Veiligheidsbeleving in Groningen al enige jaren vrij stabiel
Hoe veilig mensen zich voelen in hun directe woonomgeving, is van grote invloed op de ervaren
leefbaarheid. Een sterker veiligheidsgevoel zorgt voor meer woongenot en een prettigere
leefomgeving. In dit feitenblad staat centraal hoe de inwoners in de provincie Groningen hun
veiligheid ervaren. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen veiligheidsbeleving in algemene zin en
in de eigen woonbuurt.

In het kort




De meeste Groningers voelen zich veilig. Een derde van de mensen voelt zich in het
algemeen wel eens onveilig (33%). In de eigen woonbuurt is dit 18%.
De veiligheidsbeleving in Groningen is al enige jaren vrij stabiel en ligt boven het landelijk
gemiddelde. Groningers voelen zich wel onveiliger dan inwoners van Friesland en
Drenthe.
De meeste Groningers denken dat er weinig tot geen criminaliteit voorkomt in de directe
woonomgeving. 8% denkt dat er veel criminaliteit in de buurt voorkomt. Volgens de helft
van alle Groningers is het afgelopen jaar de criminaliteit in de buurt gelijk gebleven.

Veiligheidsgevoelens al enige jaren stabiel
De meeste Groninger voelen zich veilig. Een derde van de Groningers voelt zich wel eens onveilig,
terwijl 1% zich vaak onveilig voelt. Dan gaat het om onveiligheidsgevoelens in het algemeen. In de
eigen woonbuurt voelen de Groningers zich veiliger. Bijna twee op de tien mensen voelt zich in de
eigen buurt wel eens onveilig (18%) en 2% voelt zich er vaak onveilig. Deze veiligheidsgevoelens zijn
al enige jaren stabiel zoals figuur 1 laat zien. De percentages verschillen niet wezenlijk ten opzichte
van de jaren 2012-2014.
We zien wel verschillen in veiligheidsgevoel naar achtergrondkenmerken. Vrouwen voelen zich over
het algemeen onveiliger in de eigen woonomgeving dan mannen. Jongeren voelen zich er onveiliger
dan ouderen. Verder is er een landelijk beeld dat de onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt
toenemen naarmate de stedelijkheid van een gebied toeneemt.

Figuur 1: Onveiligheidsgevoelens provincie Groningen, 2015
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Het beeld dat Groningers zich veilig voelen zien we ook terug in het rapportcijfer dat zij geven voor de
veiligheid in de directe woonbuurt. Het gemiddelde rapportcijfer dat men in 2015 geeft voor de
veiligheid in de directe woonomgeving bedraagt een 7,3. Dit cijfers ligt boven het landelijk
gemiddelde (7,2) en is al sinds 2012 een ruim voldoende.

Gevoelens van veiligheid vergeleken
Als we de veiligheidsgevoelens in Groningen vergelijken met Nederland, zien we dat Groningers zich
veiliger voelen dan het gemiddelde van alle Nederlanders (36%). In de provincie Groningen voelen
mensen zich wel onveiliger dan elders in Noord-Nederland. Friesland (28%) en Drenthe (26%) hebben
van alle Nederlandse provincies het laagste percentage inwoners dat zich onveilig voelt. Dat geldt
zowel voor de veiligheidsbeleving in het algemeen (figuur 2) als voor de veiligheidsgevoelens in de
woonbuurt.
Figuur 2: Onveiligheidsgevoelens algemeen, 2015
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Uitblijven van criminaliteit in de buurt
De ervaren veiligheid heeft voor een deel te maken met het uitblijven van criminaliteit in de directe
woonomgeving van mensen. Over het algemeen denkt men in Groningen dat er in de eigen
woonbuurt weinig tot geen criminaliteit voorkomt. Ruim 8% van de Groningers heeft juist het idee
dat er veel criminaliteit in de buurt voorkomt. Deze perceptie van criminaliteit is al enige jaren
stabiel; de percentages verschillen niet wezenlijk ten opzichte van de jaren 2012-2014. In Friesland en
Drenthe denkt slecht 1 op de 20 inwoners dat er in hun buurt veel criminaliteit voorkomt (5%).
Landelijk ligt dit met één op de tien inwoners wat hoger.

Figuur 3: Perceptie criminaliteit in de buurt, 2015
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De omvang van de criminaliteit in de buurt is volgens 52% van de Groningers het afgelopen jaren
gelijk gebleven. Eén op de tien inwoners denkt dat deze is toegenomen en 4% denkt aan een afname
van de criminaliteit in de buurt in het afgelopen jaar. De rest weet het niet. Dit ligt nagenoeg gelijk
aan de verwachtingen van inwoners in Friesland en Drenthe. Landelijk denkt 13% dat de criminaliteit
in de buurt is toegenomen.

Zelf veiligheid vergroten?
In juni 2014 is het Groninger Panel gevraagd naar hun veiligheidsgevoelens (feitenblad ‘aanpakken
van veiligheid, waar ligt de prioriteit?, 2014). Ook daaruit bleek een hoge mate van ervaren
veiligheid. Een grote meerderheid van de Groningers voelde zich veilig in de directe woonomgeving.
De panelleden zijn destijds gevraagd of ze een actieve(re) rol willen spelen om de veiligheid in de
buurt verder te vergroten. Eén op de vijf panelleden wil helpen de veiligheid in de buurt te
versterken. Dit wil men vooral doen door meldingen te maken van verloederde of onveilige situaties,
of door deel te nemen aan zogenaamde buurtpreventieprojecten (bv een groepsApp).
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