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Het onderzoek

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

In opdracht van de gemeente Bernheze en de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland heeft
Dimensus in het voorjaar van 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de leefbaarheid en
veiligheid in het buitengebied. Met dit onderzoek hopen we een beter beeld te krijgen
van de beleving van de inwoners en de ondernemers van de leefbaarheid en veiligheid in
het buitengebied en van de maatregelen die men (zelf) neemt om zich te weren tegen
criminaliteit en ondermijning (maatschappelijke weerbaarheid). De Taskforce-RIEC heeft
onder andere tot taak de maatschappelijke weerbaarheid van inwoners en ondernemers
in het buitengebied te vergroten.

Om de benodigde informatie te verzamelen, is een enquête uitgezet bij alle (1.858)
adressen in het buitengebied van Bernheze. Op 416 adressen is een bedrijf gevestigd,
veelal een agrarisch bedrijf, maar er kunnen natuurlijk ook mensen wonen. Deze groep
duiden we in dit rapport aan als ‘de ondernemers’. De overige 1.442 adressen zijn
woonadressen zonder bedrijf. Dit zijn ’de bewoners’ in de rapportage. Uiteindelijk zijn er
626 enquêtes ingevuld, een respons van 34%. Dat betekent dat bij één op de drie
adressen een enquête is ingevuld. Daarvan is ongeveer een kwart ondernemer en drie
kwart bewoner. De enquête kon online (41%) of op papier (59%) worden ingevuld.

In deze rapportage worden de uitkomsten beschreven. Daarbij wordt indien relevant
gekeken naar verschillen tussen ondernemers en bewoners en naar verschillen tussen de
kernen waartoe het adres behoort. De kleinere kernen (Vorstenbosch, Loosbroek) zijn
daarbij samengevoegd vanwege de kleine inwonertallen. Let wel: het gaat in dit
onderzoek alleen om het buitengebied van de genoemde plaatsen. Als de
gemeentecijfers worden weergegeven gaat het ook om het buitengebied van de
gemeente. Waar mogelijk zijn uitkomsten vergeleken met die uit de Veiligheidsmonitor
Bernheze 2017. Daarbij zijn alleen bewoners van zowel de kernen als het buitengebied
betrokken. Bij de interpretatie moet hiermee rekening worden gehouden.
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De leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

Om de waardering van het wonen in het buitengebied in kaart te brengen is
de respondenten gevraagd voor een aantal aspecten van leefbaarheid een
rapportcijfer te geven.

Het wonen en werken in de buurt wordt erg positief gewaardeerd. Zowel de
bewoners als de ondernemers geven gemiddeld een 8,4 voor het wonen en
werken in de buurt. De meeste respondenten (80-85%) geven een 8 of hoger
en het aantal onvoldoendes is erg beperkt (3%).

Ook is er een overwegend positieve waardering voor de sfeer en rust in de
buurt en de leefbaarheid in het algemeen. Twee derde tot drie kwart van de
respondenten beoordeelt deze aspecten met een 8 of hoger en gemiddeld
levert dat een goed eindcijfer op (sfeer 8,2, rust 7,7, leefbaarheid 7,9).

Over de sociale veiligheid in de buurt en de inrichting van de openbare
ruimte zijn de meningen meer verdeeld, maar ook hierbij overheerst het
positieve oordeel. De gemiddelde rapportcijfers zijn ruim voldoende:7,3 voor
de sociale veiligheid en 6,7 voor de inrichting van de openbare ruimte.

Het onderhoud van de openbare ruimte krijgt een 6,2 gemiddeld. Een kleine
30% beoordeelt dit met een 8 of hoger, maar aan de andere kant geeft 30%
hiervoor een onvoldoende. De laagste beoordelingen zijn voor de verkeers-
veiligheid (gemiddeld een 5,6) en de mate van vervuiling (5,5). Ruim 40%
geeft een onvoldoende hiervoor.
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De leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

Als wordt ingezoomd op woonplaatsen van de respondenten blijken de
verschillen tussen de cijfers beperkt. Voor alle plaatsen geldt dat het
gemiddelde rapportcijfer voor het woon- en werkplezier ligt tussen de 8,2
(de overige kernen) en 8,6 (Nistelrode).

Ook is zichtbaar dat de rust en sfeer in alle plaatsen een vergelijkbare
positieve waardering krijgt en dat geldt ook voor de leefbaarheid in het
algemeen. Naarmate het gemiddelde rapportcijfer lager ligt wordt de variatie
tussen de kernen wat groter. Dat geldt bijvoorbeeld al voor de waardering
van de inrichting van de openbare ruimte (tussen 6,5 en 6,9) maar nog meer
voor het onderhoud van de openbare ruimte (5,9 tot 6,5), de verkeersveilig-
heid (5,2 tot 5,8) en de mate van vervuiling (5,1 tot 5,8). De laatste drie
aspecten worden in alle kernen het laagst gewaardeerd. De respondenten uit
Heeswijk-Dinther zijn veelal iets positiever dan gemiddeld over deze
aspecten, de respondenten uit Nistelrode minder positief. Tussen de
bewoners en de ondernemers verschillen de cijfers nauwelijks.

Een vergelijking met dezelfde rapportcijfers uit de gemeentelijke veiligheids-
monitor van 2017 leert dat de gemiddelde rapportcijfers in het buitengebied
voor een aantal aspecten ongeveer gelijk zijn maar dat vooral de
rapportcijfers voor sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en mate van
vervuiling in het buitengebied aanzienlijk lager zijn dan gemiddeld in de
gemeente. In mindere mate scoren ook de inrichting en het onderhoud van
de openbare ruimte lager. Het enige cijfer dat in het buitengebied hoger is, is
het cijfer voor sfeer.
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Ontwikkeling van de buurt

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

De meeste respondenten (61%) geven aan dat de buurt waar zij wonen het
afgelopen jaar vooruit noch achteruit is gegaan. Daarnaast ervaren veel meer
inwoners en ondernemers een achteruitgang (25%) dan een vooruitgang (8%).
Het saldo is -17. Dit patroon is in alle delen van de gemeente zichtbaar. In
Heeswijk-Dinther is het percentage dat vindt dat de buurt achteruit is gegaan
het grootst (30%). In de grootste kernen ligt het saldo rond de -18, alleen in de
kleine kernen is het saldo iets gunstiger (-6).

Vergeleken met de monitor van 2017 zijn nu in het buitengebied veel meer
inwoners (20-30%) negatief over de ontwikkeling van de buurt. In 2017 was het
aandeel positieve (7-11%) en negatieve reacties (8-10%) ongeveer gelijk en was
het saldo voor op gemeenteniveau: -2. Tussen de kernen waren de verschillen
ook toen klein.

Op de (open) vraag om het antwoord op deze vraag toe te lichten is een veelheid
aan plus- en vooral minpunten naar voren gebracht. Als positieve punten zijn
onder andere naar voren gebracht de nieuwbouw, waardoor er nieuwe
bewoners zijn gekomen, beter groenonderhoud, betere straatverlichting, minder
verkeer en de buurtapp (meer sociale controle), de beëindiging van agrarische
bedrijven en de komst van arbeidsmigranten. De komst van ’andere bewoners’
en meer specifiek arbeidsmigranten is echter vaker als reden voor achteruitgang
genoemd. Daarnaast vinden respondenten dat de buurt achteruit gaat door het
vele (sluip)verkeer, meer stank, het (slechte) onderhoud in de buurt, te weinig
verlichting op straat, maar ook meer afval, specifiek drugs(afval), overlast en
criminaliteit.
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Inzet voor de buurt

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

Ruim de helft (57%) van alle respondenten heeft aangegeven het afgelopen
jaar al actief te zijn geweest om de leefbaarheid en veiligheid in de buurt te
verbeteren (41%) of bereid is om dit te doen (16%). Een kwart twijfelt nog.
Eén op de vijf respondenten is niet van plan om een actieve bijdrage te
leveren.

In het buitengebied zijn meer bewoners en ondernemers actief in hun buurt
dan gemiddeld in de gemeente (2017). Toen was 30% actief geweest en 19%
wilde wel iets doen.

De ondernemers in het gebied zijn meer actief geweest (54%) voor de
leefbaarheid en veiligheid in de buurt, dan de bewoners (37%). Tussen de
kernen zijn de verschillen beperkt. Inwoners en ondernemers in Nistelrode
hebben echter wel vaker aangegeven actief te (willen) zijn in de buurt.
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Sociale kwaliteit

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

De bewoners en ondernemers is een aantal stellingen voorgelegd over de
buurtbewoners en de onderlinge contacten in de buurt met de vraag in welke
mate men het hiermee (helemaal) eens is of juist niet.

De meeste respondenten zijn (zeer) positief over de sociale kwaliteit van hun
buurt. Zo is 80-90% het (helemaal) eens met de uitspraken dat de bewoners op
een prettige manier met elkaar omgaan (88%), dat men zich thuis voelt in de
buurt (82%) en in het algemeen ook vertrouwen heeft in de buurtgenoten
(89%). Minder dan 5% kan zich in deze uitspraken niet vinden. Voor de meeste
respondenten geldt dat niet (72%). De respondenten zijn nu iets positiever over
hun buurt en buurtgenoten dan bij de Veiligheidsmonitor van 2017. Toen was
resp. 84%, 74% en 87% het met deze uitspraken (helemaal) eens.

Circa 17% is het (helemaal) eens met de uitspraak dat er in de buurt mensen
wonen waar men minder positief over denkt. Over de onderlinge contacten in
de buurt zijn de meningen meer verdeeld. Bijna 60% is het niet eens met de
uitspraak dat mensen onderling weinig contact hebben (en is hier dus positief
over) terwijl aan de andere kant één op de zes respondenten wel onderschrijft
dat er weinig onderling contact is. Op deze stellingen reageren de respondenten
juist minder positief dan bij de Veiligheidsmonitor van 2017. Toen waren meer
respondenten het met deze uitspraken niet eens ((resp. 69% en 78%).

De ondernemers in de respons zijn over het hele spectrum iets positiever dan
de bewoners. De verschillen zijn echter niet groot. Ook tussen de kernen zijn de
verschillen minimaal.
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Veiligheid en overlast
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Veiligheidsbeleving

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

Zeven op de tien respondenten voelen zich nooit (30%) of zelden (40%)
onveilig in hun buurt. Dat wil zeggen dat 30% zich wel eens onveilig voelt,
waarvan het merendeel soms (27%); 3% voelt zich vaak onveilig. Het verschil
in veiligheidsbeleving tussen de kernen is verwaarloosbaar en ook tussen
bewoners en ondernemers verschilt dit vrijwel niet.

Het gevoel van onveiligheid wordt deels ingegeven door sociale onveiligheid
maar ook het verkeer speelt hierbij een rol. Dat blijkt onder andere uit het
feit dat vooral de respondenten die zich vaak onveilig voelen in de buurt een
veel lager rapportcijfer toekennen aan zowel de sociale veiligheid (3,5) als de
verkeersveiligheid (3,4). Respondenten die zich soms onveilig voelen geven
wel een lager cijfer voor deze aspecten dan gemiddeld (resp. 6,7 en 5,1)
maar het verschil is minder groot.

Vergeleken met de Veiligheidsmonitor 2017 lijkt er in het buitengebied van
Bernheze veel meer sprake te zijn van gevoelens van onveiligheid. Daarbij
moet wel worden aangetekend dat de wijze waarop de vraag is gesteld nu
iets anders is dan in 2017 (toen waren het twee vragen: voelt u zich wel eens
onveilig in uw buurt (ja/nee) en zo ja, was dat vaak, soms of zelden?). Dat
kan het beeld iets vertekenen. Daarnaast speelt het verkeer in het
buitengebied zoals gezegd meer dan in de kernen een belangrijke rol bij de
beleving van veiligheid. Desalniettemin is het verschil groot, ook als wordt
ingezoomd op de kernen.

28%

26%

31%

24%

26%

87%

28%

30%

42%

42%

40%

46%

44%

4%

42%

43%

27%

29%

25%

27%

28%

7%

27%

24%

3%

3%

4%

3%

2%

3%

3%

Gemeente (buitengebied)

Heesch

Heeswijk-Dinther

Nistelrode

overige dorpen

Gemeente (monitor 2017)*

bewoners

ondernemers

Veiligheidsbeleving

nooit onveilig zelden onveilig soms onveilig vaak onveilig



12

Veiligheidsbeleving

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

De meeste mensen laten zich echter in hun gedrag meestal niet leiden door
een mogelijk gevoel van onveiligheid. Tussen 70% en 75% van de
respondenten laat zich niet weerhouden om ‘s avonds de deur open te doen
en voelt zich ook niet onveilig, avonds op straat of in huis. Aan de andere
kant heeft 4% tot 8% deze gevoelens wel vaak en zegt een vijfde tot een
kwart zich hier soms door te laten leiden. Het aandeel respondenten dat
bewust omloopt of omrijdt om in de buurt onveilige plekken te mijden is
heel klein.

Ook in dit geval is het verschil tussen bewoners en ondernemers en tussen
de kernen klein. Wel is er een duidelijk significant verband tussen de
veiligheidsbeleving en de effecten daarvan: mensen die zich vaak of soms
onveilig voelen in de buurt geven vaker aan dat men ‘s avonds of ‘s nachts de
deur niet opent, onveilige situaties mijdt, kinderen niet toelaat bepaalde
plekken te bezoeken en men voelt zich ook vaker niet prettig ‘s avonds op
straat of alleen thuis.

Vergeleken met de Veiligheidsmonitor 2017 geven iets meer respondenten
aan zich vaak (in 2017: 2-3%) of soms (in 2017: 10-15%) onveilig te voelen,
‘s avonds in huis of op straat. Ook houden meer mensen rekening met de
plekken waar ze kinderen naar toe willen laten gaan. Aan de andere kant
deden in 2017 iets meer mensen de deur ‘s avonds of ‘s nachts vaak (10%) of
soms (24%) niet open dan nu.
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Overlast in de buurt

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

De respondenten is een lijst met vormen van overlast voorgelegd met daarbij
de vraag of deze vormen van overlast in hun ogen vaak of soms voorkomen
in de buurt en welke (2) vormen van overlast met voorrang zouden moeten
worden aangepakt. Rommel op straat en te hard rijden zijn met afstand de
belangrijkste problemen in de buurt. Meer dan 80% van de respondenten
geeft aan dat deze vormen van overlast vaak of soms voorkomen in de buurt
en circa 40% vindt dat hieraan prioriteit moet worden gegeven, aan te hard
rijden nog meer (44%) dan aan rommel op straat. Ook wordt er volgens de
respondenten regelmatig ingebroken, zowel in woningen (66% vaak of soms)
als in schuren en bedrijfsgebouwen (72% vaak of soms). Meer dan 10% van
de respondenten vindt dat deze problemen voorrang verdienen bij de
aanpak. Stankoverlast, geluidsoverlast, agressief verkeersgedrag en illegaal
dumpen van drugsafval staan vervolgens op de prioriteitenlijst. Andere
vormen van overlast komen minder vaak voor.

In de grafiek zijn omwille van de overzichtelijkheid alleen de vormen van
overlast opgenomen die volgens meer dan 10% van de inwoners vaak of
soms in de buurt voorkomen. Dat betekent dat overlast door oplichting,
geweld, bedreiging en door a-sociale mensen / huishoudens of woningen
met teveel mensen erin niet worden meegenomen. Minder dan 10% van de
respondenten geeft aan dat deze vaak of soms voorkomen en (vrijwel)
niemand vindt dat hieraan prioriteit moet worden gegeven.
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Overlast in de buurt

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

In de Veiligheidsmonitor van 2017 is ook een lijst met mogelijke voorvallen en
delicten voorgelegd, die voor een groot deel overeenkomt met die van 2020.
Omdat niet alle voorgelegde voorvallen en delicten hetzelfde zijn is een exacte
vergelijking niet mogelijk, maar voor de items die wel in beide monitoren zijn
voorgelegd is een indicatieve vergelijking mogelijk.

Te hard rijden kwam in de gemeente volgens de inwoners in 2017 het meest
voor (68% vaak of soms), maar minder dan nu. Circa 50% vond dat er vaak of
soms sprake was van zwerfvuil op straat, nu is dat (in het buitengebied) 88%.
Ook woninginbraak, agressief verkeersgedrag, geluidsoverlast en vernielingen
komen nu, volgens de respondenten in het buitengebied, meer voor dan in
2017 in de hele gemeente. In het buitengebied is minder sprake van overlast
van jongeren en andere buurtbewoners en van vernielingen van publieke
voorzieningen. In de monitor van 2017 hebben veel inwoners nog aangegeven
dat overlast door hondenpoep (64% vaak of soms) en parkeeroverlast (35%)
vaak of soms voorkwam in hun buurt. Deze zijn nu niet gevraagd.

Op de vraag welke van de onderwerpen met voorrang zou moeten worden
aangepakt was de top 3 in 2017: te hard rijden (35%), hondenpoep (25%) en
zwerfvuil / rommel op straat (17%).
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Slachtofferschap

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

Meer dan één op de drie bewoners of ondernemers (36%) is het afgelopen
jaar het slachtoffer geworden van één of meer van de voorgelegde
misdrijven. In de meeste gevallen gebeurde dat (ook) in de eigen buurt
(29%), de overige 7% is wel het slachtoffer geworden van één of meer
misdrijven maar niet in de eigen buurt. Bij de Veiligheidsmonitor 2017 was
30% het slachtoffer geworden van één of meer misdrijven, maar de lijst met
delicten was niet hetzelfde. De vergelijking is daarom hooguit indicatief.

De meest voorkomende delicten (2020) zijn bedrijfsinbraken (17% van de
respondenten die op het adres (ook) een bedrijf hebben), diefstal van
(landbouw) machines (17%) en inbraken in bedrijfsgebouwen of schuren
(14%). Vaak is diefstal van (landbouw) machines gekoppeld aan inbraken in
schuren. Er wordt ook melding gemaakt van het stelen van diesel.

Per saldo zijn ondernemers even vaak als bewoners het slachtoffer geweest
van een misdrijf (36%), maar bij ondernemers vindt dat vaker plaats in de
eigen buurt (34%, bewoners 27%), terwijl bewoners vaker slachtoffer zijn
geweest van een misdrijf buiten de eigen buurt (9%, ondernemers 3%).

Tussen de drie grootste kernen verschilt het percentage slachtoffers niet
veel, maar respondenten uit de kleine (overige) kernen zijn vaker slachtoffer
geweest van één of meer misdrijven (40%), waarvan 37% in de eigen buurt.
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Aangiftebereidheid na slachtofferschap

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

Bijna de helft (48%) van de respondenten die het slachtoffer zijn geworden
van één of meer misdrijven heeft hiervan aangifte gedaan en 1% heeft dat
nog niet gedaan maar is het wel van plan. Een kwart (27%) zegt nog geen
aangifte te hebben gedaan en geeft aan dit ook niet van plan te zijn. De
overige respondenten (24%) weten het niet (meer) of willen het niet zeggen.

Ondernemers doen vaker aangifte (64%) als zij het slachtoffer zijn geworden
van een misdrijf dan bewoners (42%).

Als er aangifte wordt gedaan dan gaat het meestal om inbraak in schuren of
bedrijfsgebouwen of om diefstal van (landbouw) machines. Vaak is het een
combinatie van beide: machines worden gestolen uit schuren. Ook woning-
inbraken worden veel gemeld.
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Waarvan is aangifte gedaan (N=200)
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(Extra) veiligheidsmaatregelen

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

Twee op de drie respondenten (69%) geven aan dat ze (extra)
veiligheidsmaatregelen hebben genomen om hun woning en/of bedrijf beter
te beveiligen, ongeacht of ze slachtoffer zijn geweest van een misdrijf.

Ondernemers hebben vaker de neiging om (extra) maatregelen te nemen
(80%) dan bewoners (65%). Het maakt ook iets uit of mensen slachtoffer zijn
geweest of niet: van degenen die het slachtoffer waren van een misdrijf
heeft 76% (extra) maatregelen genomen, van degenen die nog niet het
slachtoffer zijn geweest is dat 67%.

Op de vraag welke (extra) veiligheidsmaatregelen men dan heeft genomen
zijn veel antwoorden gegeven: twee op de drie respondenten geven aan dat
ze alle fietsen, auto’s, tractoren en machines achter slot en grendel zetten en
nog eens 9% zegt extra sloten te hebben aangebracht. Zes op de tien (60%)
respondenten gebruiken de buurtapp mede ter beveiliging. Ook wordt veel
gebruik gemaakt van waakhonden (42%), van inbraakalarmsystemen (33%)
en van camerabewaking (12%). Veel respondenten nemen meerdere
maatregelen.
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(Extra) maatregelen (N=419) (meer antwoorden mogelijk)
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Verdachte en illegale 
activiteiten

• Verdachte activiteiten

• Overlast 

• Slachtofferschap

• Reacties en meldingen

• Kans op betrokkenheid

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020



19

Verdachte / illegale activiteiten

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

Als de respondenten een lijst met verdachte en/of illegale, veelal aan drugs
gerelateerde activiteiten wordt voorgelegd die in het buitengebied kunnen
voorkomen, zegt bijna de helft (46%) wel eens iets van één of meer van deze
zaken te merken. Het maakt daarbij niet veel verschil of het om bewoners
(45%) of ondernemers (48%) gaat. In Nistelrode (55%) worden door de
inwoners en ondernemers meer verdachte en/of illegale activiteiten waar-
genomen dan in de andere kernen.

Bijna een derde (30%) van alle respondenten ervaart ook overlast van deze
activiteiten. Meestal gaat het om een beetje overlast (26%) maar 4% heeft
veel overlast hiervan. Ook wat betreft de mate van overlast is er nauwelijks
verschil tussen bewoners en ondernemers. Respondenten uit Nistelrode en
Heeswijk-Dinther hebben meer overlast van deze illegale en/of verdachte
activiteiten dan de mensen die in de buurt wonen van Heesch of één van de
overige kernen. Opmerkelijk is dat in Heeswijk-Dinther de overlast het
grootst is terwijl de verdachte en/of illegale activiteiten hier gemiddeld
worden waargenomen.

Respondenten die verdachte en/of illegale activiteiten opmerken voelen zich
iets vaker onveilig (5% vaak, 34% soms) dan gemiddeld (resp. 3% en 27%).
Het verschil wordt groter als men ook overlast ervaart (7% vaak, 39% soms
onveilig) en zeker als men vaak overlast ervaart (van hen voelt 22% zich vaak
onveilig en 59% soms). Ook de rapportcijfers voor sociale veiligheid en
verkeersveiligheid zijn lager als men één of meer verdachte en/of illegale
activiteiten bemerkt en zeker als men hier ook overlast van ervaart.
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Percentrage dat één of meer verdachte / illegale activiteiten heetf gesignaleerd in de buurt en 
daarvan (veel) overlast ervaart
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Verdachte / illegale activiteiten

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

Inzoomend op de verschillende activiteiten blijkt dat men het meeste merkt
van onbekende personen die zich op vreemde tijdstippen ophouden in de
buurt of door de buurt rijden. Meer dan één op de drie respondenten (37%)
heeft gesignaleerd dat dit voorkomt in de buurt. Dit verschijnsel geeft ook de
meeste overlast: een kwart van alle respondenten heeft hier veel (3%) of een
beetje (23%) overlast van. Dit aspect komt in Nistelrode (41%) iets meer voor
dan gemiddeld in de gemeente. In Heeswijk-Dinther (28%) en Nistelrode
(29%) ervaart men meer overlast van onbekende mensen die zich in de buurt
ophouden. In Heeswijk-Dinther geeft illegale verhuur meer overlast (6%).

Het dealen van drugs komt op de tweede plaats (13% signaleert dit), gevolgd
door wietplantages / hennepteelt (7%) en het illegaal onderverhuren van
woningen (7%). Het voorkomen van wietplantages / hennepteelt wordt ook
meer dan gemiddeld genoemd door inwoners van Nistelrode (16%), terwijl
illegale (onder) verhuur iets meer voorkomt in Heesch en Heeswijk-Dinther
(ca 10%). Het voorkomen en de overlast van de overige activiteiten is
beperkt. Enkele genoemde ‘’andere’’ verdachte activiteiten zijn stroperij en
geluidsoverlast.

Respondenten konden een toelichting geven op wat ze hebben gemerkt.
Vaak wordt dan toegelicht wat men dan concreet waarneemt en/of waar en
wanneer de activiteiten plaatsvinden. In veel gevallen gaat het dan om
onbekenden die zich in de buurt ophouden. De toelichtingen zijn erg divers
en daarom als apart bijlagedocument opgeleverd.
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De respondenten die één of meer verdachte of illegale activiteiten hebben
gesignaleerd is gevraagd of deze activiteiten volgens hen de laatste jaren
toenemen. Volgens 42% van deze respondenten neemt het in de buurt
rondhangen of rondrijden van onbekende mensen op vreemde tijdstippen
toe. Omgerekend naar alle respondenten is dat 20%. De respondenten uit
Heeswijk-Dinther vinden vaker dan gemiddeld dat dit toeneemt (50%).

Daarnaast denkt 13% van de mensen die activiteiten signaleren dat het
dealen van drugs toeneemt (= 6% van alle respondenten). Dat is in het hele
buitengebied het geval. Eén op de tien respondenten die activiteiten hebben
opgemerkt (= 5% van alle respondenten), signaleert (ook) een toename van
de illegale onderverhuur. Dit speelt vooral in Heesch en Heeswijk-Dinther
(beide 13%). De andere activiteiten nemen volgens minder dan 10% van deze
respondenten toe, het merendeel ziet geen toename van deze activiteiten of
weet het niet of laat zich hier niet over uit.

Meer dan de helft (52%) van de respondenten die wel eens iets hebben
gemerkt denkt dat er sprake is van toename van één of meer van deze
voorvallen. Dat is 24% van alle respondenten (ongeacht of ze hier iets van
hebben gemerkt).

Verdachte / illegale activiteiten
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verdachte situaties in leegstaande gebouwen
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Aandeel respondenten dat denkt dat er sprake is van toename van de activiteiten, in procenten 
van de respondenten die één of meer activiteiten signaleren (N=285)
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Reacties op verdachte / illegale activiteiten

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

Bij de meeste respondenten roepen deze verdachte en/of illegale aan drugs-
gerelateerde activiteiten in de buurt boze (39%) of angstige (29%) reacties
op. Niet meer dan 5% geeft aan dat het hen niets doet. Respondenten die
‘’iets anders’’ hebben geantwoord, geven bijvoorbeeld aan niet zozeer bang
of boos te zijn, maar wel geïrriteerd, verontrust of op de hoede (alert). Ook
wordt aangegeven dat het een gevoel van onveiligheid oproept, vooral ook
voor de kinderen in het gebied.

De meeste respondenten die wel eens verdachte en/of illegale activiteiten
opmerken bespreken dit wel eens met buurtbewoners of collega-onder-
nemers in de buurt (40%) en/of ze melden de voorvallen bij de politie, de
gemeente of een andere formele organisatie (37%). Ondernemers zijn
hiertoe iets meer geneigd dan bewoners. Mensen aanspreken op iets dat
niet door de beugel kan gebeurt minder (18%), maar toch nog door bijna één
op de vijf mensen die ermee te maken hebben. Een even groot percentage
treft (ook) (extra) veiligheidsmaatregelen om zich te weren. Eén op de tien
respondenten durft niet direct te reageren. Dat gebeurt meer bij bewoners
(13%) dan bij ondernemers (7%). Bij de overige antwoorden is nog genoemd:
ik gebruik de buurtapp, ik heb er niet veel last van of de reactie verschilt per
situatie. Er is niemand die heeft geantwoord dat het soms verleidelijk is om
mee te doen.
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Eén op drie respondenten (35%) die één of meer verdachte/illegale activiteiten
hebben opgemerkt heeft hiervan wel eens melding of aangifte gedaan (30%) of is
van plan dit nog te doen (5%). De meeste meldingen hebben betrekking op
verdachte situaties (mensen, auto’s e.d.), maar ook op inbraak, diefstal, illegale
(drugs)afvallozing en geluidsoverlast. Bijna de helft (44%) doet geen aangifte of
melding en een vijfde weet het niet (meer) of heeft geen antwoord gegeven.
Ondernemers hebben iets vaker een melding of aangifte gedaan dan bewoners,
maar het verschil is niet significant.

In de meeste gevallen komen de meldingen of aangiften terecht bij de politie (66%)
en/of bij de gemeente (47%). Slechts een enkele melding (4%) gaat via Meld
Misdaad Anoniem. Van de mensen die een melding of aangifte hebben gedaan
(14% van alle respondenten, N=86) heeft de helft (45%) terug gehoord wat er ermee
is gedaan. Circa 40% Is tevreden over de afhandeling van de melding of aangifte,
48% is dat niet, veelal omdat er geen terugkoppeling heeft plaatsgevonden, omdat
het te lang heeft geduurd of omdat er niets mee is gedaan.

De respondenten die wel iets hebben gemerkt maar dit niet hebben gemeld of geen
aangifte hebben gedaan, geven hiervoor verschillende redenen: het merendeel
(40%) vond het (nog) niet nodig om het voorval te melden en nog eens 10% vond
het voorval niet heel erg of niet illegaal. Eén op de vijf (20%) respondenten vindt dat
het geen zin heeft om melding of aangifte te doen, omdat ‘er toch niets mee wordt
gedaan’ en 17% gaat er vanuit dat anderen wel een melding doen. De angst om
melding of aangifte te doen is klein (5%) en er zijn maar heel weinig respondenten
die niet weten waar ze moeten zijn (3%) of hoe ze de melding moeten doen (0%).

Melding van verdachte/illegale activiteiten
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Persoonlijke benadering

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

Eén op de zes bewoners of ondernemers (16%) in het buitengebied van
Bernheze is wel eens door iemand benaderd die men eigenlijk niet vertrouwt
(en meestal ook niet kent). Bij ondernemers komt dit vaker voor (23%) dan bij
bewoners (14%). Opmerkelijk is het verschil tussen de woonplaatsen: in de
omgeving van Nistelrode is 21% wel eens op deze manier benaderd, in
Heesch gaat het om 10% van de respondenten.

In de meeste gevallen (79%, N=100) is men op het huis- of werkadres ter
plekke benaderd. Ook gebeurde het dat mensen het erf op kwamen lopen of
rijden of dat men op straat werd aangesproken. Een enkele keer gebeurde dat
telefonisch.

Als de respondenten die zijn benaderd (N=100) wordt gevraagd waar dat
contact dan om ging, geeft 35% aan dat het ging om het verkopen van
gereedschappen of machines (waarvan heling wordt vermoed) of het
handelen in oud ijzer. Dat is verschillende keren naar voren gebracht.
Omgerekend is dat voorgekomen bij 6% van alle respondenten). Bij anderen
kwam men ongevraagd het perceel op, werd er gevraagd naar de weg of had
men op een andere manier het vermoeden dat mensen aan het verkennen
waren met verkeerde bedoelingen (18%). Bij een kwart (23%) ging het om het
verhuren van (bedrijfs)ruimte (13%) of om het gebruik van lege ruimtes /
schuren (10%). Eén op de tien (11%) respondenten is gevraagd om mee te
doen aan (illegale) activiteiten.
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De meeste respondenten die bij het bedrijf of op het thuisadres wel eens zijn
benaderd door iemand die men niet vertrouwt (en meestal ook niet kent) doen
hiervan geen aangifte of melding. Eén op de zes mensen die hiermee te maken
krijgen melden dit wel (15%) of zijn van plan dit nog te gaan doen (1%). Het
verschil tussen ondernemers en bewoners is erg klein.

Van degenen die het voorval hebben gemeld (N=13) zijn ongeveer even veel
mensen tevreden (40%) als ontevreden (42%) over de manier waarop de
melding of aangifte is afgehandeld. De rest (18%) weet het niet (meer).

De respondenten die geen melding hebben gedaan vonden dit veelal niet nodig
(41%) of vonden het niet erg genoeg (19%). Eén op de vijf denkt dat dit toch niet
helpt omdat er niets mee wordt gedaan (22%). In de categorie ‘’iets anders’’ is
veelal aangegeven dat men niet voldoende informatie of aanwijzingen had om
iets te melden of dat men het zelf had opgelost (mensen van het terrein
gejaagd). Ook bleek in enkele gevallen dat het voorval al in de buurtapp was
gemeld.

De contacten met mensen die men eigenlijk niet vertrouwt en vaak ook niet kent
lijken vooral tot irritatie en alertheid te leiden en niet zozeer tot een gevoel van
onveiligheid. Slechts enkele respondenten (4% van degenen die zijn benaderd,
N=4) hebben zich naar aanleiding van het contact geïntimideerd of bedreigd
gevoeld.

Melding van persoonlijke benadering
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Overleg met buurtgenoten

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

Het voorkomen van verdachte en/of illegale activiteiten speelt wel in het
buitengebied. Veel respondenten (55%) bespreken dit soort situaties wel
eens met buurtbewoners en/of collega-ondernemers; ondernemers (66%)
doen dit meer dan bewoners (52%). Opmerkelijk is het verschil tussen de
kernen: in het buitengebied van Nistelrode (59%) en de overige kleinere
kernen (65%) wordt vaker met elkaar over deze situaties gesproken dan in
Heeswijk-Dinther (53%) en Heesch (46%).

De ondernemers en bewoners die niet met buurtgenoten spreken over deze
situaties geven veelal aan hier geen behoefte aan te hebben (43%) of omdat
het (nog) niet is voorgekomen in hun buurt (25%). Anderen melden een
voorval liever bij de gemeente of de politie (13%). In een beperkt aantal
gevallen wordt het niet besproken omdat men weinig contacten heeft in de
buurt of omdat men het niet durft uit angst voor represailles. In de categorie
anders wordt enkele malen gewezen op de buurt-app, waarin dit soort
situaties terecht komen.
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Kans op betrokkenheid

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

De respondenten is de hypothetische vraag gesteld of men het gevoel heeft
wellicht een interessante partij of een mogelijk doelwit te zijn voor mensen
die gebruik zouden willen maken van ruimtes in of bij de woning of het
bedrijf. Het merendeel van de respondenten denkt van niet (82%) of weet
het niet (11%) en maar een beperkt aandeel van alle respondenten (7%)
verwacht wel interessant te kunnen zijn, omdat men veel gebouwen heeft,
veel lege ruimtes heeft en/of op een goede, afgelegen plek zit. Bij
ondernemers is dit percentage groter (17%) dan bij bewoners (4%). De
meeste respondenten die niet verwachten dat ze interessant zijn geven als
reden aan dat ze geen (lege) ruimtes hebben bij hun woning of bedrijf (61%)
en/of dat de ruimtes niet geschikt zouden zijn (17%) .

Aan de hand van drie uitspraken is geprobeerd te achterhalen in hoeverre
men accepteert dat mensen mee doen aan illegale activiteiten. Men kon
aankruisen bij welke uitspraak men zich het beste voelt. Hieruit blijkt dat het
overgrote merendeel van de inwoners en ondernemers in het gebied het
ingaan op of meedoen aan illegale activiteiten altijd afkeurt (88%). Van alle
respondenten onderschrijft 4% de stelling dat men het begrijpelijk vindt dat
mensen in verleiding komen om op een aantrekkelijk aanbod in te gaan, ook
al is het illegaal; circa 2% gaat nog een stapje verder: men kan zich goed
voorstellen dat mensen op een aantrekkelijk aanbod ingaan en vindt dat
iedereen dat zelf moet weten. Ongeveer 5% van alle respondenten heeft
geen keuze gemaakt. Er is op dit punt nauwelijks verschil tussen bewoners en
ondernemers.
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Aandeel respondenten dat het gevoel heeft mogelijjk interessant te zijn voor mensen die 
gebruik willen maken van ruimtes in het bedrijf of de woning
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Vermoedelijke houding bij aantrekkeljike voorstellen aan de hand van stellingen

goed voor te stellen dat men ingaat op een aantrekkelijk aanbod, moet iedereen zelf weten

begrijpelijk dat mensen in verleiding komen om op een aantrekkelijk aanbod in te gaan

nooit goed te keuren dat men ingaat op of mee doet aan illegale activiteiten

geen antwoord gegeven
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De aanpak

• Zicht op woon- en bedrijfsobjecten

• Rol van gemeente en politie

• Buurtinitiatieven

• Behoefte aan hulp

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020
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Zicht op woon- en bedrijfsobjecten

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

Om gericht te kunnen bepalen welke maatregelen de gemeente nog kan
nemen om de bewoners en ondernemers in het gebied te ondersteunen is
het relevant om na te gaan of men zicht heeft op hun eigendommen. Twee
op de drie bewoners (65%) hebben goed zicht op hun woning en nog eens
30% gedeeltelijk. Ondernemers hebben iets minder zicht op hun gebouwen
en overige objecten. Toch geeft ruim de helft (57%) aan hier goed zicht op te
hebben en een derde (32%) gedeeltelijk. Circa 5% heeft onvoldoende zicht
hierop.

De meeste respondenten hebben dan ook geen speciale maatregelen
genomen, veelal omdat het niet nodig is (het is al afdoende) maar soms ook
omdat men dit niet wil. Een aanzienlijk deel (40%) van de respondenten
heeft echter wel speciale maatregelen genomen, veelal in de vorm van
camerabewaking, maar ook op andere manieren. Daarbij worden vooral de
maatregelen genoemd die voor de hand liggen, zoals afsluiting, verlichting,
omheining en honden. Ondernemers nemen meer van dit soort maatregelen
dan bewoners.
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57%

30%

32%

2%

5%

3%

6%

zicht op de woning
(bewoners)

zicht op de
bedrijfsobjecten
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Zicht op de woning (in % van de bewoners) en bedrijfsobjecten  (% van de ondernemers) 

volledig deels niet geen antwoord
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4%

22%

18%

49%

5%

19%

16%

33%

4%

30%

23%

nee, niet nodig

nee, dat wil ik niet

ja, via camera's

ja, andere manier

Speciale maatregelen om de woning / bedrijfsobjecten in de gaten te kunnen houden?

totaal

bewoners

ondernemers
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Rol van de gemeente en de politie

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

De respondenten is een aantal uitspraken voorgelegd over de rol van de
gemeente en de politie met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid in het
buitengebied. De meningen zijn hierover verdeeld. Het meest positief zijn de
respondenten over de bereikbaarheid van de gemeente voor meldingen en
klachten (60% (helemaal) eens). Over de aandacht van de gemeente voor
verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied zijn ongeveer
evenveel mensen positief (31%) als negatief (28%) gestemd. Iets minder tevreden
is men over de mate waarin de bewoners en ondernemers hierbij worden
betrokken (26% positief, 31% negatief). De balans is negatiever als het gaat om de
communicatie van de gemeente hierover (13% positief, 44% negatief). Uiteindelijk
vindt circa 12% van de respondenten dat de gemeente de veiligheid in het
buitengebied goed aanpakt (33% vindt van niet) en dat de gemeente doet wat ze
zegt (29% is het hiermee (helemaal) niet eens). Veel respondenten oordelen
neutraal op deze stellingen.

Ook over de zichtbaarheid van de politie zijn de meeste respondenten niet
tevreden: 62% vindt niet dat de politie goed zichtbaar is in de buurt, 7% vindt dat
wel. Aan de andere kant geeft bijna de helft (48%) aan dat de politie de buurt
beter in de gaten zou moeten houden.

De respondenten die geen mening hebben willen of kunnen geven (veelal tussen
10% en 20%) zijn niet meegenomen. Voor zover vergelijkbaar (alleen voor enkele
uitspraken over de gemeente) zijn de respondenten uit het buitengebied minder
positief over de gemeente dan de bewoners waren in 2017 (zie volgende blz).
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Rol van de gemeente en de politie

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020
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Bewoners en ondernemers oordelen op de meeste uitspraken vergelijkbaar. Alleen over de aanpak van de veiligheid door de gemeente en de communicatie hierover
zijn ondernemers nog minder positief dan bewoners. De respondenten uit Heesch oordelen veelal minder positief dan gemiddeld.
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Beoordeling gemeente en politie

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

Als de inzet van de gemeente en politie voor de leefbaarheid en veiligheid in
het buitengebied wordt vertaald in een rapportcijfer levert dat gemiddeld
een krappe voldoende op, zowel voor de politie (6,1) als voor de gemeente
(5,8). De politie scoort bij alle doelgroepen een fractie beter dan de
gemeente. Bewoners en ondernemers oordelen hetzelfde. In Heesch zijn de
respondenten iets minder tevreden over de politie (5,8), in de overige
kernen juist meer tevreden (6,7). Respondenten uit Nistelrode geven het
laagste gemiddelde rapportcijfer aan de gemeente (5,5).

De rapportcijfers voor de wijze waarop de gemeente en de politie zich
inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt zijn nu in het
buitengebied lager dan de cijfers uit de Veiligheidsmonitor 2017 voor de hele
gemeente (resp. 6,7 voor de gemeente en 6,8 voor de politie). Ook in de
verschillende kernen lagen de cijfers in 2017 veelal een punt hoger. In alle
kernen lagen toen de cijfers rond de gemiddelde waarden voor de gemeente.
Heeswijk-Dinther scoorde toen het laagst (resp. 6,5 en 6,6), Nistelrode het
hoogst (6,8 en 6,9).

5,8

5,8

5,7

5,8

5,8

5,5

6,2

6,7

6,1

6,1

6,1

5,8

6,0

6,0

6,7

6,8

totaal buitengebied

bewoners

ondernemers

Heesch

Heeswijk-Dinther

Nistelrode

overig

gemeente (2017)
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veiligheid in de buurt
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politie
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Bekendheid en gebruik van (buurt)initiatieven

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

Er zijn inmiddels verschillende initiatieven opgestart en voorzieningen voor-
gesteld om inwoners en ondernemers te helpen zich te weren tegen criminele
activiteiten. De respondenten is een aantal van deze initiatieven voorgelegd met
de vraag of men weet of/dat deze in de buurt van de grond zijn gekomen en zo
ja of men daar dan ook aan heeft deelgenomen of gebruik van heeft gemaakt.
Een aantal initiatieven is speciaal gericht op ondernemers.

Over het algemeen zijn de initiatieven in beperkte mate bekend. Dat geldt alleen
niet voor de whatsapp-groepen in de buurt. Dit lijkt een makkelijk toegankelijk
en effectief medium: driekwart (77%) van de respondenten weet dat deze
bestaan en ruim de helft (56%) maakt hier ook gebruik van. Een kwart (25%) is
bekend met de buurtpreventie/burgerwacht en 15% weet dat er (georganiseerd)
overleg is tussen bewoners. Eén op de zes respondenten weet (ook) dat er
informatiebijeenkomsten zijn geweest van de gemeente en de politie, maar niet
meer dan ongeveer 5% heeft deze ook bezocht.

Dat geldt in vergelijkbare mate ook voor informatiebijeenkomsten door de
ondernemersvereniging of de brancheorganisatie: 15% tot 20% van de onder-
nemers weet hiervan en 6-7% heeft deze wel eens bezocht. De andere
voorzieningen zijn minder bekend en er wordt ook minder gebruik van gemaakt.

Uiteindelijk zijn vier op de vijf (80%) respondenten bekend met één of meer
initiatieven en heeft 58% hier aan mee gedaan of gebruik van gemaakt. Bij de
ondernemers is dat 61%, bij de bewoners 57%. De bekendheid is even groot.
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Behoefte aan (meer) informatie of hulp

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

Vier op de tien respondenten geven aan behoefte te hebben aan (meer)
informatie of hulp van de gemeente over de (aanpak van) de veiligheid en
leefbaarheid in het buitengebied. Dat geldt in gelijke mate voor bewoners en
ondernemers. Vooral bij respondenten uit Nistelrode is de behoefte aan
(meer) informatie en hulp groter dan gemiddeld (49%).

Er is een veelheid aan zaken genoemd waar men behoefte aan heeft. Deze
zijn moeilijk onder een paar noemers onder te brengen. Soms gaat het om
algemene behoeften, zoals meer verlichting, meer controle en handhaving,
onderhoud van de openbare ruimte, landbouw-gerelateerde zaken of de
taak van gemeente en politie, soms gaat het om specifieke punten die
betrekking kunnen hebben op een kern of straat. Voor de volledigheid zijn
alle open antwoorden apart weergegeven in een bijlage.
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mbt veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied
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Samenvatting 

• Samenvatting

• Actieplan en kernindicatoren

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020
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De belangrijkste uitkomsten

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

Leefbaarheid en veiligheid in de buurt

✓ De inwoners en ondernemers in het buitengebied van Bernheze wonen (en/of werken) hier over het algemeen naar grote tevredenheid. De leefbaarheid in de
buurt wordt hoog gewaardeerd evenals de rust en de sfeer. De sociale veiligheid wordt met een voldoende gewaardeerd. Minder tevreden zijn de respondenten
over inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte de veiligheid en met name over de mate van vervuiling en de verkeersveiligheid.

✓ De sociale kwaliteit is voor de meeste respondenten goed, al vindt één op de zes mensen (17%) wel dat er mensen in de buurt wonen waar men niet zo positief
over denkt.

✓ De bereidheid om zich actief in te zetten voor de buurt is groot: Ruim de helft van de respondenten zet zich al in voor de buurt (41%) of wil dit gaan doen (16%).
Ondernemers zijn nog actiever in de buurt (65%) dan bewoners (55%).

✓ De meeste respondenten voelen zich zelden (42%) of nooit (28%) onveilig in de buurt. Dat neemt niet weg dat 30% zich hier wel soms (27%) of zelfs vaak (3%)
onveilig voelt. Dat aandeel is hoog vergeleken met de cijfers uit de Veiligheidsmonitor van 2017 (8% vaak of soms). Daarbij moet wel worden aangetekend dat
het om een andere doelgroep gaat (in 2017 inwoners uit de hele gemeente, in 2020 inwoners en ondernemers uit het buitengebied). Het verschil tussen de
kernen en tussen bewoners en ondernemers is klein.

✓ De meeste overlast komt door het autoverkeer (te hard rijden, agressief verkeersgedrag), door rommel op straat en door inbraak in woningen, schuren en
bedrijfsgebouwen. Deze punten zouden volgens de respondenten als eerste moeten worden aangepakt.

✓ Ruim één op de drie respondenten (36%) is het afgelopen jaar het slachtoffer geworden van één of meer misdrijven, waarvan 29% plaatsvond in de eigen buurt.
Dat zijn even vaak ondernemers als bewoners. In de meeste gevallen gaat het om inbraak (in woningen, schuren of bedrijfsgebouwen) of om diefstal met name
van (landbouw) machines, gereedschap en toebehoren. De helft van de slachtoffers heeft aangifte gedaan of gaat dat nog doen, een kwart doet geen aangifte.
Veel inwoners en ondernemers nemen (extra) veiligheidsmaatregelen om zich te weren tegen inbraak (sloten, omheining, camera’s, waakhond e.d.) Ook de
buurtapp wordt veel ingezet hiervoor
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De belangrijkste uitkomsten

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

Ondermijning en weerbaarheid: verdachte en/of illegale activiteiten

✓ Bijna de helft van de respondenten (46%) merkt wel eens iets van verdachte en/of illegale activiteiten in de buurt. Het gaat dan vooral om het signaleren van
onbekende mensen die zich in de buurt ophouden of door de buurt rijden of om drugs-gerelateerde activiteiten (dealen, wietteelt, laboratoria e.d.). Eén op de
drie mensen (30%) heeft hier ook last van, 4% ondervindt zelfs veel overlast. Volgens 42% van de mensen die wel eens iets merken is er de laatste jaren ook
sprake van toename van onbekenden die zich in de buurt ophouden. Volgens 13% is (ook) het dealen van drugs toegenomen, 10% ziet een toename van illegale
(onder)verhuur en 8% van wietteelt en/of drugslabs.

✓ De bovengenoemde activiteiten zorgen bij bewoners en ondernemers voor boosheid en angst en voor toename van het onveiligheidsgevoel. Veel respondenten
bespreken deze zaken wel eens met buurtgenoten en/of melden dit bij de autoriteiten. Eén op de drie respondenten die wel eens iets hebben gemerkt heeft dit
ook daadwerkelijk gemeld (30%) of is van plan om dit te doen (5%). Veel anderen vinden het niet nodig om het te melden veelal omdat er nog niets is gebeurd,
omdat men de details niet weet of omdat men het niet erg genoeg vindt. Het aandeel mensen dat niet durft te melden is klein (5%).

✓ Eén op de zes respondenten (16%) is wel eens benaderd door iemand die men eigenlijk niet kent en niet vertrouwt. Bij ondernemers komt dit vaker voor (23%)
dan bij bewoners (14%). Ook komt het meer dan gemiddeld voor in Nistelrode (21%). Vaak gaat het hierbij om handel en/of verkoop, mogelijk ook heling, of
men komt ongevraagd het erf op rijden. In een kwart van de gevallen gaat het om het verhuren (13%) of gebruiken van ruimte (10%) of kamers (3%). Een
beperkt aantal mensen die zijn benaderd (16%) heeft dit voorval gemeld of wil dat gaan doen, de meesten doen dit niet, vaak omdat ze het niet nodig vinden
om het te melden, of omdat men het zelf al heeft opgelost. Wel zijn er veel respondenten die dit soort zaken wel eens overlegt met buurtbewoners en/of
collega-ondernemers in de buurt (55%). Vooral ondernemers doen dat (66%).

✓ Op de hypothetische vraag of men denkt een mogelijk interessante partij te kunnen zijn voor mensen die ruimte willen huren, antwoordt niet meer dan 7% van
de respondenten bevestigend. Bij ondernemers is dat 17%. Vaak heeft men dan geschikte en/of leegstaande ruimtes ter beschikking.

✓ Het overgrote merendeel (88%) van de respondenten keurt het per definitie af dat buurtbewoners mee doen aan verdachte en/of illegale activiteiten, ook als
het verleidelijk is om hierop in te gaan; 4% kan zich wel voorstellen dat het aanlokkelijk is en 2% vindt dat mensen zelf moeten weten of ze hieraan toegeven.
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De belangrijkste uitkomsten

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

De aanpak

✓ Het merendeel van de respondenten heeft ervoor gezorgd dat men volledig of tenminste gedeeltelijk zicht heeft op hun woning of bedrijfsobjecten. Minder dan
5% zegt dat men onvoldoende zicht hierop heeft.

✓ Over de rol van de gemeente en de politie bij de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied verschillen de meningen sterk. Men is wel
overwegend tevreden over de bereikbaarheid van de gemeente voor meldingen, maar minder over de aandacht van de gemeente voor het buitengebied, de
aanpak en de wijze waarop de bewoners en ondernemers hierbij worden betrokken. Ook vinden veel mensen dat de politie niet goed zichtbaar is in de buurt en
de buurt beter in de gaten zou moeten houden.

✓ De terughoudende reactie van de bewoners en de ondernemers op de rol van gemeente en politie vertaalt zich ook in gematigde rapportcijfers. De gemeente
krijgt gemiddeld een 5,8 voor de wijze waarop men zich inzet voor de leefbaarheid en veiligheid, de politie een 6,1. Vergeleken met de meting van 2017 (resp.
6,7 en 6,8) blijven de cijfers hierbij ver achter. Het verschil in beoordeling tussen ondernemers en bewoners is klein.

✓ Veel respondenten (80%) zijn ermee bekend dat er initiatieven en voorzieningen zijn of komen om de overlast door (drugsgerelateerde) criminaliteit tegen te
gaan en 58% heeft hier ook al eens aan mee gedaan of gebruik van gemaakt. Bij ondernemers is dat iets meer (61%). Vooral de whatsapp-groepen in de buurt
blijken hierbij waardevol: 77% kent deze en 56% gebruikt ze ook. Ook de buurtpreventie (25% bekend), overleg tussen bewoners (15%) en verschillende
informatie-bijeenkomsten (13% tot 20%) zijn wel bekend, maar er wordt (nog) niet zoveel (5-10%) gebruik van gemaakt.

✓ Vier op de tien respondenten (40%) hebben aangegeven behoefte te hebben aan (meer) informatie en/of hulp van de gemeente als het gaat om de (aanpak
van) leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied. Daarbij is een veelheid aan zaken genoemd, waaronder meer controle en handhaving en ingrepen in de
openbare ruimte (onderhoud, verlichting e.d.).
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Actieplan ondermijning buitengebied

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

De Taskforce RIEC Brabant-Zeeland ontwikkelt samen met de
gemeente een Actieplan Ondermijning Buitengebied voor aanpak van
de ondermijning in het buitengebied en voor vergroting van de
weerbaarheid van inwoners en ondernemers. Het onderwerp is een
prioriteit in het Beleidskader Integrale Veiligheid 2019-2022 van de
gemeente Bernheze. Met dit actieplan wordt de basis gelegd voor een
effectieve invulling van deze prioriteit. Het perspectief is integraal:
ingezet wordt op preventie en repressie, vanuit meerdere
beleidsdomeinen en in nauwe samenwerking met inwoners en
ondernemers. De doelstelling wordt omschreven als: ‘’Barrières tegen
ondermijnende criminaliteit in het buitengebied van Bernheze
opwerpen door een slim en integraal samenstel van maatregelen.
Aanpak en interventies, maatschappelijke weerbaarheid en
bestuurlijke weerbaarheid worden verder verstevigd’’. Het is relevant
om een raamwerk op de zetten waarmee kan worden gemonitord of
de aanpak succes heeft en (sub)doelstellingen worden gehaald.
Daarvoor zijn voor een aantal subdoelen (voorlopige) indicatoren
vastgesteld. Deze indicatoren kunnen uit de enquête-uitkomsten
worden afgeleid (zie tabel).

De enquête onder bewoners en ondernemers in het gebied heeft een
veelheid aan relevante informatie opgeleverd en dient als nulmeting
voor deze pilot.

Indicatoren

subdoel indicatoren [bron ]

terugdringen van  

ondermijning in buitengebied
gesignaleerd 46%

overlast 30%

leefbaarheid 7,9

sociale veiligheid 7,3 

94%

 

30% gedaan

 5% nog doen

acties m.u.v. melding: 53%

bewoners 57%

ondernemers 61%

% inwoners/ondernemers dat drugs-gerelateerde en/of 

andere verdachte activiteiten in woonomgeving signaleert 

[enquête buitengebied ]  vr17 en vr19

rapportcijfer aanpak leefbaarheid & veiligheid  buitengebied 

[enquête buitengebied ]   

versteviging maatschappelijke 

weerbaarheid % inwoners /ondernemers dat meedoen aan illegale 

activiteiten expliciet afwijst [enquête buitengebied ]  vr38

% inwoners /ondernemers dat melding doet van verdachte 

situaties [enquête buitengebied ]   vr21

% inwoners/ondernemers dat andere acties onderneemt nav 

verdachte situaties [enquête buitengebied ] vr21  

% inwoners /ondernemers dat participeert in veilig-

heidsinitiatieven buitengebied [enquête   vr 43
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Onderzoeksbeschrijving

• Kenmerken van de respondenten

• Onderzoeksverantwoording

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020
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Achtergrondkenmerken van de respons

Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020

De verdeling van de respons over de kernen komt op hoofdlijnen overeen
met die van de door de gemeente aangeleverde adressen. Van de
respondenten woont 37% in/bij Heeswijk-Dinther, 23% in/bij Heesch en 21%
in/bij Nistelrode. Daarnaast valt 10% onder Loosbroek en 8% onder
Vorstenbosch. Van de overige respondenten is geen plaats bekend (niet
ingevuld op de enquête).

Drie op de vier respondenten (75%) zijn (alleen) bewoners van het gebied,
een kwart is ondernemer. Van hen woont het merendeel (24%) ook op het
adres, 1% werkt alleen in het gebied maar woont er niet. De verdeling van
bewoners en ondernemers in de kernen is gelijkmatig.

De meeste respondenten hebben werk als belangrijkste dagelijkse bezigheid:
40% werkt in loondienst en 28% heeft een eigen bedrijf, waarvan 10% een
agrarisch bedrijf. Eén op de vijf respondenten is met pensioen (21%). Let wel
deze vraag over de belangrijkste dagelijkse bezigheid heeft betrekking op de
respondent en staat los van de belangrijkste functie van het woon/werkadres
(bewoner/ondernemer).

Eén op de vijf respondenten (19%) is jonger dan 45 jaar, de helft (49%) is
tussen 45 en 65 jaar en één op de drie (32%) is 65 jaar of ouder. De jongeren
zijn ondervertegenwoordigd in de respons. Door middel van weging is de
verdeling over de leeftijdsgroepen recht getrokken voor de analyses.
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Onderzoeksverantwoording

Onderzoeksmethode
Een hoge respons is van belang om een zo hoog mogelijke representativiteit en betrouwbaarheid van de uitkomsten te bereiken. Om deze reden is besloten
inwoners meerdere mogelijkheden aan te bieden om aan het onderzoek mee te werken. De inwoners die voor het onderzoek zijn geselecteerd, hebben een brief
van de gemeente ontvangen waarin het doel en de opzet van het onderzoek waren uitgewerkt. De inwoners konden via een persoonlijke inlogcode de vragenlijst via
internet invullen. Bij de brief was ook een enquête op papier gevoegd en een antwoordenvelop. Na twee weken is een herinneringsbrief gestuurd. Omdat al
voldoende respons was behaald was het niet nodig om nog na te bellen in de non-respons.

Respons en betrouwbaarheid
Voor het onderzoek zijn alle 1.858 adressen in het buitengebied van de gemeente aangeschreven, behalve de adressen op bedrijventerreinen. Uiteindelijk is een
uitnodiging gestuurd naar 1.442 woonadressen en 416 adressen waar een bedrijf is gevestigd. Dat zijn voornamelijk agrarische bedrijven, waarvan de eigenaar ook
meestal op het adres woont. Er hebben 626 respondenten meegedaan aan het onderzoek. Dit is een respons van 34% van alle aangeschreven adressen. Dat
betekent dat één op de drie adressen in het gebied bij het onderzoek is betrokken. De verhouding tussen bewoners (469 ofwel 75%) en ondernemers (157, 25%) is
ongeveer gelijk aan de verhouding in het adressenbestand (die is 78%-22%). De respondenten konden de enquête online (41%) of op papier (59%) invullen.

Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over alle inwoners van de gemeente zijn de onderzoeksgegevens gewogen naar leeftijdsgroep en woonplaats waartoe
het adres behoort. Voor de weging naar leeftijdsgroep is de verhouding in de gemeente als uitgangspunt genomen, omdat er exacte gegevens voor het buitengebied
zijn. De weging betekent dat de verdeling in de respons door middel van een correctiefactor is rechtgetrokken naar de verdeling in de populatie. Desondanks is in
sommige doelgroepen (bijv. de kleine kernen) het aantal respondenten in absolute zin klein, waardoor de uitkomsten eerder vertekend kunnen worden en de mate
van betrouwbaarheid afneemt (de marges zijn groter). Bij de interpretatie van de uitkomsten moet hiermee rekening worden gehouden.

42Leefbaarheid en veiligheid in het buitengebied van Bernheze 2020



Dimensus en Companen: Bundeling van kennis, kunde en kracht

Dimensus helpt opdrachtgevers bij het vinden van passende antwoorden op hun beleidsvraagstukken op het brede maatschappelijke werkterrein. Dit doen wij 
vanuit een bevlogenheid en passie voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. U bent daarbij partner in het proces; een goed resultaat komt namelijk niet tot stand 
zonder goede input. De onderzoeken van Dimensus richten zich op thema’s als leefbaarheid en veiligheid, wonen, zorg en welzijn, cultuur, sport en recreatie en 
klanttevredenheid. 

Companen helpt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en zorginstellingen, onder andere door onderzoek naar vraag en aanbod op de woningmarkt; op het 
niveau van de regionale woningmarkt, op locatieniveau, op het niveau van uw vastgoedportefeuille. In de onderzoeken is er aandacht voor de kwaliteit van de 
leefomgeving en voor zorg en diensten aan huis. Het onderzoek van Companen biedt een praktische opmaat voor advies, beleidsplannen en samenwerking. 

Dimensus en Companen bundelen de krachten om u nog beter van dienst te kunnen zijn met innovatief onderzoek, passend bij uw vraag. Wij koppelen 
deskundigheid en logistieke ervaring, kwaliteit, flexibiliteit en een plezierige samenwerking aan een betaalbare prijs. In gezamenlijkheid ontwikkelen we 
producten. Voorbeeld hiervan is de GemeenteBeleidsMonitor (GBM) die inzicht geeft in waar uw gemeente staat op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en 
sociale kracht. En ook het WoonWaardeModel, waarmee gericht informatie wordt verkregen voor gebiedsmarketing rond nieuwe woonbestemmingen, samen 
met potentiële bewoners. 

Zo gaan Dimensus en Companen samen op zoek naar antwoorden op uw vragen! 

Colofon
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