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Inleiding
In het najaar van 2021 heeft de gemeente Noordoostpolder voor de 5e keer deelgenomen aan de 
Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar 
veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van 
het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten en politie. 

Met voorliggend memo informeren wij u graag over de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor en het 
verdere vervolg.

Uitkomsten Veiligheidsmonitor 2021
1438 inwoners kregen in augustus een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan
het onderzoek en konden vervolgens tot november online deelnemen. In totaal hebben 461 van de 
1.438 geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 
32,1 procent (landelijk is dit 31,7 procent). Er hebben 99 inwoners deelgenomen aan de landelijke 
Veiligheidsmonitor, de totale respons in Noordoostpolder komt daarmee uit op 560.

De uitkomsten van de Veiligheidsmonitor zijn in de uitgebreide analyse (bijlage 1) vergeleken met de 
landelijke uitkomsten en de uitkomsten van de overige gemeenten binnen het politiebasisteam DNU, 
te weten Dronten en Noordoostpolder. Een samenvatting van de resultaten van de Veiligheidsmonitor 
treft u bijgevoegd aan (bijlage 2). Deze uitkomsten laten zich op hoofdlijnen als volgt vertalen:

1. De leefbaarheid en veiligheid in Noordoostpolder worden positief beoordeeld
De leefbaarheid in Noordoostpolder wordt positief beoordeeld (rapportcijfer 7,5) en de sociale cohesie 
scoort ruim voldoende. Ruim driekwart van de inwoners vindt dat de mensen in de buurt op een 
prettige manier met elkaar omgaan. Het rapportcijfer waarmee de veiligheid wordt gewaardeerd is een
7,6. Deze score is hoger dan het gemiddelde in Flevoland, maar zowel het rapportcijfer voor 
leefbaarheid als voor veiligheid is iets minder hoog dan in de buurgemeenten (7,8).

Ten opzichte van zowel de landelijke als Flevolandse resultaten voelt een lager percentage mensen 
zich weleens onveilig in de eigen buurt: één op de tien inwoners voelt zich wel eens onveilig in de 
eigen buurt. Twee procent voelt zich er vaak onveilig. Vergeleken met Nederland en Flevoland hebben
inwoners van Noordoostpolder minder vaak het idee dat er veel criminaliteit in de eigen buurt voor 
komt. 
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2. Inwoners zijn overwegend tevreden over functioneren van gemeente en politie 
In Noordoostpolder is 44 procent van de inwoners (zeer) tevreden over het functioneren van de eigen 
gemeente als het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Ook is men vaker dan Flevoland 
en landelijk van mening dat de gemeente de buurt betrekt bij leefbaarheid en veiligheid. 

Vijftien procent van de inwoners van Noordoostpolder ziet vaak of soms gemeentelijke handhavers in 
de eigen buurt. De zichtbaarheid van de handhavers in de buurt is hier minder groot dan in de rest van
Flevoland (26%) en landelijk (30%). 

Veruit de meeste inwoners die contact met de politie hebben gehad, zijn (zeer) tevreden over dit 
contact. De helft van de inwoners is (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in de eigen 
buurt. Men is het in Noordoostpolder minder vaak eens met de stelling dat de politie weinig contact 
heeft met de bewoners uit de buurt dan landelijk. Dat de politie in de buurt makkelijk te benaderen is, 
wordt in Noordoostpolder sterker onderschreven dan landelijk en in de rest van Flevoland.

3. Overlastproblemen in de buurt: te hard rijden, parkeerproblemen en hondenpoep
In de aanpak van buurtproblemen zou men in Noordoostpolder de volgende problemen graag als 
eerste aangepakt zien: te hard rijden, parkeerproblemen en hondenpoep. Een kwart (26%) van de 
inwoners van Noordoostpolder ervaart veel verkeersoverlast. Dit aandeel is lager dan het landelijke 
(31%). Ten opzichte van Flevoland waar 25 procent veel overlast van fysieke verloedering ervaart, is 
het overlastniveau van verloedering in Noordoostpolder met 16 procent relatief laag.

4. Gemiddeld lager slachtofferschap van zowel traditionele als digitale criminaliteit
Het slachtofferschap van online criminaliteit (online oplichting of fraude) kwam in de afgelopen 12 
maanden wel iets vaker voor dan slachtofferschap van traditionele criminaliteit (vermogensdelicten en 
vernielingen). De afgelopen 12 maanden is 14% van de inwoners het slachtoffer geweest van 
traditionele criminaliteit, landelijk is dit 17%. In Noordoostpolder is men ook minder vaak slachtoffer 
geworden van online criminaliteit dan in de rest van Flevoland.

De inschatting van de kans om slachtoffer te worden van de criminaliteitsdelicten is in 
Noordoostpolder kleiner dan in de rest van Flevoland, waar men vaker een (heel) grote kans ziet op 
beroving, zakkenrollerij of inbraak.

Vervolg
De uitkomsten van de Veiligheidsmonitor worden binnen de gemeente gedeeld met relevante 
partners, zoals de afdelingen Advies, Beleidsontwikkeling en Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving. Ook met externe partners zoals de politie en het Openbaar Ministerie worden de 
resultaten gedeeld.

In 2023 loopt het veiligheidsbeleid van de gemeente af. Bij het evalueren van het veiligheidsbeleid én 
het opstellen van nieuw meerjarenbeleid zullen de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor worden 
gebruikt. Dit vindt plaats in het eerste kwartaal van 2023. De raad zal in de loop van 2023 een nieuw 
meerjarig veiligheidsbeleid ter besluitvorming voorgelegd krijgen.

Bijlagen
1. Volledige rapportage Veiligheidsmonitor 2021 gemeente Noordoostpolder (I&O Research)
2. Samenvatting uitkomsten veiligheidsmonitor 2021
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