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Leefbaarheid en veiligheid in Huizen 

 

 

De fysieke kwaliteit van de woonomgeving is gelijk gebleven ten opzichte van 2015. 

Inwoners zijn wel tevredener over het onderhoud van wegen, paden en pleintjes en van 

perken, plantsoenen en parken. Ook de sociale cohesie en het totaaloordeel over de 

leefbaarheid van de woonomgeving zijn gelijk gebleven. Inwoners zijn wel minder positief 

over aandacht, informeren en betrekken van de buurt door de gemeente bij de aanpak van 

leefbaarheid en veiligheid. 

 

De overlast in Huizen is op vrijwel alle gebieden vergelijkbaar met 2015. Alleen het 

aandeel inwoners dat veel overlast ervaart van agressief verkeersgedrag is toegenomen. 

De buurtproblemen die de inwoners als eerste aangepakt willen hebben in Huizen zijn - net 

als landelijk - te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen. Op de vierde plaats staat 

de aanpak van jeugdoverlast. 

 

 

De inwoners van Huizen vertonen vaker vermijdingsgedrag in de vorm van omlopen of 

omrijden om onveilige plekken te vermijden en men voelt zich ’s avonds vaker onveilig op 

straat. Het aandeel inwoners dat zich in winkelgebied of -centrum in de eigen buurt 

onveilig voelt is toegenomen. Ook voelt 23 procent van de inwoners zich wel eens onveilig 

in de eigen woonbuurt. Het totaaloordeel van de veiligheid in de woonbuurt is gedaald, van 

7,1 in 2015 naar 7,0 in 2017. 

 

 

Inwoners van Huizen doen vaker melding van slachtofferschap dan in 2015; landelijk is de 

trend in meldingsbereidheid juist dalend. Het aandeel inwoners van Huizen dat in de twaalf 

maanden voorafgaand aan het onderzoek slachtoffer is geworden van een delict is gelijk 

gebleven. 

  

Hieronder zijn de belangrijkste resultaten van de Veiligheidsmonitor Huizen 2017 

beschreven. Allereerst door middel van een situatiebeschrijving en trends per 

veiligheidsthema en daarna door in te zoomen op trends, benchmarks en wijken. 

Leefbaarheid woonomgeving: beoordeling leefbaarheid woonomgeving stabiel in 

Huizen (7,5). 

 

Overlast in de buurt: de fysieke verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast is 

gelijk gebleven. 

 

Veiligheidsbeleving: beoordeling van de veiligheid van de woonomgeving is gedaald in 

Huizen (7,0). 

 

Slachtofferschap: het aandeel inwoners dat melding maakt van slachtofferschap is 

toegenomen, tegen de landelijke trend in. 

 



 

Het gebruik van sociale preventiemaatregelen (b.v. waardevolle spullen thuislaten) en 

technische preventiemaatregelen (b.v. alarminstallatie in huis) is al jaren stabiel in Huizen. 

 

 

De tevredenheid over het optreden van de politie in de buurt, onder inwoners die in het 

afgelopen jaar contact hebben gehad met de politie, is gestegen. Ook zijn er minder 

inwoners ontevreden over het functioneren van de politie in het algemeen en het 

functioneren in de buurt. De score voor functioneren van de politie in de buurt is gestegen 

ten opzichte van 2015. 

 

 

Het percentage inwoners dat veel overlast ervaart van hangjongeren, is gedaald ten 

opzichte van 2015. Ook is er minder overlast van jongeren door alcohol en drugsgebruik 

en door het vernielen of bekladden van dingen op straat dan in 2015. De zichtbaarheid van 

betrokken instanties om jeugdhinder en jeugdoverlast aan te pakken is gelijk gebleven. 

 

Wijken vergeleken 

 

 

Drie van de vier wijken van Huizen verschillen in totale beoordeling van de leefbaarheid en 

veiligheid van de woonbuurt weinig van elkaar. In deze wijken zijn er slechts beperkte 

onderlinge verschillen op een aantal thema’s. Zo ervaren inwoners van Wijk 1 (postcodes 

1271 en 1272) minder fysieke verloedering en sociale overlast dan gemiddeld. Is in Wijk 4 

(1274, 1275 en 1277) de tevredenheid over de fysieke kwaliteit van de woonomgeving 

relatief hoog en zijn inwoners van Wijk 3 (1273) zeer tevreden over het informeren en 

betrekken van de buurt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid door de gemeente. 

 

In Wijk 2 (1276) zijn de leefbaarheid en veiligheid volgens inwoners duidelijk minder dan 

gemiddeld in Huizen. Zowel fysieke kwaliteit als sociale cohesie zijn relatief laag, er is 

meer overlast (vooral van verkeer) en inwoners voelen er zich vaker onveilig. Het aantal 

bewoners in wijk 2 dat in het afgelopen jaar slachtoffer is geworden van een delict 

verschilt overigens niet van de rest van de gemeente. Wel zien we dat inwoners relatief 

ontevreden zijn over de beschikbaar van de politie in de buurt.  

 

  

Preventie: het gebruik van preventie maatregelen in Huizen is stabiel. 

Contact burgers en politie: tevredenheid over optreden van de politie gestegen. 

Overlast door jeugd en jongeren in de buurt: overlast door jeugd en jongeren neemt 

af. 

 

Wijken vergeleken: leefbaarheid en veiligheid in Wijk 2 (postcode 1276) 

aandachtspunt. 

 



Huizen vergeleken 

 

 

Het totaaloordeel voor de leefbaarheid in Huizen is ongeveer gelijk aan Hilversum en 

Soest, alleen Gooise Meren heeft een hoger cijfer. In deze gemeente is de sociale cohesie 

hoger dan in Huizen. De kwaliteit van fysieke voorzieningen is in Huizen wel weer hoger 

dan in Soest. De uitkomsten voor Huizen zijn vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.  

 

Overlast ervaren inwoners van Huizen meer dan in Gooise Meren en minder dan in 

Hilversum. Landelijk wordt er ongeveer evenveel overlast ervaren als in Huizen. 

 

Het totaaloordeel voor de veiligheid blijft in Huizen achter bij Gooise Meren, Hilversum en 

het landelijk gemiddelde. De negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2015 is ook niet in 

lijn met de positieve trend in veiligheidsbeleving die op landelijk niveau zichtbaar is. 

Landelijk is er ook een gestage afname in slachtofferschap van delicten, terwijl het verloop 

in Huizen grilliger is. In 2017 was het slachtofferschap van delicten in Huizen vergelijkbaar 

met landelijk, zelfs iets aan de lage kant. 

 

Beschikbaarheid van de politie in de buurt is volgens inwoners lager dan in alle drie de 

referentiegemeenten, en ook laag in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Gemiddeld 

zijn inwoners van Nederland ook tevredener over het functioneren van de politie in de 

buurt. 

 

 

Benchmark: leefbaarheid Huizen vergelijkbaar met Hilversum en Soest, minder hoog 

dan in Gooise Meren. 

 


