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A. OVERZICITESKAART VAN AMSTERDAM MET ORDORP 

EN DE CONTROLEWLIK 

7 fr „ 
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Osdorp 	 Gelderlandplein 

	

voor 	na 	voor 	na 
	 l- 

	

abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 

Respondent bereikt  

interview gerealiseerd 	 462 	46,4 	465 	47,2 	247 	45,8 	252 	49,7 

weigering 	 151 	15,2 	165 	16,8 	117 	21,7 	80 	15,8 

leeftijd- en sexecategorie vol 	105 	10,6 	123 	12,5 	105 	19,4 	56 	11,0 

geen interview gerealiseerd* 	48 	4,8 	31 	3,1 	10 	1,9 	25 	4,9 

geen brief/tel.nr . klopte niet 	9 	0,9 	24 	2,4 	10 	1,9 	15 	3,0 

Respondent niet bereikt  

geen gehoor gekregen 	 186 	18,7 	115 	11,7 	28 	5,2 	34 	6,7 

niet opgebeld 	 34 	3,4 	62 	6,3 	22 	4,1 	45 	8,4 

totaal 	 995 	100 	985 	100 	539 	100 	507 	100 

B. VERANTWOORDING VAN DE STEEKPROEF 
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*By. doordat de respondent ziek was, geen tijd had door dringende omstandig- 
heden of de Nederlandse taal niet goed beheerste. 



Osdorp 	1 	 Gelderlandplein 

populatie- 	steekproef 	steekproef 	populatie- 	steekproet 	steekproef 
verdeling 	VOOr 	 na 	verdeling 	VOOr 	 na 

abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 	Z 	abs. 	% 

	

,mannen 	904 	9,8 	35 	7,6 	34 	7,3 	346 	8,0 	12 	4,9 	12 	4,8 
16-24' 

	

Nvrouwen 	757 	8,2 	31 	6,7 	35 	7,5 	292 	6,8 	10 	4,0 	10 	4,0 

	

mannen 	595 	6,4 	31 	6,7 	31 	6,7 	201 	4,7 	10 	4,0 	12 	4,8 
25-34" 

	

`‘vrouwen 	632 	6,8 	34 	7,3 	34 	7,3 	221 	5,1 	15 	6,1 	15 	5,9 

	

mannen 	527 	5,7 	25 	5,4 	24 	5,2 	229 	5,3 	14 	5,7 	14 	5,5 
35-44 / 

	

N.vrouwen 	666 	7,2 	36 	7,8 	36 	7,8 	357 	8,3 	22 	8,9 	21 	8,3 

	

/ mermen 	946 	10,2 	52 	11,3 	54 	11,6 	390 	9,0 	23 	9,3 	25 	9,9 

	

45-54
`‘vrouwen 	1026 	11,1 	52 	11,3 	48 	10,3 	448 	10,4 	28 	11,3 	26 	10,3 

	

/ mannen 	750 	8,1 	41 	8,9 	39 	8,4 	425 	9,9 	25 	10,1 	25 	9,9 

	

55-64
N.vrouwen 	796 	8,6 	37 	8,0 	38 	8,2 	518 	12,0 	34 	13,8 	36 	14,3 

	

/ mannen 	374 	4,0 	21 	4,5 	22 	4,7 	229 	5,3 	12 	4,9 	13 	5,2 

	

65-74
Nvrouwen 	474 	5,1 	23 	5,0 	26 	5,6 	354 	8,2 	23 	9,3 	24 	9,5 

252 	2,7 	13 	2,8 	16 	3,4 	105 	2,4 	6 	2,4 	6 	2,4 
/ mermen 

)75 	Nvrouwen 	
564 	6,1 	31 	6,7 	28 	6,0 	197 	4,6 	13 	5,3 	13 	5,2 

totaal 	 9.263 	100 	462 	100 	465 	100 	4.312 	100 	247 	100 	252 	100 

C. STEEKPROEF- EN POPULAT/EVERDELING NAAR LEEFTIJD EN GESLACHT. 

N) 



Osdorp 	 Gelderlandplein 

voor 	na 	voor 	na 

abs. 	% 	abs. I 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 

.ia 	 306 	65,8 	 26 	10,4 

nee 	 159 	34,2 	 225 	89,6 

onbekend 	 - 	- 	 1 	X 

totaal 	 465 	100 	 252 	100 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

voor 	na 	VOOr 	 na 

abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 1 	% 	abs. I 	% 

ja 	 219 	71,8 	 9 	34,6 

nee 	 86 ' 	28,2 	 17 	65,4 

n.v.t./onbekend 	 160 	X 	 226 	X 
	 _ 	  

totaal 	 465 	100 	 252 	100 
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D. RESULTATEN VAN DE ENQUETES VAN VOOR- EN NAMETING IN OSDORP EN CONTROLEWIJK. 

De cijfers voor de tabelnummers verwijzen naar de paragrafen in de tekst 

van het rapport. 

3.1. Tabel 1. Is het u bekend dat er in uw wijk c.q. in Osdorp een speciaal 

team van politiemensen het afgelopen jaar werkzaam is geweest? 

3.1 Tabel 2. Weet u ook of het team een speciale taak had in uw wijk c.q. in 

Osdorp? 



voetsurveillance 	 97 	30,7 	 2 	18,2 

task van wijkagent 	 49 	15,5 	 2 	18,2 

controls vakantie-adressen 	 45 	14,2 

terugdringen criminaliteit 	 40 	12,7 	 4 	36,3 

verscherpte controle 	 29 	9,2 	 - 	- 

contact leggen met publiek 	 17 	5,4 	 1 	9,1 

geven voorlichting/informatie 	 17 	5,4 	 1 	9,1 

vergroten veiligheid 	 9 	2,8 	 I 	9,1 

overige antwoorden 	 13 	4,1 	 - 	- 

n.v.t./onbekend 	 246 	X 	 243 	X 

totaal * 	 562 	100 	 254 	100 

seer politie op street gezien 	 89 	29,8 	 - 	- 

artikel in Westerpost of krant 	 76 	25,4 	 2 	8,0 

door vakantieregistratieproject 	 57 	19,0 

van anderen erover gehoord 	 43 	14,4 	 22 	88,0 

door andere teamactiviteiten 	 17 	5,7 	 - 	- 

overige antwoorden 	 17 	5,7 	 I 	4,0 

n.v.t./weet niet/onbekend 	 166 	X 	 227 	X 

totaal 	 465 	100 	 252 	100 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

voor 	na 	VOOr 	 na 

abs. 	Z 	abs. 1 	% 	abs. 1 	% 	abs. 	% 

4 

3.1 label 3. Oat voor taak had het team volgens u? 

Op deze vraag was meet dan een antwoord mogelijk. 

3.1 label 4. Hoe heeft u voor het eerst van het team gehoord of er jets van 

gemerkt? 



in maart 	 54 	17,8 

in april 	 45 	14,8 

in mei 	 75 	24,7 

in juni 	 26 	8,5 

in juli of later 	 28 	9,2 

wee.t niet meer 	 76 	25,0 

n.v.t./onbekend 	 161 	X 

totaal 	 465 	100 

tijdelijk 	 220 	72,1 

blijvend 	 23 	7,6 

weet niet 	 62 	20,3 

n.v.t./onbekend 	 160 	X 

totaal 	 465 	100 

i Osdorp 	 Celderlandplein 

voor 	na 	VOOr 	 na 

abs. 	% 	abs. 1 	% 	abs. 	1 	% 	abs. I 	% 
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3.1 Tabel 5. Wanneer hoorde u voor het eerst van het team? 

3.1 Tabel 6. Is de politiepost aan de Notweg volgens u blijvend of is deze tijdelijk 

daar gevestigd? 



ziet nooit politie 	 2 	0,5 	5 	1,1 	10 	4,4 	4 	1,6 

in de auto 	 446 	99,5 	429 	97,1 	199 	88,1 	234 	94,0 

to voet 	 - 	- 	8 	1,8 	II 	4,9 	10 	4,0 

op de fiets/motor 	 - 	- 	- 	- 	6 	2,6 	I 	0,4 

weet niet/onbekend 	 14 	X 	23 	X 	21 	X 	3 	X 

totaal 	 462 	100 	465 	100 	247 	100 	252 	100 

ziet nooit politie 	 I 	0,2 

in de auto 	 191 	42,0 

to voet 	 263 	57,8 

weet niet/onbekend 	 10 	X 

totaal 	 465 	100 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

V007 	 Oa 	 voor 	na 

abs. I 	% 	abs. 	% 	abs. 1 	% 	abs. 	% 
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3.2 Tabel 7. Hoe ziet u de politie nu meestal langskomen in ow straat of wijk? 

3.2 Tabel 8. Hoe zag u het afgelopen jaar de politie meestal langskomen in uw 

atraat of wijk? 



positief 	 216 	96,0 

negatief 	 9 	4,0 

n.v.t./weet niet 	 240 	X 

totaal 	 465 	100 

positief 	 32 	88,9 

negatief 	 4 	11,1 

n.v.t./weet niet 	 429 	X 

totaal 	 465 	100 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

VOOr 	 na 	VOOr 	 Oa 	_ 

abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 	abs. I 	% 
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3.2  Tabel 9. U kende het team: hoe is uw oordeel over voetsurveillance? 

3.2 Tabel 10. U kende het team niet: hoe is uw oordeel over voetsurveillance? 



het werkt preventief 	 82 	21,2 

zien near; 	sneller optreden 	 67 	17,3 

beter contact politie-publiek 	 67 	17,3 

veilig gevoel 	 40 	10,3 

je spreekt ze sneller aan 	 26 	6,7 

politic dichter bij mensen 	 20 	5,1 

je raakt vertrouwd met politie 	 20 	5,1 

minder vandalisme 	 19 	4,9 

avenge antwoorden 	 47 	12,1 

n. v. L. /went niet/onbekend 	 220 	X 

totaal * 	 608 	100 

niet and 	genoeg 	 42 	60,9 

werkgebied wordt te klein 	 7 	10,1 

kost tevcel personeel 	 6 	8,7 

politie is kwetsbaarder 	 5 	7,3 

avenge antwoorden 	 9 	13,0 

n.v.t./weet niet/onbekend 	 407 	X 

totaal
* 	

476 	100 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

VOOr 	 na 	voor 	na 

abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 
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3.2 Tabel 11. Runt u de positieve punten noemen met betrekking tot deze voet-

surveillance? 

3.2 Tabel 12. Runt u ondanks uw positieve oordeel over voetsurveillance ook 

negatieve punten noemen7 

*Op deze vraag was meer dam 66n antwoord mogelijk. 



seer nuttig 	 45 	27,1 

nuttig 	 105 	63,3 

niet nuttieniet onnuttig 	 14 	8,4 

onnuttig 	 2 	1,2 

n.v.t./weet niet/onbekend 	 299 	X 

totaal 	 465 	100 

ja 	 381 	82,1 

nee 	 83 	17,9 

onbekend 	 1 	X 

totaal 	 465 	100 
_ 

ja 	 167 	46,4 

nee 	 193 	53,6 

mv.t./weet niet/onbekend 	 105 	X 
_ 	  

totaal 	 465 	100 

Osdorp 	 Celderlandplein 

VOOr 	 na 	voor 	na 

abs. 	% 	abs. 1 	% 	abs. 1 	% 	abs. I 	% 
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3.3 Tabel 13. Leest u de Westerpost wel eens? 

3.3 Tabel 14. Heeft u wel eens artikelen in de Westerpost gelezen over de acti-

viteiten van het team en over misdaadpreventie? 

3.3 Tabel 15. Vond u deze artikelen in de Westerpost nuttig? 



zeer positief 	 58 	21,5 

positief 	 191 	70,7 

niet positief/niet negatief 	 19 	7,0 

negatief 	 1 	0,4 

zeer negatief 	 1 	0,4 

n.v.t./weet niet/onbekend 	 195 	X 

totaal 	 465 	100 

ja, 	zelf gezien 	 210 	46,2 

ja, van anderen gehoord 	 61 	13,8 

nee 	 182 	40,0 

weet niet/onbekend 	 10 	X 

totaal . 	 465 	100 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

VOOr 	 na 	VOOr 	 na 

abs. 1 	% 	abs. I 	% 	abs. I 	% 	abs. 	% 

3.3 Tabel 16. Heeft u op het Osdorpplein of bij de Meervaart wel eens sea voor-

lichtingsstand van de politie gezien of heeft u er over gehoord? 

3.3 Tabel 17. Hoe is ow oordeel over deze voorlichtingsstands? 



verbetert relatie politie- 
publiek 	 76 	21,9 

het is leerzaam 	 59 	17,0 

het zet aan het dehken 	 39 	11,2 

goede manier van informeren 	 34 	9,8 

.men leert taak pblitie kenn&I 	 34 	9,8 

werkt preventief 	 16 	4,6 

overige positieve oordelen 	 70 	20,2 

negatieve oordelen 	 19 	5,5 

n.v.t./weet niet/onbekend 	 208 	X 

totaal
* 	 555 	100 

ja 	 76 	28,7 

nee 	 189 	71,3 

n.v.t./weet niet/onbekend 	 200 	X 

totaal 	 465 	100 

Osdorp 	 Celderlandplein 

VOOr 	 na 	. 	-voor 	na 

abs. 	1 	% 	abs. 	I 	% 	abs. 	1 	% 	abs. 	1 	% 

- 11 - 

3.3 Tabel 18. Kunt u uw oordeel over de voorlichtingsstands toelichten? 

*Op deze vraag was meer dane'en antwoord mogelijk. 

3.3 Tabel 19. Heeft u of een huisgenoot van u in de voorlichtingsstands folders 

gekregen? 



ja 	 22 	61,1 

nee 	 14 	38,9 

n.v.t./weet niet/onhekend 	 429 	X 

totaal 	 465 	100 

:1 0 	 36 	60,0 

nee 	 24 	40,0 

n.v.t./weet niet/onbekend 	 405 	X 

totaat 	 465 	100 

I Osdorp 	 Celderlandplein 

	

VOOr 	 na 	 voor 	 na 

abs. 	% 	abs. 	2 	abs. I 	abs. I 	2 
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3.3 Tabel 20. Heeft uin de voorlichtingsstands registratiekaarten gekregen om het 

framenummer van uw (brom)fiets en waardevolle artiketen te noteren? 

3.3 Tabel 21. Heeft u de registratiekaarten ingevuld? 



vaak 	 125 	27,1 	115 	24,8 	34 	13,8 	44 	17,7 

regelmatig 	 124 	26,8 	138 	29,7 	67 	27,1 	80 	32,3 

soms 	 82 	17,7 	116 	25,0 	61 	24,7 	80 	32,3 

zelden of nooit 	 34 	7,4 	37 	8,0 	44 	17,8 	6 	2,4 

weet niet 	 97 	21,0 	58 	12,5 	41 	16,6 	38 	15,3 

onbekend 	 - 	- 	1 	X 	- 	- 	4 	X 

totaal 	 462 	100 	465 	100 	247 	100 	252 	100 

ja 	 366 	82,6 	339 	74,3 	193 	80,7 	185 	76,1 

nee 	 77 	17,4 	117 	25,7 	46 	19,3 	58 	23,9 

weet niet/onbekend 	 19 	X 	9 	X 	8 	X 	9 	X 
- 	  

totaal 	 462 	100 	465 	100 	247 	100 	252 	100 

Osdorp 	 Celderlandplein 

voor 	na 	voor 	na 

abs. 	% 	abs. 1 	% 	abs. 	% 	abs. 1 	% 
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3.3 Tabel 22. Vindt u voorlichting geven over het voorkomen van misdrijven 

typisch politiewerk? 

3.3 Tabel 23. Houdt de politie zich volgens u vaak met het geven van voorlichting 

bezig? 



goed 	 231 	50,0 	236 	50,7 	92 	37,2 	103 	41,7 

matig 	 87 	18,8 	124 	26,7 	75 	30,4 	92 	37,2 

slacht 	 22 	4,8 	20 	4,3 	14 	5,7 	10 	4,1 

weet niet 	 122 	26,4 	85 	18,3 	66 	26,7 	42 	17,0 

onbekend 	 - 	- 	- 	 - 	5 	X 

totaal 	 462 	100 	465 	100 	247 	100 	252 	100 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

VOOr 	 na 	VOOr 	 as 

nbs. 	1 	% 	abs. 	1 abs. 	2 	abs. 
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3.3 Tabel 24. Hoe vervult de politie de task van voorlichting geven volgens u7 



ja 	 296 	87,0 

nee 	 23 	6,8 

weet niet meer 	 21 	6,2 

n.v.t. 	 125 	X 

totaal 	 465 	100 

ja 	 78 	27,2 

nee 	 209 	72,8 

n.v.t./weet niet 	 178 	X 

totaal 	 465 	100 

ja 	 340 	73,1 

nee 	 125 	26,9 
	 — 	  

totaal 	 465 	100 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

voor 	na 	voor 	na 

abs. I 	% 	abs. 	. 	abs. 	% 	abs. 	% 
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3.4 Tabel 25. Bent u met vakantie geweest? 

3.4 Tabel 26. Heeft u een brief ontvangen met een vakantieregistratiekaart? 

3.4 Tabel 27. Heeft u de vakantieregistratiekaart ingevuld en geretourneerd? 



(erg) 	prettig/positief 	 73 	76,8 

veilig idee 	 10 	10,5 

effect is twijfelachtig 	 3 	3,2 

avenge (positieve) antwoorden 	 9 	9,5 

n.v.t./weet niet 	 387 	X 

totaal t 	 482 	100 

ta 	 40 	52,0 

net als anders 	 37 	48,0 

n.v.t./weet niet 	 388 	X 

totaal 	 465 	100 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

VOOr 	 na 	VOOT 	na 

abs. 	% 	abs. I 	% 	abs. 1 	% 	abs. I 	% 

3.4 Tabet 28. War is inz oordeel over de vakantieregistratiekaart die u invulde? 

'Op deze vraag was meer dan 86n antwoord mogelijk. 

3.4 Tabel 29. Ging u na her invullen van de vakantieregistratiekaart geruster 

op vakantie7 



veilig gevoel: 	politie let op 	 43 	55,9 

is niet bang/neemt zelf maat- 	 13 	16,9 
maatregelen 

belpt niet 	 8 	10,4 

werkt preventief 	 3 	3,9 

overige antwoorden 	 10 	12,9 

n.v.t./weet niet/onbekend 	 398 	X 

totaal
* 	 475 	100 

ja, 	zelf gemerkt 	 14 	18,2 

ja, van anderen gehoord 	 21 	27,3 

nee 	 42 	54,5 

n.v.t./weet niet 	 388 	X 

totaal 	 465 	100 

Osdorp 	 Celderlandplein 

voor 	na 	voor 	na 

abs. 	% 	abs. I 	% 	abs. 	I 	% 	abs. 	% 
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3.4 Tabel 30. Waarom ging u al dan niet geruster op vakantie? 

*Op deze vraag was meer dan een antwootd mogelijk. 

3.4 Tabel 31. Heeft u jets gemerkt van de controle n.a.v. de vakantieregistratie-

kaart? 



neemt zelf maatregelen 	 145 	72,1 

vergeten 	 23 	11,4 

verhoogt juist kans op inbrahk 	 12 	6,0 

helpt toch niet 	 6 	3,0 

actie vial batten vakantle 	 6 	3,0 

overige antwoorden 	 9 	4,5 

n.v.t/weet niet/onbekend 	 264 	X 

totaal 	 465 	100 

politie gezien 	 29 	82,8 

Cr was nicer controle 	 3 	8,6 

overige antwoorden 	 3 	8,6 

n.v.t./weet flier 	 430 	X 

totaal 	 465 	100 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

VOOr 	no 	veer 	on 

abs. 	Z 	abs. 1 	% 	abs. 	Z 	abs. 1 	% 

3.4 Tabel 32. Wat heeft u gemerkt van de controle n.a.v. de vakantieregistratie-

kaart7 

Tabel 33. Waarom heeft u de vakantieregistratiekaart niet ingevuld en sere-

tourneerd? 



om vakantieregistratiekaart 
af te geven 	 25 	52,1 

om informatie te vragen 	 11 	22,9 

voor aangifte/melding e.d. 	 9 	18,8 

overige antwoorden 	 3 	6,2 

n.v.t./weet niet/onbekend 	 417 	X 

totaal 	 465 	100 
_ 

ja 	 49 	10,9 

nee 	 402 	89,1 

weet niet/onbekend 	 14 	X 

totaal 	 465 	100 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

voor 	na 	VOOr 	 na 

abs. I 	% 	abs. i 	% 	abs. 1 	% 	abs. 	% 
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3.5 Tabel 34. Bent u wel eens bij de politiepost op de Notweg geweest? 

3.5 Tabel 35. Waarvoor bent u bij de politiepost op de Notweg geweest? 



(erg) 	jammer 	 211 	44,9 

Osdorp moet eigen post hebben 	 79 	16,8 

post: 	rustig/veilig/vertouwd 	 71 	15,1 

post werkt preventief 	 44 	9,4 

maakt fiat veel uit 	 17 	3,6 

near (wijk)agenten nodig 	 12 	2,5 

overige antwoorden 	 36 	7,7 

n.v.t./weet niet/onbekend 	 179 	X 

totaal t 	 649 	100 
I 

Osdorp 	 Celderlandplein 

voor 	na 	 vont' 	 na 

abs. 1 	Z 	abs. I 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 

3.6 Tabel 36. Nat vindt u van het opheffen van de politiepost op de Notweg? 

Op daze vraag was meer dan 66n antwoord mogelijk. 



geen maatregel 	 1 	0,3 	- 	- 	- 	- 	- 	- 

e'en maatregel 	 75 	22,5 	46 	15,2 	25 	15,0 	10 	5,8 

twee of meer maatregelen 	257 	77,2 	257 	84,8 	142 	85,0 	161 	94,2 

n.v.t./onbekend 	 129 	X 	162 	X 	80 	X 	81 	X 

totaal 	 462 	100 	465 	100 	247 	100 	252 	100 

significant 	 X
2
=5,6 	df=1 	p (.02 	X

2
=7,6 	df=1 	p (.01 

geen maatregel 	 - 	- 	1 	0,5 	1 	0,8 	- 	- 

e'en maatregel 	 12 	6,2 	13 	6,3 	4 	3,3 	6 	4,8 

twee of meer maatregelen 	180 	93,8 	192 	93,2 	117 	95,9 	119 	95,2 

n.v.t./onbekend 	 270 	X 	259 	X 	125 	X 	127 	X 

totaal 	 462 	100 	465 	100 	247 	100 	252 	100 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

voor 	na 	VOOr 	 na 

abs. 	% 	abs. 	% 	abs. I 	% 	abs. 1 	% 
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4.1 Tabel 37. De bereidheid om maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal 

van fiets of bromfiets. 

4.1 Tabel 38. De bereidheid am maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal 

uit de auto. 



alle ramen en deuren dicht 	275 	19,7 	402 	20,3 	215 	27,4 	236 	19,9 

buren houden oogje in zeil 	276 	19,8 	328 	16,6 	165 	21,0 	190 	16,0 

brievenbus 	leeg laten maken 	249 	17,9 	224 	11,3 	118 	15,0 	181 	15,2 

extra nachtslot of grendel 	137 	9,8 	158 	8,0 	53 	6,7 	112 	9,4 

huts bewoond uit 	laten zien 	107 	7,7 	21 	1,1 	51 	6,5 	18 	1,5 

waardevolle zaken uit huts 	64 	4,6 	83 	4,2 	41 	5,2 	72 	6,1 

speciale 	sloten 	 52 	3,7 	142 	7,2 11 	24 	3,1 	65 	5,5 

waardevolle zaken achter slot 	51 	3,7 	118 	6,0 	22 	2,8 	66 	5,6 

oppas 	in huts 	 43 	3,1 	60 	3,0 	24 	3,1 	19 	1,6 

's nachts binnen licht aan 	41 	2,9 	178 	9,0 	15 	1,9 	119 	10,0 

schakelklok/alarminstallatie 	32 	2,3 	65 	3,3 	21 	2,7 	30 	2,5 

waakhond 	 23 	1,6 	56 	2,8 	13 	1,7 	32 	2,7 

dievenklauwen 	 22 	1,6 	35 	1,8 	17 	2,2 	22 	1,9 

's nachts buiten licht aan 	12 	0,9 	1 	0,1 	- 	- 	2 	0,2 

politie op de hoogte stellen 	1 	0,1 	41 	2,1 	1 	0,1 	- 	- 

overige antwoorden 	 9 	0,6 	63 	3,2 	5 	0,6 	23 	1,9 

n.v.tionbekend 	 48 	X 	7 	X 	7 	X 	7 	X 

' 
totaal

Ir 
	 1442 	100 	1984 	100 	792 	100 	1194 	100 

Osdorp 	 GelderiOndplein 

VOOr 	 no 	 VOOr 	 nO 

abs. 	Z 	abs. 	% 	abs. 	Z 	abs. 	% 
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4.1 Tabel 39. Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van inbraak? 

x
Op deze vraag was timer dan e'en antwoord mogelijk. 



extra (speciale) 	sloten e.d. 	 35 	31,0 	 7 	26,0 

vervanging sloten/grendels 	 28 	24,8 	 2 	7,4 

dievenklauwen 	 14 	12,4 	 5 	18,5 

verbetering raamvergrendeling 	 9 	7,9 	 4 	14,8 

schakelklok/alarminstallatie 	 7 	6,2 	 4 	14,8 

overige maatregelen 	 20 	17,7 	 5 	18,5 

n.v.t./onbekend 	 372 	X 	 230 	X 

,* totaal 	 485 	100 	 257 	100 

nee, 	geen nieuwe maatregel 	 361 	79,5 	 216 	90,8 

ja, wel nieuwe maatregel(en) 	 93 	20,5 	 22 	9,2 

n.v.t./onbekend 	 11 	X 	 14 	X 	 _ 
totaal 	 465 	100 	 252 	100 

significant 	 X
2
=14,2 	df=1 	p<.001 

Osdorp 	 Celderlandplein 

voor 	 na 	 VOOr 	 na 

abs. 	% 	abs. 1 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 

getroffen? 
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4.1 Tabel 40. Heeft u in bet afgelopen jaar nog nieuwe maatregelen tegen inbraak 

4.1 Tabel 41. Welke nieuwe maatregelen ter voorkoming van inbraak heeft u 

het afgelopen  jaar genomen? 

*
Op deze vraag was meer dan een antwoord mogelijk. 



nee, geen informatie 	 332 	89,5 	355 	79,6 	214 	88,5 	206 	88,0 

van de politie 	 20 	5,4 	30 	6,7 	18 	7,4 	6 	2,6 

van de tv 	 8 	2,2 	16 	3,6 	1 	0,4 	3 	1,3 

uit de krant/Westerpost 	 2 	0,5 	12 	2,7 	1 	0,4 	- 	- 

van anderen 	 - 	12 	2,7 	- 	- 	I 	0,4 

overige antwoorden 	 9 	2,4 	21 	4,7 	8 	3,3 	18 	7,7 

n.v.t./onbekend 	 91 	X 	19 	X 	5 	X 	18 	X 

totnal 	 462 	100 	465 	100 	247 	100 	252 	100 

geen speciale reden 	 249 	67,5 	248 	55,6 	120 	49,8 	169 	71,0 

om inbraak te voorkomen 	 65 	17,6 	59 	13,2 	80 	33,2 	36 	15,1 

inbraken in de buurt 	 28 	7,6 	71 	15,9 	28 	11,6 	10 	4,2 

er is al eens ingebroken 	 8 	2,2 	19 	4,3 	4 	1,7 	8 	3,4 

avenge antwoorden 	 19 	5,1 	49 	11,0 	9 	3,7 	15 	6,3 

n.v.t./onbekend 	 93 	X 	19 	X 	6 	X 	14 	X 

totaal 	 462 	100 	465 	100 	247 	100 	252 	100 

Osdorp 	 Celderlandplein 

voor 	na 	voor 	na 

abs. 1 	% 	abs. 	X 	abs. 	2 	abs. 	% 	1  
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4.1 Tabel 42. Heeft u een spectate reden am maatregelen tegen inbraak te nemen? 

4.1 Tabel 43. Heeft u informatie ingewonnen of gekregen over maatregelen tegen 

inbraak? 



ja, minder kans 	 196 	54,4 	221 	52,0 	120 	51,3 	91 	39,4 

kans blijft gelijk 	 164 	45,6 	204 	48,0 	114 	48,7 	140 	60,6 

n.v.t./weet niet/onbekend 	102 	X 	40 	X 	13 	X 	21 	X 

totaal 	 462 	100 	465 	100 	247 	100 	252 	100 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

voor 	na 	voor 	na 

abs. 	% 	abs. 1 	% 	abs. 1 	% 	abs. 	I 	% 

-25 - 

4.1 Tabel 44. Denkt u dat u door de genomen maatregelen tegen inbraak minder 

kans op een inbraak loopt? 



ja 	 263 	57,8 	362 	80,3 	161 	68,5 	201 	81,7 

nee 	 192 	42,2 	89 	19,7 	74 	31,5 	45 	18,3 

weet niet/onbekend 	 7 	X 	14 	X 	12 	X 	6 	X 

totaal 	 462 	100 	465 	100 	247 	100 	252 	100 

significant 	 X
2
=53,4 	4f=1 	p 	(.001 	X

2
=11,2 	41=1 	p (.001 

ja 	 354 	77,8 	395 	87,6 	218 	90,5 	201 	84,1 

nee 	 101 	22,2 	56 	12,4 	23 	9,5 	38 	15,9 

weet niet/onbekend 	 7 	X 	14 	X 	6 	X 	13 	X 

totaal 	 462 	100 	465 	100 	247 	100 	252 	100 

significant 	 X
2
=15,1 	41=1 	p 	(.001 	X

2
=4,4 	4f=1 	p 4:.05 

ja 	 39 	8,5 	48 	10,5 	35 	14,3 	23 	9,1 

nee 	 420 	91,5 	409 	89,5 	209 	85,7 	224 	90,7 

weet niet/onbekend 	 3 	X 	8 	X 	3 	X 	5 	X 

totaal 	 462 	100 	465 	100 	247 	100 	252 	100 

significant 	 NS 	 NS 

Osdorp 	 Gelderlandpiein 

voor 	na 	voor 	on 

abs. 1 	% 	abs. 	% 	abs. 	Z 	abs. 	% 
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4.2 Tabel 45. Zou u de politie waarschuwen wanneer u een verdacht persoon in 

de street zag rondhangen? 

4.2 Tabel 46. Zoo u de politie waarschuwen wanneer u een flinke veehtpartij op 

straat sag? 

4.2. Tabel 47. Zoo u de politie waarschuwen wanneer u kinderen de beplanting 

van een plantsoen of bloembak zag vernielen? 



ja 	 383 	84,0 	392 	85,8 	220 	91,7 	209 	84,6 I  

nee 	 73 	16,0 	65 	14,2 	20 	8,3 	38 	15,4 

weet niet/onbekend 	 6 	X 	8 	X 	7 	X 	5 	X 

totaal 	 462 	100 	465 	100 	247 	100 	252 	100 

significant 	 NS 	 X2
=5,8 	df=1 	p.c. 	02 

ja 	 301 	65,7 	313 	68,5 	189 	79,1 	174 	70,4 

nee 	 157 	34,3 	144 	31,5 	50 	20,9 	73 	29,6 

weet niet/onbekend 	 4 	X 	8 	X 	8 	X 	5 	X 

totaal 	 462 	100 	465 	100 	247 	100 	252 	100 

significant 	 NS 	 X
2
=4,8 	df=1 	p<.05 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

VOOr 	 na 	voor 	na 

abs. I 	% 	abs. I 	% 	abs. 	1 	% 	abs. 	1 	% 
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4.2 Tabel 48. Zou u de politie waarschuwen wanneer u een aantal jongeren een 

telefooncel of jets dergelijks zag vernielen? 

4.2 Tabel 49. Zou u de politie waarschuwen wanneer u een verdacht persoon bij of 

in het huis van uw buren zou zien in bun afwezigheid? 



inbraak 	 17 	3,7 	15 	3,2 	5 	2,0 	9 	3,6 

fiets/bromfietsdiefstal 	 24 	5,2 	18 	3,9 	13 	5,3 	17 	6,7 

diefstal uit auto 	 7 	1,5 	11 	2,4 	2 	0,8 	4 	1,6 

totaal 	 48 	10,4 	44 	9,5 	20 	8,1 	30 	11,9 

[
beroving 	 2 	0,4 	2 	0,4 	2 	0,8 	1 	0,4 

mishandeling 	 2 	0,4 	6 	1,3 	- 	- 	1 	0,4 

vernieling 	 36 	7,8 	25 	5,4 	12 	4,9 	19 	7,5 

totaal 	 40 	8,7 	33 	7,1 	14 	5,7 	21 	8,3 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

VOOr 	 na 	voor 	na 

abs.  1 	
% 	abs. I 	% 	abs. I 	% 	abs. I 	% 
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4.4 Tabel 50. Bent u in het afgelopen jaar het slachtoffer geweest van een 

vermogensmisdrijft  

4.4 Tabel 51. Bent u in het afgelopen jaar het slachtoffer geweest van een 

agressief delict?'  

*
Deze tabellen slaan terug op tabel 4 in de tekst. 



zeer gering 	 75 	19,8 	32 	8,7 	27 	15,3 	24 	12,4 

gering 	 111 	29,3 	141 	38,4 	64 	36,4 	73 	37,6 

redelijk groot 	 131 	34,5 	136 	37,1 	54 	30,7 	80 	41,3 

groat 	 50 	13,2 	54 	14,7 	25 	14,2 	15 	7,7 

zeer groot 	 12 	3,2 	4 	1,1 	6 	3,4 	2 	1,0 

n.v.t./weet nidt/onbekend 	83 	X 	98 	X 	71 	X 	58 	X 

totaal 	 462 	100 	465 	100 	247 	100 	252 	100 

nooit 	 76 	16,5 	93 	20,0 	56 	22,7 	54 	21,4 

zelden 	 98 	21,2 	78 	16,8 	52 	21,0 	33 	13,1 

sons 	 152 	33,0 	156 	33,6 	79 	32,0 	104 	41,3 

regelmatig 	 88 	19,1 	108 	23,3 	35 	14,2 	52 	20,6 

vaak 	 47 	10,2 	29 	6,3 	25 	10,1 	9 	3,6 

weet niet/onbekend 	 1 	4  X 	1 	X 	- 	- 	- 	_ 

totaal 	 462 	100 	465 	100 	247 	100 	252 	100 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

VOOr 	 na 	voor 	na 

abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 
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4.6 Tabel 52. Denkt u wel eens aan de mogelijkheid zelf het slachtoffer te worden 

van een misdrijf? 

4.6 Tabel 53. Hoe groot schat u de kans dat u slachtoffer wordt van een misdrijf? 



beroving op straat 	 276 	40,0 	268 	37,6 	150 	39,8 	151 	38,0 

mishandeling 	 97 	14,1 	129 	18,1 	57 	15,1 	75 	18,9 

aanranding/verkrachting 	 88 	12,7 	61 	6,6 	50 	13,3 	34 	8,5 

zakkenrollerij 	 72 	10,4 	85 	11,9 	47 	12,5 	35 	8,8 

inbraak 	 59 	8,7 	66 	9,2 	33 	8,7 	48 	12,1 

moord/doodslag 	 23 	3,3 	10 	1,4 	10 	2,7 	5 	1,3 

diefstal van vervoermiddel 	18 	2,6 	32 	4,5 	5 	1,3 	II 	2,8 

vernieling 	 13 	* 	1,9 	26 	3,6 	10 	2,7 	13 	3,3 

diefstal uit auto 	 3 	0,4 	12 	1,7 	7 	1,8 	13 	3,3 

avenge antwoorden 	 41 	5,9 	24 	3,4 	8 	2,1 	12 	3,0 

n.v.t./weet niet/onbekend 	77 	X 	95 	8 	56 	8 	54 	X 

totaalZ 	 767 	100 	808 	100 	433 	100 	451 	100 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

voor 	na 	voor 	na 

abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 

- 30 - 

4.6 Tabel 54. Ann welk(e) soort(en) misdrijven denkt u daarbij in het bijzonder? 

*
Op deze vraag was meer dan gen antwoord mogelijk. 



's avonds op straat 	 243 	33,2 	167 	26,0 	96 	27,2 	95 	29,4 

in 'de binnenstad 	 144 	19,7 	117 	18,2 	78 	22,1 	92 	28,5 

in openbare gelegenheden/ 

	

vervoer 	100 	13,6 	118 	18,4 	46 	13,0 	44 	13,6 

tijdens 	lezen in de krant 	61 	8,3 	52 	8,1 	19 	5,4 	20 	6,2 

wanneer het zo ter sprake komt 	56 	7,6 	45 	7,0 	23 	6,5 	18 	5,6 

wanneer ik alleen ben 	 52 	7, 1 	42 	6,5 	50 	14,2 	14 	4,3 

bij radio- of tv-uitzending 	22 	3,0 	26 	4,1 	5 	1,4 	6 	1,8 

in grote menigtes 	 II 	1,5 	5 	0,8 	17 	4,8 	7 	2,3 

tijdens de vakantie 	 8 	1,1 	6 	0,9 	5 	1,4 	4 	1,2 

overige antwoorden 	 36 	4,9 	64 	10,0 	14 	4,0 	23 	7,1 

n.v.t./weet niet/onbekend 	78 	X 	97 	X 	59 	X 	54 	X 

totaal
t 	 811 	100 	739 	100 	412 	100 	377 	100 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

voor 	na 	VOOr 	 na 

abs. . 	% 	abs. 	% 	abs. 	. 	abs. 	% 
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4.6 Tabel 55. Wanneer denkt u aan de mogelijkheid slachtoffer te worden van een 

misdrijf? 

*Op deze vraag was meet dan gen antwoord mogelijk. 



beroving op straat 	 226 	19,5 	182 	17,7 	121 	20,5 	103 	20,9 

inbraak 	 145 	12,5 	95 	9,2 	57 	9,7 	52 	10,5 

mishandeling 	 113 	9,7 	101 	9,8 	50 	8,5 	55 	11,1 

vernieling 	 100 	8,6 	143 	13,9 	38 	6,4 	51 	10,5 

moord/doodslag 	 86 	7,4 	42 	4,1 	46 	7,8 	18 	3,6 

drughandel en- gebruik 	 76 	6,6 	102 	9,9 	59 	10,0 	46 	9,3 

jeugdcriminaliteit 	 76 	6,6 	88 	8,6 	24 	4,1 	22 	4,5 

zakkenrollerij 	 73 	6,3 	56 	5,4 	33 	5,6 	20 	4,1 

aanranding/verkrachting 	 72 	6,2 	43 	4,2 	32 	5,4 	32 	6,5 

diefstal van vervoermiddel 	31 	2,7 	25 	2,4 	8 	1,4 	20 	4,1 

diefstal 	nit auto 	 25 	2,2 	31 	3,0 	12 	2,0 	17 	3,4 

kaping/gijzeling 	 16 	1,4 	10 	1,0 	26 	4,4 	8 	1,6 

milieu- en ondernemersmis- 
drilven , 	10 	0,9 	5 	0,5 	9 	1,5 	1 	0,2 

overige antwoorden 	 109 	9,4 	106 	10,3 	75 	12,2 	49 	9,9 

n.v.t./weet niet/onbekend 	56 	X 	85 	X 	34 	X 	56 	X 

I totaal * 	 .1214 	100 	1114 	100 	624 	100 	550 	100 
I 

nee 	 55 	11,9 	84 	18,1 	34 	13,8 	55 	21,9 

nauwelijks/weinig 	 78 	17,0 	43 	9,3 	38 	15,4 	12 	4,8 

af en 	toe 	 214 	46,5 	191 	41,1 	108 	43,7 	121 	48,2 

Peel 	 113 	24,6 	146 	31,5 	67 	27,1 	63 	25,1 

weet niet/onbekend 	 2 	X 	1 	X 	 - 	1 	X 

totaal 	 462 	100 	465 	100 	247 	100 	252 	100 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

VOOr 	 na 	voor 	na 

abs. 1 	% 	abs. 	% 	abs. 	% 	abs. 

4.6 Tabel 56. Heeft u de afgelopen tijd weleens over misdaad gesproken7 

4.6 Tabel 57. Over welk(e) soort(en) misdrijven sprak u7 

13p dere vraag was meer don een anlwoord mogelijk. 



1 
artikel in krant of weekblad 	294 	34,8 	243 	32,7 	150 	32,7 	135 	37,5 

jets dat anderen meemaakte 	263 	31,1 	230 	31,0 	154 	33,6 	101 	28,0 

tv- of radio-uitzending 	230 	27,2 	159 	21,4 	123 	26,9 	78 	21,7 

jets dat ik zelf meemaakte 	39 . 	4,6 	77 	10,4 	17 	3,7 	33 	9,2 

overige antwoorden 	 19 	2,3 	33 	4,5 	14 	3,1 	13 	3,6 

n.v.t./weet niet/onbekend 	56 	X 	85 	X 	34 	X 	56 	X 

totaa1* 	 901 	100 	827 	100 	492 	100 	416 	100 

Osdorp 	 Celderlandplein 

voor 	na 	voor 	na 

abs. 	% 	abs. 	% 	abs. I 	% 	abs. 	% 

- 33 - 

4.6 Tabel 58. Wat was de aanleiding om over criminaliteit te spreken? 

*
Op deze vraag was meer dan e'en antwoord mogelijk. 



1 
verplaatsing van het jeugdhuis 	 15 	31,9 	 - 	- 

komst politiepost 	 11 	23,4 	 - 	- 

afname criminaliteit 	 8 	17,0 	 - 	- 

door zelf genomen maatregelen 	 2 	4,3 	 1 	16,7 

overige antwoorden 	 11 	23,4 	 5 	83,3 

n.v.t./weet niet/onbekend 	 428 	X 	 247 	X 

totaalt 	 475 	100 	 253 	100 

1  toename criminaliteit 	 54 	41,5 	 34 	64,1 

verdwijnen van de post 	 27 	20,8 	 - 

werkeloosheid 	 11 	8,5 	 1 	1,9 

door de media 	 5 	3,8 	 1 	1,9 

overige antwoorden 	 33 	25,4 	 17 	32,1 

n.v.t./weet niet/onbekend 	 340 	X 	 203 	X 

totaal * 	 470 	100 	 256 	100 

Osdorp 	 Gelderlandplein 

VOOr 	 na 	 VOOr 	 na 

abs. 	% 	abs. 	% 	abs. I 	% 	abs. 	% 
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4.6 Tabel 59. Waarom voelde u zich onveiliger in ow buurt dan een jaar geleden? 

4.6 Tabel 60. Waarom voelde u zich veiliger in ow buurt dan een jaar geleden? 

*Op deze vraag was seer dan een antwoord mogelijk. 
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