
Veiligheid in de gemeente Bronckhorst
In april 2022 is een onderzoek uitgevoerd onder panelleden van Bronckhorst Spreekt over de veiligheid 
in de gemeente Bronckhorst. In deze factsheet worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek 
weergegeven en deelt de gemeente wat zij met de resultaten gaat doen. 

Deelnemers onderzoek
In totaal hebben 718 inwoners de vragenlijst ingevuld. Met dit aantal respondenten kunnen er betrouwbare 
en nauwkeurige uitspraken worden gedaan over de populatie.

Leefbaarheid en veiligheid in de buurt

‘In de buurt hebben we geen overlast (van het gedrag) 
van anderen, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast’

(Heel erg) eens 68%
Niet eens/ niet oneens 13%
(Heel erg) oneens 19%

‘In de buurt hebben we geen 
last van criminaliteit’

(Heel erg) eens 70%
Niet eens/ niet oneens 14%
(Heel erg) oneens 13%
Weet ik niet/geen mening 3%

Cijfer prettig wonen 
in eigen buurt

2016

8,3
2022

8,3

In de eigen buurt voelt: 

  68% zich nooit onveilig
  18% zich zelden onveilig
  11% zich soms onveilig
  2% zich vaak onveilig

Cijfer veiligheid 
in eigen buurt

2016

7,8
2022

8,1

Veiligheid in het algemeen
Over het algemeen voelt:  

  42% zich nooit onveilig
  41% zich zelden onveilig
  15% zich soms onveilig
  1% zich vaak onveilig



Veiligheidsmaatregelen 

Hoe vaak neemt u veiligheidsmaatregelen? 

Ik neem waardevolle spullen mee uit de auto 75% 

Ik laat het licht branden als ’s avonds niemand thuis is 58%

Mijn huis heeft … Top 3 

Buitenverlichting met 
sensor 69% 

Extra veiligheidssloten 
of grendels op ramen 
en/of (buiten)deuren 
68% 

Rolluiken of luiken 
voor ramen en/of 
deuren 28% 

Heeft uw buurt een buurtpreventie-app?

  Ja 47%
  Nee 41%
  Weet ik niet 12%

Neemt u (of iemand uit uw huishouden) deel 
aan deze buurtpreventie-app?

  Ja 85%
  Nee 14%
  Geen antwoord 2%

Ondermijning

30% heeft een vermoeden of weet zeker 
dat er ondermijnende criminaliteit plaats 
vindt in de kernen van de gemeente. 

43% heeft een vermoeden of weet 
zeker dat ondermijnende criminaliteit 
plaats vindt in het buitengebied van 
de gemeente. 

Ik heb het gevoel dat criminaliteit in het buitengebied is toegenomen

(Zeer) eens 35%
Niet eens/niet oneens 23%
(Zeer) oneens 13%
Weet ik niet/geen mening 28%

Ik denk dat leegstand in het buitengebied zorgt voor meer ondermijnende criminaliteit

(Zeer) eens 69%
Niet eens/niet oneens 13%
(Zeer) oneens 7%
Weet ik niet/ geen mening 11%



  

Digitale veiligheid en weerbaarheid 

Waar denkt u aan als u denkt aan online criminaliteit? Top 3

Phishing mail 82%
Hacken 36%
Bankfraude 21%

Ik maak me zorgen om mijn online veiligheid

(Zeer) eens 38%
Niet eens/niet oneens 31%
(Zeer) oneens 28%
Weet ik niet/ geen mening 3%

Ik denk dat ik zelf makkelijk slachtoffer kan worden van online criminaliteit

(Zeer) eens 16%
Niet eens/niet oneens 36%
(Zeer) oneens 42%
Weet ik niet/ geen mening 6%

Aan welk thema of onderwerp op het gebied van veiligheid moet de gemeente volgens u aandacht 
besteden? Top 3

Overlast jongeren 
26% 

Diefstal / inbraak  
20%

Drugsoverlast 17%



Team Toezicht en Handhaving
Weet u wat het team Toezicht en Handhaving van de gemeente Bronckhorst doet?

  Ja, dat weet ik precies 5%
  Ja, dat weet ik ongeveer 41%
  Nee, dat weet ik niet 54%

Bij klachten en meldingen gaat team Toezicht en Handhaving altijd eerst in gesprek met de betrokken 
partijen. Zo wordt gekeken of partijen zelf tot een oplossing kunnen komen. Als dit niet lukt, dan wordt 
een officieel handhavingstraject ingezet. Dit betekent dat een boete, straf of een last of dwangsom wordt 
opgelegd.
Wat vindt u van deze werkwijze?                                      Cijfer 6,9

Welk thema vindt u de meeste belangrijke taak van team Toezicht en Handhaving?

Openbare orde: controleren wat er gebeurt in de openbare ruimte 80%

Bouwen: bouwwerkzaamheden controleren zodat gebouwen en bouwwerken veilig zijn 10%

Bestemmingsplan: controleren of het bestemmingsplan, waarin alle regels staan voor een locatie, 
goed wordt uitgevoerd 10%

Welke activiteiten vindt u het meest belangrijk om te controleren in de openbare ruimte? Top 5 

Dumpen van afval 
81%

Alcohol- en 
drugsoverlast 
39%

Overlast door 
(hang)jongeren 
27%

Geluid- en 
geurhinder 
27%

Hondenpoep 
23%

Wat gebeurt er met de resultaten?
De gemeente heeft de regie op het gebied van lokale veiligheid. Om dit goed in te vullen is het integraal 
veiligheidsplan van belang. In dit IVP worden doelstellingen en de concrete invulling hiervan beschreven op het 
gebied van lokale veiligheid. De resultaten van dit onderzoek gebruiken wij (openbare orde en veiligheid) als 
input voor het Integraal Veiligheidsplan wat eind 2022 (opnieuw) wordt vastgesteld door de Raad. Op basis van 
onder andere een inventarisatie onder inwoners aan de hand van een vragenlijst, worden de speerpunten voor 
de komende vier jaren opgesteld. 
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