beleid zijn ontstaan. Het opruimen van troep mag niet overgelaten worden aan burgerinitiatieven 
Gemeente moet (nog) niet teveel vertrouwen op burgerinitiatieven. Zolang inwoners nog te beroerd zijn om hun 
eigen stoep + goot schoon te houden, moet de gemeente (wat betreft die goten) die taak blijven uitvoeren. Of het 
nou gaat over voorkomen of opruimen van zwerfvuil, signaleren en bespreekbaar maken van onveilige situaties of 
welk onderwerp betreffende (gevoelsmatige) veiligheid dan ook: de groep burgers die het allemaal geen reet 
interesseert, is nog veel te groot. Ben dus terughoudend met het leunen op de burger en blijf de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid nemen waar dat nodig is. 

goed openbaar vervoer regelen in gemeente voor werkende en ouderen des noot gratis openbaar vervoer voor 
ouderen..... 

Goede snelheidscontrole en speciaal in de avonduren. Veilige trottoirs, geen uitstekende en losliggende tegels. Bij in 
aanbouw zijnde gebouwen, niets laten rondslingeren, dit vanwege struikel gevaar. 

Goede vragen, in samenhang 

Graag cameratoezicht in Berenkuil. 
Graag de rijbaanbreedte van de Maasstraat vanaf het begin bebouwde kom al zodanig versmallen dat het dezelfde 
breedte heeft als het gedeelte tussen de Laakweg en de Graaf. Dit zo zeker de snelheid er uit halen op het eerste 
gedeelte van de Maasstraat, waar ikzelf woon en zelfs de buschauffeurs zich niet aan de max snelheid houden. 

graag ook terugkoppeling van de uitslag van deze enquête en de reactie van de gemeente wat betreft de aanpak van 
de gegevens 

graag terugrapportage 

Graag wil ik dat de wijk agent eerder zaken kan en mag regelen en niet altijd afhankelijk moet zijn van de 
bureaucratie van hogeren. Ben al een paar jaar met adressen bezig wat over duidelijk is ,wordt steeds verteld 
melden. Echter er gebeurt niets. Hoe lang moet je blijven melden, daar gaat je de zin ook van over . 
Graag zou ik willen dat u de afvaloverlast bij het winkelcentrum Vastenavondkamp aanpakt. Ook de diverse groepen 
buitenlanders die daar  avonds rondhangen (dealen) zorgen voor overlast en onveilig gevoel.  
handhaven van de wet in welk opzicht dan ook, daardoor voorkomt U verdere problemen want als men merkt dat 
zoiets niet gedaan word, dan gaat men steeds verder met overtreden.( ervaring in de jaren dat wij bij Venlo horen). 
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Het goed onderhouden van het gemeentelijk groen maakt de wijk aantrekkelijker en overzichtelijker. In een mooi en 
goed onderhouden buurt waar mensen zich thuis voelen, zullen de bewoners zelf ook sneller geïnspireerd worden  
mee te werken aan een veilige en schone omgeving. 

Het in de winter, vrijhouden van sneeuw en ijs, bij Flatgebouwen e.d. die vooral bewoond worden door oudere 
mensen, die niet meer zo mobiel zijn. Het zal U ongetwijfeld wel bekend zijn, dat door dit verzuim, er al een aantal 
personen zijn gevallen met alle gevolgen van dien! 

Het is handiger als men in de mail die ze krijgen een werkende link kunnen aanklikken zodat men niet de link hoeft te 
gaan kopiëren en plakken. 

Het verkeer uit de stad houden. Opvangen op grote Parkeerplaatsen.bv Keulsebarrière enz. 
Het zou mooi zijn als er door het centrum fietspaden aangelegd werden. Ook bij het Nolensplein. Het fietspad bij het 
stoplicht kruising Golziusstraat  en Kleine Kerkstraat heeft een onlogische bocht. geen enkele fietser begrijpt dit en 
de auto's schrikken als er om de hoek fietsen aankomen. Bocht wordt dus ook door bijna iedereen totaal genegeerd. 
Als de logistiek niet logisch is, worden de regels overtreden. 

Hondenuitlaatgebied creëren! 
Ik ben groot voorstander van wijkagenten die de mensen kennen en gezinnen aanspreken op hun gedrag. Vooral in 
mijn vorige woonplaats (Blerick) had dit toen der tijd (ik ben een paar jaar geleden naar Velden verhuisd) een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren. 

Ik ben zeer tevreden met mijn woonomgeving.( Honingklaver ) 

Ik heb me zelden onveilig gevoeld, al moet je in de avond of nacht extra alert zijn in bepaalde situaties. Wij wonen in 
een dorp ,gelukkig. Sociale controle is denk ik iets beter als in een stad. 

ik heb een keer de politie gebeld voor overlast! en een week  later zijn ze aan de deur geweest om te vragen wat er 
was . 

Ik hoop dat er eindelijk wordt geluisterd, maar het zal wel weer bij een onderzoek blijven. Of te wel burgers Venlo 
waakt over ons, maar niet heus, slap maar verder. Onderzoek oké, maar ga nu eens handelen!!! 

Ik hoop dat er ook echt geluisterd wordt naar de opmerkingen en dat men er daadwerkelijk wat mee doet. 

Ik hoop dat jullie aan deze antwoorden iets hebben. Veel succes. 

Ik spaar me de moeite. 
Ik vind dat Venlo de laatste jaren al veel aan de verbetering van de veiligheid heeft gedaan (overzichtelijker, meer 
verlichting). Er kunnen nog wel wat puntjes op de i gezet worden. 

ik vind dit een onveilige buurt 

Ik vind het afval en de hondenpoep een steeds groter wordend probleem in onze wijk. Ook merk ik dat de trottoirs 
en hier en daar het wegdek aan opknapbeurten toe zijn. 
Ik voel me niet zo gauw onveilig. Bovendien is een groep jongeren of ouderen op straat ook absoluut geen 
bedreiging. 
Ik vraag mij af of het houden van enquêtes door de gemeente zin heeft. Ik heb in het verleden veel contacten gehad 
met de gemeente over allerlei zaken in De Vossener en omgeving en  aangeboden, omdat ik veel werd aangesproken 
door bewoners,  incidenteel eens met iemand van de gemeente rond te lopen en te wijzen op plekken waar 
bewoners vragen over hebben/hadden.  Ben alleen mar teleurgesteld in de medewerking van de gemeente, heb 
(nog steeds) de indruk dat het niemand interesseert. 

ik wil even vermelden dat er iets vaker de prullenbakken en evt. glasbak in de Klingerbergsingel leeg gemaakt moet 
worden want er staat vaak behoorlijk wat glaswerk en puin van mensen 
ik woon in een straat die als problematisch beschouwd mag worden. door regelmatige controles van een vast 
wijkagent die in gesprek gaat met bewoners en die ook op missgedrag aanspreek zou het wat rustiger kunnen 
worden. mijns inziens is communicatie de oplossing. regels stellen is niet voldoende. het moet gecontroleerd 
worden dat regels nagekomen wordt. dat is hier alleen maar mogelijk door regelmatige controles lijkt mij. 

Ik zou best actief mee willen denken over verbeteren van veiligheid in de buurt 

Ik zou veiligheid graag breder zien. D.w.z. inclusief verkeerssituaties en deelnemers.  

In de buurt van het leegstaande gemeenschapshuis de Kiesstolp in Velden zijn 2 prullenbakken verwijderd in het 
afgelopen jaar Als hondenbezitter wordt het zo wel steeds moeilijker op de opgeruimde poep zo snel mogelijk netjes 
weg te gooien. Dus wat krijg je nu: de baasjes van de honden laten de uitwerpselen maar weer liggen....... 
In onze straat veel te hard gereden/weinig verlichting/slecht wegdek/gevaarlijke situaties verkeer ter hoogte van 
Bowling Taurus 
ja sorry maar wij voelen ons in het buiten land tussen al deze buitenlandse personen en gezinnen in de Mispelstraat 
en omgeving . de ene woning nog niet leeg en weer een buitenlands gezin er  in . de meeste van deze leven ‘s-nachts 
!  . de Nederlandse taal is hier ver te zoeken . wij overwegen om in 2017 te emigreren naar Nettetal , want dit voelt 
niet meer als ons Nederland . sorry . 
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lik op stuk beleid, iets vernield gelijk betalen door de daders geen gezeur van een moeilijke jeugd gehad aan het geld 
zitten dat doet wel effe pijn 

Luister meer naar Geert Wilders/PVV 
Maak er maar werk van en nu niet wel vertellen dat er van alles gaat veranderen en gebeuren maar er gebeurt niets 
omdat er geen geld voor is. Wij, burgers, betalen ons al scheel aan alles en jullie verkwisten alles aan die onzinnige 
projecten en onzinnige zaken e.d. wat ons burgers geld kost en waar jullie bestuurders met jullie neus vooraan staan 
om populair te doen. Geef ONS geld nu maar eens uit aan echte belangrijke zaken, wat er werkelijk aan de hand is in 
Venlo 

Meer blauw op straat en zeker op plekken waar drugsoverlast plaats vindt 

Meer blauw op straat. 

meer mogelijkheid tot gratis toegang kunst en cultuuruiting 

meer toezicht en aanpakken van mensen die de overlast veroorzaken 

Meer toezicht op het dumpen van afval. Op de Hendrikkenhofstraat wordt erg veel afval gedumpt. 

Melding via twitter of facebook als er onregelmatigheden in de buurt hebben plaatsgevonden. Je bent dan alerter. 
meldingen aan het meldpunt worden terzijde geschoven. ik noem een voorbeeld, er staat hier op de parkeerplaats 
bij de Hondsdijk al meer dan tien jaar een vouwcaravan ondanks diverse meldingen wordt en niet tegen opgetreden. 
ANGST? 

Men, dus ook ik, voelen zich vaker onveilig op plaatsen waar veel mensen wonen of samen zijn, van een bepaalde 
bevolkingsgroep. Hoe hoger de concentratie, des te onveiliger dat men zich voelt. Hier zou ook iets structureels aan 
veranderd dienen te worden om dit probleem te kunnen oplossen. 

Mensen moeten niet wegkijken. Confronteer elkaar en ga de dialoog met elkaar aan. 
Neem een groep van vrijwilligers aan die een enquête houden op straat om deze mensen te horen en eventueel te 
verwijzen. Het zouden min of meer een vertrouwenspersonen moeten worden die het onderste uit de kan krijgen en 
daar ook een oplossing voor verzint, samen met de gemeente. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor verslaafden en 
zwervers, maar ook voor jongeren (en anderen) die overlast veroorzaken. Mensen doen dingen (daden) niet zomaar, 
er is altijd een reden waarom zij zich op deze manier uiten. Dat onderliggende probleem moet aangepakt worden 
om verbetering te krijgen. 

Notoire vervuilers van parkeerplaatsen aanpakken. 
om in herhaling te vallen . hondenuitlaters beter in de gaten houden op tijden 's-avonds als de honden uitgelaten 
worden. Ps. Overdag valt het wel mee. 
Ook aan de hondenpoep mag wel eens wat gedaan worden. Het is verschrikkelijk in de Klingerberg. Kinderen gaan 
naar school en hebben regelmatig de schoenen vol zitten. Er wordt veel drugs gedeald in de buurt. Weinig 
politiecontroles dus ze hebben alle vrijheid. 

Ook al kan ik zelf niet veel bijdragen vind ik deze enquête een goed initiatief. 

Opruimdagen voor afval met wijk buurt school o.i.d., 1-2x p jaar 
Overheid laat burgers in hun waarde. Transparantie betekend niet het telkens weer goed praten van blunders die 
aan het licht komen, maar gepaste maatregelen nemen! Zodat ook de burgers zich weer aan afspraken gaan houden 
en geen wangedrag meer vertonen t.o.v. anderen zoals overheidsdienaren.  
Opmerking 2 ; uit onderzoek is gebleken dat Venlo op de derde plaats ( achter Deventer en Amsterdam ) met de 
meeste aangiftes van zedendelicten. Het is dus niet alleen het "onveiligheidsgevoel" in Venlo. Het gaat niet om 
hondenpoep of scheef liggende tegels, met als oplossing een burgerwacht. 

Parkeer overlast , te weinig parkeer plaatsen 

Parkeeroverlast rondom politiebureau, talentencampus en sportzaal oplossen door de huidige parkeerplaats van de 
politie achter het gebouw te wijzigen in dubbel parkeren door het aanbrengen van een extra parkeerdek. 
Grote parkeerdruk is door de week onhoudbaar en niet ongevaarlijk! 
postcode is 5916, typefoutje. Het is niet alleen gevoel van onveiligheid wat onbehagen schept. ook als je de 
gemeente vraagt aan iets te doen, zou het voor het veiligheidsgevoel goed zijn ook reactie van de gemeente te 
krijgen. En ook er iets aan doen natuurlijk..... 

postcode is 5916. Er staat een foutje in de rij te kiezen postcodes. 

postcode lijst is niet helemaal correct (2 vragen eerder) 

postcodelijstje aanpassen met de juiste postcode. 5915 is niet te kiezen. er staat 1915 
Qua veiligheid moet er in de gemeente Venlo toch het een en ander gebeuren. Veel inwoners voelen zich inderdaad 
niet veilig hier. 

Sloop het afgebrande pand in de sint Antoniusstraat 
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soms gaat de uitvoering van veiligheid te ver en werkt het m.i. averechts. Als voorbeeld noem ik de oude 
Venloseweg. Deze straat is versmald om het zogenaamd verkeersveiliger te maken. Waar  er voorheen nooit een 
ongeluk gebeurde, gebeurt het nu wel. De weg is tevens een bron van grote ergernis geworden voor de 
aanwonenden omdat men niet fatsoenlijk de eigen oprit op kan rijden! 

Stadswachten moeten meer optreden en niet gezellig Kletsend wandelen. 
Stel in elke wijk een observant c.q. rapporteur aan die zaken als het ware open en op een transparante wijze 
aandraagt. Dit geeft het stadsbestuur de mogelijkheid om snel en daardoor zichtbaar te reageren.  
Geef duidelijk aan naar iedereen en dan met m.n. de "gasten" in onze stad wat men tenminste van hen verwacht. 
Laat je als gemeente zien en gelden.... 

te veel om op te noemen. 

Telefonisch contact is niet netjes van sommige medewerkers. 

Uit ervaring blijkt dat ons gemeentelijk apparaat niet in beweging komt bij burgerinitiatieven waar hun medewerking 
noodzakelijk is. Niemand voelt zich verantwoordelijk, iedereen schuift de vraag door naar een ander en laat de zaak 
doodbloeden. Participatiesamenleving is een dood woord. 

Veel overlast op plein 1817 dealen vanuit auto's, vaak flinke wietlucht in de buurt!!!!! 

Veel wijsheid. 

Veel zwerfvuil rondom de school en bij de garages waar openlijk gedeald word 

Venlo investeert veel in veiligheid, neem als voorbeeld de Bolwaterstraat: het zag er even schitterend uit. Vervolgens 
verliest men de focus daarop en de verloedering slaat weer toe: leegstand, agressieve hangjongeren, drugshandel, 
zwerfafval. Zo jammer. Correcte bewoners of winkeliers verlaten de wijk en er komt niets of volk van bedenkelijk 
pluimage voor terug. Het gevoel van veiligheid dat er korte tijd groeide verdween sneller dan het er kwam. 

verloedering tegen gaan. Hier in elk geval goed op letten 

Verplaats de twee drugsshops bij ons in de buurt naar de rand van de stad! Dat is de enige mogelijkheid om de 
overlast te bestrijden. 

Voor  mijn gevoel is er zoveel wat de politie niet ziet, maar de oplettende wijkburger wel. Dus nogmaals..... 
meldingen worden enkel gedaan en zullen geheit gaan vermeerderen indien we resultaat zien.  

Voorlichting op school? 

waarden en normen op peil brengen. 

Wat ik al eerder aangaf. drempels en veiligere oversteekplaatsen 

Wat ik net al zei, veel meer toezicht in het centrum,  en zeker aan de haven, veel te veel vernielingen, ontzettend 
veel afval, veel te weinig prullenbakken, het zijn vaak de zelfde bevolkingsgroepen die de rotzooi op het  
Gras laten liggen. ik heb er eens wat van gezegd,  ik vroeg of ze dat thuis ook doen? Ik kreeg de reactie, wat jij moete 
gemeente opruimen. Wat moet je dan zeggen? Dus ik hoop meer toezicht, en boetes uitschrijven bij het laten liggen 
van je rommel. 

Weer terugplaatsen van afvalbakken in wijken/buurten waar veel (school)jeugd doorgaat. 
wij hebben een stadsbestuur ,  maar hier merk ik (te) weinig van in de praktijk , mogelijk toch voor de eigen 
portemonnee, danwel eigen belang in het bestuur 

wij hebben goede ervaringen i.v.m. het oplossen van overlast door samenwerking van wijkraad, politie , 
omwonenden, e.d. alleen de communicatie tussen diverse belanghebbende kan beter. 

Wij wonen bij een basisschool alwaar een 30 km zone is, maar er wordt niet of nauwelijks op snelheid gecontroleerd. 
Ook het parkeer beleid wordt te weinig op gecontroleerd rondom de school, waardoor er regelmatig gevaarlijke 
situaties ontstaan, al moet ik wel toegeven dat er beter wordt gecontroleerd dan bv. 10 jaar geleden. 
wij wonen midden in Hout-Blerick bij het plan Helmus en de gemeente heeft ons toegezegd het bestemmingsplan te 
wijzigen tot woondoeleinden en dat is niet gebeurt  dat vind ik niet goed 
Wij wonen nu op het Zonneveld maar tot vorig jaar woonden we in postcode 5922  en daarvan is  de situatie bij de 
politie en gemeente WEL bekend 

Wij zijn al tig jaren bezig om de straat beter te krijgen, maar krijgen allen toehoorders, Politie, Gemeente, 
wethouders die horen je toe geven je gelijk en dan heb je het gehad. er wordt niets gedaan ! Er wordt te hard 
gereden, fout geparkeerd, troep op straat voornamelijk de buitenlandse bewoners en bezoekers.  

zet niet alleen en op repressie, zet ook in op preventie 

Zorg als gemeente dat er meer prullenbakken geplaatst worden en bekeur mensen die afval op straat gooien. 

Zou zeer graag eens met een van uw beleidsmakers/ burgervader/ politiecommissaris in gesprek gaan. 

 
  



46 
 

Veiligheidsbeleving thuis naar wijk 
 

 
 
N.B. ‘sign.’= statistische significantie. ‘n.s.’= niet significant. 
 ‘<.01’en ‘<.05’ = significant op 99% resp. 95% niveau.  
 
 

 

komt soms, vaak of altijd voor 

niet op gemak 
voelen 's avonds 
alleen thuis 

niet op gemak 
voelen overdag 
alleen thuis 

's nachts of 's 
avonds voordeur 
niet open doen  

  n=  694 689 693 

wijk 5911 Venlo-Centrum 9% 7% 28% 

5912 Venlo-Zuid 23% 14% 44% 

5913 Venlo-Oost-Noord 17% 2% 38% 

5914 Venlo-Noord 15% 10% 50% 

5915 Venlo-Oost-Zuid 22% 6% 39% 

5916 't Ven 27% 7% 40% 

5921 Blerick-Midden 21% 7% 38% 

5922+5928 Blerick-Noord + TradePorts 39% 12% 52% 

5923 Blerick-Zuid 17% 4% 33% 

5924 Vossener 29% 10% 43% 

5925 Klingerberg 26% 6% 35% 

5926+5927 Hout-Blerick + Boekend 29% 9% 41% 

5931 Oud-Tegelen 17% 11% 37% 

5932 Op de Heide 19% 7% 44% 

5935 Steyl 6%   32% 

5941 Velden 15% 9% 33% 

5943+5944 Lomm + Arcen 13% 10% 43% 

5951 Belfeld 22% 7% 49% 

Total 20% 8% 40% 

  sign. n.s. n.s. n.s. 

 
  

overlast 

omwonenden drugsoverlast

overlast 

jongeren inbraak

lastig vallen/ 

seksueel 

misdrijf

internet 

criminaliteit

n= 636 640 651 662 637 638

5911 Venlo-Centrum 37% 80% 60% 55% 44% 47%

5912 Venlo-Zuid 34% 71% 61% 70% 31% 63%

5913 Venlo-Oost-Noord 15% 33% 39% 71% 25% 63%

5914 Venlo-Noord 20% 58% 43% 70% 35% 61%

5915 Venlo-Oost-Zuid 35% 47% 39% 72% 25% 59%

5916 't Ven 20% 33% 36% 93% 14% 87%

5921 Blerick-Midden 35% 56% 56% 66% 32% 68%

5922+5928 Blerick-Noord + TradePorts 30% 59% 59% 76% 24% 74%

5923 Blerick-Zuid 30% 40% 39% 56% 26% 59%

5924 Vossener 47% 58% 68% 70% 39% 68%

5925 Klingerberg 37% 48% 57% 55% 21% 55%

5926+5927 Hout-Blerick + Boekend 19% 37% 28% 85% 32% 65%

5931 Oud-Tegelen 18% 32% 59% 78% 30% 63%

5932 Op de Heide 36% 52% 48% 67% 30% 44%

5935 Steyl 14% 38% 31% 80% 17% 59%

5941 Velden 2% 28% 37% 75% 30% 81%

5943+5944 Lomm + Arcen 26% 36% 46% 79% 19% 86%

5951 Belfeld 21% 33% 39% 89% 23% 75%

25% 47% 48% 72% 28% 65%

sign. < .01 < .01 < .05 < .05 n.s. <  .05

Total

beetje of zeer bang voor

 

wijk
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Veiligheidsbeleving in buurt naar wijk 
 

 
 

 
 

autodiefstal

diefstal uit/ 

vanaf auto

beschadiging/ 

vernieling aan 

auto's

diefstal 

(brom /snor) 

fietsen

woning 

inbraak

winkel 

diefstal

zakkenrollen, 

tasjesroof, 

straatroof

bedreiging 

of psychisch 

geweld

ruzie/ 

vechtpartijen/ 

geweld

n= 532 538 591 556 573 437 488 502 542

5911 Venlo-Centrum 7% 29% 67% 71% 57% 55% 76% 63% 69%

5912 Venlo-Zuid 29% 31% 48% 60% 77% 49% 33% 38% 62%

5913 Venlo-Oost-Noord 8% 12% 43% 49% 65% 13% 12% 6% 13%

5914 Venlo-Noord 19% 30% 62% 66% 71% 50% 31% 23% 19%

5915 Venlo-Oost-Zuid 8% 9% 73% 62% 69% 56% 42% 36% 36%

5916 't Ven 17% 18% 27% 54% 85% 8% 15%

5921 Blerick-Midden 21% 21% 68% 47% 67% 41% 24% 26% 40%

5922+5928 Blerick-Noord + TradePorts 13% 33% 55% 50% 60% 48% 28% 41% 58%

5923 Blerick-Zuid 16% 29% 64% 50% 52% 21% 7% 11% 21%

5924 Vossener 19% 17% 65% 44% 56% 47% 20% 33% 35%

5925 Klingerberg 25% 43% 54% 60% 74% 44% 20% 31% 35%

5926+5927 Hout-Blerick + Boekend 26% 30% 29% 43% 84% 17% 11% 21% 21%

5931 Oud-Tegelen 6% 11% 44% 43% 54% 38% 28% 23% 26%

5932 Op de Heide 21% 59% 45% 64% 47% 38% 35% 50%

5935 Steyl 8% 8% 31% 35% 60% 11% 4% 4%

5941 Velden 19% 31% 39% 42% 72% 34% 16% 16% 17%

5943+5944 Lomm + Arcen 19% 22% 31% 46% 62% 24% 22% 12%

5951 Belfeld 24% 23% 46% 42% 81% 29% 24% 15% 17%

16% 23% 49% 50% 67% 35% 25% 23% 30%

sign. n.s. n.s. < .01 n.s. n.s. < .01 < .01 < .01 < .01

 

wijk

Total

enigszins of behoorlijk probleem

overlast 

(groepen) 

jongeren

overlast 

omwonenden/ 

buren

vandalisme/ 

baldadigheid

overlast 

(groepen) 

ouderen

openbaar 

dronkenschap

drugs-

overlast

drugshandel 

op straat

drugshandel 

in panden prostitutie

n= 657 667 644 648 652 638 625 592 572

5911 Venlo-Centrum 56% 31% 64% 8% 70% 76% 74% 38% 6%

5912 Venlo-Zuid 67% 32% 60% 3% 31% 67% 68% 45% 4%

5913 Venlo-Oost-Noord 34% 13% 38% 7% 15% 20% 14% 12% 10%

5914 Venlo-Noord 29% 23% 31% 5% 28% 42% 34% 19% 9%

5915 Venlo-Oost-Zuid 27% 50% 60% 21% 21% 15% 46%

5916 't Ven 29% 13% 17% 7% 31% 29% 7%

5921 Blerick-Midden 40% 35% 51% 8% 33% 26% 46% 32%

5922+5928 Blerick-Noord + TradePorts 53% 29% 53% 4% 17% 40% 59% 39%

5923 Blerick-Zuid 39% 21% 48% 8% 33% 27% 25% 5%

5924 Vossener 71% 43% 53% 5% 10% 32% 37% 37% 6%

5925 Klingerberg 50% 40% 48% 8% 4% 45% 45% 35%

5926+5927 Hout-Blerick + Boekend 35% 19% 34% 3% 6% 22% 22% 3%

5931 Oud-Tegelen 41% 18% 41% 5% 10% 18% 21% 18%

5932 Op de Heide 64% 22% 68% 4% 28% 33% 32% 20% 5%

5935 Steyl 23% 16% 30% 3% 3% 19% 24%

5941 Velden 22% 11% 40% 2% 2% 7% 5%

5943+5944 Lomm + Arcen 39% 14% 59% 3% 25% 37% 26% 13% 4%

5951 Belfeld 30% 15% 31% 3% 5% 16% 3% 3%

42% 23% 46% 4% 18% 32% 33% 20% 4%

sign. < .01 < .01 < .01 n.s. < .01 < .01 < .01 < .01 < .01

 

enigszins of behoorlijk probleem

wijk

Total

verloedering 

woningen

verloedering 

winkelcentra/ 

winkelgebieden

vernieling 

telefooncellen, 

banken, bushokjes, 

vuilnisbakken, 

speeltoestellen e.d.

bekladding 

muren/ 

gebouwen

rommel of 

afval op 

straat

hondenpoep 

op straat

wild-

plassen

drugsafval 

op straat

n= 665 640 640 644 683 680 594 607

5911 Venlo-Centrum 44% 48% 54% 51% 83% 71% 73% 31%

5912 Venlo-Zuid 25% 16% 40% 42% 88% 83% 38% 33%

5913 Venlo-Oost-Noord 12% 6% 25% 30% 68% 56% 16% 5%

5914 Venlo-Noord 39% 16% 43% 39% 69% 69% 25% 20%

5915 Venlo-Oost-Zuid 44% 22% 29% 56% 94% 83% 27% 19%

5916 't Ven 7% 9% 7% 21% 53% 29% 7% 7%

5921 Blerick-Midden 32% 30% 50% 30% 81% 80% 27% 22%

5922+5928 Blerick-Noord + TradePorts 32% 47% 70% 53% 97% 84% 39% 31%

5923 Blerick-Zuid 28% 21% 46% 38% 67% 72% 23% 20%

5924 Vossener 62% 5% 61% 29% 81% 62% 11% 12%

5925 Klingerberg 48% 50% 67% 54% 100% 90% 5% 13%

5926+5927 Hout-Blerick + Boekend 3% 10% 39% 23% 64% 67% 6% 13%

5931 Oud-Tegelen 26% 69% 43% 29% 77% 77% 21% 6%

5932 Op de Heide 63% 43% 92% 50% 89% 89% 24% 18%

5935 Steyl 26% 23% 34% 30% 77% 65% 11% 3%

5941 Velden 9% 11% 40% 30% 67% 72% 10% 12%

5943+5944 Lomm + Arcen 40% 15% 46% 22% 66% 66% 15% 11%

5951 Belfeld 36% 23% 59% 41% 70% 76% 19% 5%

29% 26% 45% 36% 77% 72% 24% 15%

sign. < .01 < .01 < .01 < .05 < .01 < .01 < .01 < .01

enigszins of behoorlijk probleem

 

wijk

Total
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Is de veiligheid in uw buurt de afgelopen 
vier jaar volgens u vooruit of achteruit 

gegaan?   

Total 
vooruit 
gegaan 

onveranderd/ 
gelijk gebleven 

achteruit 
gegaan 

wijk 5911 Venlo-Centrum 10% 56% 33% 100% 

5912 Venlo-Zuid 10% 56% 34% 100% 

5913 Venlo-Oost-Noord 2% 84% 13% 100% 

5914 Venlo-Noord 11% 76% 14% 100% 

5915 Venlo-Oost-Zuid 6% 71% 24% 100% 

5916 't Ven   93% 7% 100% 

5921 Blerick-Midden 15% 59% 26% 100% 

5922+5928 Blerick-Noord + TradePorts 6% 55% 39% 100% 

5923 Blerick-Zuid   91% 9% 100% 

5924 Vossener 10% 52% 38% 100% 

5925 Klingerberg 10% 59% 31% 100% 

5926+5927 Hout-Blerick + Boekend 3% 79% 18% 100% 

5931 Oud-Tegelen 5% 76% 19% 100% 

5932 Op de Heide 4% 59% 37% 100% 

5935 Steyl 7% 90% 3% 100% 

5941 Velden   81% 19% 100% 

5943+5944 Lomm + Arcen   93% 7% 100% 

5951 Belfeld 3% 60% 38% 100% 

Total 6% 71% 23% 100% 

n = 654:   sign. < .01     

 
  

te hard rijden aanrijdingen

geluidsoverlast door 

verkeer

gaten of 

verzakkingen 

in bestrating

n= 678 591 668 657

5911 Venlo-Centrum 57% 20% 26% 50%

5912 Venlo-Zuid 86% 37% 45% 33%

5913 Venlo-Oost-Noord 59% 8% 18% 28%

5914 Venlo-Noord 76% 34% 38% 49%

5915 Venlo-Oost-Zuid 78% 36% 35% 53%

5916 't Ven 67% 17% 27% 47%

5921 Blerick-Midden 76% 28% 41% 51%

5922+5928 Blerick-Noord + TradePorts 88% 41% 58% 61%

5923 Blerick-Zuid 72% 22% 60% 50%

5924 Vossener 52% 20% 38% 57%

5925 Klingerberg 80% 19% 55% 55%

5926+5927 Hout-Blerick + Boekend 81% 13% 58% 56%

5931 Oud-Tegelen 73% 24% 31% 37%

5932 Op de Heide 85% 32% 40% 44%

5935 Steyl 45% 7% 6% 39%

5941 Velden 82% 24% 22% 50%

5943+5944 Lomm + Arcen 70% 11% 21% 43%

5951 Belfeld 63% 16% 41% 41%

72% 22% 35% 44%

sign. < .01 < .01 < .01 n.s.

 

wijk

Total

enigszins of behoorlijk probleem
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Mijdt u bepaalde plekken 
in de gemeente?   

Total ja nee 

wijk 5911 Venlo-Centrum 35% 65% 100% 

5912 Venlo-Zuid 32% 68% 100% 

5913 Venlo-Oost-Noord 34% 66% 100% 

5914 Venlo-Noord 40% 60% 100% 

5915 Venlo-Oost-Zuid 39% 61% 100% 

5916 't Ven 33% 67% 100% 

5921 Blerick-Midden 26% 74% 100% 

5922+5928 Blerick-Noord + TradePorts 48% 52% 100% 

5923 Blerick-Zuid 32% 68% 100% 

5924 Vossener 24% 76% 100% 

5925 Klingerberg 39% 61% 100% 

5926+5927 Hout-Blerick + Boekend 44% 56% 100% 

5931 Oud-Tegelen 32% 68% 100% 

5932 Op de Heide 37% 63% 100% 

5935 Steyl 32% 68% 100% 

5941 Velden 30% 70% 100% 

5943+5944 Lomm + Arcen 33% 67% 100% 

5951 Belfeld 27% 73% 100% 

Total 34% 66% 100% 

n= 693   /sign. = n.s. 
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Veiligheidsbeleving thuis naar leeftijdsgroep 
 

 

beetje of zeer bang voor 

overlast 
omwonenden drugsoverlast 

overlast 
jongeren inbraak 

lastig vallen/ 
seksueel 
misdrijf 

internet 
criminaliteit 

  n=  704 712 722 736 703 709 

leeftijd Jonger dan 20 jaar 29% 26% 51% 69% 42% 29% 

20 t/m 34 jaar 30% 48% 47% 67% 40% 49% 

35 t/m 49 jaar 25% 45% 47% 77% 32% 57% 

50 t/m 64 jaar 23% 50% 47% 71% 25% 72% 

65 jaar of ouder 22% 44% 42% 65% 23% 75% 

Total 24% 46% 47% 71% 28% 65% 

  sign. n.s. n.s. n.s. n.s. < .05 < .01 

 
 
 

 

komt soms, vaak of altijd voor 

niet op gemak 
voelen 's avonds 
alleen thuis 

niet op gemak 
voelen overdag 
alleen thuis 

's nachts of 's 
avonds voordeur 
niet open doen  

  n=  775 770 775 

leeftijd Jonger dan 20 jaar 28% 8% 42% 

20 t/m 34 jaar 28% 12% 38% 

35 t/m 49 jaar 17% 8% 39% 

50 t/m 64 jaar 19% 6% 38% 

65 jaar of ouder 18% 8% 48% 

Total 19% 8% 40% 

  sign. n.s. n.s. n.s. 
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Veiligheidsbeleving in buurt naar leeftijdsgroep 
 

 
 

 
 

 

autodiefstal

diefstal 

uit/ vanaf 

auto

beschadiging/ 

vernieling aan 

auto's

diefstal 

(brom /snor) 

fietsen

woning 

inbraak

winkel 

diefstal

zakkenrollen, 

tasjesroof, 

straatroof

bedreiging 

of psychisch 

geweld

ruzie/ 

vechtpartijen/ 

geweld

n= 589 592 653 616 636 487 548 563 604

Jonger dan 20 jaar 25% 26% 50% 64% 67% 44% 40% 38% 63%

20 t/m 34 jaar 20% 19% 51% 50% 50% 41% 28% 24% 45%

35 t/m 49 jaar 13% 16% 46% 44% 70% 37% 23% 25% 32%

50 t/m 64 jaar 14% 24% 49% 49% 67% 33% 25% 21% 26%

65 jaar of ouder 20% 25% 48% 54% 67% 28% 27% 21% 23%

16% 22% 48% 50% 66% 34% 26% 23% 30%

sign. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. < .01

 

enigszins of behoorlijk probleem

leeftijd

Total

overlast 

(groepen) 

jongeren

overlast 

omwonenden/ 

buren

vandalisme/ 

baldadigheid

overlast 

(groepen) 

ouderen

openbaar 

dronken-

schap

drugs-

overlast

drugshandel 

op straat

drugshandel 

in panden prostitutie

n= 734 745 718 724 729 709 696 656 637

Jonger dan 20 jaar 59% 29% 53% 6% 25% 28% 26% 14%

20 t/m 34 jaar 36% 29% 55% 13% 27% 35% 39% 27% 4%

35 t/m 49 jaar 47% 25% 45% 7% 15% 32% 31% 19% 7%

50 t/m 64 jaar 41% 21% 45% 2% 20% 34% 35% 20% 4%

65 jaar of ouder 34% 20% 37% 2% 12% 30% 32% 19% 2%

41% 23% 44% 4% 18% 32% 33% 20% 4%

sign. < .05 n.s. n.s. < .01 < .05 n.s. n.s. n.s. n.s.

leeftijd

Total

 

enigszins of behoorlijk probleem

verloedering 

woningen

verloedering 

winkelcentra/ 

winkelgebieden

vernieling 

telefooncellen, 

banken, bushokjes, 

vuilnisbakken, 

speeltoestellen e.d.

bekladding 

muren/ 

gebouwen

rommel of 

afval op 

straat

hondenpoep 

op straat

wild-

plassen

drugsafval 

op straat

n= 741 715 710 719 763 759 662 675

Jonger dan 20 jaar 24% 20% 59% 50% 80% 74% 32% 10%

20 t/m 34 jaar 33% 28% 54% 45% 79% 61% 21% 19%

35 t/m 49 jaar 31% 23% 43% 28% 68% 70% 13% 14%

50 t/m 64 jaar 29% 27% 44% 35% 80% 72% 25% 16%

65 jaar of ouder 24% 24% 44% 40% 79% 80% 35% 17%

28% 26% 45% 36% 77% 72% 24% 16%

sign. n.s. n.s. n.s. < .05 < .05 n.s. < .01 n.s.

 

enigszins of behoorlijk probleem

leeftijd

Total

te hard rijden aanrijdingen

geluidsoverlast 

door verkeer

gaten of 

verzakkingen in 

bestrating

n= 756 660 744 734

Jonger dan 20 jaar 82% 33% 21% 31%

20 t/m 34 jaar 61% 17% 33% 55%

35 t/m 49 jaar 78% 26% 31% 39%

50 t/m 64 jaar 69% 15% 39% 46%

65 jaar of ouder 74% 23% 44% 46%

72% 20% 37% 44%

sign. < .05 < .05 < .05 n.s.

 

enigszins of behoorlijk probleem

leeftijd

Total
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Is de veiligheid in uw buurt de afgelopen 
vier jaar volgens u vooruit of achteruit 

gegaan?   

Total 
vooruit 
gegaan 

onveranderd/ 
gelijk 

gebleven 
achteruit 
gegaan 

leeftijd Jonger dan 20 jaar 14% 59% 28% 100% 

20 t/m 34 jaar 2% 71% 27% 100% 

35 t/m 49 jaar 4% 69% 28% 100% 

50 t/m 64 jaar 8% 72% 20% 100% 

65 jaar of ouder 6% 75% 19% 100% 

Total 6% 72% 22% 100% 

n= 730/  sign. = n.s. 

     
 
 

 

Mijdt u bepaalde plekken 
in de gemeente?   

Total ja nee 

leeftijd Jonger dan 20 jaar 44% 56% 100% 

20 t/m 34 jaar 33% 67% 100% 

35 t/m 49 jaar 39% 61% 100% 

50 t/m 64 jaar 33% 67% 100% 

65 jaar of ouder 28% 72% 100% 

Total 34% 66% 100% 

n= 775/  sign. = n.s. 
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Veiligheidsbeleving thuis naar samenstelling huishouden 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

overlast 

omwonenden drugsoverlast

overlast 

jongeren inbraak

lastig vallen/ 

seksueel 

misdrijf

internet 

criminaliteit

n= 703 711 721 733 702 707

alleenstaand 29% 43% 43% 65% 28% 63%

(echt)paar zonder thuiswonende kinderen 24% 48% 47% 66% 25% 70%

(echt)paar met thuiswonende kinderen 21% 45% 46% 77% 30% 63%

één-oudergezin met thuiswonende kinderen 36% 60% 60% 83% 44% 76%

anders 24% 30% 38% 71% 43% 25%

24% 46% 46% 71% 28% 65%

sign. n.s. n.s. n.s. < .05 n.s. < .01

 

beetje of zeer bang voor

huishouden

Total

niet op gemak 

voelen 's avonds 

alleen thuis

niet op gemak 

voelen overdag 

alleen thuis

's nachts of 's 

avonds 

voordeur niet 

open doen 

n= 774 769 774

alleenstaand 15% 7% 38%

(echt)paar zonder thuiswonende kinderen 17% 5% 40%

(echt)paar met thuiswonende kinderen 21% 11% 41%

één-oudergezin met thuiswonende kinderen 28% 12% 48%

anders 33% 5% 52%

19% 8% 40%

sign. n.s. < .05 n.s.

huishouden

Total

 

komt soms, vaak of altijd voor

ja nee

alleenstaand 31% 69% 100%

(echt)paar zonder thuiswonende kinderen 30% 70% 100%

(echt)paar met thuiswonende kinderen 39% 61% 100%

één-oudergezin met thuiswonende kinderen 40% 60% 100%

anders 29% 71% 100%

34% 66% 100%

n= 774/   sign.= n.s.

Total

 

Mijdt u bepaalde plekken in de 

gemeente?  

Total

huishouden
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