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Resultaten van de eerste Bewonersadviesgroep vragenlijst Veiligheid 

Allereerst hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. We hebben 57 vragenlijsten teruggekregen, 

dat is bijna 60 procent van de adviseurs die zich hebben aangemeld voor de Bewonersadviesgroep en 

daar zijn we heel blij mee! Uw antwoorden leverden ons waardevolle informatie op , hierover meer in 

deze nieuwsbrief. 

 

Veiligheid in de buurt waardeert u met een 7,5! 

U geeft aan dat u zich over het algemeen veilig voelt in uw buurt. Dit komt onder meer omdat u uw 

buurtbewoners kent, er voldoende mensen zijn die goed opletten en de buurt in de gaten houden, 

bijvoorbeeld tijdens vakanties, en u op de hoogte brengen als er iets niet in orde is.  

Maar u hebt ook verbeteringen genoemd, namelijk:  

• Meer onderlinge sociale controle 

• Betere verlichting 

• Meer toezicht door bijvoorbeeld politie en gemeente op verkeersveiligheid en verwijderen van 

 groen wat het uitzicht belemmert 

 

Veiligheid van de woning waardeert u met een 8! 

U voelt zich gelukkig veilig in uw woning. Uit de antwoorden blijkt dat u al 

heel veel zelf regelt. Desondanks is er nog ruimte voor verbetering. U hebt 

onder meer genoemd:  

• Toevoeging aan het hang-en-sluitwerk, zoals hefboompjes of 

slotplaten 

• Gedrag van buurtbewoners 

Denk hierbij aan geen overlast, schuttingen laag houden, geen 

materiaal bij de gevel laten staan waarop geklommen kan worden. 



 

 

• Voldoende verlichting  

 

Wat doen we met de resultaten?   

Van de 57 deelnemende adviseurs hebben er 40 aangegeven dat zij een bijeenkomst willen bijwonen 

over Veiligheid. Wij hebben zeker wel behoefte om over bepaalde onderdelen van de vragenlijst met u 

van gedachten te wisselen. Zo kunnen we samen kijken hoe we de veiligheid in uw buurt kunnen  

verbeteren. Wilt u, hoewel anders aangegeven, toch de bijeenkomst bijwonen? Dan bent u van harte 

welkom. 

 

Bijeenkomst 

We hebben een bijeenkomst gepland op donderdag 23 februari van 19.30 uur tot 21.00 uur bij 

Patrimonium. Voor deze bijeenkomst hebben we ook de wijkregisseur van de gemeente Barendrecht en 

een buurtagent uitgenodigd zodat we meteen kunnen afstemmen of de gemeente bepaalde punten kan 

oppakken. U kunt zich aanmelden via Corry van den Berg (c.vandenberg@patrimoniumbarendrecht.nl).  

Vergeet hierbij niet aan te geven met hoeveel personen u komt. 

 

Betere voorlichting 

We merken dat er soms nog onvoldoende informatie is over de mogelijkheden die er zijn als het gaat om 

de leefbaarheid in de buurt, ontmoetingen met buren en buurtgenoten, de invloed die u zelf kunt 

uitoefenen op uw leefomgeving en de mogelijkheden voor het beveiligen van uw woning. We zullen 

hierover meer informatie verspreiden via onze website, de facebookpagina en de Schakel. Denk 

bijvoorbeeld aan buurtinitiatieven die we faciliteren en ondersteunen, maar ook initiatieven van de 

gemeente zoals de WhatsApp buurtpreventie. En misschien is er bij u in de buurt een 

buurtpreventieteam actief? 

 

Woningtoewijzing 

Uit de antwoorden bleek ook nog veel onduidelijkheid over de wijze waarop huurwoningen worden 

toegewezen en hoe het zit met woningen die langer leeg blijven staan. Deze maand vindt u hierover al 

informatie op onze Schakelpagina.  

 

Specifieke aandachtspunten Van Riedevliet en de J.G. Oemvliet 

Er zijn met name een aantal punten naar voren gekomen over de Van Riedevliet. Deze signalen hebben 

we meteen in januari opgepakt door een leefbaarheidsonderzoek uit te zetten onder alle bewoners van 

de Van Riedevliet en J.G. Oemvliet om duidelijk te krijgen waar precies behoefte aan is.  
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In het uitgebreide verslag staan ook meer zaken beschreven en is er meer informatie over de aangegeven 

punten.   

 

 

En de winnaar is… 

Bij iedere uitvraag verloten we een cadeaubon van € 25. Deze loting houden we op de genoemde bijeenkomst 

van 23 februari. Daarna maken we de trekking bekend via onze Facebookpagina en onze website.  

 

 


