Veiligheid
Veiligheid gaat ons allen aan. Stel u mag uw buurman/buurvrouw een tip geven om de veiligheid in
uw woonwijk te verbeteren.

1. Welke tip zou u uw buren dan geven?






































Alarminstallatie
Alert blijven op elkaar ,maar ik ken mijn buren niet
Alles goed afsluiten en genoeg verlichting aan.
Alles goed op slot doen
Alles op slot en laat hier en daar een lampje branden.
Als goed afsluiten
Altijd ramen en deuren afsluiten.
Appartement niet verlaten zonder controle op deuren van algemene ruimten !
Beter slot op de deur.
Bij afwezigheid licht punt verzorgen.
Bij uitgaan deuren met sleutel sluiten
Blijf altijd alert!
Bouw aan een sociaal netwerk en spreek mensen aan.
Camera's installeren
De enige buren die ik wat wil melden zijn me onderburen... gezamelijke ingang waar 3 tot 4 x per
week de deur bij aankomst wagenwijd openstaat en er niemand te bekennen is...
Deur in nachtslot en licht op tijdschakelaars.
Bij ons is iemand met hond in huis
Deuren achterzijde sluiten.
Vooral geen paniek zaaien.
Deuren op slot
Die kleine dealers in de gaten houden en kentekenplaten etc doorgeven aan de politie.
Maar ja als er wat mee gedaan word is den een tweede
Een sensorlamp aanschaffen
Fiets afsluitsen, voordeur dicht maken
Geef elkaar door wanneer je weg bent.
Geef opmerkingen altijd door aan (wijk)politie of een onderdeel daarvan (bv BOA)
Geen biobak bij een schutting laten staan. What's app buurtpreventie aanmaken.
Geen carnavalsversiering ophangen, dan weten ze dat je carnaval viert en hoogstwaarschijnlijk
weg bent rond deze dagen.
Geen idee
Gewoon doen
Goed hang en sluitwerk goede buiten verlichting
Goed hang en sluitwerk, verlichting en hond
Goed hang/sluit werk. camera beveiliging. buurt preventie
Goed opletten
Goed opletten rondom daar waar je woont.
Goede communicatie en werken met een app.j
Goede sloten en veilige deuren en ramen. Verlichten,
Goede straat verlichting
Help elkaar
Hou een oogje in het zeil bij anderen en aanmelden op de BuurtWhatsapp
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Hou vooral alles potdicht op slot, want er lopen te veel onduidelijke figuren rond die, afgaande
op hun uiterlijk, waarschijnlijk uit oost-Europa komen. Bij ons in de straat is in korte tijd
verschillende keren ingebroken door lui die je gerust als professionals kunt omschrijven.
Houdt ons huis in de gaten
Ik woon al in een veilige buurt!
Ik woon in de binnenstad en dat is geen woonwijk.
Indien de buurvrouw charmant verzoek ik haar mij te bellen bij problemen
In onze straat wordt goed op elkaar gelet.
Informeer mij als hij of zij voor langere tijd weg gaat.
Intercom
Kijk af en toe naar buiten
Kleinere groepsapp/buurtapp oprichten
Laat alarm aansluiten in je huis.
Laat de achterdeur niet openstaan als je even naar de wc gaat.
Laat even weten als je weg brnt
Laat geen vreemde mensen mee naar binnen lopen in het appartementencomplex.
Laat geen vreemden toe tot ons complex
Lamp in het donker laten schijnen in achtertuin
Laten we elkaar even laten weten als we iets zien/horen wat misschien risico's met zich
meebrengt.
Dat kan zijn op het gebied van veiligheid, maar ook bv. als er na een storm schade aan de woning
van de buren is ontstaan.
Leer uw buren kennen dan kunt u een beroep op hen doen als het nodig is.
Let goed op op verdachte situaties of bewegingen.
Beter 1 keer teveel dan een keer te weinig
Let op als u de deur uitgaat of er geen vreemde naar binnen gaat . Dit vooral bij woonflats
Let op de huizen van degenen die carnaval vieren.
Let op elkaar
Loop 's avonds laat niet door onverlichte plekken.
Maak als het donker is de voor deur niet meer open.
Mede appartement bewoners maken de deur niet open voor onbekenden/ mensen die er niet
hoeven te zijn.
Meer contact met elkaar zorgt ervoor dat we beter op elkaar kunnen letten, ook als de ander er
niet is.
Meer met mensen in de buurt omgaan
Meer overleg met mij. Het is nu een een-richting verkeer
Meld je aan bij de buurt-/wijk app.
Net doen of het bewoond is.
Ogen open houden als je buiten bent
Omdat er nog al eens problemen door ontstaan :
avonds niet meer de deur openen voor onbekenden.
Onderling contact met verzoek de boel in de gaten te houden en aandacht bij het afsluiten van
de deuren.
Opletten
Opletten wat er in de omgeving gebeurd
Poort naar de achtertuin voorzien van een degelijk slot.
Lampen met bewegingssensor aanschaffen.
S ávonds in geen enkel geval de deur openen,en verdacht situaties onmiddellijk melden.
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Schaf een alarminstallatie aan.
Sluit alles goed af en meld ons wanneer je er niet bent. Zo mogelijk met meerdere buren samen
doen.
Sluit de voordeur van ons complex goed. ( Wij hebben al eens een indringer gehad, doordat de
voordeur niet goed sloot). Geef ook een sleutel van eigen appartement aan een medebewoner
die U vertrouwt, bleek al vaker dat dit handig was!! Zal ook in geval van nood veiliger zijn, om
eventueel hulp te bieden.
Sluit je deur goed af en laat geen onbekende binnen
Sluit ramen en deuren met goed hang- en sluitwerk.
Spreek stadswachten aan op hun neiging de dokter leursstraat over te slaan bij controles.
Verkorten sluiten van automatische deuren
Verlichting in en om je huis,sluit alles goed af .
Waakzaam zijn tav mensen die nooit in de straat komen en zich ongewoon gedragen of
onbekende auto's die doelloos rondjes rijden.
Wat meer spullen en vaker opruimen in de achtertuin
verder poort goed afsluitbaar maken
Wees alert op wat er door de straat loopt (komt)
Zaak in de gaten houden
Zorg er voor dat je altijd alles goed afsluit als je weggaat
Zorg ervoor dat je je buren geen overlast bezorgt. Van lawaai tot hondenpoep.
Zorg voor een alarmsysteem en laat het huis er bewoond uitzien.
Zorg voor een bewegingsmelder!
Zorg voor voldoende verlichting op kritische plaatsen
Sluit je aan bij de buurtapp
Laat weten als je langere tijd weg bent
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Ik voel me veilig in mijn eigen woonwijk”

(n=215)
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Er kan altijd en overal wat vervelends gebeuren, dat kun je ook nooit helemaal
uitsluiten. Maar met een beetje opletten en elkaar helpen kom je al een heel eind
verder. Wel zou ik graag de wijkagent wat vaker willen zien, ik weet niet eens wie het
is en hoe hij/zij eruitziet. Een beetje communicatie tussen wijkagent en bewoners is
wenselijk ivm. de veiligheid in brede zin, dus bv. ook mbt. onveilige
verkeerssituaties.
Hangjongeren vind ik niet prettig bij appartementsgebouw Bonne Aventure. In
centrum vind ik ,s avonds de omgeving van het Munsterplein niet prettig
Ik voel me veilig, maar er zijn de laatste tijd wel meer dealers gezien in auto`s en
scooters. De wijkagent is hier van op de hoogte
Hier bij de oude reformwinkel wordt dagelijks met medeweten van de gemeente en
de politie gedeald bij het leven! Agressieve idioten met zieke parkeermentaliteit en
schijt aan alles.
De meeste tijden voel ik me veilig. Maar `s avonds laat in het weekend. Vind ik het
niet altijd prettig om over straat te moeten gaan
Wij wonen in het buitengebied waar regelmatig auto`s komen met figuren die hier
niets te zoeken hebben. Vermoeden bestaat dat er dingen gebeuren die het daglicht
niet kunnen verdragen...
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3. Heeft u extra maatregelen in- en rondom huis genomen
om uw eigen veiligheid te verhogen?
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'n alarmsysteem
's-avonds gaat de deur niet meer open tenzij het aangekondigd is.
2 honden
3 slots op voordeur, vingercode op garagedeur , meerdere sloten op
keukendeur.
Afsluitbare poort, verlichting met sensor
Alarm (2x)
Alarm en goede sloten, buurt whatsapp
Alarm en poorten en verlichting
Alarm in huis
Alarm installatie
Alarm, hang en sluitwerk
Alarminstalatie
Alarminstallatie (4x)
Alarminstallatie en verlichting
Alarminstallatie.
Alarmsysteem, automatisch aanspringende lampen
Alles af te sluiten en op te ruimen in en rond huis/tuin
Arlo is veilig
Avond en nachtlicht buiten Huis
Beter hang en sluitwerk
Beter hang en sluitwerk verlichting
Betere sloten op de deuren
Beveileging stickers
Beveiliging, buitenverlichting, goede sloten.
Bewegingsmelder
Buitenverlichting die de hele nacht brandt.
Burenbel alarm met 10 woningen en camera's aan de woning
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Burenbel systeem
Camara's Dubbel slot
Camera
Camera's
Camera's, alarm, verlichting
Cameras
Controle sloten, verlichting buiten optimaal.
Deurbeugels
Deurklem
Een alarm aan te schaffen
Een brandladder
Een hond
Een luchtbuks te kopen
Electronische beveiliging
Extra sloten (3x)
Extra verlichting (2x)
Extraverlichting/ extra veiligheidssloten/ cameratoezicht op de voordeur/ kierstandaard
Ga ik niet vertellen
Gaat niemand iets aan
Goed hang- en sluitwerk. Auto in garage. Geen fiets e.d. Buiten laten staan
Goede sloten
Goede sloten en afsluitbaar hek
Goede sluitingen, auto op het eigen erf
Hang en sluitwerk
Hang en sluitwerk. Rolluiken. Afsluitbare poort. Verlichting.
Hang- en sluitwerk aangepast
Hang- en sluitwerk+ hek binnenterrein voor openbare weg
Heb in ons huis alarm aan laten leggen
Hekwerk
Inbraakbeveiliging
Lampen aan
Licht aan rond het huis
Maak ik niet bekend
Mijzelf (2x)
Nieuwe cylinder, kierstandhouderss
Nieuwe sloten en het gezamelijk paadje is een poort geplaats
Nieuwe, goede sloten
O.a. sloten en verlichting
Overal rolluiken
Poort en deuren op slot bij verlaten woning
Regelmatig ook de deuren te sluiten
Rollluiken
Rolluiken (5x)
Rolluiken ,camera bij de deur ,hond
Rolluiken en censorlamp
Rolluiken en deuren goed sluiten
Rolluiken voor en achter
Rolluiken, extra sloten, camera beveiliging
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Sloten en ramen dicht.
Sloten en rolluiken
Sloten en verlichting
Sloten, rolluiken en breekijzer.
Sluitingen en verlichting voor en achterzijde
Sluitwerk te verbeteren.
Smeedijzeren poort
Speciale deuren en slote
Toegang bemoeilijken
Tuinpoort afsluitbaar gemaakt en extra afsluitbae poort halverwege de tuin
naar de keukendeur.
Tuinverlichting en aanplant in de tuin die inbrekers ontmoedigd.
Veiligheidsinstallatie
Veiligheidssloten (2x)
Verbeterde sloten
Verlichting (3x)
Verlichting aan bij afwezigheid
Verlichting en sloten en rolluiken
Verlichting gedurende de nacht.
Verlichting voor en achterkant van woning.
Verlichting, sloten en gesloten achtererf
Verlichting.
Verlichting. nieuwe kozijnen met 5 punts vergrendeling in deuren en ramen
Vernieuwing sluitwerk
Videobewaking en alarm
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