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Aanleiding

Het huidige veiligheidsplan van de gemeente Capelle aan den IJssel:

Integraal Veiligheidsplan IV ‘Denken Durven Doen’ loopt eind 2018 af. In

2019 komt een nieuw veiligheidsplan, waarin veiligheidsbeleving het

belangrijkste thema wordt voor de komende vier jaar. Om invulling te

geven aan het nieuwe veiligheidsplan wil de gemeente Capelle aan den

IJssel weten hoe inwoners hun eigen buurt, Capelle aan den IJssel en

Nederland ervaren als het gaat om veiligheid.

Methode

Het onderzoek naar veiligheidsbeleving is uitgevoerd in samenwerking met

de Saxion University of Applied Sciences. I&O Research heeft de

dataverzameling en deze rapportage verzorgd, Saxion University stelde de

vragenlijst op en zal voor de gemeente Capelle aan den IJssel verdiepende

analyses uitvoeren aan de hand van de verzamelde data.

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van raadpleging van het

Burgerpanel Capelle. Het panel bestaat uit 1.992 panelleden. Dit zijn

inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel die zich hebben

aangemeld voor deelname aan online onderzoeken van de gemeente. De

panelleden zijn via e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan dit

onderzoek. De vragenlijst kon worden ingevuld van 30 augustus tot en

met 9 september 2018. Er is één herinneringsmail gestuurd.

Respons 

Voor dit onderzoek zijn alle 1.992 panelleden uitgenodigd, bij 49 van hen 

kon de uitnodigingsmail niet worden bezorgd vanwege een foutief 

e-mailadres of een volle mailbox. Uiteindelijk hebben 1.943 panelleden de 

uitnodiging ontvangen, 607 leden hebben de vragenlijst ingevuld. Dit is 

een respons van 31 procent, ruim voldoende om betrouwbare uitspraken 

te kunnen doen.

Analyse 

Op de data is een weging toegepast naar wijk, leeftijd en geslacht. Dit 

betekent dat de verhoudingen naar wijk, leeftijd en geslacht zijn 

teruggebracht naar de werkelijk bestaande verhoudingen in de bevolking 

van Capelle aan den IJssel. Groepen die ondervertegenwoordigd zijn, 

krijgen een groter gewicht, terwijl oververtegenwoordigde groepen een 

kleiner gewicht krijgen. Op deze manier zijn de resultaten representatief 

voor de gehele gemeente Capelle aan den IJssel, wat betreft deze 

achtergrondkenmerken. 

Indien de percentages niet optellen tot 100 procent, is dit het gevolg van 

afrondingsverschillen. 
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Wijk Totaal %

Capelle-West en ‘s-Gravenland 109 18%

Middelwatering-West 87 14%

Middelwatering-Oost* 46 8%

Oostgaarde-Zuid 74 12%

Oostgaarde-Noord 57 9%

Schenkel 76 13%

Schollevaar-Zuid 62 10%

Schollevaar-Noord en Hoofdweg 62 10%

Rivium en Fascinatio* 22 4%

Geen antwoord 12 2%

Totaal 607 100%

Tabel 1

Respons per wijk

*Vanwege het geringe aantal deelnemers zijn de resultaten van deze wijken indicatief.



Helft Capellenaren voelt zich wel eens onveilig

De helft van de Capellenaren (49%) voelt zich wel eens onveilig. Hiervan

geeft vijf procent aan zich vaak onveilig te voelen, ruim de helft voelt zich

soms onveilig en twee vijfde zelden.
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Figuur 2

Voelt u zich weleens onveilig in: (n= 607)

Figuur 1

Hoe vaak voelt u zich onveilig? (n=273)

Eigen buurt veiliger dan Nederlandse samenleving

Het aandeel inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de Nederlandse

samenleving (66%) is groter dan het aandeel dat zich weleens onveilig

voelt in de gemeente Capelle aan den IJssel (49%). Het veiligst voelen

Capellenaren zich in de eigen buurt: ruim een op de drie (36%) geeft aan

zich daar weleens onveilig te voelen.

➢ Onder inwoners jonger dan 45 jaar is het aandeel dat zich weleens 
onveilig voelt hoger (53%) dan gemiddeld. 65-plussers voelen zich 
minder vaak onveilig (39%). 

➢ Het aandeel vrouwen dat zich weleens onveilig voelt (56%) is groter 
dan het aandeel mannen (42%). Vrouwen voelen zich ook vaker onveilig 
(8%).

➢ Het percentage inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de eigen 
buurt is het kleinst in Capelle-West en ‘s-Gravenland (22%) en het 
grootst in 
Schollevaar-Zuid (47%).

De mate waarin men zich in de Nederlandse samenleving, de gemeente en 

de eigen buurt onveilig voelt verschilt weinig: (ruim) zestig procent voelt 

zich er soms onveilig, vier tot zes procent heeft er vaak een gevoel van 

onveiligheid. Opvallend is wel dat het percentage dat zich soms of vaak 

onveilig voelt, in de eigen buurt wat hoger ligt (69%) dan in de gemeente 

(64%) en de Nederlandse samenleving (65%).

Figuur 3

Hoe vaak voelt u zich weleens onveilig in: (nmin=205)
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Criminaliteit komt minst vaak voor in eigen buurt

Criminaliteitkomtvolgenséénprocentnooitvoorindeeigenbuurt.Geen

vanderespondentendenktdatCapelleaandenIJsselendeNederlandse

samenlevingvrijzijnvancriminaliteit.

Het vaakst komt criminaliteit volgens de Capellenaren voor inde

Nederlandse samenleving (70%). In Capelle aan den IJssel komt

criminaliteitvolgens47 procent somsvoor,een vergelijkbaar aandeel

geeftaandatcriminaliteitervaakvoorkomt(45%).Indeeigenbuurt

komtcriminaliteitminder vaakvoor:éénopdevijfdenktdathetvaak

voorkomt(22%),volgensdehelftkomtcriminaliteitindeeigenbuurt

somsvooreneenkwartdenktdatditslechtszeldenvoorkomt.
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Figuur 5

Vindt u dat in de afgelopen 5 jaar de criminaliteit is afgenomen, gelijk is gebleven of is 

toegenomen in: (n=607)

Figuur 4

Hoe vaak denkt u dat criminaliteit voorkomt in: (n=607)

Criminaliteit per saldo toegenomen

De helft van de Capellenaren vindt dat de criminaliteit in de afgelopen vijf 

jaar gelijk is gebleven. Ruim een kwart (27%) zag een toename van de 

criminaliteit in de buurt, acht procent is van mening dat het is afgenomen. 

In de gemeente zag twee vijfde (41%) een toename van criminaliteit en 

vier procent een afname. Vooral in de Nederlandse samenleving zagen de 

Capellenaren een toename van criminaliteit in de afgelopen vijf jaar.

➢ Inwoners jonger dan 45 jaar denken vaker dat criminaliteit voorkomt in 
de eigen buurt en Capelle aan den IJssel dan 65-plussers.

➢ Vrouwen denken vaker (52%) dat criminaliteit in Capelle aan den IJssel 
vaker voorkomt dan mannen (39%). 

➢ Vrouwen denken vaker (76%) dat criminaliteit in de Nederlandse 
samenleving vaak voorkomt dan mannen (64%).

➢ Het aandeel inwoners dat vindt dat criminaliteit vaak in de eigen buurt 
voorkomt is het laagst in Capelle-West en ’s-Gravenland (9%) en het 
hoogst in Schollevaar-Zuid (41%).

Criminaliteit vooral landelijk een groot probleem

Criminaliteit is voor een vijfde van de inwoners geen persoonlijk probleem, 

dertien procent geeft aan dat het een (heel) groot probleem is voor 

henzelf. Hoe groter het gebied, hoe groter criminaliteit een probleem is: in 

de eigen buurt is criminaliteit volgens 15 procent een (heel) groot 

probleem, in de Nederlandse samenleving vindt twee derde het een groot 

probleem. 

Figuur 6

In hoeverre is criminaliteit een probleem… (n=607) 
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Eén op de drie bang slachtoffer te worden

Een derde van de Capellenaren maakte zich in de afgelopen twaalf

maanden zorgen om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit, zij

maakten zich gemiddeld 20 keer zorgen hierover. De laatste keer dat

inwoners zich zorgen maakten om slachtoffer te worden was veertig

procent hier zeer of behoorlijk bezorgd over.
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Figuur 9

Vindt u dat in de afgelopen 5 jaar uw kans om slachtoffer van criminaliteit te worden is 

afgenomen, gelijk is gebleven of is toegenomen? (n=607)

Figuur 7

Hoe bezorgd was u de laatste keer toen u zich er zorgen over maakte om zelf 

slachtoffer te worden van criminaliteit? (n=171)

Kans op slachtofferschap volgens een kleine meerderheid 

afgelopen 5 jaar gelijk gebleven

Een derde van de inwoners is van mening dat de kans om slachtoffer van 

een misdrijf te worden in de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Iets meer 

dan de helft denk dat de kans gelijk is gebleven. Een enkeling vindt dat de 

kans op slachtofferschap is afgenomen.

➢ Onder inwoners tussen de 45 t/m 64 jaar is het aandeel dat vindt dat de 
kans om slachtoffer te worden is toegenomen (38%) groter dan onder 
inwoners van jonger dan 45 jaar (27%) en 65 plussers (29%).

➢ Mannen vinden vaker (6%) dat de kans om slachtoffer te worden van 
criminaliteit afgenomen is dan vrouwen (3%). 

12% 28% 55% 4%1%

zeer bezorgd behoorlijk bezorgd beetje bezorgd amper bezorgd weet niet

3%

73%

19%

5% geen kans

(hele) kleine kans

geen kleine/geen
grote kans
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Figuur 8

Hoe groot denkt u dat de kans is dat u in de komende 12 maanden zelf slachtoffer 

wordt van criminaliteit? (n=607)

Meerderheid denkt geen slachtoffer te worden

Driekwart van de inwoners acht de kans klein om in de aankomende

12 maanden zelf slachtoffer te worden van criminaliteit. Vijf procent denkt

dat de kans dat zij zelf slachtoffer wordt van criminaliteit heel groot.

7% is in de afgelopen 12 maanden slachtoffer geworden  van 

criminaliteit.

5% 54% 32% 9%

afgenomen gelijk gebleven toegenomen weet niet



Enkeling denkt geen invloed te hebben op het verkleinen van kans 

slachtofferschap

Vier op de tien inwoners denkt heel weinig invloed te hebben op het 

verkleinen van de kans om slachtoffer te worden van criminaliteit. Een 

kwart denkt hier heel veel invloed op te hebben. Net iets minder dan één 

op de tien denkt hierop  helemaal geen invloed te hebben. 
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Figuur 12

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? (n=607)

Figuur 10

In hoeverre vindt u dat u zelf invloed heeft op het verkleinen van uw kans om 

slachtoffer van criminaliteit te worden? (n=607)

Meerderheid inwoners niet bezig met kans op slachtofferschap

De helft van de inwoners geeft aan niet zo bezig te zijn met de kans om

slachtoffer te worden van criminaliteit. Ook geeft de meerderheid aan niet

zo snel angstig te reageren op situaties (70%) en meestal niet van het

ergste uit te gaan (66%).

Ruim vier op de tien geeft aan liever niet na te denken over de kans dat ze

slachtoffer worden van criminaliteit. Een kwart denkt dat andere mensen

meer kans lopen om slachtoffer te worden van criminaliteit.

➢ 65-plussers denken vaker (24%) zich zeker niet fysiek te kunnen 
verdedigen dan inwoners jonger dan 45 jaar (2%).

➢ Mannen denken vaker (19%) zich zeker wel te kunnen verdedigen dan 
vrouwen (5%). 

12% denkt zich fysiek niet te kunnen verdedigen

Bijna de helft van de Capellenaren denkt zich zeker niet (12%) of

waarschijnlijk niet (26%) te kunnen verdedigen met fysiek geweld. Eén op

de tien denkt zich zeker fysiek te kunnen verdedigen. Een vergelijkbaar

grote groep geeft aan het niet te weten.
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Figuur 11

Denkt u dat u uzelf zo nodig met fysiek geweld kunt verdedigen? (n=607)



Contact en vertrouwen met buren is groot

Zeven op de tien inwoners vertrouwt hun buren. Ook het behoefte aan

contact met buren is bij de meeste inwoners sterk aanwezig.

Ongeveer een derde vindt dat men in de eigen buurt langs elkaar heen

leeft. Een vergelijkbaar grote groep heeft hier geen mening over of is het

hier niet mee eens.
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Figuur 14

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? (n=607)

Figuur 13

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? (n=607)

Meerderheid van Capellenaren vindt straffen in Nederland te licht

De meerderheid van de inwoners van Capelle aan den IJssel vindt dat de

straffen in Nederland te licht zijn. Ruim zes op de tien inwoners geeft aan

zich zorgen te maken waar het met Nederland naartoe gaat. Iets meer dan

de helft vindt dat Nederland sterk negatief is veranderd.

➢ Inwoners uit Oostgaarde- Noord (33%) en Schollevaar- Zuid (26%) vinden 
vaker dat de buurt in korte tijd negatief is veranderd dan inwoners uit 
Capelle-West en ’s-Gravenland (6%).

➢ Inwoners uit Oostgaarde- Noord (47%) en Schollevaar-Zuid (40%) vinden 
vaker dat veel mensen in de buurt een andere achtergrond hebben dan 
inwoners uit Capelle-West en ’s-Gravenland (11%).

Over extreme ideeën en verharding maken inwoners zich zorgen

Driekwart van de inwoners geeft aan zich sterke zorgen te maken over 

extreme ideeën van mensen. Een iets kleinere groep maakt zich sterke 

zorgen over verharding en de normen en waarden van mensen. 

Figuur 15

In welke mate maakt u zich zorgen over onderstaande onderwerpen in Nederland? 
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