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Medio oktober 2012 hebben 2500 inwoners van de samenwerkende ge-
meenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem een enquête Leefbaar-
heid en Veiligheid ontvangen. De vragen hadden betrekking op onder-
werpen als kwaliteit woonomgeving, overlast en veiligheidsbeleving.  

In 2010 hebben de gemeenten al eerder een dergelijke enquête ver-
spreid. De respons was dit jaar wat lager dan toen, maar nog steeds 
representatief voor de gehele bevolking. 

De uitkomsten zijn  gezamenlijk verwerkt en geanalyseerd. Op deze pa-
gina wordt u op de hoogte gebracht van de resultaten. De uitslagen bin-
nen de drie gemeenten zijn vrijwel gelijk. 

Verbeterpunten 

Enkele verbeterpunten die de ondervraagden aangeven in de enquête 
zijn: 

 Inwoners van Babyloniënbroek, Drongelen, Giessen en Meeuwen 
geven het gemis van winkels aan; 

 Onderhoud aan groen– en speelvoorzieningen wordt minder goed 
beoordeeld; 

 Er wordt veel overlast van hondenpoep ervaren; 

 Handhaving en toezicht scoort niet zo goed, maar wel beter dan 
twee jaar geleden. Politie en BOA zijn te weinig zichtbaar, ook we-
ten veel mensen niet wat een BOA is; 

 De verkeersveiligheid in de kernen wordt minder goed beoordeeld, 
te hard rijden wordt als grootste probleem ervaren. 

Wij zien in dat bovenstaande problemen voor u als burger als onprettig 
ervaren worden. Daarom willen we, samen met u, deze punten nader 
bekijken en te verbeteren.  

Positieve uitkomsten 

De uitkomsten van de enquête mogen als zeer positief worden ervaren. 
De inwoners voelen zich veilig.  

Enkele positieve punten uit de enquête zijn: 

 De kwaliteit van de woonomgeving wordt over het algemeen als 
zeer goed ervaren; 

 Openbare voorzieningen worden goed beoordeeld; 

 Inwoners hebben goede contacten in de buurt en hebben weinig 
last van omwonenden; 

 Inwoners hebben relatief weinig last van alcohol– en drugsgerela-
teerde activiteiten; 

 Er wordt nauwelijks overlast van hangjongeren ervaren; 

 Het meldpunt voor klachten is veel beter bekend dan twee jaar 
geleden; 

 Inwoners vinden de buurt het afgelopen jaar over het algemeen 
iets vooruit gegaan. 

U als inwoners en wij als gemeenten mogen hier samen trots op zijn. 
Wij zullen er alles aan doen om deze goede resultaten te behouden en 
waar nodig nog verder te verbeteren. 

De BOA  

Een Buitengewoon Opsporingsambte-
naar (BOA) werkt voor de gemeente. 
De BOA in de samenwerkende ge-
meenten houdt zich vooral bezig met 
het toezien op de APV (plaatselijke re-
gels) en milieuovertredingen. U kunt 
hierbij denken aan vervuiling, honden-
poep, parkeerovertredingen en jeugd-
overlast. 

Eigen verantwoordelijkheid 

Als laatste vraag in de enquête kon u aangeven wat u zelf deed om de 
leefbaarheid en veiligheid in uw buurt te verbeteren. Antwoorden die het 
meeste gegeven werden zijn: 

 Niets, het is niet nodig; 

 Contacten onderhouden met buren; 

 Mensen aanspreken op hun gedrag; 

 Zelf niet tot last zijn; 

 Eigen leefomgeving schoonhouden; 

 Buurtactiviteiten organiseren, lid zijn van een buurtvereniging. 

Meldpunt 

Heeft u klachten of ervaart u overlast? U kunt dit melden bij uw ge-
meente. Belangrijk voor ons als gemeenten is dat wij signalen ontvan-
gen, u bent onze ogen en oren in de wijk. U als inwoner weet het beste 
wat er in uw omgeving gebeurt. Wij willen daarom benadrukken dat pro-
blemen gemeld moeten worden. Wij registreren dit en zorgen dat dit bij 
de juiste personen terecht komt. Voor contactgegevens van het meld-
punt kunt u terecht op de website van uw gemeente. 

Dankzij uw bijdrage aan dit onderzoek hebben wij een goed beeld van 
de veiligheidsbeleving in de drie gemeenten gekregen. Namens de sa-
menwerkende gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem en haar 
veiligheidspartners, bedankt! 
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Toekomst 

De resultaten van de enquête worden gebruikt als basis voor de acties 
die de gemeenten de komende tijd gaan ondernemen om, samen met u, 
uw veiligheid en veiligheidsbeleving te verbeteren. 

Zo gaan de gemeenten starten met het project ‘Buurtpreventie’, wordt 
het Keurmerk Veilig Wonen toegepast en zoomen we meer in op de ei-
gen verantwoordelijkheid van burgers. 


