
In de periode 18 oktober tot en met 8 november 2021 is een 
peiling uitgezet onder het AlmeloPanel en via sociale media. 
Aan het onderzoek hebben 893 mensen deelgenomen. Hiervan 
hebben 818 mensen deelgenomen via het AlmeloPanel. 75 
mensen hebben de vragenlijst via sociale media ingevuld.









Aan de panelleden is gevraagd hoe zij de leefbaarheid van hun woonbuurt ervaren. Voelen zij zich veilig? Ervaren 
ze overlast? En hoe vinden ze dat de gemeente functioneert als het gaat om de aanpak van leefbaarheid en 
veiligheid? Over de volgende onderwerpen zijn vragen gesteld:

leefbaarheid woonbuurt;
functioneren gemeente in aanpak leefbaarheid en veiligheid;
beleving overlast in de buurt;
veiligheidsbeleving en onveilige plekken.

893
Mensen hebben de vragenlijst ingevuld

Leven in een veilige omgeving is voor de meeste mensen heel belangrijk. Het onderwerp van deze 
peiling was de leefbaarheid en veiligheid. Hoe kijken Almeloërs tegen de veiligheid in hun buurt 
aan? De gemeente Almelo gebruikt de resultaten van deze peiling voor het verbeteren van haar 
veiligheidsbeleid.

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN ALMELO



Sociale samenhang is een belangrijke eigenschap voor de leefbaarheid binnen een buurt of wijk. Het geeft weer in welke mate mensen zich verbonden 
voelen met hun woonbuurt. In hoeverre vinden mensen dat buurtbewoners elkaar kennen en op een prettige manier met elkaar omgaan. Aan inwoners 
van Almelo zijn onderstaande stellingen over de sociale samenhang in de buurt voorgelegd.

Leefbaarheid woonbuurt

Mensen in de buurt gaan op een
prettige manier met elkaar om

Ik ben tevreden over de
bevolkingssamenstelling in de buurt

Ik voel me thuis bij de mensen die in
de buurt wonen

Ik woon in een gezellige buurt

Ik heb veel contact met andere
buurtbewoners

Mensen in de buurt kennen elkaar
nauwelijks
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Inwoner en GemeenteWoonbuurt

Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden 
vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7 66 27

vooruit gegaan gelijk gebleven achteruit gegaan

Functioneren gemeente

Rapportcijfer
het is prettig wonen in de buurt

%
(helemaal) mee eensDe gemeente ...


houdt voldoende toezicht op het naleven 
van regels 17%


informeert de buurt over de aanpak van 
leefbaarheid en veiligheid in de buurt 23%


betrekt de buurt bij de aanpak van 
leefbaarheid en veiligheid in de buurt 25%


doet een beroep op buurtbewoners om zelf 
een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid 39%


heeft aandacht voor het verbeteren van 
leefbaarheid en veiligheid in de buurt 46%
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Overlast in de buurt

Top 4 vormen van overlast
(% ja, komt wel eens voor)

Veiligheid in de buurt

Top 4 welke vorm van overlast als 1e aanpakken
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Voelt u zich veilig in uw buurt? (%)

Vermijdingsgedrag
Hoe vaak komt het wel eens voor dat u …. (%)

’s Avonds niet open doen

Onveilig voelen ’s avonds op
straat

In uw buurt omlopen /
omrijden

Bang zelf slachtoffer te
worden van criminaliteit

Onveilig voelen ’s avonds
alleen thuis
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Te hard rijden

Hondenpoep

Rommel op straat

Parkeerproblemen
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Onderzoek: Leefbaarheid en veiligheid in Almelo

Opdrachtgever: Gemeente Almelo

Samenstelling: Kennispunt Twente 2021

AlmeloPanel

Voor dit onderzoek is het AlmeloPanel ingezet. Het AlmeloPanel is een grote groep inwoners, die een aantal keer per jaar via 

internet een vragenlijst van de gemeente invult. Zo weet de gemeente wat inwoners vinden van het gemeentelijk beleid en welke 

ontwikkelingen er plaatsvinden in Almelo. De resultaten gebruikt de gemeente bij het maken van beleid en het nemen van 

besluiten. Alle inwoners uit de gemeente Almelo vanaf 18 jaar kunnen lid worden van het AlmeloPanel. Wij hopen dat zoveel 

mogelijk inwoners zich aanmelden.

Meer informatie is te vinden op www.AlmeloPanel.nl

Veiligheidsbeleving
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