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veiligheid 
In de zomer van 2022 hield 
de gemeente West Betuwe een 
online peiling om erachter 
te komen hoe inwoners, 
organisaties en bedrijven 
denken over veiligheid in West 
Betuwe.
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deelnemers

50% heeft na oplichting aangifte gedaan of zou dat doen

17% is in de afgelopen twee jaar weleens gehackt

22% is in de afgelopen twee jaar weleens opgelicht bij een 
online aankoop/verkoop

7% is weleens benaderd voor de verhuur van woning of 
pand, waarbij hij/zij een slecht voorgevoel had

17% heeft maatregelen genomen ter voorbereiding op een 
eventuele ramp, bijv. in de vorm van een noodpakket 

38% heeft weleens (signalen van) criminaliteit gezien, 
maar niet doorgegeven. Denk aan drugs(gebruik), geweld, 
inbraak

22% heeft weleens last van intimidatie op straat

89% heeft de verplichte rookmelder op elke verdieping van 
de woning

Veiligheidsbeleving

67% is bekend met Burgernet

34% is bekend met buurtbemiddeling

77% is bekend met de verschillende (sociale) 
mediakanalen die je kunt volgen bij een crisissituatie

80% is bekend met Meld Misdaad Anoniem (M.)

35% vindt dat de boa’s voldoende zichtbaar zijn in de buurt

30% vindt de wijkagent voldoende zichtbaar in de buurt

30% weet hoe je de boa's kunt bereiken

45% weet hoe je de wijkagent kan bereiken

92% weet dat de ambtenaar voor toezicht en handhaving 
een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) heet

Kennis

34% vindt dat er overlast is van (hang)jongeren in de 
straat/wijk

43% maakt zich zorgen over drugscriminaliteit in de buurt

85% voelt zich meestal veilig in de eigen buurt

49% vindt een evenement van 7 dagen met muziek oké

64% vindt het belangrijk dat een evenement duurzaam is 
georganiseerd

44% wil dat vuurwerk verboden wordt met oud en nieuw

62% wil zelf (meer) bijdragen aan de veiligheid in de buurt. 
Bijvoorbeeld door (WhatsApp) buurtpreventie

Stellingen


