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VOORWOORD

In twee voorgaande jaron, nl. 1979 en 1981, hoeft ender
de bavolking van de gemeento Utrecht eon onderzoek
plaatsgovonden near do aigen ervaringen met vormen van
zg. kleine criminaliteit,de gevoelens van onvoiligheid,
de angst voor eriminaliteit, alsmoda near aspecten zoals
aangifte- en provontiegodrag an oordeol over de taken en
het optreden van do politia. 3uist in het kader van de
verdure ontwikkelingen binnen hat Utroehtse politiokorps
bestaat or behoofto aan gagovens vanuit do burgerij.
Enorzijds om op die wijze can indruk to bobber, van de
ontwikkelingen na 1981 in robotic: tot hat Beleidsplan
1980-1982, an anderzijds om bij do vordere ontwikkelingen bepaalde accenten to kunnen 'gegen die door do
bevolking warden aangadragen.
In het najaar van 1983 is daartoo wederom eon ondorzoek
gehouden onder do Utroehtse bevolking.
Dit rapport bent de resultaten van dit onderzoek, wearbij tavens eon vergelijking wordt gemaakt met de rosultaken van de voriga onderzoeken. Drearbij wordt goon
causal.: verbinding galegd tussen hot optreden van de pantie of de interne organisatoriseho ontwikkelingen binnon het Utrachtse politiekorps: het onderzoek biadt
daarvoor goon aangrijpingspunten. Wel kunnen de resultaton afhankelijk van de uitkomsten al den niet als eon
ondarsteuning van het gavoarde baloid warden gezion.
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I INLEIDING

In aansluiting op een ontwikkeling die reeds rand
1975-1976 binnen het Utrechtse politiekorps in gang is
gezet, is er in 1980 een beleidsplan verschenen. Daarin
warden de voorgenomen veranderingen in de interne organisatie an het externe functioneren voor de jaran
1980-1982 geschetst.
Ala veranderingsrichting
Po/itiekorps gekozen voor:

is door het Utrechtse

—

integratie in de samenleving door verkleining van de
schaal van de taakuitvoering;

—

probleem- en mensgericht werken met een binding near
de wijk; decentralisatie van verantwoordelijkheden;

—

interne democratisering door moor beloidsdeelneming
vanaf de basis van de organisatie;

—

terugbrengen van het aantal hierarchische niveaus in
het korps.

Deze richting zal volgens het beleidsplan leiden tot eon
verbreding van de basisfunctie van de politie. Door zoveel mogelijk activiteiten to laten verrichten door die
politiemensen op wie de bevolking het meest eon beroep
doet en met wie ze het meest in contact komt, nl. de leden van de surveillancedienst, kunnen de integratie in
de samenleving en het probleemgerichte werken warden bereikt. Uitgangspunt in het belaidsplan is dat alleen
die activiteiten buiten de basispolitiefunctie blijven
die specialistische kennis vereisen of de "gewone" gang
van zaken binnen de basispolitiefunctie ernstig verstoren. Om een beeld to geven van de inhoud van de
basispolitiefunctie valet eon korte opsomming van de activiteiten binnen de basispolitiedienst, ontleend aan
het beleidsplan:
1. behandeling van meldingen van incidenten en van verzoeken om acute hulpverlening;
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2. preventief en/of repressief toezicht tar voorkoming
en/of bestrijding van:
•

allerlei vormen van overlast on hinder;

•

varkeersonveiligheid en slechte doorstraming
van het verkeer;

•

zich voor preventief toezicht lenende vormen van
criminalitait.

3. dienstverlening an bemiddeling;
4.

verwerving van informotia ten diensta van de uitveering
van
de politietaak
en
bestuurlijke
instantias s

5.

behandeling van kleina criminaliteit (diefstal. inbreak: belediging: eenvoudige mishandeling: veernieling e.d.);

6.

activitaiten in het kader van de beheersing van het
verkear en het leefbaar houchan van de wijken;

7.

signalerende functie ten aanzien van hulpverlening
on verrichten 'van 'perste hulp' (geen serviceverlaning).

Met name de punten 5: 6 an 7 gavan de nieuwe inhoud can
do teak van de surveillancedienst. Eon geode vervulling
arvon vereist: zo stelt het beleidsplan, ergenliatorische aanpassingen. Geneemd warden:
decentralisatie van de verantwoordelijkhold near du
chef van het afdelingsbureau;
•

affection verdeling van de capaciteit van de ourveillencedienst;

•

zo min mogalijk administratiaf work door executieve
mensen;

•

flexibele dienstraostars;

•

vergroting van capacitait van de surveillancedienst
door reducering van specialistische diensten;

•

ultbraIding van het aantal wijkagantan.

In da jaren 1980-1982 zijn doze veranderingen in fasan
In working getreden. Per 1 januari 1982 is het aantal
wijkagenten stark uitgebraid, (van 8 naar 29). Per 1 jun1 1982 is de operational() varkeersbeheersing enderdeel
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geworden van het takenpakket van de surveillancedienst.
Hoewel de kwaliteit aanvankelijk sterk achteruitging, is
er nu een verbetering te constateren. Gedurende de jaren
1980-1982 is voorts geleidelijkaan de behandeling van de
kleine criminaliteit overgenomen door de surveillancedienst. Thans •wordt dit taakveld volledig door deze
dienst behandeld. Ook de samenwerking tussen de surveillancedienst en de kinderpolitie krijgt steeds meer
gestalte.
In 1982-1983 is binnen het korps een knelpunteninventarisatie verricht zowel met betrekking tot de interne organisatie ale het externe functioneren. Uit de
evaluatiebesprekingen is medio 1983 een zgixprzakenanalvse" opgesteld, waarbij elle genoemde oorzaken zijn
teruggebracht tot een vijftal probleemvelden. Deze zijn:
1. De informatievoorziening en de daaruit voortvloeiende auhmatisering ziin onvoldoende
uitgekristalliseerd.
2. De kwaliteit van het management in al haar geledingen behoeft verbetering.
3. Er is onduidelijkheid over de teak en de omvang van
de basispolitiefunctie in verhouding tot het speciajisme. Tevens bestaat onduidelijkheid over het aantal gewenste steunpunten in de stad Utrecht.
Er bestaat in het korps geen hanteerbaar inzicht in
de totale werklast van de diverse afdelingen. Er
zijn nagenoeg geen systemen of methodieken ontwikkeld, die kunnen dienen ale basis voor eon nader op
te zetten prioriteitenstelsel, op grond waarvan moor
onderbouwd keuzen kunnen worden gemaakt binnen de
totale werklast.
5. Het personeelsbeleid bat te wensen over. Met name
het systeem van loopbaanontwikkeling voldoet niet.
Om deze probleemvelden aan te kunnen pakken is per 1 september 1983 gekozen voor de methode van de projectorganisatie. Dit houdt in dat gedurende men bepaalde tijd
door men kleine groep van mensen uit diverse geledingen
binnen het korps wordt gezocht near men oplossing van
het probleem. Na de start van de genoemde vhf projecten
is kort nadien eon zesde project, slachtnfferhulp, gevormd. Dit project sloot enerzijds eon bij eon
ontwikkeling die reeds gaande was bij eon van de vier aflandelijke
delingsbureaus en anderzijds
bq
ontwikkelingen.
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Da veranderingsrichting voor de komende jaren, welke ook
in hat verlengde ligt van het Beleidsplan 1980-1982, is
neergelegd in een nieuw plan, "Op tijd bij de tijd" en is
alsvolgt semen to vattan.° 1

Doelstellingen

Workwiize

-de verhoging van that
gavoel van) voiligheid
in het algemeen
- het verbeteren van de
hulpverlening
-bet zorgdragen voor
men bevredigende
vailigheid en
doorstroming van
hat ',Grimm-

- aktiegericht bezig
zijn
.
- probleemoplossend
bezig zijn
-allas moat mogalijk
zijn, zo fiat alles
dan toch zee,- veal
- klientgerichtheid

Benodigde organisatiokenmerken
'
- kleinschalig werken
- flexibiliteit
-slagvaardighoid '
- simnele grondstructuur
-"step voor step" mentaliteit
-stij1 van 'aiding:geven (ruimtescheppend -risicodragend - vrijheid
in gebondenheid - enthousiasmerend. etc.)
-grote uitwisselbaarheld van mensen en
middelen binnen een
dienst of afdeling.
Bereidhaid tonen tot
hulp an stoun tussen
afd/diensten bij void.
prioriteit
-aktiegerichte aanpassingen in de structuur
van onderdelen van hot
korps moeten mogelijk
zijn (by. het Runnelproject)

"I "Op tijd bij de tijd". Releidsontwikkeling gemeente politic Utrecht voor de komande Jaren, stafbureau
korpsleiding, Utrecht. maart 1984.
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2 ONDERZOEK

2.1 Inleiding
In 1971, 1981 en vervolgens in 1983 is onder een representatieve steekproef van de bevolking van Utrecht van
16 jaar en ouder een onderzoek gehouden. Gelet is op
representativiteit near leeftijd, geslacht en geografische spreiding over de verschillende wijken in de
stad. De dataverzameling is verricht door het NIPO te
Amsterdam.
In mondelinge interviews zijn de volgende onderwerpen
aan de orde geweest:
1. is men het afgelopen jaar het slachtoffer geweest
van een of sneer van de tien delicten die opgenomen
zijn in de WODC-slachtofferenquates? Heeft men aangifte gedaan bij de politic? En wat vond men van het
optreden van de politic toen men aangifte kwam doen?
2. voelt men zich onveilig in huis of in de buurt wear
' men wooqt? En denkt men er wel eens can zelf het
slachtoffer te worden van een of ander misdrijf?
3. neemt men gewoonlijk bepaalde maatregelen om te
voorkomen dat men het slachtoffer wordt van een of
ander misdrijf? En had men, toen men het slachtoffer
was geworden, deze preventiemaatregelen getroffen?
4. wat vindt men de belangrijkste taken van de politic
en hoe vindt men dat de Utrechtse politic deze taken
vervult?
5. is men in de afgelopen tijd in contact geweest met de
Utrechtse politic? Wat was de aanleiding tot dit
contact en wet vond men van het optreden van de politic?
6. wet zijn belangrijke problemen binnen de gemeente of
specifiek binnen de eigen woonwijk of buurt waaraan
de politic meer aandacht zou moeten besteden?
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7. wat heeft men gemerkt van de veranderingen die zich
In het optreden van de Otrechtse politie hebben
voorgedaan? (Brogan hieroyer zijn alleen in de tweede an derde enquate gesteld).
In de volgende paragrafen komen doze onderwerpen afzon derlijk pan de orde.

2.2 Omvang van de criminaliteit

Voor het vaststellen van de omvang on de ontwikkeling
van de orteinelitoit is gekozen voor de zg.
slachtofferenquate. Daarbij wordt eon eon steekproef van
de bevolking gevraagd of men het slachtoffer is geweest
van eon of andere vorm van misdeed.
De politiestatistieken geven -zo is van verschillende
zijden gebleken- over het algemeen geen betrouwbaar
beeld van de omvang an de ontwikkeling van de
criminaliteit. Zo bevatten ze slechts die delicten die
ter kennis gekomen zijn van de politie. Registratie barest bovendien veelal op oggemeakte processen-verbaal,
terwij1 van /Marled zaken die wel aangegaven zijn, geen
proces-verbaal wordt opgemaakt. Ook van de ontwikkeling
van de criminaliteit geyen de politiestatistieken goon
betrouwbaar beeld. Niet bekend is of de bereidheid cm
eon delict waarvan men het slachtoffer is geworden aan
de politie to melden, in do loop der jaren gelijk is ge bleven.
•venwel
niet hat cu De slachtofferenquetes omyatten
bed.' scale van criminaliteit; eon de doorsnee burger
wordt gevreagd of hij/zij het slachtoffer is goworden
van voor hem/hear van toepassing zijnde delicttypen. Be drijven en middenstandars vallen by. buiten de enquate.
De omvang van onder andera winkeldiefstal/-inbreak,
bankoverval, drugshandal, economische on milieudelicten
ken duo door deza slachtoffarenquates niet worden aange geven. Van de delicttypen (brom)fietsendiefstal,
diefstal van/uit auto, inbraak thuis, zakkenrollerij,
sexuele misdrijvan buitenshuis, bedreiging op street on
vernieling van eigendom mag worden aangenomen dat de
slachtofferenquetes eon betrouwbaar beeld geyen. Tabel
1 bevat de percentages personen van 16 jeer en ouder die
in n jeer (respectievelijk 1978, 1980 on 1982) het
slachtoffer zijn geworden van eon of meer van de 10
delicttypan.
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Tabel 1: Percentage personen van 16 jaar en ouder dot in en
jaar het slachtoffer is van een of meer van 10
delicten.
1978
-opzettelijke vernieling van
eigendom (particulieren)
-fietsendiefstal
-bromfietsendiefstal
-bedreiging/mishandeling
op street
-zakkenrollerij/diefstal
van portemonnaie
-diefstal uit personenauto
-handtastelijkheden op street
met sexuele bedoelingen
-doorrijden na aanrijding
- inbraak thuis (particulieren)
-diefstal van personenauto

1980

. 1982"

.
15,1
12,0
3,7

10,2x
10,7
2,1

10,3
11,2
6,5

5,7

5,1

5,5

5,2
6,6

4,4
3,3*

3,3
6,8x

3,1
1,5
2,4
0,6

3,3
1,3
3,1
0,4

2,8
0,9
3,0
0,3

.

K) significant ten opzichte van het voorgaande jaar op 5%.
Uit tabel 1 blijkt can toename van bromfietsendiefstal (alhoewel het hierbij om zeer geringe aantallen
goat en de stijging niet significant is) en diefstal uit
de personenauto. De toename van diefstal uit personenauto is significant op 5%. Nog zichtbaarder is de toename van doze vorm van criminaliteit als naar het
percentage slachtoffers in de eerste 8 maanden van 1983
(de enquate is in september 1983 gehouden) wordt
gekeken, nl. 10,5%. In 1983 is or ook een verdere
stijging te zien in de omvang -van vernieling (15,3%),
bedreiging/mishandeling op straat (7,7%) en handtastelijkheden OP street met sexuele bedoelingen (5,2%).
De overige delicten vertonen eon vergelijkbaar beeld met
dat van de voorgaande jaren. Vanwege de zich in 1983
doorzettende of opnieuw inzettende stijging verdient de
omvang van fietsendiefstal, diefstal uit de
personenauto, vernieling van eigendom,
bedreiging/mishandeling op street en handtastelijkheden
met .sexuele bedoelingen op straat de nodige aandacht.
Daarentegen lijkt het percentage zakkenrollerij te
dalen, zeker ten opzichte van 1979.
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De cijfers in daze kolommen hebben betrekking op de
enquates die in 1979, 1981 en 1983 zijn gehouden. De
percentages slachtoffers in daze enquates zijn berekend op het slachtofferschap in het voorgaande kalenderjaar en de poor maanden in het betreffende jeer en
vervolgens omgerekend near eon percentage over een

jeer.
7

Over alle 10 delicten tezamen is eon percentage berekend
van het aantal slachtoffers; en eveneens is eon onderscheid aangebracht tussen slachtofferschap van gen
vermogensdelict en van een agressief delict. lobe! 2
bevat de resultaten.

label 21

Percentage personen van 16 jeer en ouder dot in
jaar het slachtoffer is geworden van eon
6;61
delict.
1978

totaal
vermogensdelict
agressief delict

32,7
17.8
21,5

1980

1982

27,4
16,5
16.0

25,4
16,6
15,9

Dan blijkt dat over het totaal van de 10 delicten het
slachtofferpercentage over 1982 wederom iota is gedaald
ten opzichte van 2 jeer daarvoor. Afzonderlijk near een
vormogens- of eon agressief dolict is or goon verschil
oggetreden. lets minder mensen zijn zowel van eon
agressief als van eon vermogensdelict het slachtoffer
geworden.

2.3 Aangiftebereidheid

Algemeen is uit slachtoffurenquetes gebleken dat slechts
yen deel van do gepleegde misdrijven ter kennis komt van
de politie en wordt vastgelegd in statistieken. Tenei nde een beter.inzicht to krijgen in de werkelijke omvang
van de criminaliteit benadrukt de politic, ook in
Utrecht, het belang van het doen van aangifte bij de colitis?, wanneer men het slachtoffer is geworden van eon
delict; ook al ken dit can verzwaring van de werklast betekenen. Tabel 3 geeft de resultaten van de
aangiftebereidheid per delict.

Tabel 3: Percentage slachtoffers dat het delict aan de politie
heeft gemeld.

-opzettelijke vernieling van
eigendom (particulieren)
-fietsendiefstal
-bromfietsendiefstal *)
-bedreiging/mishandeling
op street
-zakkenrollerij/diefstal
van portemonnaie
-diefstal uit personenauto
-handtastelijkheden op straat
met sexuele bedoelingen
-doorrijden na aanrijding
- inbraak thuis (particulieren)
-diefstal van personenauto 34

1982

1978

1980

16
59
75

18
51
100

21
54
71

17

16

12

52
57

59
58

68
77

7
25
87
67

19
18
83
100

24
36
85
100

X) gering aantal slachtoffers
Tabel 3 laat zien dat van een aantal delicten de aangiftebereidheid tussen 1978 en 1982 is tiaegenomen. Dit
geldt vooral voor diefstal uit personenauto, handtastelijkheden met sexuele bedoelingen op straat en
zakkenrollerij waar een significante stijging is opgetreden, en in mindere mate voor doorrijden na
aanrijding. De toename van de,aangiftebereidheid bij
diefstal uit de auto kan made een gevolg zijn van een
(voorlichtings)project dat hieromtrent door de Utrechtse
politie is gehouden. Bij de overige delicten is de aangiftebereidheid tamelijk stabiel gebleven (NB. de sterke
daling in percentage bij bromfietsendiefstal is
vertekend door het geringe aantal slachtoffers van dit
delict).
Pleats van aangifte bij de politie is veelal het hoofdbureau van politie, alhoewel de 'overheveling' van het
opnemen van aangiften van kleinere criminaliteit op de
afdelingsbureaus goad van de grond gekomen lijkt te zijn
(zie tabe1 A in de bijlage).
Over de 10 delicten tezamen is de aangiftebereidheid berekenchalsook afzonderlijk near agressieve en near
vermogensdelicten; tabel 4.
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Tabel 4: Percentage slachtoffers dat eon of seer
delictan can de palitie heoft gemeld.

toted l
•
vermogensdelict
agressief delict

1978

1980

1982

43
64
18

46
62
21

52
67
21

Dan blijkt dat het aangiftepercentage over 1982 wederom
is toegenomen; ten apzichte van 1978 is de stijging
zelfs statistisch significant. De tooname geldt vooral
voar agressieve delicten.
Do aangiftabereidhaid hangt ongetwijfeld semen net de
card of de ernst van het strafbare felt. Veolgenoemde
redenen am bij de politie goon aangifte to doen van het
delict waarvan men het slachtoffer is geworden zijn: hot
is zinloos; hot is van geringe waarde/niet ernstig ge noeg; dader onbekend/niet bekend wear het is geheurd;
politic doat or tech niets aan; het zelf oppelost. Tabel
B in de bijlage goeft eon uitgebreid overzicht. Do genoemde redenen wijkan in freguentio van voorkomen
nauwolijks af van de aerie@ eng4tes.
Over hot geheel genomen kan dan oak warden geconstateard
dat do aangiftebereidheid in de loop der jaren, mode
door de aandacht van do politio daarvoor, is toegenomen.

2.4 Tevredenheid pantie bij aapgifte
Aan de personen die bij de politio aangifte habben go
dean van eon strafbaar fait waarvan za hot slachtoffer
waren gewordon, is gevraagd of za tovreden of ontavreden
waren over de wijzo waarop do politia bun aangifte in be handoling had genoman.
In do dria onderzookjaren lopen do percentages weinig
uiteen; ca. tweedarde is tevreden over het
politio-optredon. label C in do bijlaga geoft voor eon
aantal dalicten afzanderlijk eon overzicht. En tabel
geoft eon overzicht per afdelingsbureau.
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•

label 5: Tevredenheid

• politie

bij

aangifte;

percentages.

tevreden
niet zo tevreden
ontevreden
•

1978

1980

1982

63
10
27

63
13
24

65
8

27

Redenen voor ontevredenheid over het politie-optreden
zijn:
-

de politie heeft niets aan de zaak gedaan;

-

de politie nam de zaak niet serieus op;

-

de politie heeft het gestolene niet teruggevonden;

-

de politie was onvriendelijk/incorrect;

-

de politie gaf onvoldoende informatie betreffende
het terugvinden van het gestolene;

-

de politie heeft de dader niet gevonden.

In de bijlage is in tabel E een uitgebreider overzicht
opgenomen. Zoals ook in het vorige rapport is vermeld,
blijkt het slachtoffer o.a. behoefte to hebben can eon
serieuze behandeling van de aangifte door de politie,
eon een prettige wijze van optreden naast de wens dat
lets aan de zaak gedaan wordt en het gestolene wordt
teruggevonden. Een onderzoekje van Hogenhuis en
Kuijvenhoven gaf eenzelfde beeld.° 2 Men blijkt aangifte
bij de politie te doen ofwel vanuit een kleine hoop het
gestolene terug te krijgen ofwel vanwege de verzekering.
De verwachting dat de politie er er wat man ken doom, is
mist hoog gespannen. De activiteiten van de politie bij
het opnemen van de aangifte zijn daarentegen wel belangrijk als tegemoetkoming in de emotionele behoefte eon
zekerheid, aan overzichtelijkheid. Vandaar het belang
van luisteren, adviseren en verwijzen. Wellicht ken
eerlijke informatie over de kansen daartoe het oordeel
van het slachtoffer gunstiger stemmen. In het arrondissement Utrecht bestonden ten tijde van het schrijven van
dit rapport vergevorderde plannen tot informatie over de

02

Aangifte dozn
bij de politle, onderzoek naar verwachtingen aangovers.

Hogenhuis, C. en drs. A. Kuijvenhoven.

Algemeen Politieblad, 132e jrg., nr. 24, 26 november
1983, blz. 539-542.
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zaak eon het slachtoffer door hot OM. Tevens was men binnon het Utrechtse kerns bong met de uitwerking van eon
slachtofferhulpproJect.

2.5

Gevoelens van onve1ligheid

Naast de omvang van de criminaliteit, afgemeten eon de
kens on het slachtoffer to Norden van eon delict, zijn de
gevoelens van onveiligheid eon belangrijk criterium nor
de subject I eve belaying van cr i mi nal i tei t In het
onderzoek is eon aantal vragen daarover aan de
respondenten voorgelegd. Govreagd is of men wel eons
dacht aan de mogelijkheid het slachtoffer to kunnen
worden van eon of andere vorm van misdeed.

Tabol 6:

Denkt u wel eons eon de mogelijkheid dot u
slachtoffer zou kunnen Norden van eon of andere
vorm van misdeed?
1979
X

neon, nooit
zelden
SOMS
regelmatig
vaak

45
23
22
7
3

1981 1983
X
X
36
13
31
12
a

28
18
32
13
9

Tussen 1979 en 1983 is or eon signiSicante verandering
opgetreden. In tognemende mate blijkt men or wet eens
aan to denken het slachtoffer to wordon van eon
misdrijf.
In de soort delictan waaraan men den denkt is weinig verandering gekomen.

Veel genoemde delicten wearaan men don denkt zijn:
1979
X
aanranding
beroving op street
inbraak
mishandeling

24
50
11
26

1981 1983

33
40
28
28

27
41

22
28

Da tussen 1979 an 1981 significante stijoing voor eonrending en inbraak rot zich in 1983 niet verder door,

12

evenmin ale de tussen 1979 en 1981 significante daling
voor beroving op straat.

Weinig genoemde delicten waaraan men dan denkt, zijn:
1979

vernieling
zakkenrollerij
diefstal uit/van vervoermiddel
diefstal

4
8
-

1981 1983

7
8
10
8

6
6
7
10

De veranderingen tussen 1979 en 1983 zijn goring en niet
significant. In werkelijkheid veel gepleegde delicten
blijken relatief weinig en minder vaak voorkomende
delicten blijken relatief vaak te worden genoemd. Tabel
F in de bijlage geeft eon overzicht van de aanleiding om
te denken man de kans op slachtoffer.
Een tweede vraag met betrekking tot gevoelens van onveiligheid was de vraag of men vond dat de kens om het
slachtoffer te worden was toegenomen; tabel 7.

Tabel 7: Heeft u het gevoel dat u persoonlijk, vandaag
de dog, meer of minder dan twee jaar geleden de
kens loopt slachtoffer te worden van enig
misdadig optreden of is die kans volgens u gelijk gebleven?
1979

loopt meer kans
kans is gelijk gebleven
loopt minder kans

55
42
3

1981 1983

56
42
2

51
48
1

Nadat zich tussen 1979 on 1981 goon veranderingen hadden
voorgedaan, is er wel eon significante verandering opgetreden in 1983. Meer respondenten zeggen den dat de kans
gelijk is gebleven, en minder respondenten vinden dot de
kens is toegenomen. Een gunstige ontwikkeling derhalve.
Twee andere vragen betroffen het gevoel van veiligheid
in huis en op straat. In 1979 zei 15% wel eons bang te
zijn ale men 's avonds alleen thuis was; in 1981 en 1983
was dit 16%. In 1979 zei 40% dat er in de eigen buurt of
wijk plekken of straten waren wear men 's avonds liever
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niet alleen kwam; in 1981 was dit hoger. nl. 46%; on in
1983 weer lets lager. nl. 43%.
Eon laatste vraag was gericht op het gedrag det men zoe
vertonen wannver men is avonds last al 1 een thui 5 was en
er onverwachts zou warden aangebeld. label 8 teat zien
dot dear i n ger nge verschi 1 len z in opgetreden tussen
1979 en 1983. Men blijkt lets voorzichtiger te zijn go warden mot het open doen van de deur; vaker moet het
iemand zijn die men kenti en niet iemand die een vertrouwde indruk maakt.

label 8: Stelt u zich voor dat u is avonds om een our of
10 allegn thuis bent en er wordt onverwachts
aangebeld. Wet zou u dan doen?

ik doe gewoon open
ik doe pas open ells ik weet of
gezien heb dat hat 'amend is
die ik ken
ik dog pas open als ik heb
kunnen zit:in of horen dat degene die aanbelt eon vertrouwde indruk maakt
ik doe niet open

1979

1981 1983

48

45

47

24

25

27

19
9

17
13

15
11

Samengevat ken men concluderen dat de significante togname in de onveiligheidsgevoelens die zich in 1981 veer deed; niet verder is doorgezat in 1983.

2.6 Preventiegedran
De mate wear n de bevolking maatregalen neemt om ta
voorkomen dat men het slachtoffer wordt van ean of andare yore van cr imi nal tei t ken een rol spelen in de onyang van cr mi nal i tei t Interessant is dan ook on na te
gaan hoe het preventiagedrag zich tussan 1979 en 1983
heeft ontwikkald. label 9 geeft de resultaten.
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label 9: Delicttype en preventiegedrag, percentages.
1979

1981

1983

1
59
40

3
51
46

1
40
59

1
61
38

43
57

1
48
51

2
• 46
52

1
46
53

2
30
68

2
28
70

1
17
82

2
14

84

13
48
39

9
41
50

10
43
47

16
57
27

16
56
28

13
53
34

fietsendiefstal
geen maatregel
1
maatregel
2 maatregelen of meer

bromfietsendiefstal
geen maatregel
1
maatregel
2 maatregelen of meer

diefstal uit auto
geen maatregel
1
maatregel
2 maatregelen of meer

diefstal van auto
geen maatregel
1
maatregel
2 maatregelen of :neer

inbraak
geen maatregel
1
maatregel
2 maatregelen of meer

inbraak vakantie
geen maatregel
1
maatregel
2 maatregelen of meer

Het preventiegedrag tegen fietsendiefstal, diefstal uit
de personenauto en inbraak (bij langdurige afwezigheid
wegens vakantie e.d.) blijkt significant te zijn toegenomen. De daling in het preventiegedrag tegen bromfietsendiefstal is niet significant. Geconcludeerd kan
worden dat over het geheel genomen het preventiegedrag
is gestegen. Mogelijkerwijs hebben de steeds strenger
wordende eisen van de verzekeringsmaatschappijen daarin
een rol gespeeld,alsook de activiteiten van de afdeling
Voorkoming Misdrijven binnen het Utrechtse politiekorps.
In het geval dat men daadwerkelijk het slachtoffer was
geworden van diefstal van fiets, bromfiets of uit/van
auto of van inbraak, was er in een aantal gevallen wellicht sprake van onzorgvuldigheid doordat de fiets niet
op slot stond of een ream of deur niet was afgesloten.
Voor het merendeel was evenwel slot of deur geforceerd
of ream of ruit vernield.
Er kon in het onderzoek geen causale relatie worden gelegd tussen preventiegedrag en slachtofferschap omdat
niet gevraagd is naar veranderingen in het preventiegedrag near aanleiding van een delict waarvan men het
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slachtoffer is geworden. Wel is het zo dat in het enderrook in 1983, in tegenstelling tot de voorgaande jaren
toen or goon duidolijke samenhang was, doormen die hat
slachtoffer waren geweest gemlddeld meer preventientoatrogation troffen dan degenen die goon slachtoffer waren
geweest.

2.7 Prior1te1ten in het politle-optreden
Het beeld dat de bevalking heeft van de token van de pantie kan van invioed zijn op de mate waarin men con beroep doet op de politic. Van zoo ■ zeven hoofdtaken (die
goon volledig beeld van het work van de politic coven,
doch wel van bepaalde hoofdaccenten daarin) is can de
bevolking gevraagd of men het typisch work voor do politie vond, en of men dacht dot de politic daze teak coed
vervulde. label 10 vault de resultaten.

label 101 Taakuitoafening door de politic; percentages
(1)
doze tobel wordt los bijgevoegd

De bevolking blijkt drie hoofdtakan can de politica toe
to kennen waarin In de loop der jaren vrOwel germ wij ziging in opgatreden is. Doze taken zlin ordehandhaving,
handhaving van de verkeersvelligheid on bestriiding van
do criminaliteit. Oak de frequentie waarmee de Utrechtsa
politia daarmee volgens de bevalking bezig is of do
whze waarop hat daze taken vervult, is onvaranderd gobleven. Da handhaving van de verkeersveiligheid
-waarschhnlijk de meest zichtbara teak- krijgt de
hoogste waardering. Assistentie on dienstverlening bij
allerlei gevallen die peen betrekking hebben op bemiddating of "crisisinterventiew -de vierda taak- wordt
minder dan de gente dria taken gezien als eon politiatask. Da dating in de tweede anquate Is in de derde
enqueta weer omgezet in eon stijoing. Ook het oordeel
over de whze waarop de politic, de assistentietaak vervult, is weer wet gunstiger geworden. Bemiddaling en
crisisinterventie vindt de bevolking aanmerkelijk minder
eon teak van do politie. Wel is de politIe or in toenemende mate mee boric) volcano de bevolking. En in de
derde enquate Is de waardering voor het optraden van de
Utrechtse politic) hierbij nog vender toegenomen don
reeds In 1981 was gebeurd. Hat geven van preventievoorlichting door do politic riot de bevolking in toenemende
mate als earl tank voor de politic. De frequentie waarmee
an de Wire waarop de pollhe dat doet is volgens de be'talking (nag) niet veranderd.
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label 10: Taakuitoefening door de polite; percentages (1)
taak van de politic

-orde handhaven, algemeen
en specifiek
-handhaven verkeersveiligheid
-criminaliteitsbestrijding
-dienstverlening
-sociale hulverlening
-preventieve voorlichting (2)
-signaleren van problemen (2)
en wensen, en zo mogelijk
oplossen

vaak of regelmatig
or moo bezig

uitoefening good

1979

1981

1983

1979

1981

1983

1979

1981

1983

81
91
93
68
35
-

77
90
92
55N
33
65

861(
95
94
60*
41
741(

89
93
93
88
69
-

89
92
92
89
78$
69

89
89
92
92
82
69

56
73
53
79
53
-

60
69
51
70$
58
57

61
72
53
7911
661(
60

-

-

30

-

-

52

-

48

•

.

(1) weet niet an ontbrekende antwoorden zijn buiten de berekening
gelaten.
(2) daze taken waren niet in elle drie enquetes opgenomen.
(() significante stijging of daling op 5Z ten ozichte van
de vorige enquete.

„
0

-

Do bovonstaande taken zijn nogal breed an bovendien niet
onderling tegen elkaar afgewogen. Op eon andere manier
I, dan oak in hot onderzook -zij het alleen in de tweeds
on derde enquate- de prioritait bepaald die db bevolking toekent aan do workzaamhoden van de politic.
Daarbij ziin 16 deeltaken onderscheiden. Het spreekt
vanzolf dat ego goon weerspiegeling van het totals poll
tiewark vormen. Oeprobeerd is die taken eruit to lichton
die voor do bevolking redelijk zichtbaar zijn. De resultaten skean in tabel 11.

label 11: Het work van de politio omvat eon groat aantal
taken. Aan welke taken most de Utrechtse politie veal aandacht bestedan: percentages.
'Doze tabel wordt los bijgovoegd

lilt tabol 11 blijkt dat de bevolking in beide onquetes
on de bastrijding van de crimineliteit, en vooral van
egrossieve vormen van criminaliteit o.a. op street, eon
hoge prioriteit toekent, in 1983 nog :neer den in 1981.
Bestrijding van vernialing en vandalisme scoort eveneens
tamelijk hoog evenals de control.: op hot rijden onder
invload on de drogsbestrijding. Eon tussenpositio neemt
on de one kant de handhaving van do verkeorsveiligheid
in (control. verkeersragels, technischo stoat van veertuigen), en nen do andere kant de bestrijding van
vermogenscriminaliteit. Tamolijk bag scoren de ordahandhaving, do bamiddeling, de bestrijding van minder in
het oog vallende of in do media aandacht krijgende
delicten als fraud., oplichting on milieumisdrijven en
het aanpakken van de parkeerproblematiek in de stad. Dlt
laatsta scoort wellicht laag vanuit eon bosef van de gerings kens op aen oplessing van het probleom. Denkbaar
Is dot man dit, vooral bij milieumisdrijven, niet zozeer
ale oen teak van do politie ziet, maar van endure 'listen ties. En ten aanzion van de parkeerproblematiek ken het
eigen belting eon rol spelen: hoe minder de politie eraan
doet, des to minder kens loopt men in het krljgen van eon
bokeuring.
In ;rote Mr: komt hot baeld ult tabel 11 overeen met babel 10, zli het dat do criminaliteitsbestrijding vooral
wordt betrokken op agressiove vormen van
straatcriminalitait on pm-cootie van velligheid op
street.
•

2.8 Contacten met de Utrechtse pantie
Aan de respendonten is in elko enquate gevraagd of ze de
afgelopen hies jeer op eon of andere manier contact
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label 11: Het work van de politic omvat can groot aantal taken. Aan welke taken moot de
Utrechtse polities veal aandacht besteden; percentages
1981
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

bestrijding van agressie op street, zoals beroving
geweldpleging, mishandeling, agressief optreden van jeugdgroepen
bestrijding van moord, doodslag, aanranding
controle op het rijden onder invloed van alcohol
bestrijding van vernielingen, vandalisme
bestrijding van inbraken
drugsbestrijding (handel, gebruik)
bestrijding van zakkenrollerij, diefstal uit garderobes, diefstal
uit woningen en auto's
controle op de naleving van verkeersvoorschriften, verkeersregels
bestrijding van overvallen op by. banken, postkantoren
controle op de technische staat waarin auto's verkeren, dus OP
de staat van onderhoud
handhaving van de openbare orde bij optochten, demonstraties,
optreden van actiegroepen
optreden en bemiddelen bij burenruzies, klachten over geluidshinder, gezinsmoeilijkheden
controle op en bestrijding van koppelbazen, fraudezaken, oplichting
voorlichting geven over maatregelen die men kan nemen om te voorkomen dat men slachtoffer wordt van de een of andere misdaad
controle op milieu-, bodem-, water- en luchtverontreiniging
oplossen van de parkeerproblemen

••••
SP •

1983

78
74
68
59
48
47

86
85
60
61
49
61

44
44
43

51
38
47

41

38

36

35

35
33

32
32

32
26
26

38
30
28

hebben oohed met do Utrechtse politie; wet dan de aanleiding was geweest, hoe het verder was afgelopen en wet
men vond van het optroden van de politic,. Contacten in
verband met het doen van aangifte van eon delict waarvan
men het slachtoffer was geworden zijn hierbij
inbegrepen. Ter vergelijking worden de resultaten ult
de drift enquates naast elkaar geplaatst.
Zowel in 1979 als in 1981 heeft 39% van de geanqueteerden
in de voorgaando twee jaar contact gehad mat de politic
in Utrecht. In 1983 was dit 42%. 'label 12 geeft eon
overzicht van de aanloiding tot contact. Daarbij is eon
anderscheid gemaakt tussen contact waarbij het initiatief uitging van de politic: an contact waarbij hot
Initlatief uitging van de geinqueteerde zelf of van eon
ander (coon Pantie).

label 12: Contacten mat de Utrechtso politic In 1979 en
1983; percentages.
Daze tabel wordt los bligevoegd.

Grote verschillen In de percentages contacten met de
Utrechtse politie veer eon bepaalde aangelegenheid doen
zich in de drie onderzoekjaren niet voor. De zwaartepunten liggen overwegend op meldingen van
brand/ongoluk/vermissing, aangIfte van eon
vermogensdelict en kleine verkeersovertredingen. Wet
Post tussen 1979 eon 1983 in toenemende mate het inItIatief tot contact van de burger tilt en niet van de politia
(respectievelIik 57%, 70% en 73%).
Nagegaan Is of de bevolking tevreden was over hat optreden van de politie bij doze contacten; en of daarin
verschillen waren tussen 1979 en 1983. Tabel 13 bevat de
resultaten van enkelo tamelijk vaak voorkomende contacten.
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Tabel 12: Contacten met de Utrechtse politic in 1979, 1981 en 1983; percentages
•1979

1981

2,2
20,1
3,1
5,5
2,1
16,5
1,1
3,9
2,4

2,2
19,4
4,8
4,1
3,5
21,0
1,0
8,3
5,7

1,5
18,4
8,3
5,9
5.1
19,6
2,1
2.7
8.9

5,9
1.7
25,7
0,3
0,7

5,4
1,3
14,6

4,8
0,6
16,0
0,6
0,9
0,9
3,0
0,9

1983

INITIATIEF BURGER

-informatie gevraagd (weg, instantie, gebouw)
-maiden van brand, ongeluk, vermissing van persoon/dier
verzoek om tit komen vanwege Probleem met buren, gezin
-indienen van eon klacht
-aangifte van geweldsmisdrijf
-aangifte van vermogensmisdrijf
-bekeuring betalen
-informatie verschaffen
-anders/geen antwoord
INITIATIEF POLITIE

-verkeerscontrole (technische stoat van auto, papieren)
-verkeersongeluk, aanrijding
-kleine verkeersovertreding (rood licht, zonder licht, to hard)
-controle bijzondere wetten
-ondeugdelijke lading, controle kofferruimte
-bericht overbrengen, inlichtingen inwinnen
-vanwege eon geweldsmisdrijf
-vanwege eon vermogensmisdrijf
-anders/geen antwoord

•

5,1
0,8
1,5

0,3
0,3
2,5
1,3
4,2

label 131 Tevredenheid over de politlecontacten; percentages.

ontevr.

noch tevr.
noch ontevr.

tevr.

-maiden van brand, ongeluk
vermissing

1979
1981
1983

17
22
11

14
23
18

69
55
71

-verzoek to komen bij
problemen

1979
1981
1983

25
20
18

7
-

75
73
82

-indienen van klacht

1979
1981
1983

38
15
-

8
28
20

54
77
80

-aangifte gemeldsdelict

1979
1981
1983

23
55
29

27
9
12

50
36
59

-aangifte vermogensdelict

1979
1981
1983

26
18
15

13
11
17

61
71
68

-informatie verstrekken

1979
1981
1983

17
27

11
8
-

72
65
100

-verkeerscontrole

1979
1981
1983

8
18

5
13

67
82
87

-kleine verkeersovertreding

1979
1981
1983

16
20
17

13
9
11

70
72
72

-inlichtingen door politic,
bericht overbrongen

1979
1981
1983

21
13
-

16
13
33

63
75
67

totaal

1979
1981
1983

20
18
13

13
13
14

67
68
73

In de drie enquatos is ca. tweederde tot driekwart tovreden over hot optreden van de politie; or in eon
stijgende lijn. In elke °Inmate afzonderlijk on ook tusson de enquates onderling lopen de scores per Boort contact uitean. Do aantallon waarop de percentages zijn
berekend zijn nogal bog, maardoor percentageverschillen
voorzichtig mooten morden bekeken. Da verschillen
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moeten nogal groot zijn, willen deze significant zijn
(>10%). Over contacten op het gebied van verkeerscontrole is men het baste te spreken. Gunstige
ontwikkelingen doen zich voor bij contacten in verband
met het indienen van een klacht, het melden van
brand/ongeluk/vermissing, het verzoek te bemiddelen bij
sociale problemen en de aangifte van eon geweldsdelict
(en in mindere mate van eon vermogensdelict). Het totaalpercentage vertoont eon geringe stijgende lijn.

2.9 Punten van aandacht veer de politie
In paragraaf 2.7 is reeds ingegaan op de vraag near de
inhoud van de politietaak zoals deze volgens de bevolking zou moeten zijn, en op de vraag naar de prioriteiten die daarin zouden moeten worden aangebracht.
Eon andere manier on eon beeld te krijgen van de verwachtingen van de bevolking ten aanzien van het
politie-optreden is to vragen near belangrijke problemen
binnen de gemeente of binnen de eigen wijk of buurt wearcan de politic meer zou moeten doen. De antwoorden op
deze vraag komen in deze paragraaf man de orde. Eon vergelijking tussen de drie bevolkingsenqugtes biedt
daarbij de mogelijkheid vast te stellen of or verschuivingen zijn opgetreden in de omvang en/of de aard
van de problemen.

a. problemen binnen de gemeente
fats moor den de helft (55 a 60() van de respondenten
noemt een of moor problemen in de gemeente. label 14
geeft men overzicht van de meest genoemde problemen (4%
of meer), gepercenteerd op het aantal respondenten.
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label 14: Problemen binnen de gemeente wearean de politie meer
aandacht zou moeten besteden; percentages.

vernielzucht/vandalisma
overheat opgeschmten jeugd
onveiligheid
verkeersoverlast (w.o. to hard rijden,
op trottoir. ondar invloed. peen voorrang verlanen)
foutiuf parkeren van voartuigen
diefstal
drugshandel
inbraak
zakkenrollerfJ
Hoop Catharijne (criminalitait.
overlast)

1979

1981

1983

32
26
26

46
21
19

52
20
20

18
8
10
8
5
5

20
4
11
22
11
7

34
3
13
24
9
4

6

21

22

Enkale enders probleman die warden genoemd -zij haterelatief minder vaak- waren de "drukte" rondom de bars in
het centrum van de 'tad, de prostitutie (vermoeddijk mat
name de streatprostitutie). de geluidshinder, de borongeruchten en het gebrek aan speelmogelijkhaden e.d. voor
de kinderan. Uit tabel 14 blijkt dat de verschufvingen
die In 1981 waren opgatraden in de mate waarin bapaalda
problemen door de ondervraagden werden genoemd, in 1983
zich niet verder hebben doorgezet, met uftzondering van
vernieling on allerlei vormen van verkeersoverlast. Met
betrekking tot de verkeersoverlast kan men zich afvragan
of daze inderdaad verdar is toeganomen of als
hindelijker worth ervaren omdat de Utrechtsa politie
d aaaaa n minder is gaan doen Co... in het kader van het
beleidsplan).

b. problemen In de buurt
De percentages personen die problemen In de eigen buurt
noemen,liggen aanzienlijk lager dan de percentages met
betrekking tot problemen in de gememnte. Ongevaer eonvijfde van do respondenten noemt problem:in in de eigen
wijk. label 15 bevat de meest voorkomende problemen.
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Tabel 15: Problemen binnen de wijk of buurt waaraan de
politie moor aandacht zou moeten besteden;
percentages.
1979 1981
vernielzucht/vandalisme
oyerlast opgeschoten jeugd
onveiligheid
verkeersoverlast
foutief parkeren van voertuigen
diefstal
inbraak
geluidsoverlast, burengerucht

20
11
8
14
7
4
4
3

21
11
7
12
3
4
4
7

1983
20
10
6
8
3
3
4
3

Wanneer de problemen in de gemeente worden vergeleken
met de problemen in de wijk, volt het op dat met betrekking tot de wijk niet alleen eon geringer deel van de
bevolking eon of :neer problemen.naar voren brengt, maar
ook dat sommige probleemgebieden in de wijk of buurt
vrijwel niet voorkomen. Dit geldt by. voor drugshandel,
zakkenrollerij, prostitutie, de hinder van de bars en
(dat ligt voor de hand) de overlast on criminaliteit in
Hoog Catharijne. Doze problemen worden door de bevolking
specifiek met het centrum van de stad in verband gebracht. Dit verschijnsel doet zich overigens ook in
andere bevolkingsenquates voor. De (criminaliteits- on
orde-)problemen waaraan de politie lots zou moeten doen,
lokaliseert men niet in de eigen woonwijk doch elders.
Binnen de eigen woonwijk (met name de buitenwijken) wil
men enerzijds niet erkennen dot or problemen zijn on anderzijds -wanneer deze or wel zijn- ziet men de politie
niet els de eerstaangewezen instantie om doze op to
loosen. Problemen die men op wijkniveau naar voren
brengt, zijn ook veeleer problemen die
hinderlijk/vervelend zijn on het rustige, ordelijke karakter van de wijk aantasten. Haar de aard van de
problemen doen zich tussen 1979 on 1983 vrijwel geen
yerschuivingen voor. Vandalisme is voor ongeveer eenvijfde van de bevolking eon belangrijk probleem in de
eigen wijk. De overige problemen lopen eveneens nauwelijks uiteen, doch worden door eon geringer deel van de
bevolking vermeld.
De belangrijkste problemen binnen de gemeente en de eigen wijk tezamen nemende, komen de volgende hoofdproblemen near voren:
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•

vernieling. vandalisme;

•

°veriest van opgeschoten jeugd (die o.a. ken uitmonden in vandalisme);

•

aaaaa van onvelligheid;

•

drugsproblematiek, met name drugshandel;

•

Kleine criminaliteit (diefstal, inbraak, zakkenrollerij);

•

varkeersproblematiek (ovarlast, foutief parkeren).

Daarbij mordt Hoag Catharijne veel genoemd als gabled
wear daze probtomatiek zich manifesteert (by. opgesphoten Jeugd, drugshandel, criminaliteit,
onveiligheid). In de loop der tiJd ziin hierin weinig
veranderingen opgatraden.
In eon vorig rapport is reeds de vraag gesteld in hoevarre hat aandragen van oplossingen nor doze problemen
op het terrain van de politie hut. De aldaar gemaakte
opmerkingen warden bier den ook nogmaals herhaald.
"Eon mental problemen biadt de mogelijkhaid van een
repressfeve aanpak zoals het verbaliseren van allerlei
verkeersovertredingen en hat verbaliseren en arresteren
van daders van eon delict. Andere problemen vragen een
proventieve aanpak, on den niet allean preventlesurveillance of verkeerspontroles, maar veelaer ook zg.
sociopreventie. In doze opvatting stoat het perspectief
van sociale control.; centraal. *enhancers van daze aanpak plaiten voor maatregelen ter voorkoming van
criminaliteit zoals o.a. verbetering van de bebouwde omgaffing in de buurt, voorzieningen voor jongeren,
verbeterfng van openbare dienstverlening en bevordering
van sociale integratie. Hierbij wordt ook aan de bavolking zelf eon rol toegekend door o.a. to trachten
onderlinge informala sociale controle to herstellen en
cog to hebben voor het gebeuren in de eigen
woonomgeving. De politic( ken naast eon signalerande eon
stimulerende functie hebben door het ontwikkalen en Op
gang brengen van daze vorm van preventie. Zij zal dear
echter de hulp van derden ongetwijfeld bij nodig
hebbinn. Eon aerate aanzet in doze riehting I. eon
gaintegreerd vandalismeproject in eon wijk in Utrecht,
Hearin scholen, buurthuizen,gemeentelijke instanties en
Politie samenwerkan.

2.10

veranderingen in het potitie-optreden
Op
verschillende manieren . haeft
het
Otrechtsa
Politfekorps vilrm gedeven pan lift 'graters accent op de
bestriJding van kleinere vormen van criminaliteit. De
surveillancedfenst heeft binnen de basispolitiefunctie
rechercha-activiteiten in hear takenpakket gekragen. Er
Hardt daarbij ook geMerkt met 'eon projcictmatige aanpak.
Er Hardt 'neer to voet en op de fiats gesurveilleerd en
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het mental wijkagenten is aanzianlijk uitgebreid. Binnen de afdeling recherche wordt gestreefd near eon beter
management van het werkaanbod, o.a. met aebruik van computerfaciliteiten.
Heeft de bevolking deze . veranderingen gemerkt? In het
onderzoek is hierover een mental vragen gesteld; vergelijkingen tussen 1981 en 1983 kunnen daarbij warden gemaakt. Eon eerste vraag betrof de wijze waarop men de
politie gewoonlijk in de eigen straat of wijk ziet
langskomen (hierover waren ook gegevens voor 1979
bekend).

label 16: Ale u de politic langs ziet komen in uw straat
of wijk, hoe is dat dan meestal?
1979

in politic-auto
op motor
op fiets
lopend

98
2
3
2

1981

88
3
7
6

1983

92
3
13
6

De politic-auto in de eigen street of wijk blijft het
overheersende antwoord (men kon moor dan eon antwoord
geven, om die reden is het totaalpercentage moor dan
100%). Het gebruik van fiats of surveillance te voet is
echter in recente jaren toegenomen, naar de indruk van
de bevolking.
Dat de Utrechtse politic meer is gaan doen can de bestrijding van nogal veelvuldig voorkomende kleinere
vormen van criminaliteit was niet iedereen gebleken."
Eenderde wist or niets over to zeggen; eon kwart was van
mening dot de politic or inderdaad moor eon deed. ook eon
kwart vond dat dit gelijk was gebleven; en de rest vond
dat de politie or minder can deed. Tussen 1981 on 1983
waren or wel verschillen (tabel 17), in die zin dat eon
grotere groep zegt het niet to weten. Wanneer doze categorie buiten beschouwing wordt gelaten, blijft het beeld
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In de hiernavolgende tabellen worden alleen cijfers
over 1981 en 1983 gepresenteerd, en niet over 1979.
In de enquate in 1979 was de vraagstelling niet opgenomen, doch wel in 1981 en 1983 in verband met de effectmeting van het Beleidsplan 1980-1982 van het
Utrechtse politiekorps, waarin genoemde veranderingen als doelstelling waren opgenomen.

ongevaer hatzelfde. Relatief lets moor mensen vindan dat
do politic or minder aan dint. Municht vindt dit zijn
oorzaak in het felt dat do doorsnee burger or ook Mot zo
veal van gemerkt ken hobban omdat de zg. proJecten
"Using criminalitoit" van do Utrecht,e politic zich
moor richten.op bedrijvan en Hinkel, als sItthtoffergroan, en minder op de individual. burger.

label 17: Is do Utrechtse polltia volgans u do laatsta
Jaren menr gaan doen aan do bestrijdIng van
nogal vaak voorkomando klainare vormen van
criminalitait zoals Inbraak, diefstal en vernielIng? Of Is do politic: dear juist minder
aan goon doon?
1981

1983

X
moor dan onkel. Jaren galedan
on:Jogger hetzelfde
minder
week niat

29
27
14
30

24
24
15
37

Er is tussen 1981 on 1983 we! agn verschuiving "peetreden in de antwogrden op de vraag waarom men vond dot
or verschil was In het optreden van do Utrochtse
politic:. In 1981. noamdo men overwegend de krant: daarin
had men gelezen dot du politie miler deed (ging doen) aan
do klaIne criminalitait. In 1983 had men dat vaker zelf
gamerkt uit do surveillance, uit de aandacht die or
(o.a. in projecten) aan word bestged.
In de redo:Ian van dogenen die zoiden dat or niats was
verandard of dat de Utrechtsa politie iuist minder deed
aan do bestrijding van kleine criminalitelt was tussen
1981 on 1983 goon verschuIving. De toenama van de
criminaliteit, hat felt dat de politic: (volgons de
respondanten) aan allerlai dingen nicks dock on het gobrek aan mankracht bij do politic: warden in dat verband
genoemd.
De vraag of man vindt dat de Utrecht,'" politic or in vergelijking met ca. 2 jaw' or:laden ook in slaagt om die
klaine criminalitait beter aan to pakken, want wedgrom
eandarde tot tweevijfde niat to beantwoorden. Eon kwart
tot eon derde vindt dot dit gelijk is gebleven: volgens
ca. 10X slant de politie or beter, an volgens eon kwart
slachtor in om doze criminaliteit to bastrijden. Tussen
1981 on 1983 is wel gen verschuiving oggetreden. In 1983
haaft een grater deel goon marling gageven. Wanneer doze
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groep buiten beschouwing wordt gelaten, is het beeld in
1981 en 1983 vrijwel gelijkluidend, tabel 18.

label 18: Vindt u dat de Utrechtse politie or nu beter
of slechter dan 2 of 3 jaar geleden in slaagt
om die kleinere vormen van criminaliteit to
bestrijden?

nu beter
ongeveer gelijk
nu slechter
weet niet

1981

1983

14

9
28
23
40

34
22
30

Evenals bij de hierboven besproken resultaten met betrekking tot tabel 17 is or onder de respondenten die van
mening zijn dot de politie het beter doet, eon verschuiving in de redenen opgetreden. De pars is in 1983
niet moor het overheersende waaraan men zijn mening ontleend heeft. Men heeft het ook gemerkt aan de grotere
aandacht van de politie voor dit soort zaken en uit de
toename van de surveillance. Het negatieve oordeel is
niet veranderd wat betreft de redenen die daarbij werden
genoemd; de toename van de criminaliteit (vooral oak
door de jeugd), de onderbezetting van de politie, de politie doet or niets Ban.
In het vorige rapport is met nadruk gewezen op de rol van
de media (de pore) in de meningsvorming van de bevolking
over de taakuitoefening door de politie. Oak al is in
1983 doze rol jots minder overheersend geworden, omdat
de mening ook is gebaseerd op de eigen ervaringen met het
optreden van de politie, neemt dit niet wog dat de media
eon belangrijke invloed hebben. Vanuit doze achtergrond
moge het duidelijk zijn dat voor de politie eon goede relatie met in ieder geval de plaatselijke pore belangrijk
is am eon de bevolking to baton zien dat de politie zich
(serious) wijdt aan de bestrijding van de criminaliteit
on hear ook to informeren over de behaalde resultaten.
Neast eon mogelijk preventieve working die hiervan kan
uitgaan, zal het in elk geval oak kunnen bijdragen aan
eon verhoging van gevoelens van veiligheid bij de bevolking.
Dat de bevolking de bestrijding van de criminaliteit en
oak van kleinere vormen van criminaliteit belangrijk
vindt,blijkt uit de antwoorden op de vraag near de relatieve aandacht van de politie daarvoor in verhouding tot
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do parkoorproblematiak of do behandeling van kleina aanrljdingen in hot verkeer of het biedon van hulp bij
allerloi kleine dingen. Driekuart geoft in 1981 on in
1983 do voorkaur aan do bastrijding van kleine
criminaliteiti tabal 19.

Tabel 19: Al. door do polltio moot wordon gokozen tussen
afwel moor doen aan do bestrijding van klainore vormen van criminaliteit Ofwel moor doen
aan hat behandelen van parkeerproblomen,
klaina aanrijdingen on man hot biaden van hulp
bli allerlei kleine dingen (zoekgeraakte sloutels, loslopende dieren), uaar :matt u dan de
voorkeur awl?

meter &son aan kleine
criminalitoit (inbreak,
diafstal, vornieling)
behandelen van parkeerproblemen,
kleine aanrijdingen, kleine dingen
goon voorkeur

1981

1983

74

77

6
20

5
18

Per 1 Januar' 1982 is het aantal wijkagenten in het
Utrechtse politiokorps uitgebreid tot 29, elk met eon
eigan gabled in de stad als zijn workterrein. In hat
onderzoek Is gevraagd near do bokandhoid met eon wijkagent: tabal 20.

Tabel 20: Hoeft u her in uw °igen buurt of wijk an wijkagent, voor zover u meet!
1981

1983
X

ja
neon
weot niat

28
43
29

45

ta
37

In beide onquatos meet Gen kwart tot eon derde niet van
het bastaan van can wijkagent in de eigen buurt of WM:.
In 1983 daarentegen is de bekondheid aanzienlijk toagenomen; eon significant* stiiging van 28% naar 65%. Het
aantal raspondenten dat parsoonlijk contact heeft gehad
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blijft beperkt; tweevijfde tot eon kwart van degenen die
weten dat or men wijkagent is. Het bestaan van wijkagenten wordt in toenemende mate als positief ervaren;
tabel 21.

Tabel 21: Hoe beoordeelt u het bestaan van wijkagenten?

zeer positief
tamelijk positief
neutraal
tamelijk negatief
zeer negatief

1981

1983

57
28
11
2
2

61
25
11
2
1

Ala redenen worden vooral genoemd: het voordeel van het
persoonlijke contact, de drempelverlagende working die
van hem uitgaat alsook de opvoedkundige waarde die persoonlijke contacten of door hem ondernomen activiteiten
hebben. Tussen beide enquStes is daarin vrijwel goon
verschi1.
Van eon tweetal situaties is gevraagd of men daarbij de
hulp van de politie en in het bijzonder van de wijkagent
zou inroepen.
De eerste situatie betreft problemen met de buren.

Tabel 22: Stel dat u problemen zou hebben met buren, by.
lawaai-overlast, zou u dan de hulp van eon
wijkagent inroepen?
1981

hulp van wijkagent
hulp van politie (goon wijkagent)
geen politiehulP
hangt ervan of

28
12
44
16

1983

25
12
44
19

Uit beide enquetes komt eenzelfde beeld naar voren; jets
minder clan de helft zegt helemaal goon hulp van de politie in to roepen; eon kwart roept de hulp in yen de wijkagent, eentiende wel van de politie moat- niet van de
wijkagent on voor eon vijfde hangt het af van bepaalde
factoren. Redenen om noch de hulp van de wijkagent noch
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van de pantie in to reopen zijn overwegend dat man dit
Probleam zelf wit oplossen an dot hulp van do politio
niat nodig is. Minder vaak Hardt genownd dat men Met
precias moat wio do wijkagent Is an wear hij to baroiken
is.
Do tweeds situatio botroft hot aanrichten van verniolingen.

label 23: Stel dat u toy zien dat organs in uw omgaving
vernielingen warden gepleegd, zou u clan do
wijkagent waarschuwen?
1981

hulp van wijkagant
hula van politic (goon wijkagent)
own politiohulp
hangt ervan at

42
37
10
11

1983

31
43
13
13

Alhoewel opnieuw uit beide enqu:tes ongeveer hetzende
beald near voran komt, zijn or tussen 1981 en 1983 enkele
verschuivingen. Eon klein doel zegt Amen hulp van de pantie in to roopen. Hot percentage dat de hulp van de
wijkagent in zou roepan, dealt van tweevinde tot eendarde. En omgekeord golden ongevaer dezelfde percentages
voor het inschakelen van de politie maar niet van de
wijkagent. Slochts eon klein deel last het afhangen van
bepaalde factoren.
Vat ongovaer do bent van de mensen die wel do politie
Ninon waarschuwen, don niat de wijkagent inschakelt
komt, afgaande op de antwoordon, vooral omdat men niat
west wig dat is on wear hij to bareiken is. Hier lijkt
dus nog eon taak to liggan. Het belang van do harkenbaarhaid van de wijkagent komt ook tot uiting in het felt
dat do mensen in beide enquatos or de voorkeur eon 'Javan
det do wijkagent In uniform gekleed gaat (63 A 70%) en
Met in burger; 16
/4 20% geaft do voorkaur ean
burgarkledij en do rest hewn goon voorkaur.
Los van eon concrete situatie is do bevolking oak gevraagd of men vergaleken met 2 is 3 jeer geleden, wanneer
dat nodig zou ziJn, sneller eon bureau OP de politio zou
doen of niet. Uit de antwoorden blijkt dot daarin in beide anquates woinig is verandord; tweaderde zegt dat dit
hatzelfda Is gabloven, aenvijfda not dat men snaller
naar de pantie zou gaan; minder dan eon tient!e zal min-
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der snel de politie inschakelen on de overigen kunnen
goon antwoord geven.
De veranderingen in het politie-optreden samenvattend
laten de onderzoekresultaten zien dat:
•

de bevolking in toenemende mate heeft gemerkt dat de
politic in Utrecht moor to voet en per fiets
surveilleert;

•

eon kwart van de bevolking heeft gemerkt dat de politie moor aandacht is gaan besteden eon de bestrijding van de kleine criminaliteit. In recente
jaren is dit niet verder toegenomen. Wel is de informatie waaraan men dit ontleent veranderd; het accent ligt minder nadrukkelijk op de pore, men heeft
het ook zelf gemerkt;

•

de toename van de criminaliteit zoals men doze
ervaart of verneemt, heeft ertoe geleid dat in vergelijking tot voorgaande jaren eon nog kleiner deel
(ca. 10%) van de bevolking van mening is dat de
Utrechtse politie ook betere resultaten behaalt in
de bestrijding van de kleine criminaliteit;

•

driekwart van de bevolking over de jaren heen de bestrijding van de kleine criminaliteit door de politic belangrijker vindt don de inspanningen inzake
parkeerproblemen of hulp bij allerlei kleine dingen;

•

de bekendheid van de wijkagent is toegenomen: bijna
de helft weet in 1983 van het bestaan van eon wijkagent in de eigen wijk of buurt;

•

het oordeel over het bestaan van wijkagenten verder
is toegenomen: bijna 90% staat or positief tegenover, vanwege de persoonlijke contacten, de drempelverlagende working en de opvoedkundige waarde;
in situaties wear de wijkagent bemiddelend zou kunnen optreden, hij in beide enquates in zekere zin
buiten beschouwing blijft; bij burenproblemen minder
dan bij vernielingen. De onbekendheid on onbereikbaarheid van de wijkagent speelt daarbij, naast het
felt dat men het probleem zonder hulp van de politie
wil oplossen, eon rol;

•
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de herkenbaarheid van de wijkagent, door het dragon
van een uniform, belangrijk is.

3 SAMENVATTING

In het onderzoek zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
1. het slachtofferschap van eon of moor van de delicten
die zijn opgenomen in de WODC-slachtofferenquate;
2. de bereidheid om aangifte to doen van eon delict
waarvan men het slachtoffer is geworden;
3.

het oordeel over de wijze waarop de politie de aangifte in behandeling heeft genomen;

4.

de gevoelens van onveiligheid in huis on op street;

5.

de kens ep slachtofferschap die men denkt to hebben;

6.

de mate waarin men eraan denkt het slachtoffer to
kunnen worden;

7.

de mate waarin men maatregelen treft om to voorkomen
dat men het slachtoffer wordt van eon delict;

8.

het oordeel over de inhoud van de politietaak;

9.

het oordeel over de wijze van taakuitoefening door
de politie;

10. het oordeel over het optreden van de politie in het
geval men zelf contact heeft gehad met de politie;
11. belangrijke problemen binnen de gemeente waaraan de
politie moor aandacht zou moeten besteden;
12. de bekendheid van de bevolking met de veranderingen
in het politie-optreden;
13. het oordeel van de bevolking over het veranderde politie-optreden en over de effecten ervan.
Wet is or uit het onderzoek gebleken?
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1. owning van de criminallte1t
Het percentage inwoners van de gemeente Utrecht dat in
1982 het slachtoffer is geworden van eon del i ct zoals
opgenomen in de slachtofferenquate,wijkt nauwel jks of
van het percentage in 1980. Alleen bij di efstal silt personenauto is eon stijging to Zion. Op zich genomen is di t
eon gunstige ontwikkeling to noemen. Recente landelijke
cijfers ter vergelijking waren haloes niet beschikboor.
be omvang van de criminaliteit blijft evenwel de aan dacht verdienen wanneer men kijkt near de percentages
over do eerste 8 maanden van 1983. Dan blijkt or eon
stijging to zijn bij diefstal uit personenauto, vornieling, bedreiging/m1shandeling op street en
handtastelijkheden OP streak met sexuele bedoelingen.
Bovendien heaft eon slachtofferenquate ook zijn be perkingen omdet het goon volledig beeld geeft van do
omvang van de criminaliteit. label g in do bijlage geeft
by. eon ander Inlaid van de ontwikkeling van de
criminaliteit, gebaseerd op de bij de Utrechtse politic
geregistreerde criminalitelt.

2. aangiftebereldheld
Over 1982 is de aangiftebereidheid ten opzichte van 1980
wederom iota toegenomen, vooral bij vermogensdelicten.
Do aansporingen aan de bevolking door de Utrechtse pollt ie van hot belong van hot doen van aangifte 1 i jken
vruchten of to werpen. Eon geheel andera vroag is of het
wet eon goede zaak is de aangiftebereidheid to stimu leren. Under punt 15 (conclusies) wordt daarop
teruggekomen.
In toenemendo mate Hardt aangifte gedaan op de af delingsbureaus bij de surveillancodienst.Redenen on geen
aangifte to doen blijven redelijk constant over de jaren
heen: het is zinloos; het is van geringe waarda/niet
ernstig genoeg; dader is anbekend/niet bekend wear het
felt is gebeurd; de politie doet or toch niets aan of men
heeft het zelf opgelost.

3. tevredenhe1d over de politin bij de aang1fte
Circa tweederde van de slachtoffers van eon delict die
bij de politie aangifte hadden gedaan is tevreden over
de wijze waarap de politic de aangifte had opgenomen on
in behandeling had genomen; dit geldt in elle drie
anderzoekjaren. Het lijkt erop dat eon "plafond" is ba re:1kt. Redenen tot ontevredenheid zijn eveneens
tamelijk gelijkluidend: de politie heeft niets Alan de
zaak gedaan, nam de zaak niet serious op, bee -ft de
gestolen spullen en/of de dader niet gevonden, was on vriendelijk of oaf onvoldoende informatie over wat men
verder kon doen. Het gaat this niet alleen om het terug krijgen van het gestolene, als reden on aangifte to
doan. Men verwacht van de politic ook eon bepaald soort
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optreden,
gericht
op
eon
stukje
emotionele
ondersteuning. De genoemde redenen geven daarnaast nog
andere aanknopingspunten voor het bieden van hulp can
slachtoffers, zoals terugkoppeling van informatie over
de stand van het eventuele recherche-onderzoek en informatie over preventiemaatregelen. Wanneer de politie,
o.a. in de vorm van slachtofferhulpprojecten, maar ook
in de bejegening van iedere aangever in het algemeen,
voor deze aspecten moor aandacht zou hebben, krijgt ze
misschien (nog) meer tevreden "klanten".

4. gevoelens van onveiligheid in huts of op straat
In de gevoelens van onveiligheid in huis of op street
treedt in de loop der jaren weinig verschil op. Circa 15% '
van de respondenten zegt zich niet veilig te voelen in
hub s en circa 45% voelt zich niet veilig op street.

5. de kans op slachtofferschap
Afgaande op de cijfers voor 1983 ken men constateren dat
relatief moor respondenten geen verdere toename zien in
de kans om zelf het slachtoffer to worden van eon delict.
Dit resultaat correspondeert met de geringe daling in de
c.q. stabiele slachtofferpercentages. Dat wil evenwel
niet zeggen dat men or niet aan denkt om het slachtoffer
to worden.

6. denken het slachtoffer to kunnen warden
Gevraagd is of men or wel eons aan dacht het slachtoffer
to kunnen worden van eon of andere misdeed. In 1983 zegt
eon groter percentage van de bevolking daaraan wel eons
to denken, in vergelijking tot de vorige onderzoekjaren.
Beroving op straat, aanranding, mishandeling on inbraak
zijn delicten die vaak worden genoemd. Weinig genoemd
warden diefstal, zakkenrollerij on vernieling. Dit is
eon patroon dat ook in bevolkingsonderzoeken in andere
gemeenten (o.a. Hoogeveen, Haarlem, Amsterdam-Osdorp,
Enschede) near voren is gekomen. Men denkt bij de vraag
near delicten waarvan men de kans loopt het slachtoffer
to worden relatief vaker aan minder frequent
voorkomende, maar de mensen erg aansprekende delicten.
Dit hangt mode semen met de aanleiding waardoor men eraan denkt het slachtoffer to kunnen worden. De media
(radio, tv, krant) spelen daarin eon rol; mode daardoor
denkt men or ook 's avonds aan, ale het donker is en men
alleen is op street of in huis.

7. het preventiegedrag
Voor de delicten (brom)fietsendiefstal, diefstal van en
uit de auto en inbraak is aan de respondenten gevraagd
welke maatregelen men gewoonlijk treft om to voorkomen
dat men het slachtoffer wordt. Nadat reeds in 1981 het
preventiegedrag was toegenomen, is or in 1983 eon verdere toename in de preventie tegen fietsendiefstal,
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diefstal ult en van de auto en tegen inbraak tijdens
langdurige afwezighaid (vakantle e.d.). Men treft vaker
ewer don (4n pravantlemaatregel tegen het betraffende
delict.

8. het oordeel over de Inhoud van de politietaak
Op twea manieren is pan do bevolking gevraagd °at men belangrijka aspecton van de politietaak vindt. Van ZO5
hoofdtaken is gevraagd of doze volgens de bevolking tvnisch tot het work van de politie behoren. Doze taken
waren: handhaving van de apenbara orde, handhaving van
de verkeersvailigheid, bestrijding van do criminaliteit,
assistentie- on dienstverlening, bemiddeling of hulpver!ening en preventievoorlichting. Olt hot onderzook
blijkt dat de bevolking eon zeer stabiel beeld heeft
over de politletaak. Da handhaving van de openbaro orde
an de verkeersveiligheid on de criminaliteitsbestrljding
scoren in de drie ondarzoakjaren erg hoog. Daarnaast
lijkt de preventievoorlichting een duidelijke pleats to
gaan krijgen. Assistentleverlening en bemiddeling beboron volgens de bevolking minder specifiek thuis in het
takenpakket van de politie. Eon tweed. mothode on de bevolking eon oordeal to laten geven over de inhoud van de
politietaak was hen eon lijst van 16 taken voor to leggen
met de vreag welke taken men het balangrijkste vond. In
grate lijn goeft doze method. eenzelfde beeld als hierboven bij de eerste methode is geschetst; hoge scores
voor de criminalitaitsbestrijding on de verkeersveiligheid. erioriteit in de criminallteitsbestrijding
krijgen vooral (in 1983 nog moor den in 1981) de ogressieve
vormen
van
(street)
criminaliteit.
Vermoganscriminalitelt on vandalisme skean op de tweed°
pleats alsook de drugsproblematiek. Laag in de
criminaliteitsbestrljding scoren misdrijven zoals fraude, oplichting on milieumisdrOven. Op het gebied van de
verkeersveiligheid wordt vooral de control° Op het
rijden ander invloed ganoemd.

9. het oordee1 over de pijze van taakuitoefening
Tussen de drie enquetes doen zich weinig verschillen
voor in hot oordeel van do bevolking over de wijzo waarop
de Utrechtse politie do zits onderscheiden hoofdtaken
uitvoart. De criminaliteitsbestrijding on de handhaving
van de apenbara orda scoren lets lager dan de overige taken die alkaar onderling qua score Heinle ontlopen. Wel
Is in 1983 hot °ordeal van de bevolking over de wijze van
assistentleverlening on do NWo van bemiddeling toegenelson.

10. het oordeel over de pol1tie bij feftelijke contacten
Circa 40% van de bevolking heaft (in voorgaande twee Jaren) contact gehad mat de Utrechtse politic/. In 1983 is
or ten opzichte van 1981 in zovarre eon verandering dat
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dan relatief vaker het initiatief tot contact van de
burger is uitgegaan. De aanleiding tot contact ligt
enerzijds vooral op het terrein van het verkeer (controle, overtreding, aanrijding) on de criminaliteit (cangifte doen) en anderzijds is or contact met de politie
vanwege de melding van een brand, ongeluk, vermiste
voorwerpen. Contacten in verband met sociale problemen
komen minder vaak voor.
Het oordeel over het optreden van de Utrechtse politie
bij doze contacten is in 1983 iets gunstiger dan in de
voorgaande onderzoekjaren. Circa twee derde tot drie
kwart (in 1983) is tevreden over de manier van optreden
van de politie. Uitgesplitst near aanleiding tot contact
zijn or in elke enquete en ook tussen de enquates onderling verschillen. Over het algemeen is men tevredener
over het optreden van de politie bij verzoeken om te komen in verband met problemen bij het indienen van eon
klacht of bij verkeerscontroles; en minder tevreden bij
het doen van eon aangifte of verkeersovertredingen. Eon
ontwikkeling ten gunste is or in 1983 vooral to zien bij
het indienen van eon klacht on de aangifte van
geweldsdelicten.

11. belangrijke probleman binnen de gemeente
De vraag near belangrijke problemen binnen de gemeente
of binnen de eigen wijk waaraan de politie moor aandacht
zou moeten besteden, geeft in de drip enquates in grote
lijnen eenzelfde beeld. Voor enkele problemen is or tussen 1979 on 1983 eon stijging in het percentage dat ze
worden genoemd, nl. vernieling/vandalisme on verkeersoverlast. De stijging in percentage die zich in 1 . 981 met
betrekking tot de drugshandel on de problematiek van
Hoog Catharijne voordeed,heeft zich in 1983 niet verder
doorgezet. Veel genoemde problemen zijn:
—
—
—
—
—

vernieling/vandalisme
verkeersoverlast
gevoel van onveiligheid
drugshandel
criminaliteit (diefstal, zakkenrollerij, inbraak)

De respondenten maakten daarbij een onderscheid tussen
problemen in de eigen wijk on in de gemeente. In de eigen
wijk signaleerde men niet alleen minder problemen, doch
doze waren ook van eon andere orde. Criminaliteits- on
ordeproblemen lokaliseerde men in de binnenstad. In de
eigen wijk ging het veal moor om problemen die het ordelijke karakter van de wijk on de prettige leaf- on
woonomgeving aantastten.

bekendheid
12.
politie-optreden

met

de

veranderingen

In hat
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De veranderingen in het optreden van de Utrechtse polltie hebben, in het kader van de realisatio van het
Beleidsplan 1980-1982, zich ender andere gemanifesteerd
in eon decentralisatie van werkzaomheden near de surveillancedienst OP de afdelingsbureaus, in eon toename
van voet - en fiotssurveillance, in een grotere aandacht
voor de bestrilding van de kleine criminaliteit en in
eon uitbreiding van het Dental wijkagenten.
De verandering In de wijze van surveilleren is in elk gavel door de bevolking opgemorkt. Vaker ziot men de politie to voet of per fiats in de glean wijk of street. De
decentralisatio van werkzaamhoden near de afdelingsbu reaus is torug to vinden in het grotere aantal
slachtoffers dat op de afdelingsbureaus aangifto deist.
De gratero aandacht van de Utrechtse politie voor de be strijding van de kleine criminaliteit is ca. een kwart
van de respondenten gebleken; de overigen wisten het
niet of meenden dat hat golijk gebleven was of zelfs min der was geworden. In 1983 is dit beeld niet veranderd ten
opzichte van 1981. Wel is or eon verschil opgetreden in
de wijze waarop men op de hoogto was gekomen van de giro tore aandacht voor de kleine criminaliteit. Overheerste
in 1981 de krant els informatiebron, in 1983 had men het
daarnaost oak zelf gemerkt uit het optreden van do eoliths. Het negatieve oordeel is vooral gebaseerd op de (al
den niet vermeende) toename van de criminalitnit.
De bekendhoid met de wijkagent is in 1983 aanzienlijk
toegenomen ten opzichte von 1981 (teen de uitbreiding
van het aantal wijkagenten nog niet was gerealiseerd);
van 281 near 45%. Doch ook in 1983 weet (rule) eel) derde
niet of or in de eigen wijk eon wijkagent is. De herken boarheid on bereikbaarheid van de wijkagent is een
belangrijk punt; men goat o.a. niet near de wijkagent
omdat men niet weet wear men hem ken vinden. Tweederde
van do respondenten geeft dan ook de voorkeur aan eon
wijkogent in uniform. Sleights eon klaine grove Coen
kwart van degenen die van het bestaan weten) heeft per soonlijk met eon wijkagent contact gehad.
13. corded l over het veranderde politle-optreden on de
effeetenervan

Do vraag of de Utrechtse politia erin is geslaagd de
kleine criminaliteit better aan to pakken, wordt slechts
door eon klein deel van de respondenten positief beant woord; in 1983 nog lets minder dan in 1981 (9% respec tieveliJk 14%). Rolm eon derde waist het niet on oveneens
eon derde meant dat het gelijk is gebleven. Veranderd is
wel de bron waaraan men zijn position oordeel ontleent.
De pars is in 1983 niet meter de overheersende informatiebron. Men heeft het ook gemerkt eon de het optreden
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van de politie zelf. Het negatieve oordeel wordt vooral
ontleend aan de al dan niet vermeende toename van de
criminaliteit.
Degenen die op de hoogte waren van het bestaan van wijkagenten,00rdeelden daarover zowel in 1981 als in 1983
overwegend positief; vooral vanwege het persoonlijke
contact, de drempel verlagende werking an de opvoedkundige waarde. De bereidheid om de hulp van de wijkagent
in te roepen, is in 1983 jaren niet toegenomen ten opzichte van 1981. Bij problemen met de buren zou ongeveer
de helft de politie er niet in betrekken. Wannesr men dat
wel zou doen, is dit aanmerkelijk vaker de wijkagent dan
de 'gewone' politie. Bij het plegen van vernielingen zou
slechts ca. 10% er geen politie bijhalen. Bij vernielingen wint in tegenstelling tot de burenproblematiek
en tot de resultaten in 1981, in 1983 de 'gewone' politie
het van de wijkagent wanneer men zou bestuiten er wel politie bij te halen. Eon belangrijk aspect hierbij is de'
onbekendheid met de pleats waar an de wijze waarop de
wijkagent is te bereiken.
14. Samengevat is in 1983:
de
omvang
van de criminaliteit
volgens de
slachtofferenquate in 1982 iets afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Wel is er weer men toename te signalerenia 103;
•

de .bereidheid om aangifte to doen van eon delict
waarvan men het slachtoffer is geworden, toegenomen;

•

geen verandering gekomen in tevredenheid over de
wijze waarop de politie de aangifte heeft opgenomen;

•

geen verandering gekomen in gevoelens van onveiligheid in huis of op street;

•

de kans op slachtofferschap volgens de caning van de
respondenten niet verder toegenomen; •

•

de mate waarin men er aan denkt om het slachtoffer te
worden iets toegenomen;

•

het preventiegedrag toegenomen;

•

geen verandering gekomen in het oordeel over de inhoud van de politietaak. Wel worden sommige accenten
scherper gelegd;

•

het oordeel over het optreden van de Utrechtse polltie gunstiger geworden; zowel in algemene be-
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woordingen els bij feitelijke contacten met de
politie;
•

eon toename to zien in de percentages waarmee problemen genoemd worden die de aandacht van de politie
verdienen;

•

de bakendheid van de bevolking met veranderingen in
het optraden.van de Utrachtse politie grater geworden, voorel de mijzo van surveillance en de wijkegenten;

•

goon verandering oggetreden in hot oordeel over doze
veranderingen in het optradan van de Utrechtse poll tie.

15. conclusies
Uit het voergeande ken worden geconcludeerd dat de onderzoekrasultaten over het gehael genomen gematigd positief uitvallen. Onder andere venwege de uitvoering van
moor voetsurvoillance en de introductie van aen rotor
aantal wijkagenten is do politie dichter bij de bavolking komen to staan hetgeen zich ender meemanifesto/art in eon toename van initiatieven tot contact
met de politie door de bevolking. Het oordeel over het
optreden van de Utrechtse politic/ is ook lets gunstiger
geworden. Do andere eccentverschuivingen die voortvloeien uit het beleidsplan on uit de
basispolitiefunctie zijn nogal onoggemerkt gebleven. Dit
kook onder andere omdat de grotere eandacht voor de
kleine criminaliteit zich vooral richt op bedrijven on
winkels els (potential(/' slachtoffergroep en minder OP
de doorsnee burger, die in de onderhavige
bevolkingsenquate is ondervraegd. Daze heeft near zijn
zeggen niet zoveel gemerkt van do grotere aandacht voor
of de betere rosultaten in de bestrijding van do kleine
crimineliteit. En wanneer men dearvan wel op de hoogte
I., speelt de pers eon rot in de vorming van zowel eon
positief els eon negatief oordeel daarover. Dit brengt
ons op de rol van de per, in hot algemeen. Uit hat enderzoek lijken tegenstrijdigheden near voren to komen met
betrekking tot criminaliteit on criminaliteitsbeleving.
Aen de one kant wijzen de resultaten erop dat de bevolking vriJ rationeel tegen het criminaliteitsvraagstuk
els meatschappelijk verschijnsel aankijkt. Gebeseerd Op
In hoofdzaak berichten daaromtrent in de per, zegt men
in toenemende mete to denken aan de kans het slechtoffer
to worden van een delict. Doch in de (dean woonomgeving
acht men daze kens goring. Men verplaatst het
criminaliteitovreagstuk near do binnenstad. of in elk
geval near elders den de eigen woonwijk. Voor zichzelf
acht men de kens het slachtoffer to worden dan ook niet
groter geworden don eon eantal Saran geladen. Dit sluit
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aan op het tweede aspect met betrekking tot de
criminaliteit. Men voelt zich nl. in de eigen woonomgeving betrekkelijk veilig. Ondanks de stijging van de
criminaliteit is men zich in de eigen woonomgeving net
onveiliger goon voelen. Problemen in de nigen wijk
hebben dan ook niet zozeer betrekking op allerlei
strafbare feiten zoals diefstal en inbraak, moor moor op
eon aantasting van het rustige, ordelijke karakter in de
leaf- on woonomgeving, door o.a. opgeschoten jeugd, geluidroverlast, verkeersoverlast. In de eerste pleats
wordt hiermee het criminaliteitsprobleem, zeker in de
grote steden, genuanceerd tot in hoofdzaak een binnenstadsprobleem, ook in de opvatting van de bevolking. En
bovendien kan de pars (naast by. de wijkagent in de persoonlijke contacten) eon belangrijke voorlichtende rol
spelen om aan de bevolking verder duidelijk to maken
waarom de politie hoar aandacht vooral op de binnenstad
richt. Dit maakt nogmaals het bestaan van een goede relatie tussen politie on plaatselijke pars noodzakelijk.
Met betrekking tot •de bestrijding van de (kleine)
criminaliteit -alhoewel niet primair het doel van de interne veranderingen binnen het Utrechtse politiekorpsis het wat onzeker of tot een daling of can stijging moat
worden geconcludeerd. De slachtofferenquates wijzen voor
wet eon aantal delicten betreft op eon doling, terwij1
de geregistreerde en in de CBS-statistieken verwerkt ,
criminaliteit eon stijging to zien geeft. De discrepantie tussen beide lijkt niet to warden verklaard door de
toename van de aangiftebereidheid van de slachtoffers.
Dat brengt one op de vraag of het wel eon goede zaak is
het doen van aangifte bij de politie to stimuleren. Het
veroorzaakt op de eerste pleats ecn toename van de (administratieve) werklast, terwij1 extreem gesteld de kens
op verder recherche-onderzoek goring is, wanneer al niet
bijna de dader is bijgeleverd. En wanneer de dader wordt
gepakt, is het vervolgens de vraag wat or in de fase van
vervolging en veroordeling met hem gebeurt of niet gebeurt. Het slachtoffer blijkt niet alleen near de
politie to komen om aangifte to doen opdat de dader wordt
gepakt en/of het gestolene wordt teruggevonden. Hij verwacht dear ook -afhankelijk van het soort delict waarvan
het slachtoffer- wat emotionele steun te krijgen voor
de schok die hij heeft ondergaan. Daarom zal ook iets
moeten worden gedaan aan de opvang van het slachtoffer
(eon vriendelijke bejegening, tijd ervoor uittrekken).
Echter, anderzijds mag niet worden voorbijgegaan aan het
belong dat aangiftenen andere vormen van informatie over
strafbare feiten hebben voor de politie. Het analyseren
van moor aangiften naar de card van het felt, tijd en
pleats, van handeling alsmede de werkwijze van de
dader(s) kan leiden tot gerichte acties (represstef of
preventief). Het bevorderen van het aangiftegedrag zal
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derhalve. wil het voor de politick op kortere en longere
tarmijn affectief run. moatan worden verbonden mot een
goede opvang van gen follow-up an alachtoffar/aangever.
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label A: Pleats van aangifte laatste keer
uit auto

fiets

bromfiats

(58)
(17)
( 2)
(17)
(12)
(15)
( 1)
(14)
( 9)
(12)

(2)
(1)
(1)

C 5)
( 1)
(11) .
( 6)

(1)

( 3)

van
auto

zakken- inbraak
rollerij

handt.
buiten

bedreiging
buiten

vernieling

-hoofdbureau, recherch.
-hoofdbureau, krh.14,01:4.
-Kaap Hoorndreef
- Marco Polo lean
- Twijnstraat/Tolsteeg
- Wittevrouwen
- alleen telefonisch
- ter plekke
-thuis
-andere gemeente/anders

-

(24)

-

(7)
-

-

( 2)
C 5)

-

(2)

(10)

(5)

(19)
(11)
( 3)
( 4)
( 3)
- S

( 4)
C 6)
( 1)

(18)
(10)
( 2)
( 9)
( 6)
( 2)
-

(28)
(10)
-

( 6)
( 5)
-

(1)
(1)
-

(1)

( 1)

-

( 4)
( 1)

(1)
(1)

C 7)

(7)
(4)
(1)
(7)
(5)
(4)
-

(4)
(4)
-

(7)

N3 9 V1 r 111

-hoofdbureau, surv.dienst,

label B: Radonen om laatsto koar goon aangifte to doen
uit auto
'

zakkenrollarij

inbraak

(35)

(6)

(23)

(7)

(49)
( 1)
( 6)
(8)
(11)
( 4)
( 7)

(2)
_
(3)
(4)
(2)

( 9)

( 5)

(4)
(2)

(20)

-

fiats

-oude fiats, weinig waarda:
niat arnstig
-zinloos
-teruggavonden
-niet op slot
-goon framenr.
-politic: closet toch niats
-to lang geladen
-niet om gedacht
-niet bakend waar hot
is gebourd
opgelost:
mezalf verwaord
-durfde niet
-goon bewijzon
-dader onbekend
-ondarling gerageld

-

-

handt. badraiging
buitan 'buiten

(30)

( 8)

doorrijdan vernieaanrijding ling

(7)

(66)

-

-

C 7)

C 8)

-

(56)
_
(20)

( 4)

( 3)

(4)

( 9) .

-

-

-

.
(27)
( 2)
-

(20)
r

-

.(4)
(23)
( 8)

label C: (on)tevredenheid politie-optreden laatste aangifte

ja
niet zo tevreden
helemaal niet tevreden

fiats

bromfiets

uit auto

van
auto

69%
20%
11%

(5)
(2)
(1)

77%
12%
11%

(10)
( 1)
( 1)

zakken- inbraak
ro, llerij
72%
18%
10%

'Label D: tevredenheid politic bij aangifte per afdelingsbureau, percentages
tevreden

niet zo tevreden

ontevred2n
10

-hoofdbureau, surv. dienst

71

-hoofdbureau, rechtliche
-hoofdbureau, kinderpolitie
-Kaap Hoorndreef
-Marco Pololaan
-Twijnstraat/Tolsteeg

69
91
73
73
59

11
9
15
15
18

20
12
12
13

Totaal

70

17

13

Vbh

79%
10%
11%

handt.
buiten
67%
8%
25%

bedreiging
buiten
(4)
(1)

vernieling
70%
14%
16%

label St redenen ontevredonheid laatste clangine
fiats

heoft niets aan de zaak gedaan
was onyriendelijk/inkorrekt
dader niet geyonden
spullen niet geyonden
onvold.info over torugyindan
nem zaak niet serious

(14)
( 4)
C 1)
( 8)
3)
(20)

bromfiats
(2)
Cl)
-

uit auto

(6)
(2)
(1)
(2)
(5)

van
auto

zakkon- inbraak
rollerij
(4)
(3)
(2)
(2)
(2)
(4)

(1)

Cl)

label Pc bij welke gelegenheid of omstandighoden denkt u dear vooral
•

aan?
1979" 1981

als het donker is; 's ayonds
wanneer ik allean ben, in huis of op straat
in centrum van stad, by. tijdens het winkelen
bij hat lazon Grover in do krant
tijdens het kijkan near TO/luistoren radio
wanneer hot zo ter sprake komt

28
27

33
36
14
26
23
18

1983

40
31
15
17
11
12

0) door do Klieg van yraagstelling was niet steeds eon vergelijking
mogelijk.

(7)
(1)
(1)
(1)
(4)

handt.
buiten

bedreiging
buiten

(8)
(1)
(1)

(3)
(1)

(5)

yernieling

(1)

(3)

Tabel G: geregistreerde criminaliteit in de jaren 1978 tot en met 1983.
gemeentepolitie Utrecht (gegevens ontleend aan CBS-statistiaken).
1981

1982

1983 '

1978

1979

1980

8.414
4.404
1.317
300
177

9.950
5.061
21
2.107
568
216

12.253 7.383
5.792 7.217
313
2.162 1.697
508 •
555
210
161

12.045 12.510
7.756 9.257
3.316 3.774
1.447 1.456
240
292
111
116

14.612

17.923

20.925 17.331

24.915 27.405

totaal Wetb. van Strafr. .15.752

18.800

21.783 18.192

26.038 28.560

eenvoudige diefstal
diefstal day. break
overige gekwal. diefstal
vernieling
mishandeling/bedreiging
sexuele misdrijven
subtotaal

w.o. diefstal fiats
bromfiets
auto
"
uit auto
"
uit winkel
uit woonhuis
"
zakkenrollerij
If

4.067
624
413
1.938
1.280
1.024
384

3.969
569
412
1.047
1.384
551
729

4.882
532
479
. 2.113
1.897
373
1.035

4.959
718
544
2.449
1.544,
624
1.151

5.579
768
711
4.233
874
2.613
808

6.024
676
484
6.909
1.169
2.649_
1.083

Opmerkingen bij tabel G. (zie ook tabel 1 en tabel 3 in
het rapport).
•

•

Uit de s1achtofferenqu8te bleek dat in 1980 eon daling was opgetreden het slachtofferpercentage voor
vernielingen (bij particulieren!). Dit percentage
bleef in 1982 gelijk. Ale men ervan uitgaat dat de
vernielingen bij particulieren een in de tijd bezien
vast percentage uitmaken van het totaal aan vernielingen. en dat voor de andere vormen van
vernielingen zich eenzelfde ontwikkeling in het
slachtofferpercentage heeft voorgedaan, den zou men
op basis van de slachtofferpercentages in 1980 eon
daling in het aantal vernielingen verwachten, walk
• aantal ver4olgens ongeveer gelijk blijft. Lamers,
het aangiftepercentage steeg in de loop der jaren
maar weinig. In de geregistreerde criminaliteit is
or tussen 1978 en 1980 sprake van eon aanzienlijke
stijging, daarna treedt or in 1981 pas eon eveneens
aanzienlijke daling op. De laatste twee jaren is het
aantal vernielingen ongeveer gelijk gebleven. Eon
verklaring voor dit tegenstrijdige beeld kan o.a.
liggen in eon forse toename van geregistreerde vernielingen bij niet-particulieren. Gegevens hierover
ontbreken echter.
Het slachtofferpercentage voor inbraak bij particulieren vertoont tussen 1978 en 1983 eveneens wainig

.

verschillen, evenmin als hat aangiftepercentage. De
torso toename van diafstal door middel van break
zal, gegoven do slachtofferenqAte, due vooral betrekking moeten hebben op inbraak in bedrijfspanden,
due niet in woningen on niet bij particulieren.
•

De doling in hat aantal geregistreerde mishandelingen/bedreigingen in 1982 on 1983 verhoudt zich
niet tot het vrijwel constante slachtofferpercentage
en het slechts goring dalende aangiftepercentage.
Dit zou kunnen/moeten inhouden dot het aantal mishandelingen binnenshuis stork is gedaald. De
slachtofferenquate meet lamer. de mishandelingen die
op street worden geplaegd.

•

De toaname in het flints' verkrachtingen/aanrandingen
buitenshuis die volgans de stijging van het slachtofferpercentage en van het aangiftepercentage tot
uiting zou moeten komen in de geregistreerde
criminalitait van dit type blijkt zich niet voor te
doen. Er is vanaf 1981 sprake van eon doling. Is dit
omdat de sexuele misdrijven binnenshuis zijn gedaald
en/of veal minder worden aangegeven?

•

De toaname van het geregistreerde aantal fietsendiefstallen verhoudt zich evenmin tot het nogal constante slachtoffer- en aangiftepercentage.

•

over de omvang van het geregistreerde aantal dietstollen van bromfigts en auto volt gezien het goring° aantal slachtoffars in de slachtofferenqu4tes
niat zoveel to zeggen, behalve dat 1983 weer eon
gunstig beeld leak zien ten opzichte van de doer direct eon voorafgaande jaren.

•

Met betrekking tot diefstal uit de personenauto
geeft de slachtofferenqate in 1980 eon doling ten
opzichte van 1978. In de registratie is or echter
pen toename van het aenti diefstallen uit voertuigen (dus niet colleen personenauto!). Net slacht offerpercentage stijgt in 1982 weer fors, al5ook het
aangiftepercentage, wet op zich genomen redelijk
lijkt overeen to stemmen mg het geregistreerde aantal.

•

Bij zakkenrolLerij wees de slachtofferenquate op men
perinea dating in slachtofferpercentage in 1980 ten
opzichte van 1978, terwij1 het aangiftepercentage
moor goring steeg. Dit is in tegenspraak met de
torso stijging in hat geregistreerde aantal, malice
stijging near men mag aannemen niet alleen is veroorzaakt door zakkenrollerij bij niet-inwoners van
de gemeente Utrecht. De doling in 1982 in het gore-

.

(4.

gistreerde aantal sluit redelijk aan op de daling in
slachtofferpercentage, alhoewel het aangiftepercentage in 1982 was gestegen.
Over het totaal van misdrijven Wetboek van Strafrecht is er in het geregistreerde aantal tussen 1978
en 1983 eon forste stijging opgetreden, terwijl de
slachtofferenquates wezen op eon daling, yoor wat
betreft de daarin opgenomen delicten! De diverse
discrepanties mogen duidelijk hebben gemaakt wat
yoor problemen . vastzitten aan een vergelijking van
verschillende bronnen om conclusies to verbinden aan
de omvang van de criminaliteit. Wellicht moot, omdat de slachtofferenquetes slechts een beperkt
aantal delicten.omvatten (alhoewel uitbreiding mogeli)k is, naar delict en/of near slachtoffergroep),
de politiestatistiek worden gehanteerd, aangezien
doze eon indicatie vormt voor de werklast van de Pa litie on de mogelijke invoer voor het justitiele
systeem. Dat ook doze niet zonder problemen is, moge
by. duidelijk zijn uit de uit het niets opkomende
grate aantal "overige gekwalificeerde diefstal" in
Utrecht in 1982.
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