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Thema van het onderzoek

In november en december 2021 heeft de gemeente Hilvarenbeek onderzoek 
gedaan naar de subjectieve veiligheid van haar inwoners.

Het onderzoek is uitgevoerd door Nemo Kroos, stagiair bij de gemeente 
Hilvarenbeek en student integrale veiligheidskunde aan Avans Hogeschool 
‘s-Hertogenbosch. Het PON & Telos (beheerder van het inwonerpanel) heeft deze 
rapportage gemaakt op basis van het onderzoeksverslag dat door de stagiair voor 
de gemeente Hilvarenbeek gemaakt is. 

In het onderzoek gaat het om de veiligheidsbeleving van inwoners, gedrag van 
inwoners (bijvoorbeeld vermijden zij onveilige plaatsen, doen zij ‘s avonds de deur 
open), de fysieke omgeving (bijvoorbeeld verlichting in de straat) en de rol van 
politie en gemeente. 

In deze rapportage leest u de resultaten van het onderzoek. Onderdeel van het 
stage-onderzoek waren ook interviews met dorpsondersteuners en analyse van 
criminaliteitscijfers. Deze zijn geen onderdeel van deze rapportage. 
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Veldwerkperiode November – december 2021

Aantal ingevulde vragenlijsten inwonerspanel 484

Aantal ingevulde vragenlijsten open link 100

584

Veldwerk en respons

Opmerking bij de tabellen en figuren: 
Door afrondingsverschillen komt het totaal niet altijd exact op 100% 
uit maar soms op 99% en soms op 101%.

Alle leden van het inwonerspanel zijn in december 2021 uitgenodigd 
voor deelname aan dit onderzoek. Verder heeft een oproep voor 
deelname aan het onderzoek op diverse social media kanalen van de 
gemeente gestaan. 

In totaal hebben 584 inwoners de vragenlijst (deels) ingevuld. De 
achtergrondkenmerken van de respondenten en de 
onderzoeksverantwoording vindt u op de laatste pagina.
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Beschrijving van de resultaten

• Slachtofferschap

• Veiligheidsbeleving

• Gedrag ten aanzien van mogelijk onveilige situaties

• Inbraakpreventie

• Oordeel veiligheid in de buurt

• Sociale samenhang

• Conclusie

• Onderzoeksverantwoording



Gemeente Hilvarenbeek - Onderzoek 12, 2021
-4-

Slachtofferschap 

Bent u ooit slachtoffer geweest van een overval, inbraak of 

geweldsmisdrijf? - %
Toelichting

Ongeveer een kwart van de inwoners (26%) 
is ooit slachtoffer geweest van een overval, 
inbraak of geweldsmisdrijf. Dit hoeft niet 
specifiek in Hilvarenbeek gebeurd te zijn.

Inwoners schatten hun kans op 
slachtofferschap op straat laag in: 77% is 
nooit bang om op straat slachtoffer van 
criminaliteit te worden, 22% is soms bang 
hiervoor, 1% vaak. 

26 

74 

Ja Nee 77 22 1 

Nooit Soms Vaak Altijd

Op straat ben ik bang slachtoffer te worden 

van criminaliteit – frequentie - %



Gemeente Hilvarenbeek - Onderzoek 12, 2021
-5-

Veiligheidsbeleving

Overdag / ‘s avonds voel ik mij niet op mijn gemak 
als ik alleen op straat ben - %
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 's avonds overdag

Toelichting
Of mensen zich op hun gemak voelen op straat of als zij alleen thuis zijn, zegt ook iets over veiligheidsgevoelens van inwoners.
De meeste mensen (94%) voelen zich overdag ‘alleen op straat’ op hun gemak. ‘s Avonds geldt dat voor een kleinere groep, te weten 62%. Slechts een 
klein deel voelt zich overdag (1%) of ‘s avonds (2%) niet op hun gemak alleen op straat.
Ook zien we dat het grootste gedeelte van alle inwoners (95%) zich nooit onveilig voelt als zij alleen thuis zijn. Thuis voelen mensen zich veiliger dan 
op straat: op straat voelt 34% zich ‘s avonds soms niet op hun gemak, thuis is dat 15%. Ook het percentage dat zich nooit onveilig voelt ligt thuis (82%) 
beduidend hoger dan op straat (62%).

Overdag / ‘s avonds voel ik mij niet op mijn gemak 
als ik alleen thuis ben - %
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Gedrag

Overdag / ‘s avonds doe ik de deur niet open 
omdat ik dat niet veilig vind - %

Toelichting
Als we kijken naar het gedrag van inwoners dan zien we een aantal dingen. De grootste groep (60%) van de inwoners mijdt ‘s avonds nooit bepaalde 
plaatsen omdat zij zich daar niet veilig voelen. Overdag geldt dat voor 90% van de inwoners. 34% mijdt soms wel bepaalde plekken ‘s avonds en 6% 
altijd of vaak. Respondenten gaven een enkele keer aan bosgebieden, donkere plaatsen en plekken waar hangjongeren rondhangen, bijvoorbeeld bij 
de Schutsboom (een buurt in de kern Hilvarenbeek) te vermijden. Ook langs het kanaal wordt ’s avonds vermeden omdat hier geen verlichting is.
Verder zien we dat 17% vrijwel nooit ‘s avonds de deur open doet, 29% doet soms ‘s avonds niet open. Overdag voelt men zich beduidend veiliger: 
dan doen de meeste mensen de deur wel open.

Overdag / ‘s avonds zijn er plaatsen die ik vermijd 
omdat ik mij daar niet veilig voel - %
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Inbraakpreventie

Toelichting

Ook is te zien dat een groot gedeelte van de inwoners 
maatregelen heeft genomen tegen inbraak, namelijk 73%. Een 
op de vijf inwoners heeft geen maatregelen genomen tegen 
inbraak. Van deze groep geeft 82% aan ook geen maatregelen 
te willen nemen. Het feit dat mensen geen maatregelen willen 
nemen suggereert dat inwoners hun woonplaats zo veilig 
vinden dat zij maatregelen niet nodig vinden. 

73

20

7

Ja Nee Wil ik niet zeggen

Heeft u maatregelen in uw woning tegen inbraak? - %
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Oordeel veiligheid in de buurt

Toelichting

Bij de vraag ‘Welk cijfer geeft u uw buurt met betrekking tot 

veiligheidsbeleving’ is te zien dat het grootste gedeelte (79%) 

hun buurt qua veiligheid beoordelen met een 8 of hoger. 2% 

beoordeelt de veiligheid in de buurt met een onvoldoende. 

Gemiddeld beoordelen de inwoners de veiligheid in hun buurt 

met een 8,2. 2 

18 

79 
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Gemiddeld 
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Welk cijfer geeft u uw buurt met betrekking tot 
veiligheidsbeleving? - %
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Institutionele omgeving – toezicht in de buurt

Toelichting

Aan inwoners is gevraagd of zij vinden dat er voldoende 
toezicht is in de buurt. Wat opvalt is dat 51% van de inwoners 
neutraal is bij de stelling over toezicht in de buurt. Veel 
opmerkingen bij deze vraag gingen over het ontbreken van de 
antwoordoptie ‘weet ik niet’. 28% geeft aan dat er voldoende 
toezicht is in de buurt, 21% vindt van niet. 

Er is voldoende toezicht in mijn buurt - %

6 

22 

51 

17 

4 

Helemaal eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal oneens



Gemeente Hilvarenbeek - Onderzoek 12, 2021
-10-

Institutionele omgeving
Toelichting

Wanneer we kijken naar de aandacht van gemeente en 
politie voor veiligheidsproblemen, zien we dat de meeste 
mensen ‘neutraal’ antwoorden (respectievelijk 71% en 69%). 
Het valt verder op dat inwoners nagenoeg beide actoren 
hetzelfde beoordelen: 15% vindt dat de gemeente en 16% 
vindt dat de politie aandacht heeft voor veiligheids-
problemen in de buurt. Een ongeveer even grote groep is het 
niet eens hiermee. 

Wanneer we vragen naar het effectief oplossen van 
veiligheidsproblemen zien we dat inwoners net iets 
positiever over de politie zijn dan over de gemeente. 

Over de communicatie op het gebied van veiligheid zijn 
inwoners wat negatiever: 35% vindt dat de politie niet 
communiceert over veiligheid, 28% vindt dat de gemeente 
dat niet doet. 

Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat de meeste 
inwoners neutraal staat in het handelen van gemeente en 
politie. Verbetering van communicatie richting inwoners is 
een aandachtspunt.
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heeft aandacht voor 
veiligheidsproblemen die 
spelen in mijn buurt.

lost veiligheidsproblemen 
effectief op.

communiceert met 
inwoners over veiligheid.

Gemeente en politie: Aandacht voor en oplossen van 
veiligheidsproblemen & communicatie over veiligheid - %
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Sociale samenhang

Toelichting

We legden inwoners enkele stellingen voor over de sociale 
samenhang in hun buurt. 
Een overgrote meerderheid (88%) geeft aan dat de mensen in 
de buurt prettig met elkaar omgaan. Drie kwart geeft aan dat 
de mensen in de buurt elkaar goed kennen. Bijna 60% geeft 
aan dat de mensen onderling veel contact hebben. 

Wanneer we kijken naar de sociale controle, dan zien we dat 
43% neutraal antwoordt, 40% geeft aan buren aan te spreken 
op ongewenst gedrag. Er is dus wel sprake van sociale 
controle maar hier is mogelijk ruimte voor verbetering. 

We kunnen concluderen dat de sociale samenhang in 
Hilvarenbeek sterk is. Inwoners kennen elkaar en gaan prettig 
met elkaar om. 
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Fysieke omgeving

Toelichting

Inwoners vinden hun buurt over het 
algemeen goed verlicht: 65% is het 
(helemaal) eens met deze stelling. 15% 
is het hier niet mee eens. 

Van verloedering en graffiti is vrijwel 
geen sprake: 91% geeft aan dat er geen 
graffiti in de buurt is, 9% vindt van wel. 
84% geeft aan dat er geen sprake is van 
verloedering van de buurt, 15% vindt 
van wel. 
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Conclusie

Op basis van de resultaten van dit onderzoek, concluderen we dat inwoners fijn wonen in Hilvarenbeek. Er is nauwelijks sprake van verloedering, de 
meeste buurten zijn goed verlicht. Bij de opmerkingen in de vragenlijst is het verkeer in de gemeente regelmatig genoemd. Denk aan de staat van de 
stoepen en onregelmatige wegen die het lastig maken voor inwoners met bijvoorbeeld een rollator. Ook is regelmatig genoemd dat er te hard gereden 
wordt. Verkeersveiligheid in het bijzonder was echter geen onderdeel van dit onderzoek. 

Verder kunnen we concluderen dat de overgrote meerderheid van de inwoners van gemeente Hilvarenbeek zich veilig voelen. Inwoners mijden overdag 
nauwelijks plaatsen. ’s Avonds zijn de mensen iets angstiger en zijn er plaatsen waar zij zich niet begeven omdat het daar bijvoorbeeld erg donker is. Er is 
te zien dat de inwoners over het algemeen neutraal zijn over het handelen van de gemeente en politie. 

Ook blijkt dat de sociale samenhang in Hilvarenbeek hoog is. Inwoners beoordelen de fysieke omgeving als goed. De meeste gaven aan dat er 
voldoende verlichting is en er nauwelijks sprake is van verloedering of graffiti. 
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Verdeling naar leeftijd, geslacht en kern (ongewogen)

Kern* N %

Baarschot 11 2 

Biest-Houtakker 37 6 

Diessen 110 19 

Esbeek 40 7 

Haghorst 17 3 

Hilvarenbeek 369 63 

Niet ingevuld 0 0

Totaal 584 100

Representativiteit en betrouwbaarheid

De resultaten van het onderzoek zijn gewogen naar achtergrondkenmerken leeftijd en kern. 
Daardoor zijn de resultaten representatief op deze achtergrondkenmerken. 

Het aantal respondenten dat de vragenlijst heeft ingevuld is voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.

* Ongewogen data

Man/vrouw* N %

Man 308 53

Vrouw 175 30

Niet bekend/ingevuld** 101 17

Totaal 584 100

Leeftijdsgroepen* N %

18 t/m 29 jaar 20 3 

30 t/m 39 jaar 44 8 

40 t/m 59 jaar 209 36 

60 t/m 69 jaar 156 27 

70 jaar en ouder 152 26 

Niet ingevuld 3 1

Totaal 584 100

*Ongewogen data
** In de vragenlijst die via social media is verspreid,
is de vraag naar geslacht niet opgenomen.

* Ongewogen data

Onderzoeksverantwoording – onderzoek 11 –
Bezuinigingen
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