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Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,
Gaarne wil ik u middels deze brief informeren over de voortgang van het onderzoek naar het subjectieve
veiligheidsgevoel I veiligheidsbeleving in Bergen op Zoom.
In navolging van de opdracht vermeld in uw motie van 21 juni 2017, is door onderzoeksbureau l&O Research een
onderzoek gestart naar de achtergronden van de veiligheidsbeleving in Bergen op Zoom. Het onderzoek is verdeeld in 2
fases:
1. Kwantitatieve analyse op basis van het Lemon-onderzoek 2016
a. Stap 1. In welke buurtclusters is er sprake van een verstoorde veiligheidsbeleving?
b. Stap 2, Wat zijn de verklarende factoren?
2. Expertinterviews (ontwikkelingen na 2016, toetsen van bevindingen, het maken van een verdiepingsslag en het
toetsten van het effect van eerder genomen maatregelen)
Inmiddels zij beide fases uitgevoerd en is het onderzoek bijna afgerond.
Uit de tussentijdse rapportage, na het afronden van fase 1, is heel duidelijk naar voren gekomen in welke buurten en
wijken de veiligheidsbeleving verstoord is. Opvallend hierbij is dat de oorzaken waardoor bewoners zich onveilig voelen
per wijk verschillen. Wat in de ene wijk aangegeven wordt als een belangrijke oorzaak, wordt in een andere wijk niet of in
mindere mate als oorzaak aangedragen. Voorbeelden hiervan zijn drugsproblemen en criminaliteit, maar ook inrichting
van de wijk speelt in sommige wijken een belangrijke rol. Ook blijkt dat sommige aspecten, waarvan gedacht werd dat
deze in belangrijke mate een rol spelen, niet altijd zo’n grote invloed hebben als gedacht. Aansluitend op deze
kwantitatieve fase wordt met de diepte interviews duidelijkheid gezocht met betrekking tot de factoren die aanleiding
geven tot de gevoelens van onveiligheid waarbij tevens mogelijke interventies en aanbevelingen aangegeven zullen
worden.
Aansluitend aan fase 1 zijn deze expertinterviews nu uitgevoerd en worden medio april de resultaten van dit onderzoek
gepresenteerd aan het college. Naar verwachting worden de resultaten van het onderzoek voor 1 mei aan u ter
beschikking gesteld.
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