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1. Politiecijfers
De cijfers van de politie zijn gebaseerd op incidenten en meldingen die bij de politie
zijn geregistreerd. We vergelijken de cijfers van de tweede viermaandelijkse periode
van 2020 met de voorgaande periodes vanaf 2017-2.
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voorkomende soort overlast is burenoverlast. De sterkste stijging is zichtbaar bij de
meldingen over kamerverhuur (verdubbeling) en de openbare ruimte.
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De volgende grafiek toont de ontwikkeling van de meest voorkomende soorten
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3. Veiligheidspanel
De hierna getoonde informatie is afkomstig uit een enquête onder het Veiligheidspanel Groningen. Van dit panel zijn bijna 3.800 mensen uit de gemeente
Groningen lid. In totaal hebben 1.978 respondenten deelgenomen aan de meest
recente enquête in september 2020. De resultaten zijn gewogen voor de gebiedsdelen, zodat ze zo representatief mogelijk zijn voor alle delen van de gemeente.
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Veiligheid en overlast
Elke vier maanden leggen we het panel een aantal stellingen voor over veiligheid in
de gemeente Groningen. Uit deze stellingen stellen we drie indicatoren samen:
dreiging, overlast en verloedering (vernielingen, graffiti, rommel en hondenpoep op
straat). De grafiek geeft de ontwikkeling van de indicatoren door de tijd weer op
een schaal van 0 (goed) tot 10 (slecht).
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We hebben het aantal meldingen per 1000 inwoners tussen de verschillende ge-
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Ten opzichte van een jaar eerder zijn de drie indicatoren overlast, dreiging en ver-
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loedering op hetzelfde niveau gebleven.
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In de volgende figuur zomen we in op de overlastscore per gebiedsdeel. Wat opvalt
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is de stijgende trend in de ervaren overlast in de tweede vier maanden van het jaar
in het Centrum. In andere gebieden komen de scores nagenoeg overeen met een
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jaar eerder (2019-2). Enkel Ten Boer wijkt af. Daar is de ervaren overlast juist lager
dan een jaar eerder.
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In de tweede vier maanden van 2020 voelde 18,2 procent van de respondenten zich
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in de eigen wijk wel eens onveilig, waarvan 2,4 procent vaak, 11,9 procent soms en
3,9 procent zelden. De 18,2 procent komt overeen met een jaar eerder. De grafiek
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West wel eens onveilig voelen. Van de respondenten woonachtig in het Centrum
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voelt meer dan een kwart zich wel eens onveilig.

Percentage dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen wijk of dorp

Onveiligheidsgevoelens
Het gevoel van onveiligheid meten we door respondenten te vragen hoe vaak zij
zich wel eens onveilig voelen in de gemeente Groningen en in hun eigen wijk.
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De volgende grafiek toont aan dat ruim 19 procent van de respondenten zich soms
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of vaak onveilig voelt in de gemeente Groningen. Vaak onveilig voelt zich 2,5 pro-
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cent, 16,8 procent soms. Het totaal komt overeen met dezelfde periode in 2019.
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De uitschieter die voor het eerst in 2019-2 werd waargenomen blijkt geen incident.
In 2020-2 wordt dezelfde waarde weer behaald.
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Slachtofferschap panelleden
Elke meting vragen wij de respondenten van het panel of zij in de afgelopen vier
maanden slachtoffer zijn geworden van (poging tot) woninginbraak, bedreiging of
mishandeling. Het betreft een klein aantal respondenten. In de periode 2020-2 waren dit 142 respondenten. Dit komt overeen met 7,3 procent van de respondenten.
We zijn hier een stijgende trend. Driekwart van de respondenten (108) die zeggen
slachtoffer te zijn geworden, geeft aan bedreigd te zijn met geweld.
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Problemen in de buurt
We hebben de respondenten gevraagd wat zij als de grootste problemen in hun
buurt beschouwen. De verkeerssituatie is sinds de meting 2015-3 het meeste aangegeven als het grootste probleem. Dat is ook nu niet anders. Het aantal
respondenten dat vindt dat er geen belangrijk probleem is dat moet worden opgelost schommelt gewoonlijk rond de 20 procent. In de afgelopen periode is dit 16,0
procent. Het percentage respondenten dat aangaf dat geluidsoverlast aangepakt
dient te worden steeg met 4,5 procent.
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De tweede grafiek toont de onderwerpen die door gemiddeld meer dan 10 procent
van de respondenten worden genoemd als belangrijk probleem dat moet worden
aangepakt in de tijd. We zien dat hangjongeren, het gedrag van buurtgenoten en
geluidsoverlast het afgelopen jaar een licht stijgende trend vertoont.
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