LSG Veiligheid
Deelrapportage van het onderzoek Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid 2019

De mening van inwoners gepeild

Colofon
Dit is een rapportage opgesteld door:
Onderzoek en Statistiek
Gemeente Lelystad
Afdeling Beleid
Postbus 91
8200 AB Lelystad
e-mail: onderzoek@lelystad.nl

Veel data m.b.t. Lelystad kunt u vinden op
Lelystad in Zicht

Voor overige onderzoeksrapporten kunt u terecht op onze website:
www.lelystad.nl/onderzoek
Deze rapportage is te downloaden op
www.lelystad.nl/onderzoek
onder de kop publicaties

Perceptie veiligheid 2019
In september en oktober 2019 hebben 1.868 inwoners van Lelystad een vragenlijst ingevuld
over de leefbaarheid, de veiligheid en het wonen in Lelystad. Met het onderzoek zijn meningen gepeild over een veelheid aan thema’s: voorzieningen, problemen en de sfeer in de
buurt, gevoelens van onveiligheid en feitelijk slachtofferschap van misdrijven, de geschiktheid van de huidige woning, eventuele verhuiswensen en binding met en eigen betrokkenheid bij buurt en Lelystad. De enquête is voor een belangrijk deel een herhaling van vragen
die al geruime tijd om het andere jaar aan inwoners van Lelystad en andere steden worden
voorgelegd. Hiermee worden zowel trends in de tijd als vergelijkingen met andere steden
mogelijk gemaakt.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn in een drietal rapportages samengevat. Dit deel gaat
over veiligheid. In de andere twee rapportages komen woontevredenheid en leefbaarheid
aan de orde.
In het eerste gedeelte van deze rapportage komen buurtproblemen (fysieke overlast, sociale
overlast en verkeersoverlast) aan de orde. In het tweede gedeelte wordt aandacht besteed
aan onveiligheidsgevoelens in de directe leefomgeving en verschillende locaties in Lelystad.
Verder wordt ingegaan op slachtofferschap en aangiftebereidheid. Tot slot wordt het
rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt besproken.
De onderzoeksuitkomsten worden grotendeels weergegeven in de vorm van figuren die
toegelicht en becommentarieerd worden met beknopte teksten. Alleen de belangrijkste
verschillen die uit het onderzoek naar voren komen worden tekstueel beschreven. De
beschreven verschillen geven aan waar waarden in 2019 in belangrijke mate afwijken van
vorige jaren. Hetzelfde geldt voor relaties die gelegd kunnen worden, bijvoorbeeld tussen
sociale overlast en stadswijk of leeftijdscategorie.
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Samenvatting
Buurtproblemen
De vier buurtproblemen (uit een lijst van 13) waarvan de Lelystedelingen vinden dat die met
voorrang zouden moeten worden aangepakt zijn te hard rijden, parkeeroverlast, hondenpoep
en rommel op straat. Dit zijn al sinds 2011 dezelfde vier punten waaraan door inwoners
prioriteit wordt gegeven. Wel is het aandeel inwoners dat vindt dat parkeeroverlast moet
worden aangepakt toegenomen, terwijl dat voor hondenpoep geleidelijk steeds minder geldt.
De buurtproblemen zijn in drie thema’s ingedeeld: Fysieke verloedering, Sociale overlast en
Verkeersoverlast. Bijna een kwart (24%) van de inwoners heeft in 2019 veel fysieke
verloedering ervaren. Dat wijkt niet noemenswaardig af van 2015 en 2017 toen het 26% was.
Veel sociale overlast was er in 2019 voor 14% van de Lelystedelingen en 36% had te maken
met veel verkeersoverlast. Voor sociale overlast betekent dit een geringe daling ten opzichte
van de 16% uit 2017, het percentage voor verkeersoverlast is ongeveer gelijk gebleven (was
36%). Voor alle drie de genoemde vormen van verloedering en overlast geldt dat de situatie
in Lelystad ongunstiger is dan in Nederland als geheel. In totaal ervaart 47% van de
inwoners op minstens één van de drie aspecten veel overlast in hun buurt. Dit is geen
belangrijke daling ten opzichte van de 50% uit 2017, maar kan wel als indicatie worden
beschouwd. Dit aandeel ligt net hoger dan het landelijke gemiddelde (43%).
De fysieke verloedering nam tussen 2017 en 2019 af in de Kustwijk en het Stadshart; het
minst gunstig is de situatie in beide jaren in de Zuiderzeewijk. In dezelfde periode is de sociale overlast in het Stadshart duidelijk gedaald, maar het is nog wel de wijk waar dit het
vaakst voorkomt. In de Kustwijk en Waterwijk-Landerijen is ook een verbetering geconstateerd. Veel verkeersoverlast ervaart men het meest in de Zuiderzeewijk, terwijl op dat punt
een verbetering is opgetreden in de Boswijk. Lelystad-Haven scoort evenals in de vorige peiling het best wanneer het gaat om totale overlast, maar een belangrijke verbetering is als
enige opgetreden in de Kustwijk.

Onveiligheidsgevoelens
Het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt vertoont in de
periode 2015-2019 geen belangrijke ontwikkeling. In 2019 geldt dit voor 21% van de
inwoners. Dit is nog altijd hoger dan het landelijke gemiddelde (14%). Inwoners van het
Atolwijk, Boswijk en Zuiderzeewijk voelen zich het minst veilig in hun eigen buurt. Het
aandeel Lelystedelingen dat zich vaak onveilig voelt is in 2019 2,4%, terwijl dit in 2017 nog
3,2% was. Hiermee ligt deze waarde voor Lelystad hoger dan het landelijk gemiddelde
(1,4%). Het onveiligheidsgevoel neemt af met het vorderen van de leeftijd of men hoger is
opgeleid. Daarnaast voelen vrouwen zich eerder onveilig dan mannen.
Het aandeel van de Lelystedelingen dat zich in algemene zin wel eens onveilig voelt is, na
een aanvankelijke toename in de periode 2011-2015, sindsdien gestabiliseerd en bedroeg
36% in 2019. Ook wat dit betreft scoort de stad boven het landelijke gemiddelde (32%). Het
aandeel van de Lelystedelingen dat zich vaak onveilig voelt is ten opzichte van 2017 duidelijk
gedaald (van 10,8 naar 7,8%), en is daarmee terug op het niveau van 2015.
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Als wordt gevraagd naar de manier waarop inwoners hun gedrag laten beïnvloeden door hun
onveiligheidsgevoel, wordt "het komt wel eens voor dat ik ’s avonds niet open doe" het meest
genoemd (36%). In 2017 was dit aandeel 38%.
Uit een lijst met zeven plekken waar men zich onveilig zou kunnen voelen blijkt dat deze subjectieve - veiligheidsbeleving iets is verbeterd ten opzichte van 2017. Nog altijd voelt men
zich het minst prettig op plekken waar groepen jongeren rondhangen, maar dat aandeel
daalde van 47% naar 42%. Maar ook in de buurt van uitgaansgelegenheden, in het centrum
van de stad en rond het NS-station voelt een relatief groot deel (meer dan een kwart) van de
inwoners zich wel eens onveilig.

Criminaliteit en preventiemaatregelen
In 2019 was 13% van de mensen van mening dat er veel criminaliteit in hun woonbuurt is,
twee jaar eerder was dit 15%. Ongeveer een vijfde deel van de inwoners heeft de indruk dat
de criminaliteit in de buurt is toegenomen in het jaar voor het onderzoek, terwijl maar een op
de twintig inwoners denkt dat het juist zou zijn afgenomen; de overigen hebben het idee dat
het gelijk is gebleven.
Ruim een kwart van de Lelystedelingen is soms zelf bang slachtoffer te worden van
criminaliteit. Dat is een lichte daling in vergelijking met de vorige twee peilingen, maar ligt wel
duidelijk boven het landelijke aandeel.
Veel Lelystadse bewoners hebben maatregelen genomen ter vergroting van de persoonlijke
veiligheid in hun woning of om inbrekers buiten de deur te houden. Het overgrote deel van
de woningen (74%) is voorzien van extra veiligheidssloten op de deuren. Bij nog meer huizen beschikt men over buitenverlichting (87%) en/of brandmelders (81%). Slechts een kleine
minderheid van de woningen heeft een alarminstallatie (21%) of (rol)luiken voor ramen en
deuren (12%).

Slachtofferschap
Het aandeel inwoners dat in het afgelopen jaar slachtoffer is geworden van één of meer
delicten bedraagt 28%. Hiermee zet de geleidelijke daling sinds 2007 door. De daling ten
opzichte van 2017 (toen 31%) mag zelfs als belangrijk worden aangemerkt.
De politieregistraties laten een soortgelijk beeld zien. Ook hier is over de hele linie door de
tijd heen een afname van het risico waarneembaar, al is de situatie in 2019 t.o.v. 2017 wel
gestabiliseerd. Op basis van de politiecijfers kan worden gesteld dat het risico om slachtoffer
van een delict te worden gedaald is van 6,9% in 2011 naar 5,4% in 2019.
Van de slachtoffers van één of meer delicten heeft 45% aangifte gedaan, wat een duidelijke
afname inhoudt ten opzichte van 2017 (49%) en 2015 (57%).
In 2017 is voor het eerst het slachtofferschap van cybercrime in beeld gebracht. Hiervan
werd toen 14% van de Lelystedelingen slachtoffer. Dat aandeel is in 2019 gelijk gebleven.
Wel is een groter aandeel van de slachtoffers aangifte gaan doen: 30%, tegen 21% in 2017.
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Algemeen oordeel over veiligheid
Met een rapportcijfer heeft men ook een soort totaaloordeel gegeven over de veiligheid in de
buurt. Gemiddeld is dit een 7,2. Dit is gelijk aan het langjarig gemiddelde voor Lelystad én
het landelijk gemiddelde in 2017.
Mannen oordelen positiever over de algehele buurtveiligheid dan vrouwen. Ook zijn ouderen
en hoger opgeleiden positiever dan jongeren en lager opgeleiden. Dit beeld komt grotendeels overeen met de landelijke gemiddelden.

Buurtproblemen
De stadsbewoners kunnen allerlei problemen ervaren in de buurt waar ze wonen. Om daar
inzicht in te krijgen, hebben de respondenten voor 13 vormen van overlast aangegeven of
die volgens hen voorkomen in hun woonbuurt en, zo ja, in welke mate men daarvan zelf
overlast ervaart. De resultaten zijn weergegeven in figuur 1.
Figuur 1. Door inwoners ervaren buurtproblemen
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In 2019 is voor het eerst gevraagd of mensen overlast ervaren van kamerverhuurpanden. Dit
probleem wordt door een op de negen Lelystedelingen gesignaleerd in hun buurt, een op de
twaalf heeft hier zelf overlast van.
Landelijk gezien ziet de top 5 er precies hetzelfde als die in Lelystad1. Alle vijf deze buurtproblemen worden beduidend minder vaak door de Lelystedelingen ervaren dan in Nederland
totaal. Zo komt te hard rijden in de buurt voor volgens 62% van de inwoners (landelijk 72%)
en hondenpoep wordt gesignaleerd door 55% van de Lelystedelingen (landelijk 65%).
1

Bron: CBS Veiligheidsmonitor 2019.
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Verder valt op dat, op parkeeroverlast na, alle buurtproblemen volgens de inwoners minder
vaak voorkomen dan twee jaar eerder. De grootste verbetering heeft plaatsgevonden op het
gebied van de hondenpoep: het aandeel van de Lelystedelingen dat dit signaleert daalde van
62% naar 55%.
Wanneer we meer in detail bekijken hoeveel mensen bepaalde buurtproblemen niet alleen
signaleren, maar er zelf overlast van ervaren zijn de ontwikkelingen minder groot. Het
aandeel mensen dat zelf overlast heeft van hondenpoep is in belangrijke mate gedaald ten
opzichte van 2017, het omgekeerde geldt voor de parkeeroverlast. Voor de overige problemen zijn de ontwikkelingen niet vermeldenswaardig.
Figuur 2. Percentage inwoners dat zelf "veel overlast" ervaart
van de meest gesignaleerde problemen
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Overlast in de wijken
Er zijn in Lelystad wijken waar men vaker of juist minder vaak bepaalde vormen van overlast
constateert dan in andere wijken. In het Stadshart signaleren bovengemiddeld veel bewoners rommel op straat (65%), vernieling van straatmeubilair (24%), dronken mensen op
straat (56%), overlast door drugsgebruik (54%), rondhangende jongeren (63%), mensen die
lastig worden gevallen op straat (21%), overlast door buurtbewoners (34%) en agressief
gedrag in het verkeer (24%). Maar in het centrum heeft men minder vaak te maken met
hondenpoep, te hard rijden en parkeerproblemen. Ook de Zuiderzeewijk scoort ongunstig als
het gaat om overlast door rommel op straat (61%), drugsgebruik (32%) en dronken mensen
op straat (24%). Deze wijk scoort tevens het hoogst waar het gaat om overlast van kamerverhuurpanden: ruim een derde meldt dit. In de Atolwijk hebben de bewoners meer dan
gemiddeld te kampen met vernieling van straatmeubilair (28%) en drugsoverlast (30%).
Waterwijk-Landerijen scoort ongunstiger voor te hard rijden (71%), agressief gedrag in het
verkeer (5%) en hondenpoep (60%).
De wijk die er in positieve zin het meest uitspringt, is de Kustwijk. Daar bemerken de
inwoners duidelijk minder vaak rommel op straat (36%), agressief gedrag in het verkeer
(16%), dronken mensen op straat (8%) en drugsoverlast (12%). Verder ziet men daar minder
rondhangende jongeren (20%) of heeft men overlast door buurtbewoners (17%). Havendiep
en Lelystad-Haven zijn de twee andere wijken die op meerdere vormen van overlast aanzienlijk beter scoren dan het stadsgemiddelde.
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Belangrijkste problemen
In de vragenlijst werd ge- Figuur 3. Belangrijkste buurtproblemen (% genoemd in top 2)
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Daarbij valt op dat aan rommel op straat door duidelijk meer inwoners een hoge prioriteit
wordt toegekend dan in 2017. Overlast door hondenpoep laat wat dat betreft een afnemende
tendens zien.

Driedeling buurtoverlast
Om een meer thematisch overzicht te krijgen, zijn de dertien buurtproblemen als volgt
gecategoriseerd: fysieke verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast. Vervolgens zijn
de antwoorden omgerekend naar het percentage inwoners dat aangeeft "veel overlast" te
ondervinden van tenminste een van de onderscheiden problemen binnen die categorie. Als
laatste is een totaal berekend over alle vormen van overlast samen. Dit percentage geeft het
aandeel inwoners weer dat op minstens één van de dertien onderscheiden buurtproblemen
veel overlast ervaart. Deze vier thema’s worden hier achtereenvolgens gepresenteerd.
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Fysieke verloedering
Fysieke verloedering is de verzameling van vier overlastvormen, te weten: rommel op straat,
straatmeubilair dat vernield is (zoals vuilnisbakken, bankjes of bushokjes), bekladde muren
of gebouwen, en hondenpoep (op de stoep, straat of in de perken). Deze werden eerder in
figuur 1 aangegeven met "FV".
Bijna een kwart (24%) van de inwoners van Lelystad geeft in 2019 aan veel overlast te
hebben gehad van tenminste één vorm van fysieke verloedering. Dat aandeel wijkt niet
belangrijk af van dat in 2017 (26%) en het percentage is ook vrijwel gelijk aan het
gemiddelde onder inwoners van alle steden met meer dan 70.000 inwoners (25%). Voor
Nederland als geheel is het percentage lager, namelijk 21% in 2019.2
In de Zuiderzeewijk (figuur 4) hebben de bewoners overduidelijk de meeste overlast van
fysieke verloedering, 40%. Ook in 2017 was deze wijk - in negatieve zin - koploper. Er zijn
enkele wijken waar de beleving van fysieke verloedering juist is afgenomen ten opzichte van
de voorgaande peiling. Het sterkst geldt dat in het Stadshart, waar een daling is opgetreden
van 34% naar 18% en de Kustwijk (van 24% naar 19%). In de overige wijken zijn de
verschillen geringer, hoewel de algemene tendens licht positief lijkt.
Figuur 4. Percentage inwoners dat veel fysieke verloedering ervaart

Wanneer verder wordt ingezoomd op gebiedsniveau, dan blijken er binnen sommige wijken
flinke verschillen te bestaan. Het grootste verschil bestaat in Waterwijk-Landerijen, waar het
wijkgemiddelde 27% bedraagt, maar in deelwijk Waterwijk (37%) beduidend vaker overlast
door fysieke verloedering wordt ervaren dan in de deelwijk Landerijen (17%). Verder zijn de
verschillen groot tussen de deelwijken van de Kustwijk: de Jol/Galjoen/Punter (30%) scoort
beduidend slechter dan de deelwijk Boeier/Karveel/Golfpark/Kust (9%). De best scorende
deelwijk, dus waar de fysieke verloedering tot de minste overlast leidt, is
Archipel/Rozengaard/Zoom/Beukenhof (7%). Aan de andere kant van het spectrum zien we
Lelycentre/Zuiderzeewijk (42%).
Wanneer wordt gekeken naar de relatie tussen ervaring van fysieke verloedering en persoonskenmerken blijken vrouwen (26%) hier meer overlast van te ondervinden dan mannen
2

Bron: CBS Veiligheidsmonitor 2019.
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(21%). Beduidend minder Lelystadse 65-plussers (16%) hebben deze vorm van overlast dan
de andere leeftijdsgroepen. Lelystedelingen die hoger zijn opgeleid ervaren minder overlast
als gevolg van fysieke verloedering (20%) dan middelbaar (28%) of laagopgeleide (25%)
stadgenoten. Er bestaat natuurlijk een verband bestaat tussen opleidingsniveau en inkomen
en, daarmee samenhangend, de buurt waar men woont. Hierdoor is deze gevonden relatie
tussen de mate waarin fysieke overlast wordt ervaren en het opleidingsniveau een voor de
hand liggende.

Sociale overlast
Er zijn vijf vormen van overlast onderscheiden die samen het thema 'sociale overlast' vormen: dronken mensen op straat, drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in
coffeeshops, overlast door buurtbewoners, mensen die op straat worden lastiggevallen en
rondhangende jongeren3. Deze buurtproblemen werden in figuur 1 aangegeven met "SO".
Gemiddeld 14% van de inwoners van Lelystad ervaart in 2019 veel sociale overlast in hun
buurt, een geringe daling ten opzichte van 2017 (16%), maar nog altijd duidelijk hoger dan in
2015 en 2013, toen het beide keren 9% was. Het percentage is iets lager dan het gemiddelde van alle steden met meer dan 70.000 inwoners (16%), maar is hoger dan het landelijk
gemiddelde (11%)4.
In figuur 5 staat de sociale overlast weergegeven voor de Lelystadse wijken. Te zien is dat
het Stadshart met 30% het hoogst scoort van alle wijken, maar dat dit wel een flinke afname
betekent ten opzichte van de 46% uit 2017. Ook de Zuiderzeewijk scoort hoog, met bijna een
kwart van de wijkbewoners die veel sociale overlast hebben. Het beste resultaat is, evenals
twee jaar eerder, gevonden in Lelystad-Haven en het percentage is in die periode ook nog
eens duidelijk gedaald. In de Kustwijk is de score voor de sociale overlast ongeveer
gehalveerd: van 15% naar 8%, maar ook in Waterwijk-Landerijen is een duidelijke
verbetering opgetreden. Het omgekeerde geldt voor de Boswijk (van 16% naar 21%) en
Havendiep (van 9 naar 13%).
Figuur 5. Percentage inwoners dat veel sociale overlast ervaart

3

Voor de vergelijkbaarheid met de landelijke (CBS-) gegevens zijn deze vijf vormen van sociale overlast gekozen. Daar is
Hinder van kamerverhuurpanden niet betrokken in de cijfers.
4
Bron: CBS Veiligheidsmonitor 2019.
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Wanneer we binnen de wijken gaan kijken, blijkt vooral een groot verschil te bestaan tussen
het westelijke en oostelijke deel van de Atolwijk. Waar in Atol-Oost/Oostrandpark slechts 5%
van de bewoners sociale overlast ervaart, is dat in Atol-West/Centrum-Noord 31%. Een bijna
even groot verschil is geconstateerd in de Boswijk: 6% van de bewoners van Archipel/
Rozengaard/Zoom/Beukenhof heeft sociale overlast, tegen 28% in Griend/Horst/Kamp/Wold.
Ook opvallend is het onderscheid binnen de Bolder: in Kempenaar/Kogge is de sociale overlast met 3% het laagst van alle Lelystadse deelwijken, terwijl het in Gondel/Schouw met 17%
iets boven het stadsgemiddelde ligt.
Wanneer gekeken wordt naar persoonskenmerken, dan blijkt dat sociale overlast vooral
onder ouderen duidelijk minder vaak (6%) voorkomt dan gemiddeld. Tussen mannen en
vrouwen en de verschillende opleidingsniveaus zijn geen noemenswaardige verschillen gevonden.
Een vorm van sociale overlast waarnaar voor het eerst is gevraagd is overlast van kamerverhuurpanden. Deze is niet meegerekend in de hiervoor vermelde gegevens over sociale
overlast, omdat er anders niet kan worden vergeleken met landelijke gegevens. Uit figuur 1
bleek al dat een op de negen inwoners dit probleem signaleert. Wanneer we kijken naar de
wijken, dan blijkt het in de Zuiderzeewijk met voorsprong het vaakst voor te komen (37%),
gevolgd door de Atolwijk (16%). In de overige wijken is het minder dan 10%.

Verkeersoverlast
De buurtproblemen die samen het thema 'verkeersoverlast' vormen, zijn te hard rijden,
parkeerproblemen, en agressief gedrag in het verkeer. Deze onderwerpen werden in figuur 1
aangeduid met "VO". Van alle Lelystedelingen ervaart 36% veel verkeersoverlast; dit is
vrijwel gelijk aan de 35% uit 2017. Wel is het hoger dan het landelijk gemiddelde (32%).
Steden met meer dan 70.000 inwoners hebben hetzelfde percentage als in Lelystad5.
Op wijkniveau zijn binnen de stad belangrijke verschillen te zien waar het gaat om de beleving van veel verkeersoverlast en ook de ontwikkeling daarvan (figuur 6). Het meest opvallend is de Zuiderzeewijk. Was dat in 2017 nog een van de wijken met duidelijk minder verkeersoverlast dan gemiddeld (31%), in 2019 is dit met voorsprong de wijk waar het hoogste
aandeel bewoners veel verkeersoverlast ervaren (47%). Deze toename van de
verkeersoverlast wordt daar vooral veroorzaakt door een stijging van de parkeerproblemen
die men ervaart. Een vergelijkbare ontwikkeling, zij het minder sterk, treedt op in WaterwijkLanderijen (van 33% naar 41%). Een omgekeerde beweging zien we in de Boswijk, wat in de
vorige peiling de wijk was waar door het grootste aandeel bewoners veel verkeersoverlast
werd ervaren (41%), maar welke nu op het stadsgemiddelde uitkomt. Verder is nog een
duidelijke daling van de overlastpercentages geconstateerd in de Kustwijk en LelystadHaven.

5

Bron: CBS Veiligheidsmonitor 2019.
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Figuur 6. Percentage inwoners dat veel verkeersoverlast ervaart

Op gedetailleerder niveau is te zien dat de deelwijk Waterwijk (52%) het slechtst scoort van
alle Lelystadse deelwijken wat betreft inwoners die veel verkeersoverlast ervaren, op de voet
gevolgd door Lelycentre/Zuiderzeewijk (51%). Veruit het laagste percentage (14%) wordt gevonden in Haven Rest (incl. Noordersluis). Maar ook in het Stadshart (25%), Archipel/Rozengaard/Zoom/Beukenhof (23%), Boeier/Karveel (28%) en Atol-Oost/Oostrandpark (28%)
wordt de situatie beduidend beter ervaren dan gemiddeld in Lelystad.
Wanneer gekeken wordt naar persoonskenmerken zien wij dat 65-plussers het minst van alle
leeftijdsgroepen aangeven veel overlast te ervaren op het gebied van het verkeer in de stad
(25%). Ook hoog opgeleide inwoners (30%) geven minder vaker aan verkeersoverlast te
ervaren dan middelbaar en lager opgeleiden (beide omstreeks 40%).

Totale overlast
De verschillende soorten overlast zoals die in de paragrafen hiervoor tot de drie thema's leidden, kunnen ook worden samengevoegd. Op die manier wordt een totaalscore berekend die
het aandeel Lelystedelingen weergeeft dat veel overlast ervaart van één of meer van de in
totaal dertien aan hen voorgelegde vormen. In 2019 blijkt dat 47% op minstens één aspect
veel overlast ervaart, waar dit in 2017 nog 50% was. Dat betekent geen belangrijke daling,
maar kan wel worden uitgelegd als een indicatie dat er een verbetering is opgetreden. Ter
vergelijking: het landelijk gemiddelde is 43% en in steden met meer dan 70.000 inwoners
49%6.
Figuur 7 toont deze gegevens voor de Lelystadse wijken. We zien ook hier dat het beeld in
grote lijnen wat lijkt te zijn verbeterd, maar het betreft in de meeste gevallen geen groot verschil. De enige wijk die daarop een uitzondering vormt is de Kustwijk: ondervond in 2017 nog
49% van de bewoners veel overlast van een van de dertien vormen van overlast, in 2019 is
dat in belangrijke mate gedaald tot 40%. De wijk die er in positieve zin met kop en schouders
bovenuit steekt is Lelystad-Haven. Dat was in 2017 ook het geval, ditmaal is het verschil met
het stadsgemiddelde ruim 15 procentpunt (32% resp. 47%). De wijk die het slechtst scoort is

6

Bron: CBS Veiligheidsmonitor 2019.
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de Zuiderzeewijk (56%). Wanneer deze wijk wordt gelegd naast Lelystad-Haven, dan blijkt
een kwart van de bevolking extra op een of meer punten veel overlast te ervaren.
Figuur 7. Percentage inwoners dat veel overlast ervaart (totaal)

Wanneer de deelwijken nader worden bekeken, dan blijken de hoogste percentages te zijn
gescoord in deelwijken Waterwijk (63%), Centrum-Noord/Atol-West (60%) en Lelycentre/Zuiderzeewijk (59%). Er zijn twee deelwijken waar het minst vaak veel overlast wordt ervaren in
de buurt: Boeier/Karveel (31%) en Haven Rest (incl. Noordersluis), waar het slechts 24%
bedraagt.

Onveiligheidsgevoelens
In het onderzoek is de vraag gesteld of men zich in algemene zin wel eens onveilig voelt en
zo ja, of dat al dan niet vaak voorkomt. Daarnaast is gevraagd of men zich wel eens onveilig
voelt in de eigen buurt.

Onveiligheidsgevoelens in eigen buurt
Meer dan een vijfde deel (21%) van de inwoners voelt zich wel eens onveilig in de eigen
woonbuurt. Dit is iets hoger dan in 2017 (19%) en ongeveer gelijk aan het resultaat van 2015
(22%). Het landelijke aandeel inwoners dat zich wel eens in de eigen buurt onveilig voelt
bedraagt 14% en in de Nederlandse 70.000+ gemeenten is dit 19%7. De beleving van de
onveiligheid in de buurt staat weergegeven in figuur 8.

7

CBS Veiligheidsmonitor 2019.
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Figuur 8. Percentage inwoners dat zich wel eens in de eigen buurt onveilig voelt

De hoogste percentages worden in 2019 aangetroffen in de Zuiderzeewijk, Atolwijk en Boswijk. In alle drie de wijken heeft iets meer dan een kwart van de mensen aangegeven zich
wel eens onveilig te voelen in de buurt waar ze wonen. De Atolwijk behoorde in 2017 nog tot
de wijken die beter scoorden dan het stadsgemiddelde, maar is nu de wijk met het hoogste
percentage; een belangrijke verslechtering dus in twee jaar tijd. In Lelystad-Haven voelen de
mensen zich in 2019 verhoudingsgewijs het meest veilig in hun directe omgeving, dat was
twee jaar eerder ook al het geval.
De deelwijken die op dit gebied het ongunstigst scoren zijn Centrum-Noord/Atol-West (33%),
Griend/Horst/Kamp/Wold (36%) en Waterwijk (37%). Het best uit de bus komen Landerijen
en Landstrekenwijk (beide 9%) en Archipel/Rozengaard/Zoom/Beukenhof (7%).
Figuur 9. Mate waarin Lelystedelingen zich onveilig voelen in hun buurt
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dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt is 2,4%. In 2017 was het 3,2%, wat geen grote
verbetering is en ook nog hoger dan de 1,6% uit 2015. Het Lelystadse percentage is iets
hoger dan bij de gemeenten met 70.000 inwoners of meer (2,1%) en beduidend hoger dan
het landelijk gemiddelde (1,4%)8.
Grafiek 9 toont de ontwikkeling vanaf 2013.
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https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81877NED/table?ts=1527146474451.
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Het percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt in de wijk is het hoogst in de Zuiderzeewijk (9%). In Lelystad-Haven en het Stadshart is het percentage zelfs 0: voor de inwoners uit
deze wijken die hadden gemeld zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt, was dat
hooguit soms of zelden.
Behalve naar de wijken, kan ook worden gekeken in welke mate bepaalde persoonskenmerken van invloed zijn op de veiligheidsbeleving. Figuur 10 laat de scores zien naar geslacht,
leeftijd en opleidingsniveau.
Figuur 10. Percentage inwoners dat zich wel eens in de eigen buurt onveilig voelt, naar persoonskenmerken
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Vrouwen blijken zich beduidend vaker dan mannen onveilig te voelen in de eigen woonbuurt
dan mannen. Dit verschil is, ten opzichte van de vorige peiling uit 2017, ook nog groter geworden. Verder blijkt uit de grafiek dat het gevoel van onveiligheid afneemt met het toenemen van de leeftijd en naarmate men hoger is opgeleid. Dat laatste hangt ook weer samen
met het inkomen en daarmee de buurt waar men woont.
Ook landelijk voelden vrouwen zich in 2019 in de eigen woonomgeving duidelijk vaker onveilig dan mannen. Tevens voelden minder mensen zich wel eens onveilig in de eigen buurt
naarmate de leeftijd toeneemt, maar dit verschil is duidelijk geringer in vergelijking met de
Lelystadse situatie. Naar opleidingsniveau is er landelijk zelfs geen verschil geconstateerd.

Algemene onveiligheidsgevoelens
Wanneer wordt gevraagd "voelt u zich wel eens onveilig?", d.w.z. dus niet alleen in de eigen
woonbuurt maar in algemene zin, zijn de percentages veel hoger. Voor heel Lelystad geeft
36% een bevestigend antwoord op deze vraag. Dit is vergelijkbaar met 2017 (37%), maar is
wel duidelijk hoger dan het gemiddelde in Nederland (32%).9 Het Lelystadse aandeel is wel
gelijk aan het gemiddelde van de Nederlandse steden met 70.000 of meer inwoners (36%).
Ook nu kunnen de resultaten worden uitgesplitst naar afzonderlijke bevolkingsgroepen
(figuur 11). De enige verschuiving die als belangrijk mag worden aangemerkt is onder de
lager opgeleiden: in deze groep Lelystedelingen voelde ruim 38% zich in 2017 wel eens
onveilig en dit aandeel daalde in 2019 tot 33%. Lelystadse vrouwen voelen zich in 2019,
evenals in de voorgaande peilingen, eerder onveilig dan mannen. Ook hier valt weer op dat
men zich met het vorderen van de leeftijd minder onveilig voelt.
Figuur 11. Percentage inwoners dat zich wel eens in het algemeen onveilig voelt, naar persoonskenmerk
9

Bron: CBS Veiligheidsmonitor 2019.
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Figuur 12. Percentage inwoners dat zich wel eens in het algemeen onveilig voelt, naar persoonskenmerk
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De Lelystadse wijken verschillen wel in behoorlijke mate wanneer het gaat over het aandeel
inwoners dat zich in algemene zin wel eens onveilig voelt. Het laagst is dit in Lelystad-Haven
(25%), wat tevens een belangrijke daling betekent ten opzichte van 2017 (toen 35%). Waterwijk-Landerijen en de Boswijk scoren het hoogst, beide ruim 40%.
De deelwijken met het laagste aandeel inwoners dat zich in algemene zin wel eens onveilig
voelt zijn Archipel/Rozengaard/Zoom/Beukenhof en Haven-Rest (incl. Noordersluis): in beide
gevallen 20%. Daarentegen geldt dat voor de helft van de inwoners in Griend/Horst/Kamp/
Wold, waarmee deze deelwijk duidelijk ongunstiger scoort dan het stadsgemiddelde (36%).
Aan de inwoners die zich wel eens onveilig voelen werd vervolgens gevraagd hoe vaak dat
het geval is. Van deze respondenten geeft 7,8% aan zich vaak onveilig te voelen. Dat is een
belangrijke daling ten opzichte van de 10,5% uit 2017, maar is weer exact gelijk aan het
percentage uit 2015.
Wanneer dit aandeel wordt afgezet tegen álle inwoners, dan blijkt dat 2,6% van de Lelystedelingen zich vaak onveilig voelt. Dat is ruim een procentpunt hoger dan de landelijke
gegevens: 1,4%.10
Eerder zagen we al dat een belangrijk groter aandeel vrouwen dan mannen zich wel eens
onveilig voelen. Van de mannen en vrouwen waarvoor dat geldt, voelen duidelijk meer vrouwen (9%) dan mannen (6%) zich vaak onveilig.

Gedragsbeïnvloeding wegens onveiligheid
In de paragrafen hiervoor ging het over eventuele gevoelens van onveiligheid. In het onderzoek wordt ook geprobeerd te achterhalen in welke mate men zich hierdoor in het dagelijks
leven laat beïnvloeden. Daartoe is de respondenten een viertal situaties voorgehouden,
waarbij men kon aangeven in hoeverre men zijn of haar gedrag aanpast. In figuur 12 zijn
deze situaties omschreven met daarbij het aandeel inwoners van Lelystad dat soms, vaak en
zelden of nooit door gevoelens van onveiligheid wordt beïnvloed. Daarnaast is de vraag
gesteld of men bang is om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit.

10

Bron: CBS Veiligheidsmonitor 2019.
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Figuur 13. Mate waarin onveiligheidsgevoelens het dagelijks leven beïnvloeden
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De deur niet open doen
Een op de zeven Lelystedelingen doet vaak 's avonds de deur niet open, dat is bijna
tweemaal zoveel als landelijk (een op dertien). Nog eens ruim een vijfde doet dit soms niet
vanwege het gevoel dat dit niet veilig zou zijn. Deze resultaten wijken niet noemenswaardig
af van de peilingen van 2017 en 2015; hetzelfde geldt overigens voor de andere vier
voorgelegde situaties.
Vrouwen (45%) zijn eerder geneigd ’s avonds de deur niet open te doen dan mannen (27%).
Ook is het zo dat een veel groter deel van de laaggeschoolden (47%) de deur niet open doet
dan middelbaar (38%) of hooggeschoolden (27%). Dit hangt in veel gevallen weer samen
met het eerder gesignaleerde feit van de verdeling over de wijken naar de verschillende
opleidingsniveaus. Hoger opgeleiden hebben gemiddeld gezien een hoger salaris en daarmee toegang tot de woningmarkt in de 'duurdere' wijken.
Wanneer we dan inzoomen op de wijken dan blijkt dat bezoekers in de Zuiderzeewijk, Boswijk en het Stadshart ’s avonds de grootste kans lopen om voor een dichte deur te blijven
staan. In alle drie de gevallen meer doet meer dan 41% van de bewoners de deur ’s avonds
vaak of soms niet open. Het laagst is dit aandeel in Lelystad-Haven (26%).
Omlopen of omrijden in de eigen buurt
Nog geen vier procent van de inwoners geeft aan vaak om te rijden of om te lopen in de
eigen buurt om onveilige plekken te vermijden (Nederland: 2%) en 10% doet dit soms.
Vrouwen (18%) lopen of rijden tweemaal zo vaak ‘een blokje om’ als mannen (9%). In
Lelystad-Haven (8%) en de Kustwijk (10%) zijn de bewoners het minst geneigd om te lopen
of rijden. Het vaakst is dat wederom het geval in de Zuiderzeewijk en Boswijk (beide 19%) en
vooral het Stadshart (25%).
Onveilig gevoel op straat
Net als in de peilingen van 2015 en 2017 geeft ook in 2019 een op de twintig inwoners aan
zich vaak onveilig te voelen als men ’s avonds over straat loopt in de eigen buurt (NL: 3%)
en voor nog eens 19% is dat soms het geval. Weer zien we dat een veel groter aandeel
vrouwen (31%) dan mannen (16%) zich ’s avonds op straat in de eigen buurt onveilig voelen.
De 65-plussers voelen zich verhoudingsgewijs het minst vaak onveilig (20%), evenals hoger
opgeleiden (17%).
Er is ook voor wat betreft deze situatie een aanzienlijk verschil geconstateerd tussen de Lelystadse wijken. De Zuiderzeewijk en het Stadshart laten weer het ongunstigste beeld zien. In
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beide wijken voelt 15% zich vaak onveilig 's avonds op straat, dat is driemaal zoveel als het
stadsgemiddelde. Wanneer de bewoners die zich soms onveilig voelen erbij worden geteld,
komen deze twee wijken uit op respectievelijk 35% en 40%. Lelystad-Haven is, evenals in de
drie voorgaande peilingen de wijk die op deze vraag best scoort. Minder dan 1% van de bewoners voelt zich hier 's avonds op straat vaak onveilig en 13% soms.
Thuis niet op het gemak
Een op de zes inwoners voelt zich wel eens niet op zijn gemak indien ze ‘s avonds alleen
thuis zijn. Ten opzichte van 2013 is het aandeel inwoners nauwelijks veranderd, zie figuur
13. Bijna een kwart van de vrouwen geeft aan zich ’s avonds ongemakkelijk te voelen wanneer ze alleen thuis zijn; hiermee voelen ze zich beduidend eerder ongemakkelijk dan mannen (10%). Met het vorderen van de leeftijd en naarmate het opleidingsniveau hoger is,
wordt dit aandeel kleiner.
Vrees slachtoffer te worden
Ruim een kwart van de Lelystedelingen is vaak of soms bang om zelf slachtoffer te worden
van criminaliteit. Hetzelfde beeld als bij in de hiervoor beschreven situaties treffen we op dit
punt aan: mannen, ouderen en hoger opgeleiden laten het laagste aandeel zien als het gaat
om het gevoel zelf het slachtoffer te kunnen worden van criminaliteit.
Figuur 13 toont, naast de Lelystadse resultaten van de laatste vier peilingen, voor 2019 ook
het landelijke aandeel van inwoners dat zich soms of vaak onveilig voelt in deze situaties.
Voor alle vijf geldt dat de Lelystadse percentages belangrijk hoger zijn dan landelijk.
Figuur 14. Percentage inwoners dat vaak en/of soms onveiligheidsgevoelens ervaart ’s avonds en vermijdingsgedrag vertoont in de buurt
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Tot slot is er gekeken hoe de eerstgenoemde vier situaties zich verhouden tot de vijfde, dat
wil zeggen de angst zelf slachtoffer te worden. Uit figuur 14 is af te leiden dat dit verband het
sterkst is bij degenen die 's avonds de deur niet graag open doen om veiligheidsredenen.
Van deze mensen zijn zeven van de acht vaak of soms bang dat criminelen het op hen voorzien zullen hebben. Het minst is dit verband zichtbaar bij Lelystedelingen die in hun eigen
buurt vaak een stukje omlopen of omrijden vanwege de onveiligheid op bepaalde locaties.
Van deze groep is het merendeel zelden of nooit bang zelf het slachtoffer te worden van criminelen.
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Figuur 15. Percentage inwoners dat ’s avonds vaak onveiligheidsgevoelens ervaart of vermijdingsgedrag vertoont
in de buurt, naar de mate van angst zelf slachtoffer te worden
vaak ’s avonds niet open doet omdat men het niet veilig
vindt
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Perceptie criminaliteit in de buurt
Aan de onderzoeksdeelnemers werd gevraagd of er volgens hen criminaliteit plaatsvindt in
hun eigen buurt. Een op de acht inwoners is van mening dat in hun buurt veel criminaliteit
voorkomt, waar dit landelijk het geval is bij een op de twaalf mensen. Twee jaar eerder was
dit aandeel iets hoger en gold dit voor een op de zeven inwoners, maar het is geen
belangrijke verandering. Figuur 15 toont de resultaten.
Figuur 16. Mate waarin inwoners criminaliteit ervaren in hun eigen buurt
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Er is geen verschil geconstateerd in de mate waarin dit door mannen en vrouwen wordt beleefd. Wat wel opvalt, is dat duidelijk minder 65-plussers (6%) het gevoel hebben dat er veel
criminaliteit in de buurt voorkomt.
De grootste verschillen zien we wat dit betreft tussen de Lelystadse wijken. De laagste
percentages worden gevonden bij de bewoners uit de Bolder (3%) en Havendiep (7%). De
hoogste percentages komen uit de Zuiderzeewijk (20%) en het Stadshart (25%). Dat is een
groot verschil, want daarmee zijn in de laatste twee wijken respectievelijk ruim 6x en bijna 8x
zoveel mensen die veel criminaliteit in hun buurt ervaren dan in de Bolder.
Aansluitend is gevraagd of men het idee heeft dat de criminaliteit in hun woonbuurt in de 12
maanden voor het onderzoek is toe- of afgenomen. Ruim een vijfde deel van de mensen
denkt dat er meer criminaliteit is gekomen in de buurt, dat is duidelijk lager dan twee jaar
eerder, toen het nog bijna een kwart betrof, zie figuur 16. Het is echter circa tweemaal zo
hoog als het landelijke aandeel dat dit gevoel heeft (11%).
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Figuur 17. Door bewoners ervaren ontwikkeling van de criminaliteit in hun buurt in de afgelopen 12 maanden
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Tussen mannen en vrouwen bestaat geen noemenswaardig verschil in het gevoel of de criminaliteit is toegenomen of niet. Lelystedelingen van 65 jaar of ouder hebben het idee dat
het is toegenomen duidelijk minder vaak (15%) dan de inwoners van 25 tot 64 jaar (bijna een
kwart). Ook landelijk zien we het beeld dat een belangrijk kleiner deel van de 65-plussers
(7%) de criminaliteit in zijn of haar buurt vindt toegenomen dan in de overige leeftijdsgroepen
(12%).
Het kleinste aandeel bewoners dat de criminaliteit gestegen vindt, woont in dezelfde wijken
waar ook al de minste criminaliteit wordt ervaren: Bolder (15%) en Havendiep (14%). Opvallender is dat de wijken waar het grootste aandeel het gevoel heeft dat de criminaliteit in 12
maanden gestegen is, Zuiderzeewijk (31%) en Stadshart (35%) tegelijkertijd het grootste
aandeel inwoners kent dat van mening is dat de criminaliteit juist zou zijn afgenomen. In de
beide wijken ligt dat ongeveer tweemaal zo hoog als gemiddeld.
Van degenen die aangaven dat in hun wijk veel criminaliteit voorkomt, denkt een belangrijk
deel (58%) dat het in de afgelopen 12 maanden erger is geworden. De Lelystedelingen die
het gevoel hebben dat er bij hen in de omgeving geen criminaliteit voorkomt, zeggen vrijwel
allemaal dat daarin geen verandering is opgetreden of dat de criminaliteit zelfs is afgenomen.

Preventiemaatregelen
Net als in de vorige peiling is konden de Lelystadse inwoners melden wat men zelf zoal heeft
gedaan, of heeft laten doen, om hun woning of bezittingen (beter) te beveiligen. Van zeven
maatregelen werd gevraagd of men die heeft genomen. Een deel betreft maatregelen die gericht zijn op het tegengaan van woninginbraak, een ander deel zijn voorzorgsmaatregelen
gericht op de persoonlijke veiligheid in de woning.
Zoals figuur 17 laat zien beschikken zeven van elke acht Lelystadse woningen over een regulier gecontroleerde cv-ketel, gaskachel en/of geiser. Dat geldt eveneens voor buitenverlichting, dit aandeel betekent zelfs een duidelijke toename ten opzichte van 2017; landelijk
is dit 74%. Een vergelijkbare groei is er in het aantal huizen waar men beschikt over
brandmelders. Luiken of rolluiken voor ramen of deuren worden maar weinig toegepast. Een
alarminstallatie is aanwezig in een op de vijf Lelystadse woningen (landelijk een op de acht)
en ongeveer driekwart beschikt over aanvullende sloten of grendels (landelijk 63%).
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Figuur 18. Aandeel woningen met veiligheidsvoorzieningen
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Wanneer de aanwezige maatregelen tegen woninginbraak worden gerelateerd aan een
klassenindeling van de woningen (op basis van de WOZ-waarde), dan blijken er duidelijke
verbanden aanwezig. Van de woningen in de duurste onderscheiden categorie (€ 232.000 of
meer) is een op de drie voorzien van een alarminstallatie, terwijl dat in de goedkoopste
categorie (tot € 125.000) maar bij een op de acht woningen het geval is. Een ander
voorbeeld zijn extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren: deze zijn geïnstalleerd bij
respectievelijk ruim 80% en ruim 60% van de woningen in de beide genoemde categorieën.
Deze verschillen houden natuurlijk mede verband met het feit dat de goedkopere woningen
veelal behoren tot de (sociale) huursector, waar mensen afhankelijk zijn van de
woningeigenaar om dit soort - relatief dure - voorzieningen aan te brengen.
Figuur 19. Aanwezige veiligheidsvoorzieningen naar woningklasse (o.b.v. WOZ-waarde)
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Onveilige plekken in de stad
Eerder in het onderzoek hadden de respondenten zich geuit over de vraag of ze zich wel
eens onveilig voelen, hetzij in hun eigen woonbuurt, hetzij in het algemeen. Vervolgens is
hen een aantal meer specifieke plekken in de stad voorgelegd met de vraag of en, zo ja, hoe
vaak men zich hier onveilig voelt. Indien men nooit op de betreffende plek komt, kon "niet
van toepassing" worden geantwoord.
Het laagst zijn de onveiligheidsgevoelens in uw eigen huis en in het openbaar vervoer. Wat
daarbij echter wel opvalt is dat het aandeel mensen dat zich in het openbaar vervoer wel
eens (dat wil zeggen vaak of soms) onveilig voelt iets kleiner is (9%) dan het aandeel waar
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dat thuis voorkomt (10%). Daarbij moet natuurlijk wel worden aangetekend dat de mening
over het openbaar vervoer maar van ruim de helft van de respondenten komt, omdat de
andere helft daar geen gebruik van maakt.
De onveiligheidsgevoelens rondom uitgaansgelegenheden (28%), in het centrum van Lelystad (29%) en bij het treinstation (27%) zijn relatief groot. Maar het hoogste aandeel vinden
we op plekken waar jongeren rondhangen: 42% voelt zich hier wel eens onveilig (figuur 19).
Dit is desondanks een belangrijke verbetering ten opzichte van 2017, toen dat bij 47% van
de Lelystedelingen het geval was.
Voor vrijwel alle plekken blijkt dat een groter aandeel mensen uit Lelystad zich er onveiliger
voelen dan gemiddeld in heel Nederland11 het geval was. De enige uitzondering hierop is het
openbaar vervoer. Hierin voelen onze inwoners zich veiliger.
Figuur 20. Percentage inwoners dat wel eens onveiligheidsgevoelens ervaart op specifieke locaties
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Van de vrouwen voelt op alle locaties een groter aandeel zich vaak of soms onveilig dan van
de mannen. Het sterkst zien we dat bij het onveiligheidsgevoel thuis: onder vrouwen is dit,
met 14% meer dan tweemaal zo hoog als onder mannen (6%). Het minst op hun gemak zijn
vrouwen op plaatsen waar jongeren rondhangen: ruim de helft voelt zich daar wel eens onveilig. Wanneer het onderscheid naar leeftijdgroepen wordt bekeken, dan blijkt op alle
plekken het aandeel af te nemen dat daar onveiligheidsgevoelens ervaart, naarmate de
leeftijdsgroep hoger is. Hetzelfde geldt voor het opleidingsniveau: hoger opgeleiden voelen
zich op alle plekken eerder veilig dan lager en middelbaar opgeleiden.

11

Bron: CBS Veiligheidsmonitor 2019.
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Slachtofferschap
Werd hiervoor ingegaan op subjectieve aspecten van veiligheid, in deze paragraaf gaat het
over een meer objectieve vorm van veiligheidsbeleving: het aandeel inwoners dat aangeeft
in het voorgaande jaar daadwerkelijk slachtoffer te zijn geweest van een delict.
Figuur 20 brengt de meeste genoemde delicten in beeld. Sommige zijn daarin opgenomen
als los delict (bijv. fietsendiefstal) en andere zijn gecombineerd (bijv. inbraak en poging tot
inbraak). De percentages slachtoffers hebben door de tijd heen enigszins geschommeld,
maar zijn wel in diverse gevallen gedaald. In de vorige peiling werd voor de eerste maal de
vraag gesteld of Lelystedelingen het slachtoffer zijn geworden van cybercrime. Dat blijkt voor
een op de zeven inwoners het geval te zijn geweest. In 2019 zijn bijna geen noemenswaardige verschillen gevonden ten opzichte van 2017, behalve bij fietsendiefstal. Daarbij is
een belangrijke daling te zien van 9% naar 6% die hiermee te maken heeft gehad. Ten
opzichte van 2013 betekent dit zelfs een ruime halvering.
Zo'n daling zien we ook terug in de bovenste lijn van de grafiek. Deze lijn geeft weer welk
deel van de inwoners in een jaar slachtoffer is geweest van tenminste één van de genoemde
(groepen) delicten. In 2019 is dit voor het eerst onder de 30% terecht gekomen.
Figuur 21. Percentage slachtoffers van enkele (groepen) delicten, 2001-2019
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Voor een aantal soorten delicten wordt in meer detail gekeken naar de kans om daarvan
slachtoffer te worden gedurende de periode 2011 - 2019. Dit wordt gedaan door de hiervoor
besproken onderzoeksgegevens te zetten naast de registratie van incidenten en misdrijven
van de politie12. De politiegegevens worden vertaald naar het risico dat een inwoner
slachtoffer wordt, gebaseerd op het aantal registraties per 1000 inwoners (of woningen) in
Lelystad. Deze laatste risicoschattingen geven in het algemeen een positiever beeld, want
niet elke slachtoffer maakt bij de politie melding van een delict. Bovendien is bij veel
politieregistraties sprake van meer dan één slachtoffer, wat niet zichtbaar is in de gegevens.

12

Politie Midden-Nederland, District Flevoland.
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Vernielingen
Figuur 21 laat het percentage slachtoffers
van vernielingen zien. Dit kunnen
bijvoorbeeld vernielingen aan de auto zijn,
aan de buitenkant van het huis of aan de
tuin. In 2019 is 16% van de
Lelystedelingen slachtoffer is geworden
van dergelijke vernielingen. Dit is gelijk
aan de situatie in 2017.

Figuur 22. Percentage slachtoffers van vernielingen
en aantal meldingen van vernielingen/1000 inwoners
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Woninginbraak
Het aandeel Lelystedelingen dat Figuur 23. Percentage slachtoffers van (poging tot) woninginbraak
en aangiften woninginbraak/1000 woningen
heeft aangegeven slachtoffer te
zijn
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een 20
woninginbraak, of een poging
daartoe, was in 2019 met 4% 15
lager dan in 2017 (6%), zoals in
figu ur 22 zichtbaar is. Het is ook 10
lager dan het gemiddelde over de
voorgaande zeven peilingen in de
5
periode 2005 – 2017.
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2013 – 2019 wel flink afgenomen.
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In 2013 bedroeg het aantal inbraaantal inbraken/1000 woningen
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ken per 1.000 woningen ongeveer
15. Zes jaar later blijkt dit meer dan gehalveerd tot 6.
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Diefstal van of uit auto
Het percentage Lelystedelingen dat Figuur 24. Percentage slachtoffers van diefstal van of uit auto
en het aantal aangiften per 1000 inwoners
meldt in 2019 slachtoffer te zijn
8
geworden van diefstal van hun auto
en/of inbraak in hun auto wijkt niet in
6
belangrijke mate af van 2017 en 2015.
Vóór 2015 hadden wel meer mensen te
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maken met deze vorm van misdrijf.
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Fietsendiefstal
Het aantal Lelystedelingen waarvan een Figuur 25. Percentage slachtoffers van fietsendiefstal en
of meer fietsen is gestolen, is vanaf 2013 het aantal aangiften van fietsendiefstal / 1000 inwoners
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De laatste categorie waarop hier Figuur 26. Percentage slachtoffers afgelopen jaar van
afzonderlijk wordt ingegaan is geweld. Uit geweld en aantal aangiftes van geweldsmisdrijven / 1000
inwoners
figuur 25 blijkt dat bijna 6% van de
Lelystedelingen in 2019 slachtoffer is 12.0
geworden van geweld. Het kan daarbij
gaan om bedreiging met lichamelijk ge8.0
weld of daadwerkelijke mishandeling Dit
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Totaal aantal slachtoffers van delicten
Tot slot van dit gedeelte over Figuur 27. Percentage slachtoffers afgelopen jaar van
slachtofferschap kijken we naar het aantal een delict en totaal aantal aangiftes / 1000 inwoners
inwoners dat in het onderzoek heeft
80
aangegeven slachtoffer te zijn geweest
60
van één of meer van de delictensoorten
die waren vermeld in de vragenlijst13. De
40
resultaten zijn te zien in figuur 26. In totaal
blijkt het te gaan om 28% van de in20
woners. Hiermee is een geleidelijke daling
zichtbaar sinds 2005, toen het percentage
0
nog 44 bedroeg.
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Het beeld uit de politieregistraties voor
Jaar
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Lelystad wijkt niet veel af. Ook hier is over
de hele linie sprake van een afname van
het risico waarneembaar. Alleen valt op dat daar vooral in de periode 2015 – 2017 de kans
om slachtoffer te worden sterk verminderde, daarna is het gestabiliseerd. Maar in beide
gevallen geldt dat de afname sinds 2011 ongeveer een vijfde bedraagt.
Hoe jonger de leeftijdsgroep, hoe groter de kans om slachtoffer te worden van één of meer
misdrijven. Voor 65-plussers is de kans het kleinst. Verder is een derde van de middelbaar
opgeleide Lelystedelingen in 2019 het slachtoffer geweest van een delict, tegen een kwart
van de lager en hoger opgeleiden.

Aangiftebereidheid
Wanneer iemand slachtoffer wordt van een delict, kan daarvan al dan niet aangifte worden
gedaan bij de politie. In 2019 gebeurde dit door 45% van de slachtoffers. In 2017 was dit nog
49%, wat als een belangrijke afname kan worden beschouwd. In 2015 was de aangiftebereidheid met 57% nog hoger. Het percentage aangiftes varieert nogal per delictsoort14.
Figuur 27 geeft een overzicht van het percentage slachtoffers per delictensoort dat aangifte
heeft gedaan. Tweederde van de Lelystedelingen die in 2019 slachtoffer werden van diefstal
uit hun auto deed hiervan aangifte; twee jaar eerder was dit nog minder dan de helft. Een
omgekeerde ontwikkeling zien we bij inbraakpogingen in de woning: in 2017 deed daarvan
nog drievijfde deel aangifte, twee jaar later is dat gedaald tot tweevijfde. Verder valt op dat
de aangiftebereidheid bij overige diefstallen is toegenomen in deze periode. De delicten waar
men in 2019 het minst geneigd is om aangifte te doen zijn overige vernielingen en in- en
verkoopfraude, beide gebeurde dat in ruim een kwart van de gevallen.

13

Cybercrime is niet opgenomen in de totalen omdat hiervan alleen data vanaf 2017 beschikbaar zijn.
Alleen de delictensoorten waarvan meer dan 30 respondenten hebben aangegeven slachtoffer te zijn geworden, zijn
opgenomen in deze rapportage.
14
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Figuur 28. Percentage slachtoffers per delictensoort dat aangifte heeft gedaan (n>30)
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Rapportcijfer buurtveiligheid
Al sinds 2001 wordt in het onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid de vraag gesteld: “Welk
rapportcijfer zou u geven voor de veiligheid in de buurt?”. In alle tien peilingen kwam het gemiddelde niet lager uit dan 7,1 en niet hoger dan 7,3. In 2019 is het rapportcijfer voor buurtveiligheid met 7,2 weer gelijk aan het gemiddelde over deze periode. Dit wijkt ook niet
noemenswaardig af van het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners uit heel Nederland gaven
voor de veiligheid van hun buurt (7,4).
Een op de negen inwoners geeft een onvoldoende aan de veiligheid in de buurt, in 2017 was
dat een op de acht. Het oordeel (ruim) voldoende, een 6 of 7, is door 38% gegeven. Ruim de
helft (51%) vindt de buurtveiligheid goed tot uitmuntend, dat wil zeggen een 8 of hoger, wat
twee jaar eerder 45% was.
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Figuur 29: Rapportcijfer buurtveiligheid, naar wijk

In figuur 28 zijn de gemiddelde rapportcijfers per wijk te zien. In de Zuiderzeewijk geven bewoners het laagste rapportcijfer van de Lelystadse wijken, als enige ligt het daar onder de 7.
Het meest tevreden is men in Lelystad-Haven (7,7), waar de wijk twee jaar eerder met 7,2
nog in de middenmoot eindigde. Havendiep is de enige wijk waar een lichte teruggang is
geconstateerd.
Ook de situatie binnen de wijken kan flink verschillen. De homogeniteit is het grootst in de
Bolder, waar Kempenaar/Kogge (7,0) en Gondel/Schouw (7,3) nauwelijks afwijken van het
stadsgemiddelde. Het grootste verschil is geconstateerd tussen Landerijen (7,8) en Waterwijk (6,2), waarbij laatstgenoemde tevens het laagste rapportcijfer heeft gescoord van alle
deelwijken. De hoogste score is afkomstig van de bewoners in het oostelijke deel van de
Boswijk: Archipel/Rozengaard/Zoom/Beukenhof (8,2). Maar ook in Boeier/Karveel is het
gemiddelde met 8,0 relatief hoog.
Figuur 29: Rapportcijfer buurtveiligheid, naar persoonskenmerk
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Als laatste zijn in figuur 29 de rapportcijfers in beeld gebracht voor drie persoonskenmerken.
Twee jaar eerder verschilden mannen en vrouwen niet noemenswaardig van elkaar, maar in
2019 zijn mannen duidelijk positiever over de buurtveiligheid dan vrouwen. Zoals al eerder in
deze rapportage zien we dat het oordeel positiever is naarmate de leeftijd en het
opleidingsniveau hoger zijn. Als de combinatie van de persoonskenmerken wordt bekeken,
dan blijkt het laagste rapportcijfer (6,3) te komen van laagopgeleide vrouwen van 25 tot 44
jaar, het hoogste cijfer (7,8) van hoogopgeleide vrouwen tussen 45 en 64 jaar.
Zoals ook in de figuur zichtbaar is, wijkt Lelystad niet veel af van de landelijke gemiddelden.
Hoewel de cijfers voor Nederland bijna overal iets hoger zijn, is het verschil niet dusdanig dat
van belangrijke verschillen kan worden gesproken.
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Beknopte onderzoeksverantwoording
Het onderzoek Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid 2019 is uitgevoerd in september en
oktober van dat jaar. Er is een steekproef van 3.000 inwoners van 18 jaar en ouder uit de
Lelystadse Basisregistratie Personen (BRP) getrokken. Ook zijn de 1.473 leden van het LelyStadsPanel (LSP) uitgenodigd om mee te doen aan dit onderzoek. De respons van de steekproeven kwam neer op 23%. Van het LSP respondeerde 71%. De laatste groep respondenten kwam via een melding op de Facebookpagina van de gemeente Lelystad: via dat kanaal
hebben 136 inwoners de enquête ingevuld. Alles bij elkaar hebben 1.868 Lelystedelingen
meegewerkt aan het onderzoek.
Een meer uitgebreide onderzoeksverantwoording, inclusief een overzicht van de gebruikte
vragen en de responsverdelingen, is te vinden op www.lelystad.nl/onderzoek.
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