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VOORWOORD
Veiligheid raakt ieder direct in het leven. Als er iets mis gaat op het gebied van water,
verkeer, milieu of sociaal in de directe leefomgeving in de buurt of internationaal, is
veiligheid in geding. Veiligheid wordt wel gezien als een ongewenste afwijking van
een ideale toestand. Veiligheid wordt eerst dan een onderwerp als er sprake is van
onveiligheid.
Het begrip “ veiligheid” wordt dus op een negatieve manier gebruikt: de afwezigheid
van inbraak en overlast. Veel onderzoek is er op gericht om onveiligheid in kaart te
brengen en veel beleidsmaatregelen beogen onveiligheid terug te dringen.
Het rapport dat voor u ligt, hanteert een ander perspectief. Het vertrekpunt ligt aan
de andere kant, de kant van de positieve veiligheid. Niet de afwijking van de ideale
toestand staat centraal, maar de vraag wat de ideale toestand zelf inhoudt. Veiligheid
wordt gevonden door het samenleven van mensen en in de krachten die er zijn
om beter om te gaan met het ongewenste. Op welke wijze begrijpen bewoners en
professionals het samenleven in de buurt en welke rol speelt veiligheid hierbij?
In deze publicatie wordt de vraagstelling en het gekozen perspectief nader toegelicht.
In overleg met de gemeente Zoetermeer zijn twee wijken in deze stad onderzocht:
Seghwaert en Oosterheem. Studenten van de opleiding Integrale veiligheidskunde van
de Haagse Hogeschool hebben bewoners geïnterviewd. Docent-onderzoekers hebben
dit leeronderzoek begeleid. Ook professionals hebben door een interview meegewerkt.
De docent-onderzoekers, Fenna van Marle en Marco van der Land, hebben als
onderzoekers van het lectoraat grootstedelijke ontwikkeling, de opbrengsten van het
leeronderzoek geanalyseerd en in verband gebracht met de inzichten uit de literatuur.
Dit heeft geleid tot een dieper inzicht en men mag ook zeggen dat dit rapport resulteert
in een nuancering van alle veiligheidsdrukte in dit land. Met de aanbevelingen van
“positief”, “precies” en “perspectief” kan al veel gewonnen worden.
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Dit project maakt deel uit van het onderzoeksprogramma van het lectoraat
grootstedelijke ontwikkeling. In dit programma wordt beoogd om meer concreet inzicht
te krijgen in de dagelijkse werkelijkheid van bewoners en professionals in stadswijken
en dit te verbinden met meer generieke kennis. Met praktijkgericht onderzoek wil het
lectoraat bijdragen aan kennisontwikkeling binnen en buiten de hogeschool en ten
dienste staan van het onderwijs en de professionele praktijken. Eerder verschenen
op het terrein van de veiligheid de rapporten “Iedereen werkt aan veiligheid”
(K. Schoonenberg & F. van Marle) en “ De kracht van de wijkagent in de regio
Haaglanden” (K. Schoonenberg).
Reacties op dit rapport zijn welkom (f.c.m.vanmarle@hhs.nl en v.j.m.smit@hhs.nl).

Vincent Smit
Lector grootstedelijke ontwikkeling
De Haagse Hogeschool
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1. INLEIDING

Hoe kunnen we de kwaliteit van samenleven en veiligheid in wijken verbeteren? Dat
is een belangrijke vraag. Niet zozeer met het doel de stedelijke omgeving objectief
veiliger te maken (want het niveau van veiligheid in steden is ondanks het aanhoudende
mediaspektakel over veiligheid relatief hoog), maar vooral omdat het gevoel veilig te zijn
mensen vertrouwen geeft en tot initiatief aanmoedigt (van Stokkom & Toenders, 2010).
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet de aandacht verlegd worden van het
vermijden van de negatieve aspecten van veiligheid (criminaliteit, overlast, ongelukken)
naar bevordering van de positieve aspecten van veiligheid (vertrouwen, zekerheid,
geborgenheid). Dit vraagt om een positief perspectief op veiligheid.
Het begrip positieve veiligheid gaat over contact tussen mensen, vertrouwdheid met
de omgeving en de mogelijkheid samen het gebruik hiervan in te vullen (van Marle,
2015). In die zin heeft het begrip ‘positieve veiligheid’ veel raakvlakken met begrippen
als ‘veerkracht’, ‘weerbaarheid’ en ‘burgerkracht’. Van Stokkom (2013) stelt dat door
ervaringskennis van de eigen omgeving en van de mensen die daarbij horen – iets wat
voortkomt uit herhaaldelijk contact – het vertrouwen in een buurt groeit. Onzekerheid
en gevoelens van onveiligheid nemen af, omdat gedrag van anderen en signalen in de
omgeving beter begrepen en geplaatst kunnen worden. Hierdoor worden mogelijke
bedreigingen als minder willekeurig ervaren en kunnen ze gerelateerd worden aan
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bepaalde locaties, tijdstippen of specifieke mensen. Bedreigingen worden dan ervaren
als beter beheersbaar of te vermijden (Bannister & Kearns, 2013). Het begrip positieve
veiligheid wordt in dit onderzoek dan ook gebruikt om knelpunten en kansen op het
gebied van samenleven in de stedelijke omgeving te onderzoeken.
In het debat over veiligheid wordt vaak gesteld dat veiligheid een voorwaarde is voor
allerlei zaken; voor vertrouwen, voor sociale cohesie, voor consumptie, voor vervoer,
voor evenementen etc. Een dergelijke denkwijze suggereert dat eerst gezorgd moet
worden voor veiligheid (in de zin van afwezigheid van onveiligheid), voordat er gewerkt
kan worden aan meer positieve zaken. Onder andere uit onderzoek naar publieke
familiariteit (Blokland, 2009) wordt echter duidelijk dat het eerder andersom is; wanneer
de omgeving en andere mensen door ervaringskennis voorspelbaarder worden,
ontstaat vertrouwen en daarmee veiligheid. De beroemde Nederlandse primatoloog
Frans de Waal (2009) stelt dan ook dat veiligheid de voornaamste reden is voor
sociaal leven (In: Schuilenburg & Van Steden, 2014). Mensen leven met name samen
omdat dit veiligheid biedt (Schuilenburg & Van Steden, 2014). Alleen ben je niet veilig
en daarom leven mensen samen in groepen. Veiligheid is een gedeelde en collectief
gegenereerde conditie (Loader, 1997). In die zin kun je dus stellen dat samenleven juist
een voorwaarde is voor veiligheid. Dat dit positieve perspectief op veiligheid wint aan
populariteit is onder andere te merken aan de toenemende aandacht voor veerkracht,
weerbaarheid en burgerkracht (niet in de laatste plaats in relatie tot criminaliteit en
ondermijning). De focus verschuift van het vermijden, bestrijden en onderdrukken van
incidenten en ongewenst gedrag – mede omdat dit nooit helemaal haalbaar is – naar
een focus op het versterken van positieve krachten om beter om te gaan met het
ongewenste.
Deze omgedraaide visie op veiligheid kan tevens verklaren waarom diverse populaire
veiligheidsmaatregelen – hekwerken, camera’s, verboden, anonieme tiplijnen – een
averechtse werking kunnen hebben. Dergelijke maatregelen hebben tenslotte vaak
als gevolg dat er minder interactie is tussen mensen en dat conflicthantering wordt
uitbesteed, wat positieve veiligheid in de weg staat (van Marle, 2015). Deze omgedraaide
visie op veiligheid – positieve aspecten van veiligheid bevorderen om onveiligheid te
verlagen – staat in dit onderzoek centraal. Hierbij wordt overigens niet bedoeld dat
het bevorderen van positieve veiligheid direct de objectieve onveiligheid beïnvloedt.
Het zorgt er niet voor dat alle jongeren uit een wijk voortaan braaf thuisblijven om hun
huiswerk te maken of dat er nooit meer ingebroken wordt. Het versterken van positieve
veiligheid heeft vooral invloed op de impact die incidenten en ongewenst gedrag
hebben op de wijk en de bewoners. Dit kan in de ene wijk, buurt of straat bijvoorbeeld
leiden tot minder meldingen bij de politie omdat bewoners meer zelf oplossen, maar in
een andere wijk, buurt of straat tot meer meldingen omdat bewoners meer vertrouwen
krijgen in het effect dat zij hierdoor kunnen hebben op het ervaren probleem.

VEILIGHEID IN TWEE ZOETERMEERSE WIJKEN

Het onderzoeken van positieve veiligheid is een uitdaging, omdat het bij veiligheid vaak
gaat over de ongewenste afwijkingen van een ideale toestand (NVVK, n.d.). Veiligheid
wordt vaak pas een onderwerp van belang zodra er sprake is van onveiligheid. De nadruk
in het maatschappelijke debat ligt daarom ook op onveiligheid en niet op veiligheid als
zodanig. De definitie van veiligheid met betrekking tot een bepaald onderwerp is dan
ook nauw verbonden met specifieke voorbeelden van afwijkingen tot de ideale toestand.
Het is ook ingewikkeld om te benoemen wat een ‘veilige situatie’ precies inhoudt zonder
voorbeelden van onveiligheid te gebruiken. Het begrip veiligheid wordt dus overwegend
op een negatieve manier gebruikt. Als we kijken naar de oorsprong van het begrip
veiligheid, dan blijkt echter dat dit ook veel positieve aspecten kent. In dit onderzoek
wordt de aandacht dus niet zozeer gericht wordt op de afwijking van de ideale toestand,
maar op wat die ideale toestand zelf inhoudt. We willen erachter komen wat positieve
veiligheid betekent voor mensen en welke aspecten hieraan bijdragen.
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de wijze waarop bewoners en
professionals het samenleven in de buurt begrijpen en ervaren en welke rol veiligheid
hierbij speelt. Het onderzoek is uitgevoerd in twee wijken in Zoetermeer: Seghwaert en
Oosterheem. Er zijn voor dit onderzoek 91 bewoners uit deze wijken geïnterviewd en
zes professionals die er werkzaam zijn. De interviews met de bewoners zijn uitgevoerd
door 91 studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) aan de Haagse
Hogeschool, de interviews met de professionals door de onderzoekers (zie het
volgende hoofdstuk voor meer informatie over de opzet van dit onderzoek).
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Woonerf Biggenweide in Seghwaert
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2. KADER VAN HET ONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt het kader van dit onderzoek beschreven. Allereerst wordt nader
ingegaan op de theoretische achtergrond van dit onderzoek aan de hand van het begrip
‘positieve veiligheid’ en wordt dit gerelateerd aan het begrip ‘publieke familiariteit’ van
Blokland (2009). Daarna worden de onderzoeksmethoden die gebruikt worden besproken
en wordt ingegaan op de specifieke context van Zoetermeer als onderzoeksgebied.

Theorie: Publieke familiariteit en positieve veiligheid
De buurt vormt voor veel bewoners niet alleen de plek waar men woont, maar is ook
een vindplaats van voorzieningen en een ruimtelijke omgeving waarbinnen men zich
lijfelijk begeeft. Met betrekking tot ervaringen in de directe leefomgeving zijn zowel
kenmerken van de fysieke omgeving als van de sociale omgeving van belang. De
faciliteiten in een buurt, maar ook bijvoorbeeld de mate waarin de omgeving wordt
onderhouden, zijn fysieke aspecten die van belang zijn voor bewoners. Op sociaal vlak
zijn de contacten die mensen met elkaar hebben in de buurt erg belangrijk. Zowel de
fysieke als de sociale aspecten zijn van invloed op de waardering van de veiligheid
door bewoners. Een mooie en heel toegankelijke openbare ruimte nodigt uit om er te
verblijven. Vuil en verloedering zijn, zoals in de literatuur over buurten bekend is, niet
alleen demotiverend om van de buurt gebruik te maken, maar zijn ook van invloed op de
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manier waarop mensen met elkaar omgaan. Dat komt volgens Blokland (2009) omdat
het een positieve waardering van de buurt en een positieve inschatting van anderen in
die buurt bemoeilijkt. Overlast, wanorde en verloedering veroorzaken onzekerheid en
verstoren het vertrouwen dat mensen hebben in de sociale en ruimtelijke omgeving.
Dat onveiligheidsgevoel vooral gaat om verstoorde verwachtingen en niet zozeer om
overlast, wanorde en verloedering zelf blijkt uit onderzoek van Blokland (2009). Zij
stelt dat een grote mate van vertrouwdheid met de wijk bewoners beschermt tegen
onveiligheidsgevoelens, ongeacht de mate van aanwezige criminaliteit, overlast,
wanorde of verloedering. Volgens Blokland (2009) heeft veiligheidsgevoel te maken
met ‘publieke familiariteit’: het kunnen herkennen van omgangsregels en de andere
mensen in de publieke ruimte. Als je de omgangsregels herkent en de mensen met wie
je te maken hebt, dan weet je wat je kunt verwachten. Er is dan een zekere mate van
zekerheid en vertrouwdheid. Ook wanneer deze omgangsregels of anderen ongewenst
zijn, leidt dit bij een hoge mate van publieke familiariteit niet meteen tot angst of
onveiligheid. Je weet wat je te wachten staat en dus ook beter wat je zelf kunt doen in
bepaalde situaties (Van Stokkom, 2013).
Veiligheid lijkt dus voornamelijk te maken te hebben met vertrouwen en zekerheid van
mensen en minder met de feitelijke gedragingen of gebeurtenissen die zich om hen
heen afspelen. Zo kan het zijn dat mensen in een wijk waar de objectieve veiligheid
zeer hoog is, zich toch onveilig voelen en dat mensen in een wijk waar de objectieve
veiligheid laag is, hier geen last van hebben. Wanneer gedrag of gebeurtenissen
worden ervaren als situationeel ongepast, bijvoorbeeld als mensen bier drinken op
straat, wordt dit gezien als onvoorspelbaar en vreemd gedrag. Dan veroorzaakt dit
onzekerheid en een gevoel van onveiligheid (Van Stokkom, 2013). Tenzij bier drinken op
straat als situationeel gepast wordt ervaren, bijvoorbeeld tijdens de buurtbarbecue of
op Koningsdag, of binnen de verwachtingen ligt (een bekende alcoholist uit de buurt).
Onveiligheidsbeleving heeft volgens Spithoven (2010) dan ook vooral te maken met
onzekerheid en veel minder met angst. Onveiligheidsbeleving is het onbehagelijke
gevoel geconfronteerd te worden met onbegrijpelijke of moeilijk te plaatsen
verschijnselen (Van Marle & Van Stokkom, 2013).
Publieke familiariteit is het resultaat van ervaringskennis van de eigen omgeving en
de mensen die daarbij horen (in de zin van herhaaldelijk contact). Dat vergroot het
gevoel van zekerheid, vertrouwdheid en veiligheid onder bewoners. Intensief gebruik
van de openbare ruimte bevordert herhaaldelijk contact en vergroot op die manier
de mogelijkheid om de betrouwbaarheid van mede-buurtbewoners in te schatten. Dit
draagt bij aan veiligheidsgevoelens van mensen. Waar het dan om gaat is de vraag in
hoeverre bewoners en in het bijzonder gebruikers van stoep, straat en plein publieke
familiariteit met de buurt hebben ontwikkeld. Door verschillende auteurs wordt in dat
verband benadrukt dat bewoners in een wijk een zeker gevoel van verbondenheid of
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‘thuis’ moeten hebben ontwikkeld, om vervolgens de stap te zetten naar feitelijke inzet
ten behoeve van de publieke veiligheid in de buurt. Kleinhans & Bolt (2010) spreken in
dat verband over ‘collectieve zelfredzaamheid’. Die inzet kan er bijvoorbeeld uit bestaan
dat bewoners anderen die problemen veroorzaken daarop aanspreken.
Zelfredzaamheid wordt veelal gedefinieerd als het vermogen actie te ondernemen
om bepaalde doelen te bereiken (Bandura, 1997). Toegepast op veiligheid wordt
zelfredzaamheid overwegend in verband gebracht met negatieve zaken, zoals het
geloof in jezelf een angstige of onprettige situatie de baas te kunnen (Boers et al.,
2008). In het licht van dit onderzoek naar positieve veiligheid heeft het de voorkeur
om dit vermogen ook op een meer positieve manier te bekijken. Dus niet een
perspectief gericht op het voorkomen, vermijden of hanteren van negatieve situaties
of onveiligheid, maar een ruimer en positiever perspectief op het vermogen om
ook positieve doelen te bereiken. Naast het vermogen om in actie te komen tegen
hangjongeren (negatief) kun je bijvoorbeeld ook kijken naar het vermogen om invulling
te geven aan activiteiten van een buurthuis of het vinden van hulp bij het doen van
klussen (positief).
Inzichten over publieke familiariteit kunnen ook verklaren waarom veel veiligheids
maatregelen een averechts effect hebben. Maatregelen die genomen worden om
onveiligheid te bestrijden, leiden in de meeste gevallen niet tot een toename van het
gevoel van veiligheid. Veel veiligheidsmaatregelen leiden ertoe dat, op het niveau van
burgers-onder-elkaar, steeds minder ter discussie komt te staan welk gedrag wel

Borden bij speeltuin op de kruising Sumatra-Tahiti in Oosterheem-Zuid-West
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en welk gedrag niet aanvaardbaar is in een buurt. Hier zijn immers al voorschriften,
regels en verboden voor. Dit staat de mogelijkheid tot het vergroten van zekerheid
en vertrouwen in de weg. Burgers hebben dan zelf geen invloed. Ze zijn niet meer
betrokken bij de discussie over wat oké is en wat niet en hoeven hierover ook niet
meer met elkaar in gesprek te gaan. Er wordt op deze manier minder ervaringskennis
opgedaan van elkaar, want contact is vanwege de voorschriften, regels en verboden
niet nodig. Een gevolg hiervan is dat mogelijkheden voor de betrokken partijen om
meer bekend en vertrouwd met elkaar te raken en om wederzijds begrip te ontwikkelen,
zijn weggeorganiseerd. Dit is zowel van invloed op de relatie tussen burgers onderling,
als op de relatie met betrokken organisaties.
In dit onderzoek naar positieve veiligheid wordt ook nagegaan op welke manieren
mensen door samen te leven, bijdragen aan veiligheid. Bijvoorbeeld door de openbare
ruimte te gebruiken, door mee te praten over invulling van de openbare ruimte of aan
de staat of inrichting daarvan zelf bij te dragen, door contact te leggen met andere
mensen en elkaar aan te spreken, of door contact te leggen met vertegenwoordigers
van formele instanties.
Al met al vragen deze thema’s om een onderzoeksbenadering waarin het alledaagse
leven van bewoners centraal staat. Omdat onderwerpen als positieve veiligheid
en publieke familiariteit niet bekend zullen zijn bij de respondenten, is uit inzichten
hieromtrent vanuit de literatuur een aantal onderwerpen gedestilleerd die de basis
vormen voor de topics voor semigestructureerde interviews met bewoners en
professionals over hun dagelijkse ervaringen in de buurt (de topics komen in de
volgende paragraaf aan bod).

Onderzoeksopzet
De centrale onderzoeksvraag is: ‘Hoe wordt het samenleven in de buurt begrepen en
ervaren door bewoners en professionals en welke rol speelt (on)veiligheid daarbij?’
Hierbij zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
•
•
•
• 	
•

Op welke manier maken bewoners gebruik van hun buurt en hoe ervaren ze dit?
Hoe wordt de buurt beleeft door bewoners en professionals?
Hoe gaan mensen in de buurt met elkaar om?
Hoe worden positieve en negatieve veiligheid in de buurt begrepen en ervaren
door bewoners en professionals?
Welke knelpunten en kansen zien bewoners en professionals op het gebied van
veiligheid en hoe wordt hier praktisch mee omgegaan?

VEILIGHEID IN TWEE ZOETERMEERSE WIJKEN

Door het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling is contact gelegd met de gemeente
Zoetermeer die enthousiast medewerking aan dit onderzoek heeft verleend. Via deze
ingang is in overleg met het Hoofd Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente
een aantal postcodegebieden geselecteerd. Het belangrijkste criterium voor die
selectie was de beleidsaandacht vanuit de gemeente voor deze gebieden. Daarnaast
is ook gekeken naar verschillen tussen de buurten wat betreft bouwperiode en
stedenbouwkundige structuur. Het gaat om de wijken Seghwaert en Oosterheem.
In dit onderzoeksproject staat naast het onderzoek doen naar positieve veiligheid op
buurtniveau, ook het opdoen van praktijkervaring op het gebied van onderzoek door
studenten centraal. 91 studenten van de opleiding IVK aan de Haagse Hogeschool
hebben deelgenomen aan dit onderzoeksproces en hebben het grootste deel van de
dataverzameling op zich genomen door semigestructureerde interviews af te nemen
met 91 bewoners van de buurt. Ter aanvulling zijn door de onderzoekers zes personen
geïnterviewd die zich professioneel bezighouden met de buurt (wijkregisseur, wijkagent,
Buurtwerk, Stichting Piëzo).
Studenten zijn in groepen verdeeld en kregen een aantal straten toegewezen waarin
zij respondenten hebben geworven (mei 2017). Zij deden dat door aan te bellen en
zichzelf volgens een vast stramien te introduceren (de studenten hebben daartoe een
door de docent goedgekeurde introductietekst opgesteld). Vervolgens maakten zij
een afspraak voor een interview of namen ter plekke een interview af. Daarbij maakten
ze gebruik van een van tevoren opgestelde topiclijst. De interviews zijn gehouden bij
de bewoners thuis. Elke student heeft van het interview dat hij/zij afgenomen heeft
een geluidsopname gemaakt en die uitgewerkt tot een letterlijke transcriptie. De
onderzoekers hebben deze vervolgens met behulp van het programma ‘OneDrive’
gecodeerd op basis van de topiclijst en per buurt een analyse gemaakt. Ook is door de
onderzoekers nog een aantal interviews gehouden met zes professionals die werkzaam
zijn in de onderzochte buurten. In samenwerking met de Teammanager Openbare Orde
en Veiligheid van de gemeente Zoetermeer, is contact gelegd met de wijkregisseurs
van Seghwaert en Oosterheem. Naast de wijkregisseur zijn ook de wijkagenten in
deze wijken geïnterviewd. Er is verder gesproken met medewerkers van Buurtwerk en
Stichting Piëzo, die werkzaam zijn in Seghwaert.
Zowel de interviews met de bewoners als met de professionals waren semigestructureerd.
Deze vorm van interviewen past goed bij het explorerende en kwalitatieve karakter van dit
onderzoek. Respondenten waren op deze manier vrij om de eigen kijk op de materie weer
te geven. Tijdens de interviews met bewoners zijn de onderstaande topics besproken (de
volledige topiclijst is te vinden in Bijlage 1):
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•
•
•
•
•
•

Buurtgebruik
Buurtbeleving
Buurtgenoten
Veiligheid
Onveiligheid
Verbeteren buurtveiligheid

Studenten hebben de instructie gekregen om bij de inleiding van het interview aan
te geven dat het gaat om een onderzoek over hoe mensen de eigen buurt ervaren
en niets te zeggen over veiligheid, zodat respondenten niet ‘geprimed’ worden om
hierover te beginnen (het kan zijn dat veiligheid helemaal geen belangrijk onderwerp is
voor bewoners maar door hier als interviewer over te beginnen stuur je bewoners wel
die kant op en kan dus een vertekend beeld ontstaan van de beleving van bewoners).
Na afloop van het interview hebben studenten bovendien om achtergrondinformatie
gevraagd. Met de professionals uit de wijk is over dezelfde onderwerpen gesproken als
met de bewoners.

Onderzoeksgebied: Seghwaert en Oosterheem
Zoetermeer is een stad die voor velen gezien wordt als een ‘vluchtstad’ van Den Haag.
In 1962 werd Zoetermeer aangewezen als groeikern van Den Haag. Het dorp groeide
daarna in korte tijd uit tot derde gemeente van de provincie Zuid-Holland. Stereotypen

Lange zichtlijnen vanaf de kruising Nieuwveenstraat-Pernisstraat in Oosterheem-Noord
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van buitenstedelijke gebieden als Zoetermeer verbeelden aan de ene kant vaak suffe
slaapsteden te zijn, waar mensen alleen komen als ze er wonen of werken en aan
de andere kant plaatsen met toenemende ‘grotestadsproblematiek’, waardoor de
veiligheid in het geding is. Deze tegenstrijdige beelden leiden tot nieuwsgierigheid over
hoe het wonen en leven in Zoetermeer nu echt beleefd wordt.
Zoetermeer is dus een stad die in een versneld tempo is uitgegroeid van dorp tot
een ruim opgezette middelgrote stad, met veel groen, een vrij eenzijdige woning
voorraad (laagbouw en eengezinswoningen) en een beperkte mix van functies: de
woonfunctie stond centraal. Mensen wonen vandaag de dag vooral in Zoetermeer
vanwege de centrale ligging en het comfort van voldoende voorzieningen.
Zoetermeer biedt praktische voordelen voor mensen die op de Randstad zijn
georiënteerd en een rationele afweging maken tussen betaalbaarheid, ligging
en voorzieningenniveau. Zoetermeerders zijn bovendien heel tevreden over hun
woonmilieu en de daaraan verbonden kindvriendelijke omgeving, het vele groen, de
centrale ligging, de verbindingen met de Randstad en de vele voorzieningen. Wel
verdwijnt het oorspronkelijke ‘buitenwijkkarakter’ van Zoetermeer geleidelijk aan.
Het kleinschalige karakter van een wijk als Seghwaert bijvoorbeeld werd in de jaren
tachtig bij de uitbreiding van Zoetermeer verlaten. Een wijk als Oosterheem voelt
niet meer kleinschalig aan, maar heeft lange zichtlijnen en niet meer het karakter van
de eerste buitenwijken. Bewoners van die vroegste buitenwijken worden bovendien
geleidelijk aan vervangen door mensen die de grote stad verlaten. Dit lijkt gepaard
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te gaan met toenemende criminaliteit en overlast. Over de veiligheid is men over het
algemeen tevreden, maar minder dan over de hiervoor genoemde sterke punten
van de suburbane buitenwijk. Vooral op plekken met concentraties hangjongeren
of uitgaansjeugd voelt men zich vaker onveilig, evenals in tunnels. Met name de wijk
Oosterheem heeft al enige tijd de naam van een wijk waar groepjes jongens mensen
lastigvallen (Van Ginkel & Deben, 2002).
Seghwaert is een woonervenwijk (‘bloemkoolwijk’) die volgens mensen uit andere wijken
sporen van ouderdom begint te vertonen en waar verhoudingsgewijs steeds meer
migranten zijn komen wonen. Oosterheem is een nieuwere wijk die in de beginperiode
een aantal keren negatief in het nieuws is gekomen, waardoor het imago van de wijk is
beschadigd. Er werd in lokale media bericht over burenruzies en intimiderende groepjes
hangjongeren.
Seghwaert is gebouwd in de jaren ‘70. Er wonen ruim 16 duizend mensen, deels
gezinnen (38% van de huishoudens). In Oosterheem, een nieuwere wijk gebouwd vanaf
de jaren ’00, wonen ruim 23 duizend mensen, waarvan een groter deel uit gezinnen
bestaat (53%). Beide wijken zijn etnisch divers, Oosterheem meer dan Seghwaert
(27% versus 17 procent niet-westerse personen met een migratie-achtergrond).

Aantal inwoners

Seghwaert

Oosterheem

Zoetermeer

16.357

23.018

124.973

% Nederlandse herkomst

71,1

63,5

68,5

% Niet-westerse herkomst

17,6

27,1

20,6

% 0-3 jaar

4,6

5,4

3,6

% 4-11 jaar

9,1

12,5

7,6

% 12-17 jaar

6,5

9,5

5,6

% 18-26 jaar

8,3

8,3

6,5

% 27-39 jaar

21,3

20,2

21,8

% 40-54 jaar

19,1

23,2

19,2

% 55-64 jaar

14,8

10,9

13,3

% 65+jaar

16,2

10,0

22,1
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In beide buurten zijn kleinere sub-buurten onderzocht:
•
•
•

Seghwaert: begrensd door Velddreef en Weidedreef: ‘bloemkoolwijk’, gevarieerde,
kleinschalige openbare ruimte
Oosterheem-Noord, begrensd door Heemkanaal – Aletta Jacobslaan –
Nieuwlandstraat: rechte blokken, rechte, overzichtelijke groenstroken
Oosterheem Zuid-West, begrensd door winkelcentrum Oosterheem – Shetland Javalaan - Tasmanië. Rechte blokken, gevarieerde woningvoorraad en gevarieerde
stedenbouwkundige structuur
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RandstadRail-station en winkelcentrum Seghwaert

VEILIGHEID IN TWEE ZOETERMEERSE WIJKEN

3. SEGHWAERT: SAMENLEVEN IN EEN BLOEMKOOLWIJK
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews met de bewoners en profes
sionals van Seghwaert besproken. Er wordt eerst een korte typering van de wijk
gegeven, waarna de resultaten aan de hand van de topics worden besproken.

Buurttypering
Seghwaert is de vierde wijk van Zoetermeer. In juni 1976 ging in Seghwaert de schop de
grond in. De bebouwing van de wijk bestaat voor zeventig procent uit laagbouw en de
rest is gestapelde laagbouw (meerdere woningen op elkaar in drie of vier bouwlagen).
Hoogbouw vind je in Seghwaert nergens. Bewoners kregen veel inspraak bij de
ontwikkeling van Seghwaert. De wijk moest een beschut woon- en leefklimaat bieden.
De gemeente wilde hier intimiteit, levendigheid, woonerven en korte loopafstanden
naar winkels, openbaar vervoer en groenvoorzieningen. Het autoverkeer moest
ingeperkt worden om ruimte te bieden aan het openbaar vervoer, de fietser en de
voetganger. De belangrijke voorzieningen van Seghwaert zijn de twee winkelcentra die
gebouwd zijn bij de twee RandstadRail-stations.
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Wijkregisseur:
De bewoners van Seghwaert zijn trots op hun wijk. Mensen gaan over het algemeen
goed met elkaar om. Mensen kennen elkaar. Mede door de inrichting van de wijk,
worden mensen uit de anonimiteit getrokken. Mensen hebben een beeld van elkaar:
oh, die woont daar! Buurtbewoners zijn betrokken bij elkaar en helpen elkaar. Ze
lopen de deur niet bij elkaar plat, maar zijn ook niet een nummer voor elkaar.
Omdat Seghwaert geen hele jonge wijk meer is, is het idee dat het een ‘vluchtwijk’
is voor Den Haag wel echt verjaard. Er zijn nu gezinnen in Seghwaert waarvan
de ouders in de wijk geboren en getogen zijn. En sommige bewoners die als
jongvolwassene naar een van de grote steden verhuisd zijn voor studie of werk,
zijn weer teruggekeerd. De bewoners van Seghwaert zijn ondertussen echt
‘Zoetermeerders’.

Buurtgebruik
Waar mensen over praten als het gaat over de buurt, met name in relatie tot de omgang
in de buurt, is eigenlijk vaak een heel klein afgebakend gebied rond het huis. Soms is
dit een half blok (paar huizen opzij en een paar ertegenover) of soms de buren aan een
bepaalde kant, of een op andere wijze afgebakend gebied:
‘Maar dan praat ik echt over deze buurt, want kijk, eh, of tenminste de
kopers, eh. We hebben hier ook wel problemen met mensen die hier niet in
de buurt wonen, die wonen hier wel in de buurt, maar niet aan dit gras ofzo
(veldje) en dan zie je ze toch wel wat asocialer gedragen’ (Respondent 2).
Wat mensen beschouwen als ‘hun buurt’ hangt vooral af van de contacten die ze er
hebben en welke faciliteiten zij precies gebruiken:
‘Dus ik denk dat als je vier huizen om je heen, dat is echt gewoon de
grens; verder dan die huizen heb ik ook echt geen idee. Ja, voor mij is het
dan wel heel anders, omdat ik wel dat stukje loop. Dus op een gegeven
moment herken je wel bepaalde gezichten, dan zeg je wel goeiedag of
lekker weertje, maar verder dan dat niet echt veel gespreksstof. … Ik denk
dat iets is waar alleen iemand als de gemeente zicht op kan hebben, want
wij kunnen alleen maar vier huizen om ons heen kijken. De wijk is toch wel
heel groot. Moeten we vanaf die drempel waar het eigenlijk begint tot het
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einde van deze straat kijken? Zien wij dat als een wijk? Moeten we naar
heel Seghwaert kijken? En moet ik zeggen: is dat onze wijk? Want heel
Seghwaert is gigantisch, wij wonen alleen maar in een straatje. Hierachter
dat beschouw ik niet eens als onze wijk, dus ja. Moet ik hun er ook bij
betrekken of niet? Eigenlijk het enige waar ik voor spreek is het blok hier
en misschien andere voorzieningen waar wij gebruik van maken zoals
parkeer hiervoor, de supermarkt, parkeer daar. Buiten dat om interesseert
het me niet, totdat er iets gebeurt. Alleen dan’ (Respondent 21).

In antwoord op vragen over het gebruik van de buurt en de faciliteiten worden er
vrij vaak zaken genoemd die helemaal niet binnen de wijk vallen. Op sociaal vlak is
de wijk dus een veel te groot domein en hebben mensen het vaak alleen over hun
directe woonomgeving. Met betrekking tot bepaalde faciliteiten, vooral faciliteiten
die zij erg belangrijk vinden, is de wijk dus ineens veel groter.
Seghwaert wordt door veel bewoners een echte woonwijk voor gezinnen genoemd.
Dit blijkt ook uit de manier waarop zij aangeven gebruik te maken van de buurt:
‘… voornamelijk wonen, eh, recreëren voor de kinderen en voor de rest in
deze buurt eigenlijk weinig. Je woont en je recreëert en je doet wat met de
buren, maar dat is eigenlijk eh, je hebt een winkelcentrum en daar ga je af
en toe heen…’ (Respondent 2).

Wijkregisseur:
Als je de mobiliteitsstromen in Seghwaert analyseert, zie je dat er voornamelijk
forensen wonen. Mensen gaan in de ochtend richting de RanstadRail en aan het
einde van de dag weer terug. Dat zie je ook met het autoverkeer. De RandstadRail
vinden mensen ook echt heel belangrijk. De oudere bewoners die lopen naar de
winkelcentra. De winkelcentra spelen ook een grote rol in de wijk; je hebt er alles.
Verder voeden mensen hun kinderen op, brengen ze naar school en halen ze weer
op. Mensen gaan ook joggen of de hond uitlaten. Die mensen gaan vaak richting de
Noord Aa. Verder zijn mensen actief in wijktuinen en er zijn twee buurtverenigingen.
Er zijn veel speelmogelijkheden in de wijk, veel speelveldjes en speeltuinen. We hebben
mooie parken. En verder is het basisonderwijs in de wijk belangrijk en sfeerbepalend,
het zijn meestal echt wijkscholen. Een school is bepalend voor een groot deel van
de leefwereld van ouders en kinderen. Daarnaast is het zo dat de schoolpleinen ook
speelplekken zijn. Dat brengt ook veel mogelijkheden met zich mee.
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Onder de geïnterviewde bewoners, zijn veel hondenbezitters en die gebruiken de wijk
dan ook voor het uitlaten van de hond. De hoeveelheid groenvoorzieningen in de wijk
maakt deze hiervoor erg geschikt. Ook voor de bewoners die geen hond hebben, is
wandelen en soms hardlopen een veel genoemde manier waarop gebruikgemaakt
wordt van de wijk. Hierbij worden overigens ook parken genoemd die eigenlijk niet
binnen de wijk Seghwaert liggen, zoals de Noord Aa en het Westerpark.

RandstadRail-station Seghwaert
De RandstadRail wordt door bewoners veel gebruikt. De goede verbinding die deze
biedt naar de grote steden is een belangrijk kenmerk van de wijk voor veel bewoners.
De winkelcentra zijn gebouwd rond de RandstadRail-stations, dus dit zijn belangrijke
knooppunten in de wijk. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en mensen komen elkaar
hier ook tegen. Meerdere bewoners vertellen ook dat op bezoek gaan bij buren of
vrienden in de wijk een belangrijke activiteit is.
Seghwaert heeft veel speeltuinen voor kinderen en dit zijn dan ook faciliteiten die door
bewoners veel gebruikt worden. Dit hangt natuurlijk wel af van de gezinssamenstelling.
Dit geldt ook voor de scholen in Seghwaert. Omdat alle schoolpleinen ook buiten
schooltijden toegankelijk zijn voor kinderen, zijn dit belangrijke plekken in de buurt. Het
buurtcentrum is een andere faciliteit in de wijk, waarvan het gebruik leeftijdgebonden
is. Bewoners geven aan dat de activiteiten die georganiseerd worden, vooral zijn gericht
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op ouderen of op jonge kinderen. Ook werd aangegeven dat er vroeger een bibliotheek
aanwezig was in Seghwaert, maar dat deze nu weg is. Een bewoner heeft dit gat echter
opgevuld door een bibliotheekje te beginnen aan de gevel:
‘Ik liep daartegenaan, tegen dat fenomeen, en ik had een gigantische
verzameling boeken en die gooi je niet weg. Toen kwam dit concept
langs en ik dacht: ik ga dat eens proberen. Een half jaartje later hing er
een tweede, speciaal voor de kinderen. Enne, er wordt goed gebruik van
gemaakt, dat vinden mensen leuk. Het levert ook eh, ik kan het niet zien
vanuit de kamer maar er wordt dagelijks gebruik van gemaakt.. Enne ja, dat
zijn vaste klantjes, heeft er ook mee te maken dat een dependance van de
bibliotheek hier uit het winkelcentrum weg is. Ze leggen er meer terug dan
dat er wordt mee genomen. Mijn voorraad wordt alleen maar groter…. Ha.
het is wel een manier van ja, mensen vinden het leuk, ze herkennen het,
ze vinden het goed dat het er in de buurt is en het onderhoudt zichzelf
eigenlijk. Ze pakken wat en ruilen wat en doen er wat in terug. Het maakt
niet uit, het is gratis’ (Respondent 3).

Minibibliotheek Velddreef 198 in Seghwaert (G. Fieret)
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Buurtbeleving
De manier waarop de geïnterviewde bewoners de buurt beleven is erg afhankelijk
van waar mensen precies wonen in de wijk. Zo lijkt de Velddreef een minder prettige
straat en hebben de bewoners daar veel minder contact met elkaar. Op de Weidedreef
is dit beter en in een straat als de Biggenweide is echt een buurtgevoel. De kruising
Velddreef en Weidedreef is benoemd als problematisch punt in de buurt.

Kruising Velddreef-Weidedreef in Seghwaert
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Bewoners van Seghwaert zien hun wijk als een wijk met veel voorzieningen. Aan de ene
kant wordt de aanwezigheid van RandstadRail en de winkelcentra gezien als belangrijke
positieve kanten van de wijk, maar aan de andere kant zijn dit ook de plekken die de
meeste negatieve gevoelens bij mensen oproepen. Hoewel er niet veel mensen zijn
die deze plekken actief vermijden, vinden veel bewoners het de minst prettige plekken
om in de avond te komen. Dit komt vooral omdat deze plekken niet goed verlicht en
onoverzichtelijk zijn en omdat hier geregeld jongeren rondhangen.

Stichting Piëzo:
Seghwaert is wel een vrije donkere wijk omdat er voornamelijk met donkere
bakstenen gebouwd is. Ook zijn er wel bepaalde plekken die donker en onover
zichtelijk zijn. Dat het aandacht heeft in de wijk blijkt uit een project als De Groene
Band [Een groen, sociaal en creatief vormgegeven lint door de wijk Seghwaert gaat de
basis vormen voor alle activiteiten in het programma ‘De uitdaging voor Seghwaert:
verbonden in het groen’] waarbij onder andere de omgeving rond de Randstadrail en
de twee winkelcentra die daaraan liggen in de wijk groener en lichter wordt gemaakt
door middel van extra verlichting, groen en kunst.

Bewoners zien Seghwaert als een echte gezinswijk met veel faciliteiten voor jonge
kinderen, scholen en veel groen. In een aantal interviews kwam overigens wel naar
voren dat er plekken in de wijk zijn waar minder jonge kinderen wonen dan vroeger:
‘Nou wat je had, wat je vroeger had, toen had je hier veel meer kleine
kinderen en dan was er ook meer, iets meer geluid, maar ook gezellig met
de kinderen. Maar die zijn allemaal groter geworden en die zijn weggegaan,
maar ja, de ouders zijn blijven wonen. Dus het is een beetje een stille buurt
geworden’ (Respondent 23).

Op sommige plekken in de wijk hebben de bewoners dus het gevoel dat de bevolking
wat veroudert. Ook de wijk zelf, wat betreft faciliteiten en onderhoud, wordt door
een aantal bewoners als verouderd gezien. Ondanks de verschillen in de beleving van
de wijk tussen de geïnterviewde bewoners, vindt de meerderheid Seghwaert een
prettige wijk. Mensen gaan over het algemeen op een goede manier met elkaar om
en voelen zich thuis in de wijk. De mate waarin bewoners zich thuis voelen hangt
vooral samen met de band die zij hebben met hun buren:
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‘Ik woon hier, je kent eigenlijk wel de helft van de mensen. Je kan gewoon
met elkaar praten. Je hebt daar achterin een speeltuintje. Alle kinderen
komen daar eigenlijk om te voetballen. De kleinere kinderen komen om te
spelen in het speeltuintje. Het is hier gewoon leuk (Respondent 14)’.
‘Aan het begin was het wel even wennen, maar dat is normaal als je naar
een nieuwe buurt verhuist, denk ik. Maar na een tijdje begin je je buren te
kennen en ga je elkaar steeds vaker spreken, en na een tijdje voel je je dan
helemaal thuis’ (Respondent 15).
Het type woningen waar mensen wonen bepaalt ook in grote mate het contact met
andere bewoners en daarmee ook hoe prettig de omgeving ervaren wordt. Zo leidt het
hebben van een tuin bijna automatisch tot contact met de buren:
‘Maar ja, op het moment dat je in de tuin zit, of in de tuin kan zitten, heb
je al interactie met elkaar. Dan klets je ook eventjes. De buren hiernaast
hebben ons al uitgenodigd voor thee te drinken en de andere buren ook.
Daar ben ik wel al geweest. Maar die spreken we in de voortuin al als ze
bezig is’ (Respondent 18b).
Seghwaert wordt door haar bewoners over het algemeen gezien als een vrij rustige wijk.
Soms wordt de wijk ook als levendig ervaren, maar het merendeel van de bewoners
maakt zich daar niet erg druk over:
‘Ja dus , eh, er gebeurt altijd, er is altijd wel leven. Ja, anderen zullen het
als eh, druk ervaren, maar ach, als het stil is, is het ook niet alles. Dus eh, ja
goed, ik erger mij er niet aan dat als mensen tot laat in hun tuin zitten of als
er een scooter voorbij komt. Dat is ach, dat hoort erbij’ (Respondent 2).
Bewoners geven aan dat er in de afgelopen jaren meer diversiteit is gekomen in de wijk.
Dit wordt overigens niet gezien als verslechtering en er worden ook geen problemen
ervaren met culturele verschillen:
‘Veel vrijstaande woningen worden met asielzoekers opgevuld en dit doet
wat in de wijk vooral omdat autochtone personen al lang op de wachtlijst
staan en geen huis kunnen krijgen. Positief: één van de weinige wijken
waar alle sociale klassen redelijk goed met elkaar omgaan; het zou bijna
een voorbeeld kunnen zijn’ (Respondent 24).
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Mensen ervaren geen verdeeldheid in de wijk met betrekking tot culturele achtergrond,
maar ervaren wel een verschil tussen huur- en koopwoningen. Een bewoner zegt hierover:
‘Als je het mag zeggen. Ja, nee, maar op zich valt het best wel mee hoor.
Ik zou eerder zeggen dat de wat meer buitenlandse gezinnen je wat
sneller in de huurwoningen, maar dat valt ook echt tegen, dat is echt niet
zo. Want als je kijkt naar ons rijtje koopwoningen, heb je eigenlijk net zo
een mix. Ik denk dat het niet zo per se in de cultuur en achtergrond is,
ik denk meer dat het de mindset is. Hoe je het wendt of keert je merkt
echt wel dat mensen die een koopwoning hebben, die zijn toch wel wat
geschoolder. Zo komt het ook over, dus je kunt echt wel op ander niveau
gesprekken hebben met mensen die een koopwoning hebben. Dat niveau
merk je wel echt, dat er een verschil zit. Je merkt ook dat de jeugd die
echt voorkomt uit koopwoningen, dat is ook echt anders, die gaan anders
dan uit huurwoningen. Daar zie je echt die barrière ontstaan, maar verder
qua achtergrond niet. Hier wonen veel buitenlanders in dat rijtje, maar de
gesprekken die we daar voeren is anders dan met de mensen verderop
in de straat. Ze komen ook echt anders over. Dan de jongeren hier, ja’
(Respondent 21).
Er is dus een duidelijk onderscheid in de beleving van de buurt en de bewoners met
betrekking tot huur- en koopwoningen. Bewoners geven aan dat er rond sociale
huurwoningen een andere sfeer hangt, die als minder prettig wordt ervaren. Dit
komt ook doordat huurwoningen gezien worden als minder goed onderhouden
dan koopwoningen. Ook wonen mensen minder lang in de huurwoningen dan in de
koopwoningen, waardoor bewoners het gevoel hebben dat huurders minder begaan
zijn met de wijk.
Door sommige bewoners wordt de jeugd in de wijk ook als een negatief punt ervaren.
Hierover worden echter zeer verschillende dingen gezegd, de een vindt dat de wijk
achteruit is gegaan vanwege jeugdproblematiek, een ander vindt dat de wijk juist
verbeterd is en de meeste mensen zien de jeugd helemaal niet als een negatief punt.
De jongerenwoningen in de wijk kunnen voor sommige bewoners dus wel een bron van
overlast zijn. Maar dit hangt samen met welke jongeren er op een bepaald moment
wonen. Ook hierover worden door bewoners overigens relativerende opmerkingen
gemaakt:
‘Ik ben zelf ook jong en heb zo iets van: die mensen hebben gewoon een
leuk leven, laat ze’ (Respondent 8).
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Een negatief punt aan de wijk, dat door bijna alle bewoners genoemd wordt, is de
verkeerssituatie: de hoeveelheid auto’s en het gebrek aan parkeerplaatsen. In een enkel
geval levert het gebrek aan parkeerplaatsen zelfs problemen op tussen bewoners.

Schoolzone op de Velddreef in Seghwaert

Buurtgenoten
Bewoners van Seghwaert geven aan dat wanneer het gaat om omgang met
buurtgenoten, dit zich eigenlijk maar afspeelt in een erg beperkt gebied, in de directe
omgeving om het huis.
‘Het is vaak zo dat je in de straten contact hebt met je buren. Het is niet zo
dat je contact hebt met iemand aan de andere kant van de wijk, of je moet
ze toevallig kennen. In onze straat hebben we contact met de buren in
onze directe omgeving, zeg vier andere huizen. Voor de rest eigenlijk ook
niet echt’ (Respondent 8).
De geïnterviewde bewoners zijn bijna allemaal positief over de manier waarop
buurtgenoten met elkaar omgaan:
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‘Ontspannen. Iedereen zegt gewoon hallo tegen elkaar als je elkaar ziet.
Of soms beginnen ze een gesprek met je. … Als ze daar zo bij het speeltuin
gaan, dan zijn er wel eens kleine kinderen daar ook aan het spelen. Dan
gaan we voetballen en dat doen we dan met z’n allen. Kleine kinderen met
oudere kinderen’ (Respondent 14).
‘Het zijn allemaal hartstikke normale mensen die in de buurt wonen,
gelukkig. Iedereen gedraagt zich zoals er verwacht wordt. Er gebeuren
geen gekke dingen en geeft er iemand een keer een feestje in de avond,
belandt er gewoon netjes een briefje in de brievenbus waarop dat staat’
(Respondent 15).
De omgang tussen buren varieert sterk. Soms gaat het alleen om korte gesprekjes
tussen buren. Maar regelmatig drinken buren ook koffie bij elkaar en wordt er met
elkaar gebarbecued. Sommige buren vieren feestdagen en verjaardagen met elkaar.
Er worden ook gezamenlijk feestjes georganiseerd. Deze zijn meestal vrij informeel
en worden niet gezien als buurtactiviteit. In sommige gevallen worden er overigens
wel meer formele activiteiten georganiseerd, zoals sportdagen en buurtfeesten. Ook
worden de buurtkrant, activiteiten van buurtcentrum Patio (badminton, klaverjassen) en
de boomgaard ‘Hof van Seghwaert’ genoemd als meer formele buurtinitiatieven.
Wanneer bewoners gevraagd wordt naar de manier waarop buurtgenoten met
elkaar omgaan, is maar een enkeling hierover negatief en een paar bewoners vinden
die omgang wat aan de oppervlakkige kant. Hiervoor geven ze dan als reden het
individualistischer worden van de samenleving. Dit wordt opgemerkt in Seghwaert,
maar hier wordt aan toegevoegd dat dit een algemene en geen lokale trend is.

Stichting Piëzo:
De omgang tussen bewoners verschilt heel erg per straat. Daarnaast is het wel zo
dat mensen toch steeds minder contact met elkaar hebben. Maar dit is meer een
landelijke trend dan dat dit kenmerkend is voor Seghwaert. Zo heeft Stichting Piëzo
tegenwoordig workshops voor twintigers en dertigers om hen te helpen sociale
contacten te maken, omdat ook in die leeftijdsgroep mensen zijn die erg eenzaam
zijn. Dit is toch wel een nieuwe ontwikkeling dat ook mensen in die leeftijdsgroep
problemen hebben met eenzaamheid.

33

34

POSITIEF, PRECIES & PERSPECTIEF

Andere bewoners geven juist aan dat ze zelf niet zoveel behoefte hebben aan meer dan
oppervlakkig contact:
‘Ik denk dat de oorzaak is dat veel mensen zoals wij een druk eigen leven
hebben en ze gesteld zijn op hun privacy. Wij zijn ook niet van plan om hier
ons hele leven te blijven wonen, dus willen er de energie ook niet in steken.
… Nou, we zijn nog jong en willen carrière maken zodat we straks een
mooier huis kunnen kopen in een iets gezelligere buurt, waarin we onze
kinderen op kunnen gaan voeden tegen die tijd’ (Respondent 13).
Kinderen worden vaak als een bindende factor gezien in een buurt. Doordat kinderen
met elkaar spelen ontstaat ook contact tussen ouders. Kinderen zijn voor mensen ook
een makkelijk gespreksonderwerp bij eerste contacten:
‘Ze hebben een klein kind en dat verbindt, hè. Die klimt op die schutting en
dat verbindt dan. Daarom is het jammer dat we niet meer jonge gezinnen
hebben, want kinderen binden altijd. Als jij achter een kind hoort of die
huilt, dan loop je toch naar achter, dan ga je kijken. Dat heb je nu niet.
Nou hoeft ze ook niet te huilen, maar als ze leuk zijn, is het ook leuk of
een grapje. Zo is het wel. … een kind maakt een beetje verbinding met
omwoners om me heen, omdat je die kinderen dan kent en dan ga je ook
automatisch praatjes maken met die ouders’ (Respondent 23).
Wanneer kleine kinderen groot worden, kan dit er in buurten ook voor zorgen dat de
onderlinge verhoudingen weer wat afstandelijker worden:
‘Vroeger was dat wel zo [dat er gezelligheid was]. Je gaat dan veel bij
anderen spelen, en dat trekt ouders ook naar elkaar toe. Maar nu is
iedereen ouder en uit huis en dan verandert dat ook. Vroeger zaten alle
kids van dit blok in dezelfde klas. Het gaat allemaal vanzelf, het trekt ook
ouders naar elkaar toe. Nu hebben wij nog wel normaal contact, maar het
is niet meer dat je bij elkaar over de vloer komt’ (Respondent 6).
Ook huisdieren kunnen een bindende factor zijn. Hondenbezitters geven aan bij het
uitlaten van de hond vaak een praatje te maken met andere hondenbezitters. Bovendien
raken ze door het uitlaten van de hond bekend met veel mensen uit de buurt.
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Mensen helpen elkaar in de buurt ook met praktische zaken zoals het doen van klusjes
of ze zetten zich in om de buurt te onderhouden:
‘We zijn allemaal betrokken en behulpzaam naar elkaar. De schutting was
niet meer goed, mijn buurman is niet zo technisch en niet zo handvaardig.
Toen hebben wij samen de schutting van de buurman gezet. Men helpt
elkaar, in ieder geval in deze straat van de wijk. Je hebt zo 20 plekken waar
je in de nacht kan aanbellen als er iets aan de hand is. Het is ontspannen,
anders woon je ook niet ergens al 33 jaar … De buurvrouw van twee huizen
verder maakt altijd de grijze en de groene afvalbak schoon van alle tien de
huizen in dit rijtje. Dat doet ze al jaren.’ (Respondent 22).
‘In de sloot hierachter haal ik vaak bepaalde riet weg, dat staat er nu weer
heel netjes bij. Van de Gemeente Zoetermeer heb ik ook zo’n opraapstok
gekregen en een hesje, dan maak ik eens in de week een stuk van het park
schoon, qua afval en rommel op de grond’ (Respondent 22).
Verder geven de meeste bewoners aan dat buren op elkaar en op elkaars huis letten:
‘Naja, je hebt altijd wel een beetje sociale controle van elkaar. Dus ik weet
ook de buurvrouw, als mijn ouders er niet zijn en er zou iemand in onze tuin
lopen, zou de buurvrouw dat gelijk opmerken. En andersom is dat precies
hetzelfde. Dus je houdt elkaar wel een beetje in de gaten’ (Respondent 10).
Het vertrouwen in buren is ook goed, want bijna in alle gevallen hebben buren elkaars
sleutel en letten op elkaars huis en huisdieren tijdens vakanties. In een aantal gevallen
geven bewoners aan dat ze elkaar ook op dingen kunnen aanspreken of dat ze
gezamenlijk bepaalde problemen proberen op te lossen. Over ervaren overlast door
hangjongeren zegt een bewoonster:
‘Oh, dat hebben wij helemaal niet hier. Hangplekken eigenlijk ook niet. Alhoewel,
er is wel een tijd geweest dat er jongens in auto’s daar verderop kwamen
staan. Zij stonden een beetje te kletsen en te eten en om een uur of 11
vertrokken zij weer. Wij hebben dat niet zozeer ervaren als overlast. We
hebben wel een keer aan hen gevraagd of zij hun rommel wilden opruimen,
want zij gooiden dan alles vanuit de auto naar buiten. Je moet ook wel durven
dat te vragen. Ongeveer 15 jaar geleden deed zich hetzelfde voor. Hierachter
is een speeltuintje, daar stonden vaak hangjongeren. Toen hebben we als
buurt besloten dat als zij er stonden, wij er ook zouden gaan staan. Die
jongeren vroegen zich af wat ‘die oudjes’ kwamen doen en langzamerhand
is dat steeds minder geworden. Uiteindelijk bleven de jongeren weg’
(Respondent 22).
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Op het gebied van veiligheid, wordt de buurt-WhatsApp door sommige bewoners
ervaren als een instrument dat de saamhorigheid en de slagkracht in de buurt verhoogt:
‘Naar mijn idee is hier best wel een goede omgang onderling. De buren
letten goed op elkaar. Dat is sinds de komst van de buurt-WhatsApp groep
nog meer verbeterd. Ik merk toch een gevoel van saamhorigheid, zeker
wat veiligheid betreft. Zo letten wij op elkaar en proberen wij alert te zijn
op verdachte situaties… Mensen worden toch alerter naar elkaar toe. We
herkennen steeds meer ‘’verdachte situaties’’. Als we met meerderen zijn,
ben je toch eerder geneigd om actie te ondernemen.’ (Respondent 17).
Op het gebied van veiligheid worden ook buurtpreventieteams, Wijk en Agent
Samen (WAS) en de organisatie van een veiligheidsdag met brandweer, politie en de
gemeente genoemd.

Buurtwerkers
Een groot deel van de geïnterviewde bewoners van Seghwaert vertelde over hun
ervaringen of gedachten over de verschillende professionals in de wijk zoals politie,
gemeente en buurtwerkers. Bewoners zijn overwegend positief over de inspanningen
van de gemeente in hun wijk. Zij noemen onder andere onderzoeken die door de
gemeente worden gedaan, bijeenkomsten en veiligheidsdagen die worden

Bord WhatsApp Buurtpreventie in Seghwaert
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georganiseerd, de wijkposten (de wijkpost in Seghwaert is sinds het onderzoek is
uitgevoerd overigens gesloten) en inspectierondes met de burgemeester. Ook is
er contact tussen beheerders van buurt-What’sAppgroepen en de burgemeester,
wethouder en wijkagent. Een bewoner vertelt dat de gemeente goed meewerkt met
het buurtpreventieteam; er wordt over getwitterd en er worden oproepen gedaan
voor nieuwe leden. Volgens deze bewoner is de burgemeester zeer enthousiast over
buurtpreventieteams en zet hij zich hier ook voor in. Ondanks de inzet van de gemeente,
lukt het toch niet om nieuwe leden te krijgen voor het buurtpreventieteam:
‘Het is lastig om mensen van hun stoel af te krijgen. Ik denk dat we
die moeite wel gedaan hebben, want we promoten regelmatig het
buurtpreventieteam. We krijgen er geen nieuwe leden bij. Mensen wagen
zich er niet aan om verklikker te zijn. Mensen weten dat wij bij wijk en agent
zitten dus we hebben al de nodige bedreigingen naar ons hoofd gehad
en dat moet je er wel voor over hebben. Daarom proberen wij ervoor
te zorgen dat surveillanten niet in hun eigen straat geplaatst worden’
(Respondent 19).
Minder positief wordt gesproken over het verdwijnen van Stichting Mooi uit Seghwaert:
‘We hadden hier Stichting Mooi in de wijk en eh die is eruit gezet door de
gemeente min of meer, want we hebben nu Buurtwerk en Buurtwerk richt
zich eigenlijk meer op de hangjongeren eh in de wijk. Stichting Mooi deed
eigenlijk veel meer voor eh ook voor eigenlijk alle leeftijden, vond ik een
beetje. Zo hadden we een jongerenwerker hier in het buurthuis zitten en
die organiseerde een bingootje en dan voor de oudere jongeren eh ehm,
zeg maar vanaf 16 jaar. Een chillhonk waar ze konden gamen om ze zo van
de straat te houden. En hij organiseerde met dit weer vaak een barbecue
voor de gasten. Die jongen heette Vincent en die is er door de gemeente
uitgebonjourd. En nu hebben we buurtwerkers. Die buurtwerkers, ja,
die surveilleren door de straat en ehm die spreken hangjongeren aan.
Die buurtwerkers hebben geen vaste locatie, maar werken door heel
Zoetermeer eigenlijk. … Die spreken gewoon de jongeren aan en maken
een praatje of vragen of ze ergens met een voetbaltoernooitje mee
willen doen. Dus die doen af en toe wel iets. Ze hebben geen vaste plek
waar je naartoe kan gaan. … Dat vind ik wel jammer hoor, dat dat weg is’
(Respondent 19).
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Wijkagenten:
Een negatieve kant van Seghwaert is dat er niets te doen is voor tieners en
jongeren, die hangen daardoor vaak op straat (waar ze meestal de speelveldjes en
speeltuinen voor gebruiken), wat kan leiden tot overlast. Omdat Seghwaert vrij dicht
bebouwd is, bevinden deze ‘hangjongeren’ zich vaak relatief dicht bij woningen.
Dat is niet wenselijk, maar ook moeilijk iets aan te doen in deze wijk. Vroeger is
er wel een plek geweest waar jongeren terecht konden (van Stichting MOOI),
maar de wijkagenten geven aan dat het nu gemeentelijk beleid is om dit soort
jongerencentra te vervangen door buurtwerkers. Hierdoor is er dus geen vaste stek
meer voor jongeren.

Die bewoners die in de interviews gesproken hebben over de politie, hebben daar
erg verschillende ervaringen mee. Twee bewoners geven aan dat de politie erg snel
reageert op meldingen en die zijn erg positief. Er wordt echter ook verteld dat wegens
een gebrek aan politieagenten er geen wijkagenten beschikbaar zijn om mee te lopen
met buurtpreventieteams en dat die daarom niet doorgaan. Twee andere bewoners
geven aan dat de wijkagent in hun buurt niet zichtbaar is en dat ze ook niet weten wie
het is en waar ze dan precies heen moeten:
‘Ik zie negen op de tien keer de wijkagent ook niet. Ik weet ook niet wie het
is. Ik weet alleen dat ik daarvoor naar Noordhove moet. En dat is natuurlijk
heel raar! Want iedere wijk hoort een wijkagent te hebben’ (Respondent 7).
De wijkregisseur, de wijkagenten, Buurtwerk en Stichting Piëzo geven allen aan dat
de samenwerking tussen verschillende partners in Seghwaert erg goed is. Dit wordt
ook echt als een pluspunt van de wijk gezien. Daarnaast is er ook waardering voor
elkaars werk en ook van de bewoners.

Veiligheid
Het veiligheidsgevoel is bij de geïnterviewde bewoners van Seghwaert goed. Bijna
iedereen geeft te kennen zich veilig te voelen in de wijk. Bewoners hebben hiervoor
verschillende redenen. Een deel van de bewoners zegt overigens dat veiligheidsgevoel
vooral afhangt van de persoon en veel minder te maken heeft met de omgeving. Maar
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in de meeste gevallen geven mensen aan dat er verschillende redenen zijn voor hun
gevoel van veiligheid:
‘Dat is een combinatie van factoren, eh, ik als persoon, ik ben niet bang
uitgevallen. Ik ben niet bang om s ’avonds of s ‘nachts over straat te lopen.
Ik ben ook nog een mannetje en geen vrouwtje, dat is ook een factor. En ja,
het is ook een beetje een thuisgevoel in je wijk, of in ieder geval je buurt.
Dus eh, bang worden is niet de eerste optie, eerder boos. Schending van
mijn habitat, wat doe je nou?’ (Respondent 6).
Het thuisgevoel in de buurt wordt door meerdere bewoners genoemd als belangrijke
oorzaak van het gevoel van veiligheid:
‘Nou ja, dat ik hier toch wel wat langer woon en dat ik hier bekend ben.
Hetzelfde als je op vakantie ben op een onbekende plek, dan voel je je ook
minder veilig als dat je in je eigen straat voelt of in je eigen huis. Dat heb ik
hier ook, omdat ik hier woon’ (Respondent 1).
De contacten met buurtgenoten zijn voor veel mensen de belangrijkste oorzaken van
het thuisgevoel en het gevoel van veiligheid:
‘Ja, wat maakt de buurt veilig? Ik denk toch wel de band die je met de
buren hebt. De dingen die je toch kan bespreken, dat je toch op elkaar kan
rekenen. Ja, dat vooral. Als jullie wat geks zien of iets valt op. Dat in plaats
van dat mijn motor alleen buiten hebt staan, staat die van mijn buurman
er ook. Dat is toch wel anders dan als je alleen je motor hebt buiten staan.
Dus dat soort dingen. Ja, en alertheid, dat is wel het belangrijkst. … hoe
langer je ergens woont en hoe meer je je op je gemak voelt, hoe meer
vertrouwelijk het aanvoelt. … Bijna alle buren groeten elkaar en dan weet
je ook wel van wie er woont. Ik denk dat dat ook wel het veilige gevoel
creëert. Dat je bij elkaar kunt aanbellen als je pakketje er is, dat je toch wel
weet: wie woont er nou daar? Dat zorgt wel een beetje voor ja, dat je toch
op je gemak voelt’ (Respondent 21).
‘Ik denk zeker dat deze contacten daarbij helpen. Als je de contacten niet
had gehad, was het gelijk een stuk geslotener. Het geven van je sleutel
was daar een voorbeeld van. Het geeft een stukje vertrouwen. Het is
lekker huiselijk, en je weet wat je van elkaar kunt verwachten. Als er iets
is kan je altijd de ene of aan de andere buurman vragen of hij iets heeft’
(Respondent 6).
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Deze bewoner denkt dat een heel hecht contact tussen buren niet nodig om dit veilige
gevoel te creëren. Vooral het feit dat mensen elkaar kennen, op elkaar en elkaars huis
letten en dat ze op elkaar kunnen rekenen, is van belang:
‘Uh ja… d’r zijn wat inbraken geweest. Minuscuul, dan bedoel ik van
niemand werd mishandeld of noem maar op. Paar jaar terug hoor, dan ga
je natuurlijk beter op elkaar letten. Dus de buren gaan inderdaad op elkaar
letten, wat ik al zei. Dat geeft ook een stukje veiligheidsgevoel van: hee, als
er een auto heel lang geparkeerd staat die niemand kent van de buren, dat
ze dat ook aan elkaar aangeven van: ken jij de auto? Gewoon preventief zijn
met elkaar’ (Respondent 20).
Daarnaast geeft een aantal bewoners aan dat buiten spelende kinderen voor hen een
signaal is dat de buurt veilig is:
‘Zoals ik al zei, de buurtkinderen spelen ook buiten. Je gaat je kinderen
niet buiten laten als je niet denkt dat het een veilige buurt is’
(Respondent 20).
Een aantal van de geïnterviewde bewoners geeft aan dat bepaalde fysieke kenmerken
van de wijk een rol spelen bij het veiligheidsgevoel. Dat de buurt veilig oogt door goede
verlichting en het onderhouden van groen, mede ten behoeve van de overzichtelijkheid
van de buurt. Over hoe ver de gemeente hiermee zou moeten gaan, wordt ook een
relativerende opmerking gemaakt door een bewoonster:
‘Ik ken niemand die zich onveilig voelt. Ik ken niemand die zich ’s avonds
opsluit, omdat ze bang zijn om naar buiten te gaan. Zo is het weer niet. Ja,
ze vermijden het niet, maar je gaat als het donker is, dan ga je niet naar het
park. Dat is gewoon common sense dat je niet in de avond naar een park
moet gaan waar de verlichting slecht is. En dat soort dingen, dan zoek
je het op, vind ik. Ik bedoel: wie gaat er nou twaalf uur ‘s nachts joggen?
Dat bedoel ik daarmee dus niet echt vermijden. Maar voor de rest, ja,
bijvoorbeeld verlicht de parken bij wijze van. Maar dan vind ik het ook weer
zonde. … Gewoon zonde om een park de hele avond verlicht te houden.
… maar weet je een park waar niemand komt in de avond en dan is het
verlicht. Dat vind ik ook weer zonde. Wat dat betreft ben ik duurzaam en
vind ik dat niet nodig’ (Respondent 20).
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Ook de aanwezigheid van de politie is voor een aantal geïnterviewde bewoners van
belang. Vooral een combinatie van al deze aspecten leidt tot een gevoel van veiligheid:
‘Veiligheid in deze buurt is voor mij: voldoende verlichting in de avond/
nacht, door de vele bomen kan het soms donker zijn. Voldoende
blauw op straat, dat geeft mij een veilig gevoel. Het hebben van een
hond, hierdoor heb je aanspraak met mensen. Goede omgang met de
“probleemjongeren” in de wijk. Vooral het laatste geeft een goed gevoel.
De jongens houden heel goed hun wijkje in de gaten en zorgen goed voor
de mensen die er wonen. Ik merk ook dat ik mij hier prettig voel, omdat
ik de wijk goed ken. Als ik in onbekend gebied ben, dan merk ik wel dat ik
alerter ben en mij iets onveiliger voel’ (Respondent 17).
Plekken die in de wijk Seghwaert als prettig worden ervaren zijn de groenvoorzieningen
en speelveldjes. Hoewel enkele bewoners zich wel storen aan hondenpoep. De parken
worden in de donkere avonduren vaak wel als minder prettig ervaren.

Onveiligheid
Over het algemeen voelen de geïnterviewde bewoners van Seghwaert zich niet
onveilig. Een aantal bewoners geeft aan zich nooit onveilig te voelen en in de wijk ook
geen onveilige plekken te ervaren. Een deel van de bewoners kan echter wel situaties of
plekken benoemen die zij als onprettig en soms als onveilig ervaren. Wanneer gevraagd
wordt naar onveiligheid, is voor de meeste bewoners vooral de verkeersveiligheid in de
wijk de grootste zorg:
‘Het grootste probleem voor mij is de snelheid waarmee sommige mensen
door de buurt heen scheuren. Er zijn bijna geen hobbels hier en dat zie je
ook meteen terug in het rijgedrag van mensen. … er wordt vooral geklaagd
over de auto’s die te hard rijden. … Vooral omdat we ook bijna allemaal
kinderen hebben. Stel je voor dat je kind op straat aan het spelen is en
zo een te hard rijder schept hem. Dat is wel de grootste reden dat ik zo’n
hekel heb aan de mensen die te hard rijden. Niet eens omdat het asociaal
is, maar omdat het gewoon hartstikke gevaarlijk is’ (Respondent 15).
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Wijkregisseur:
Seghwaert is een Bloemkoolwijk. De opzet daarvan is dat er veel autoluwe straten
zijn. Het spelende kind gaat voor de auto’s. Dat concept is nu wat gedateerd
doordat er veel meer auto’s zijn. Hierdoor zijn ook parkeerplekken een probleem.
Het is ook gewoon veel drukker geworden. Verkeersveiligheid is wel een zorg in de
wijk. We krijgen veel meer te horen over verkeersveiligheid dan over andere vormen
van veiligheid. We hebben in Seghwaert gewoon last van die auto. En de auto’s zijn
tegenwoordig ook veel groter.

Daarnaast is er een aantal plekken in de wijk die als onprettig worden ervaren. Dit
gevoel beperkt zich overigens voor bijna alle bewoners tot de donkere avonduren.
Overdag vinden de meeste mensen deze plekken niet onprettig. Ook een lang fietspad
tussen Seghwaert en de wijk Noordhove, ‘Het Tochtpad’, wordt genoemd als een
onveilige plek als het donker is, omdat er geen bebouwing langs staat en niemand er
dus zicht op heeft. Volgens bewoners vinden daar in de avond relatief veel berovingen
plaats.

Tochtpad in Seghwaert
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Meerdere bewoners geven aan dat het gebied rond de winkelcentra en stations onprettig
is. Voor sommige bewoners is dat een reden om dit gebied in de avond te vermijden,
voor sommige bewoners niet. Door een bewoner wordt benadrukt dat ze daar ook
eigenlijk niets te zoeken heeft in de avond:
‘Nou, ik denk als je bij het winkelcentrum ’s avonds loopt, ja, we komen er
nooit, dan zou ik me niet prettig voelen. En ik ga ook ’s avonds het park niet
in, dat vind ik te donker. Nee, daar zou ik nooit in mijn eentje in lopen. Bij de
supermarkt bijvoorbeeld… Ja ook waar de treinen stoppen of Randstadrail.
Daar zou ik niet graag ’s avonds in de buurt wandelen, hoeft ook niet, dus ik
doe het ook niet’ (Respondent 23).
Over het feit dat de gebieden rond de winkelcentra en stations als onprettig worden
ervaren, wordt aangegeven dat dit te maken heeft met de hoeveelheid sociale huur
woningen in die omgeving. Hieraan wordt toegevoegd dat onveiligheid in de wijk
Seghwaert sowieso sterk gerelateerd is aan gebieden met sociale huurwoningen. Omdat
mensen daar maar tijdelijk wonen, zouden ze niet investeren in relaties met buurtbewoners,
zorgen ze minder goed voor hun huis en er zou een ander type mensen wonen.

Huurwoningen naast station Seghwaert
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Wijkagenten:
Veiligheid gaat in Seghwaert volgens de wijkagenten voor het grootste gedeelte
over subjectieve veiligheid en dan vooral in relatie tot overlast. Dit verschilt ook erg
tussen verschillende delen van de wijk. Er is een duidelijk verschil tussen delen van
Seghwaert met koopwoningen en delen met veel sociale huurwoningen. In de delen
met sociale huurwoningen is meer sprake van overlast.
De wijkagenten zien een toename in meldingen van problemen ‘achter de voor
deur’. Hierbij gaat het vooral om meldingen die op enige manier voortkomen uit
zorgproblematiek. Zij zijn van mening dat dit voortkomt uit bezuinigingen in de zorg.
Mensen die vroeger bijvoorbeeld in een zorginstelling gezeten zouden hebben,
wonen nu in sociale huurwoningen in de wijk. Dit kan tot allerlei problemen leiden,
waar dan meldingen over gedaan worden bij de wijkagent. Ook zijn er zorginstanties
die leegstaande woningen van de woningbouw huren en daarin mensen
onderbrengen. Hierdoor komt er ook meer ‘zorgproblematiek’ de wijk in.

Daarnaast is de aanwezigheid van hangjongeren een oorzaak van een onprettige
gevoel.
‘Het is niet zozeer dat je het vermijdt, maar als je wat meer naar het
winkelcentrum gaat, heb je wat meer hangjongeren. Ja, dat ook. Je merkt
het ook een beetje aan de appartementen. Dus wat ze weleens doen: we
hebben hier een kinderspeelplaats zitten, maar ook de parkeerplekken
die worden dan als hangplekken gebruikt, terwijl je hier een gigantisch
park achter hebt staan. Maar dan gaan ze in de auto zitten en dan luisteren
ze muziek of opeens de mensen van dat appartementje, die zie je dan
gewoon barbecueën in dat kinderspeeltuin. En dan denk ik ook van: maar
ja. Maar dan ook nog glas achterlaten et cetera, ja, dan denk ik: ook daar is
het niet voor bedoeld. Dat is het, maar ik moet wel gewoon zeggen dat is
over tijd wel gewoon minder geworden hoor’ (Respondent 21).
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‘Bij het pleintje achter ons huis zitten vaak hangjongeren. Daar loop ik
liever niet in mijn eentje langs. Gelukkig hoef ik daar ook niet vaak te
zijn. Ook laat ik liever ‘s avonds de hond niet uit en laat ik dit liever door
mijn vriend doen. Als ik bij het pleintje moet zijn en die hangjongen zijn
daar, word ik vaak ook nageroepen enzo en dat geeft mij echt een heel
ongemakkelijk gevoel. … Nou, in de avond vind ik het niet fijn om in
mijn eentje over straat te lopen en dan natuurlijk die hangjongeren op
het pleintje hierachter. Maar verder zie ik dit wel als een veilige buurt’
(Respondent 13).
Andere bewoners hebben geen last van hangjongeren in de buurt, omdat er bij
overlast wat van gezegd wordt door iemand uit de buurt en het dan ook over is:
‘En dan heb je daar een hekje en daar zit best wel vaak hangjeugd, naja
hangjeugd, die zitten daar gewoon te chillen, niemand heeft daar last van.
De vorige keer hadden ze een box mee genomen en toen kreeg ik weer
een appje van: horen jullie dat ook, zoveel herrie daarachter? En allemaal
mensen van: ja, ja, ja. En toen zei iemand van: ik ga daar dan wel even
naartoe, want jullie lopen er niet. Toen is dus gevraagd of het stiller kon en
toen was het eigenlijk gelijk voorbij’ (Respondent 4).
Een andere manier waarop sommige bewoners omgaan met hangjongeren in de
buurt, is door direct de politie te bellen zodra er sprake is van overlast:
‘Dat zijn van die golfbewegingen en er was iets om te zitten. Zij willen graag
buiten zitten, biertje erbij. Later zaten er jongens voor de crèche, dat duurt
dan een tijdje en dan zijn ze weer weg. Afgelopen jaar is dat nauwelijks
voorgekomen. Het jaar daarvoor hadden wij wel eens last van jongeren
die tot ‘s avonds laat aan het voetballen waren. Dan belden we af en toe
politie. Er was een groepje die om 1 uur ’s nachts nog steeds veel geluid
maakte, dan ging de politie er soms op af. Andere groepjes waren dan
weer heel rustig.’ … Echt storend is het niet; als we er last van hebben, dan
bellen we de politie’ (Respondent 22).
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Buurtwerk:
De bewoners van Seghwaert weten de weg naar de politie goed te vinden. In
situaties waarin zij overlast ervaren van hangjongeren wordt er dan ook vaak
eerder naar de politie gebeld dan dat mensen zelf op jongeren afstappen. Ook
de medewerker van Buurtwerk heeft gesprekken met bewoners over dergelijke
situaties. In deze gesprekken wordt ook geprobeerd meer contact tussen jongeren
en andere bewoners uit de wijk te bewerkstelligen. Dit omdat het de situatie meestal
ten goede komt wanneer bewoners zelf het gesprek aangaan met jongeren. Dit
moet dan uiteraard wel op een respectvolle manier gebeuren.
Een van de taken van Buurtwerk is om bij herhaalde meldingen van jeugdoverlast op
de betreffende jongeren af te stappen. Wanneer het gesprek op een respectvolle
manier wordt gevoerd met de jongeren en ook uitgelegd wordt waarom er overlast
wordt ervaren door bewoners, zijn er in de meeste gevallen goede afspraken
te maken over bepaald overlastgevend gedrag (bijvoorbeeld het luisteren naar
muziek).

Een aantal geïnterviewde bewoners geeft aan begrip te hebben voor hangjongeren
omdat ze zelf ook jong zijn (geweest). En aan de andere kant gaf een van de
geïnterviewde bewoners, zelf een jongere, aan ook te begrijpen hoe bewoners zich
voelen. Er is in Seghwaert dus sprake van wederzijds begrip. De bekendheid met
de jongeren, de manier waarop de jongeren zich gedragen en de manier waarop de
interactie tussen jongeren en andere bewoners verloopt, is belangrijk voor de manier
waarop de overlast wordt ervaren:
‘Ook vind ik als vrouw zijnde het niet altijd fijn om langs of bij stations te
komen. Meestal bel ik dan mijn man, als die aanwezig is, of ik zorg dat ik
snel door kan lopen. Als er groepjes jongeren ergens staan, dan voel ik mij
ook niet altijd even prettig om daar langs te lopen. Gelukkig groeten ze dan
wel en hierdoor verdwijnt het onveilige gevoel steeds meer. Vaak ‘’ken’’ je
deze jongeren van gezicht en kennen zij jou ook’ (Respondent 17).
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Bekendheid met andere bewoners die in eerste instantie een negatief gevoel opriepen,
wordt ook benoemd:
‘In het begin, dan heb je een aantal mensen die alcohollisten zijn enzo.
Die zie je dan vaak op straat rondlopen en in het begin denk je daar
misschien een beetje slechter over, maar ik woon hier nou al drie jaar en
als je die gasten bijna elke week wel een keer tegenkomt, dan weet je dat
je daar toch niks van hoeft te vrezen. En nu zeg ik ook gewoon gedag’
(Respondent 1).
Ook kan bekendheid en interactie tussen hangjongeren en andere bewoners bijdragen
aan het oplossen van problemen in de buurt:
‘Momenteel gaat het goed. Er zijn verschillende periodes geweest; de
laatste twee jaar gaat het best aardig. Daarvoor is er een hele periode
geweest met overlast. Onder andere van drugsgebruik, herrie en lawaai in
de nacht; daar zijn we ook actief mee aan de gang gegaan. Met instanties
als de woningbouw, de gemeente, de politie en dat soort dingen. … Er
werd ‘s nachts op straat gedeald, je krijgt ook ruzies te horen. In het
verleden is er zelfs een jongen doodgestoken, hierachter. Achter op de
parkeerplaats, vlakbij mijn auto. Een periode daarvoor merkte je al dat er
veel jongeren op straat weinig te doen hadden en de verkeerde kant op
gingen. Je merkte dat ze in groepen gingen hangen. Daarbij kwamen er
ook jongeren van buiten de wijk hiernaartoe. … Dat is zeg maar een jaar of
vijftien terug. Dat heeft ook te maken met de demografische samenstelling
van zo’n wijk. Als nieuwe wijk start je op en die eerste bewoners vertrekken
na een bepaalde periode. Dan komt er een nieuwe generatie. Uit die groep
nieuwe bewoners kwamen jongeren, die uiteindelijk spanning gingen
zoeken die er niet was. We hebben wel een buurthuis hierachter, daar
zijn wij ook lid van. Het is een buurtvereniging en sinds een jaar of 10 zit
daar ook actief een onderdeel van de Stichting Mooi. Die stellen ruimtes
beschikbaar, met name in de avond voor jongeren. Om bijvoorbeeld een
film te kijken of darten van alles en nog wat. … Er blijft wel overlast, er
zijn ook 3 of 4 gezinnen met jonge kinderen die ik ken die zijn verhuisd
vanwege de overlast. Maar de jongeren hebben nu wel een plek. Er is
een keer een buurt barbecue georganiseerd bij het buurthuis, waarin de
jongeren wel toenadering zochten en toegaven dat zij in het verleden voor
overlast gezorgd hebben. Dit soort gelegenheden hebben er wel voor
gezorgd dat we nu aan de betere hand zijn’ (Respondent 11).
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Buurtwerk:
Het zou goed zijn als er meer begrip voor de leefwereld van jongeren zou komen
onder andere bewoners. Een betere binding en meer wederzijds begrip tussen
jonge en oudere bewoners zou de leefbaarheid in de wijk verbeteren. Ook zou
er meer onderscheid gemaakt moeten worden tussen personen en hun gedrag.
Dat een jongere slecht gedrag vertoont, betekent niet meteen dat het een slecht
persoon is. Op die manier met jongeren omgaan maakt de situatie ook niet beter.
Er zijn echter ook bewoners die vertellen dat de situatie met betrekking tot
hangjongeren juist verslechterd is in de afgelopen jaren. Zij hebben het idee dat de
buurt achteruitgaat door de problemen die hangjongeren veroorzaken. Een bewoner
geeft aan niet meer in de parken te komen vanwege hangjongeren, een andere vindt
het vooral in de avond een probleem. Deze bewoners geven ook aan dat er in hun
buurt geen sprake is van sociale controle en de betreffende jongeren niet worden
aangesproken. Hoewel het gaat om een klein aantal van de geïnterviewde bewoners, is
er dus een aantal mensen dat vindt dat de problematiek rondom jongeren toeneemt en
dat de buurt daardoor verslechtert. Door twee bewoners wordt nadrukkelijk benoemd
dat de meeste problemen zich afspelen aan de Velddreef en bij de kruising van de
Weidedreef en de Velddreef. Zij zeggen dat daar veel rottigheid wordt uitgehaald.
Hoewel de overgrote meerderheid van de geïnterviewde bewoners zich dus niet
onveilig voelt en voornamelijk last heeft van tekortschietende verkeersveiligheid,
spelen er wel degelijk ernstiger problemen in de wijk. Deze lijken echter zeer lokaal
voor te komen, waardoor de hoeveelheid mensen die hiervan ernstige overlast ervaart,
beperkt is.
Naast de eventuele overlast door hangjongeren, wordt er in een aantal interviews
ook gesproken over inbraken. Die lijken echter niet heel veel invloed te hebben op
het veiligheidsgevoel. Er wordt in 1 interview aangeven dat er wél sprake is van wat
onveiligheidsgevoel, omdat de bewoners op de hoogte zijn van het feit dat er bij vorige
bewoners wel eens is ingebroken.

Verbeteren buurtveiligheid
De bewoners is ook gevraagd welke verbeterpunten op het gebied van veiligheid zij
belangrijk vinden voor hun wijk. Aangezien verkeersveiligheid een van de grootste
zorgen is van bewoners, hadden verschillende mensen daar ideeën over. Wat meerdere
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keren wordt genoemd, is het aanleggen van meer verkeersdrempels of het verbreden
van bestaande verkeersdrempels, omdat er nu omheen gereden wordt. Eén bewoner
vertelt echter waarom dat geen optie is voor de wijk:
‘En de weg is een racebaan, ja, het verkeer. … Verkeersdrempels kunnen
niet, want eh omdat de Jumbo en Action vrachtwagens hier doorheen
rijden, kunnen ze hier geen hoge drempels en wegversmalling maken en
daarbij is het een doorrijroute voor ambulances en andere hulpdiensten.
Ze willen het hen niet moeilijker maken. … Ja, met als gevolg dat anderen
die langsrijden, ja, flink gas geven. Er is 1 drempel hier in de schoolzone,
maar daar houdt niemand zich aan. … De verkeersveiligheid is slecht vind
ik. Daar mag wel wat aan gedaan worden’ (Respondent 19).
‘En wat betreft mijn straat zou ik zeggen van: ja, een bord met ‘Let op, hier
zijn spelende kinderen’. Soms zijn die kinderen ook met stoepkrijtjes aan
het spelen. Dat ze daarvoor even opletten’ (Respondent 20).
Een ander verbeterpunt aan de fysieke omgeving in de wijk die geopperd wordt, is het
verbeteren van zicht door verlichting en het kappen van grote bomen en struiken. Het
aanstellen van beveiligers op de RandstadRail-stations wordt ook genoemd.
Bewoners vinden dat er meer te doen zou moeten zijn voor jongeren in de wijk.
Bijvoorbeeld door het aanleggen van meer sportveldjes, in plaats van speeltuinen
voor kleine kinderen, of het organiseren van toernooien. In deze context wordt ook
het aanwijzen van een vaste ‘hangplek’ en het organiseren van activiteiten door het
Buurthuis genoemd:
‘Vanaf 13 tot en met 17 is er niets te doen voor de jeugd. Er wordt heel
veel georganiseerd in Zoetermeer, maar bijna alles is voor kleine kinderen.
Kinderen gaan dan gamen en binnen blijven hangen of inderdaad met
vrienden op straat belanden en de verkeerde kant op gaan. De gemeente
kan beter kijken naar wat er voor hen te doen is. Er is bijvoorbeeld geen
uitgaansgelegenheid of iets. Nu heeft 1 discotheek besloten om 1 keer in
de maand een alcoholvrije avond te houden, maar dat wordt ook niet echt
gepromoot of zo. Voor die jongeren is er echt te weinig …We hebben een
buurthuis, doe daar dan wat mee. Organiseer een disco-avondje, een game
avondje of een barbecue. Daar zou ik me nou wel voor willen inzetten. …
genoeg plek, nu tijd voor maken. Die wordt ook vrijgemaakt voor de kinderen
en ouderen. Bijvoorbeeld klaverjas- of dartavonden’ (Respondent 19).
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Verkeersbord woonerf Biggenweide in Seghwaert
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Twee bewoners geven aan zich specifiek zorgen te maken over de verdeling tussen
sociale huurwoningen en koopwoningen en vinden dat er meer aandacht besteed
moet worden aan problemen die veroorzaakt kunnen worden tussen de tegenstelling
daartussen. Zij geven aan dat dit in een andere wijk in Zoetermeer voor grote problemen
heeft gezorgd.
Tenslotte legt een andere bewoner goed uit hoe veiligheid in de wijk verbeterd zou
kunnen worden:
‘Door de mensen in contact te laten komen en op zoveel mogelijk punten
betrokken proberen te krijgen, door actief te sturen, dus vanuit de overheid.
Dat kan op verschillende manieren, dat er genoeg activiteiten mogelijk zijn.
Als er steeds minder contactmomenten zijn onderling, dan zal je steeds
meer moeite krijgen om gezamenlijk een oplossing te zoeken, omdat er
geen bereidheid is. De veiligheid van cijfers is relatief. Vanuit de meldingen
komen cijfers, maar als er geen actieve betrokkenheid is, zal je zien dat
meldingen naar beneden gaan, dus gebeurt er minder, dus is het ‘veiliger’.
Dat wil niet zeggen dat het veiliger wordt’ (Respondent 11).

51

52

POSITIEF, PRECIES & PERSPECTIEF

Samenvatting
Bewoners zien Seghwaert als een echte gezinswijk met veel faciliteiten voor jonge
kinderen, scholen en veel groen. De aanwezigheid van RandstadRail en winkelcentra zijn
belangrijke kenmerken van de wijk. Op sommige plekken in de wijk hebben de bewoners
het gevoel dat de bevolking wat veroudert. Ook de wijk zelf, wat betreft faciliteiten en
onderhoud, wordt door een aantal bewoners als gedateerd gezien. De meerderheid van
de geïnterviewde bewoners vindt Seghwaert een prettige wijk. Voor de beleving van de
buurt is de wijk overigens een veel te groot domein en hebben mensen het vaak alleen
over hun directe woonomgeving.
Men gaat over het algemeen op een goede manier met elkaar om en voelt zich thuis
in de wijk. De mate waarin bewoners zich thuis voelen, hangt vooral samen met de
contacten die zij met buurtbewoners hebben. Het type woningen en de straat waar
mensen wonen, bepaalt in grote mate het contact met andere bewoners en daarmee
ook of de omgeving als prettig ervaren wordt. De bevolking van Seghwaert is in de
afgelopen jaren meer divers geworden, maar mensen ervaren geen verdeeldheid in
de wijk met betrekking tot culturele achtergronden. Er wordt wel een verschil ervaren
tussen buurten met huur- en koopwoningen.
Bijna iedereen is positief over de onderlinge omgang in de buurt. Mensen maken een
praatje en ondernemen dingen met elkaar. Over het algemeen vertrouwen bewoners
elkaar, ze helpen elkaar met klusjes, onderhouden de buurt en letten op elkaars
huis, kinderen en huisdieren. Kinderen en huisdieren worden gezien als verbindende
factoren, waardoor mensen makkelijker contacten leggen. De wijk veroudert wel wat,
waardoor onderlinge contacten oppervlakkiger worden. What’s-Appgroepen worden
door sommige bewoners als ondersteunend ervaren.
Buurtbewoners zijn overwegend positief over de inspanningen van de gemeente in hun
wijk. Over de politie zijn ze soms iets minder positief, omdat deze niet zichtbaar genoeg
is of doordat zij vanwege tekort aan mankracht geen tijd hebben om mee te doen aan
buurtpreventie-initiatieven. Negatief wordt gesproken over het verdwijnen van Stichting
Mooi.
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De meeste bewoners voelen zich veilig in Seghwaert. Dit gevoel van veiligheid wordt
door hen gerelateerd aan bekendheid met de omgeving en met medebewoners. Dit
zorgt voor vertrouwen en een thuisgevoel. Vooral het feit dat mensen elkaar kennen,
op elkaar en elkaars huis letten en dat ze op elkaar kunnen rekenen, is hierbij van
belang. Een gevoel van veiligheid wordt ook veroorzaakt door goede verlichting en
het onderhouden van openbaar groen. Dit maakt de omgeving overzichtelijk. Buiten
spelende kinderen zijn voor bewoners een signaal dat de buurt veilig is.
Sommige bewoners vinden zichtbare aanwezigheid van politie ook bijdragen aan
veiligheidsgevoel. De meeste bewoners voelen zich niet onveilig. Verkeersveiligheid
geeft de meeste zorgen. Bepaalde plekken in de wijk worden door sommige bewoners
in de avonduren als onprettig ervaren. De kruising Velddreef/Weidedreef wordt als
problematisch punt benoemd. Over het feit dat de omgeving van de winkelcentra en
stations als onprettig wordt ervaren, wordt ook aangegeven dat dit te maken heeft
met de hoeveelheid sociale huurwoningen in die omgeving. Hieraan wordt toegevoegd
dat onveiligheid in de wijk Seghwaert sowieso sterk gerelateerd is aan gebieden met
sociale huurwoningen. Ook zijn dit over het algemeen plekken waar in de avonduren
hangjongeren aanwezig zijn. Hoewel veel bewoners hier niet veel last van hebben, geeft
het een aantal bewoners een onveilig gevoel. Bekendheid met deze jongeren, maar
ook bijvoorbeeld met de plaatselijke alcoholisten en de aard van de interactie tussen
jongeren en andere bewoners, zijn belangrijk voor de manier waarop dit wordt ervaren.
De belangrijkste voorgestelde verbeteringen met betrekking tot veiligheid liggen op het
gebied van het verbeteren van de verkeersveiligheid, hard rijden bemoeilijken, en het
creëren van meer activiteiten en/of plekken voor jongeren.
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Oosterheem-Noord met watergang gezien vanaf de Oostkade met rechts het park
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4. OOSTERHEEM: WORSTELEN MET DE REPUTATIE
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews met de bewoners van
Oosterheem besproken. Er wordt eerst een korte typering van de wijk gegeven, waarna
de resultaten aan de hand van de topics worden besproken.

Buurttypering
Oosterheem is de meest recent gebouwde wijk van Zoetermeer. Het is een gevarieerde
wijk, met kleine herkenbare buurten. Winkelcentrum Oosterheem is een modern en
aantrekkelijk winkelgebied. Het deel ten zuiden van het winkelcentrum is gelegen
aan groen en voorzien van waterlopen. De wijk is ruim opgezet. Er zijn zowel huur- als
koopwoningen, beide in verschillende prijsklassen. Een deel van de wijk Oosterheem
ligt noordelijk van het winkelcentrum. Dit deel van de wijk is gebouwd in het eerste
decennium van de 21e eeuw. De woningvoorraad is er minder heterogeen en de
openbare ruimte voelt wat minder ruim aan dan in het meest recente deel, ten
zuidoosten van het winkelcentrum. In deze rapportage gaan we op dit noordelijk deel
minder uitgebreid in. Veel van wat we hebben gerapporteerd over het zuidoostelijk deel
van Oosterheem geldt ook voor dit deel. Alleen waar echt sprake is van verschillen,
gaan we hier specifiek op in.
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De grootste kracht van Oosterheem zit in de juiste combinatie van rustig wonen, goede
bereikbaarheid en aantrekkelijke voorzieningen:
‘Het is hier makkelijk begaanbaar. Het is hier overzichtelijk, vind ik ook.
Het is hier duidelijk waar wat zit. Ja, het is gezellig eigenlijk wel. En het is
gewoon fijn wonen hier’ (Respondent 80).
‘Ik vind alles prettig. De huizen zijn prettig, een park voor de deur.
De mensen kennen elkaar hier en dat vind ik ook lekker. Ik heb in
Leidschenveen gewoond en na vijf jaar wist ik nog niet wie mijn buren
waren’ (Respondent 81).
Oosterheem biedt bewoners aantrekkelijke voorzieningen. De wijk kenmerkt zich –
zoals de meeste in Zoetermeer – door een bevolking die overdag van huis is om te
werken en waar kinderen veilig op kunnen groeien:
‘Het is een kindvriendelijke buurt, er zijn heel veel kleine kinderen hier, het
is echt een jonge wijk. Dus je merkt dat er voornamelijk jonge gezinnen
wonen, die bijvoorbeeld nog aan kinderen willen beginnen of net kinderen
hebben gekregen. En vooral omdat wij natuurlijk hier ook tegenover een
basisschool wonen, zie je dat heel veel, dus hier wonen dan gewoon heel
veel gezinnen’ (Respondent 68).
Oosterheem is ‘niet spectaculair of uitbundig’, zoals een van de respondenten dat
verwoordt en juist dat zorgt voor zijn aantrekkelijkheid. Daarbij speelt natuurlijk de
centrale ligging in het (zuidoostelijk) Randstedelijk gebied ook een rol.

De wijkagent:
“Sterke punten van de wijk zijn de goede zichtlijnen en het feit dat het een nieuwe,
schone wijk is.”

Oosterheem had aanvankelijk niet zo’n goede reputatie. Ze fungeerde deels als wijk
waar gezinnen uit Den Haag naartoe trokken. Dat leidde tot een toename van conflicten,
die door anderen in de buurt niet onopgemerkt bleven. Veel bewoners praten over
ervaringen – uit de eerste of tweede hand – met overlast als gevolg van spanningen
tussen bewoners.
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‘We woonden eerst ergens anders in Zoetermeer. Toen zei mijn vrouw:
Ik wil graag een iets grotere woonkamer hebben en toen zei ik: ja prima,
als dat zo is, dan wil ik wel aan de sloot wonen. Toevallig zag ze een paar
dagen later een nieuwbouwproject en dat was in Oosterheem en eigenlijk
had ik daar een hele slechte ervaring mee, want Oosterheem stond niet
zo goed bekend. Dit is de wijk Oosterheem en eigenlijk stond Oosterheem
bekend als een beetje onveilig. Er gebeurden allemaal gekke dingen. Er
was veel criminaliteit. Tenminste, ik heb het nooit op papier gezien, maar
ik heb het wel gehoord. In eerst instantie stond ik er niet zo goed achter.
Dacht ik: nou, dat gaat hem niet worden. Toen zijn we gaan kijken en toen
bleek het helemaal aan de rand te zijn van Oosterheem’ (Respondent 69).
Vandaag de dag zijn bepaalde delen van de wijk nog wel druk, maar de reputatie is
geleidelijk aan verbeterd. Er doen zich nog wel incidenten voor, maar de naam van
de wijk wordt nu vooral nog negatief beïnvloed door overlast van hangjongeren. Het
maakt wat dat betreft overigens wel uit wie je het vraagt; de tolerantie tussen bewoners
verschilt nogal.
‘Er zijn voor mij geen negatieve aspecten, ik heb weinig moeite met de
buurt. Anderen mensen misschien wel, die vinden de speeltuin te druk. ’s
Avonds zijn er jeugdigen daar aan het voetballen op het grasveld. Ik vind
dat prachtig, maar anderen vinden dat misschien heel irritant. Iedereen
kijkt er anders tegenaan. Dit blok waar ik woon zijn de meesten net als ik:
rond de 45 jaar met jonge kinderen. Dus de meesten snappen wel dat daar
iets gedaan wordt op het veld. Maar het blok hiernaast zijn de mensen wat
ouder en die vinden het verschrikkelijk. Maar ja, dat hou je. Ik vind het wel
best’ (Respondent 81).
In het noordelijk deel van Oosterheem is de situatie op veel punten, zoals gezegd, niet
wezenlijk anders dan in het zuidoostelijk deel. Men is ook hier over het geheel genomen
behoorlijk tevreden met de buurt. De buurt heeft een iets betere reputatie dan het
zuidoostelijke deel, omdat er minder problematiek is rondom overlast, veroorzaakt
door ruziënde bewoners of jongeren. Nog meer dan het zuidoostelijk deel is dit een
woonwijk-pur-sang, waar in de openbare ruimte niet veel te beleven is.
‘Ja, gewoon een woonwijk is het. (…) De rust, de ruimte: positief. Minder
positief: ja, als je uit wilt gaan, dan moet je verder weg. Maar dat is
gewoon inherent aan de positieve kanten. Ja, dan zorgt het dat je niet
het uitgaansleven voor de deur hebt. En dat je dan iets verder weg moet’
(Respondent 27).
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Buurtgebruik
Men woont vooral in deze buurt, waarmee men bedoelt dat de voorzieningen in de
buurt en de openbare ruimte van minder grote betekenis zijn in het dagelijks leven
van de bewoners, behalve als het gaat om routinematig terugkerende functies
als boodschappen doen of naar een bepaalde bestemming wandelen of fietsen.
Bewoners maken, naast het wonen, op uiteenlopende manieren gebruik van de buurt;
dit is in Oosterheem niet anders. Een aantal van deze voorzieningen wordt steevast
genoemd in de interviews. Voorop staat dat het winkelcentrum in Oosterheem veel
wordt bezocht. Hier komen winkels, sportfaciliteiten en publieke functies samen. Eén
respondent noemt de andere grote trekker van deze wijk:
‘Daarnaast ben ik met het mooie weer hier aan de overkant in het park, dat
net een paar jaar geleden gebouwd is. De kinderen spelen hier vaak en er
zijn bankjes waar ik ze dan goed in de gaten kan houden. (…) Voor de rest
loop ik heen en weer naar de school voor de kinderen’ (Respondent 82).

Winkelcentrum Oosterheem
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Aan dit gebruik van de buurt – winkelcentrum en park – lees je ook af dat een groot deel
van de bevolking bestaat uit forensen die voornamelijk ’s avonds en in het weekend van
de buurt gebruik kunnen maken. De wijk wordt overdag vooral gebruikt door kinderen.
Voor hen en hun ouders geldt vooral dat zij veilig en onbezorgd op de stoepen en op de
veldjes moeten kunnen spelen.
Over het geheel genomen is de situatie voor kinderen dus goed in orde, maar sommigen
vinden dat het op straat niet veilig genoeg is voor hun kinderen. De tevredenheid over
speelplekken van hun kinderen verschilt bij ouders vanwege de afstand die soms moet
worden overbrugd. Er zijn speelplekken waarvoor je wat verder moet lopen of fietsen om
die te kunnen gebruiken. Als de verkeersveiligheid dan te wensen overlaat, vormt dat voor
ouders een belemmering voor het gebruik van de buurt.
‘I: U bedoelt speeltuinen, hebben ze dat hier niet echt? R: Dat hebben
ze wel, maar heel weinig. Verderop staan er een paar, maar als je kleine
kinderen hebt, wil je dat een klein beetje in de buurt hebben. Ik weet dat
in de andere wijk waar we vandaan komen, daar waren veel meer van dat
soort kleine speelplaatsjes, maar dat hebben ze op de een of andere
manier hier vergeten. Waarom weet ik niet, maar dat is, ja, misschien is dat
wel voor bezuinigingen of zoiets. Ik weet eigenlijk niet waarom dat niet is
gebeurd, maar dat is wel een beetje jammer’ (Respondent 69).
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Het sociale leven in de openbare ruimte draait naast spelen (door kinderen) voor
volwassenen veelal om sporten. Er zijn veel mogelijkheden om te hardlopen en te
fietsen in de buurt.

Speeltuin Oosterheem-Zuid-West

Buurtbeleving
Verreweg de meeste bewoners kijken op een positieve manier naar hun wijk. Mensen
gaan op een prettige manier met elkaar om en de nodige voorzieningen zijn aanwezig.
De wijk is nog betrekkelijk nieuw en schoon, men voelt zich veilig of heeft een manier
gevonden om met onveilige of onprettige plekken en situaties om te gaan.
‘Ik denk sowieso het verschil met hier en mijn oude buurt [Oud-Krispijn
in Dordrecht], hier wordt alles goed onderhouden en ziet alles er netjes
en verzorgd uit. Ook is het hier veel ruimer opgezet. Ik vind de meeste
mensen hier ook veel aardiger en toegankelijker dan in mijn oude buurt’
(Respondent 82).
Afgezien van enkele respondenten die in een deel wonen waar zich zelden grote of
kleine incidenten voordoen, weten de meeste respondenten echter ook wel één of
meerdere incidenten te beschrijven die mede hun beeld en beleving van de buurt
bepalen. Oosterheem is een wijk met twee gezichten: een stedelijke, dynamische kant
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met overlast en incidenten, functionele contacten met anderen en een meer dorpse
kant met rust, groen en warmere sociale contacten, vooral tussen gezinnen. Dat
karakter van woonklimaat verschilt meestal per straat, en in sommige delen van de wijk
zelfs per blok. Veel bewoners wijten de negatieve dingen die in Oosterheem gebeuren
aan de bewoners van de blokken met sociale huurwoningen. Eén van hen vertelt
daarover:
‘Dat zie ik met mijn ogen, als ik er doorheen loop, dan zie ik een vuilniszak
liggen op straat en dan denk ik: ja dat vind ik niet zo leuk, niet zo mooi
en dat is niet dit stukje waar we wonen. Toevallig hebben we hier een
stukje waar het goed gaat, maar als je een paar blokken verder gaat, dan
zie je het al een beetje achteruitgaan, zeg maar. I: Merkt u dat de andere
bewoners er ook zo over denken? R: De bewoners die ik ken, die hier
wonen, die denken daar ook wel zo over en dat is ook wel jammer en daar
proberen we ook van alles tegen te doen. Er wordt wel eens een keer een
opmerking over gemaakt of ja, ik weet dat de wijkagent die is daar mee
bezig geweest. Ja, die heeft ook gekeken van: kunnen we dat aanpakken?
Bij tijd en wijlen verbetert het wat’ (Respondent 69).

De wijkregisseur:
Een deel van de problemen hebben ermee te maken dat mensen nog niet zo lang
in de wijk wonen. Sommige nieuwe bewoners, vooral die uit corporatiewijken in
Den Haag, moeten hun weg vinden in de wijk. Hun leefstijlen botsen met die van
bewoners uit de koopwoningen. Er is sprake van woonoverlast. Tegen de extreme
gevallen treden we hard op, maar we proberen zo veel mogelijk om mensen –
letterlijk op het wijkbureau – met elkaar in gesprek te laten gaan. We investeren er
graag in om mensen verantwoordelijk te maken voor hoe het in hun buurt gaat.

Andere delen van de wijk zijn volgens de bewoners wat rustiger of kennen een gezellige
drukte. Dat is vooral ’s zomers het geval, als men vaker buiten te vinden is. Veel mensen
vinden het fijn dat zij in de wijk, of in de buurt van de wijk, buiten kunnen recreëren.
Onze algemene indruk is echter dat mensen zich ondanks incidenten en overlast (in
bepaalde plekken in de buurt) echt thuis voelen in hun woonomgeving. Er zijn geen
bewoners die wij hebben gesproken voor wie geldt dat zij geen minpunten kunnen
benoemen over de wijk en hoe zij die beleven, maar voor vrijwel iedereen geldt ook dat
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zij goed met die minpunten kunnen leven. Eén respondent benoemt beide kanten van
de medaille in zijn antwoord op de vraag hoe hij de buurt beleeft. Hij voelt zich thuis,
ondanks minder prettige gebeurtenissen die af en toe plaatsvinden. ‘Overal gebeurt wel
eens wat’, zou dit goed samenvatten:
‘Hieronder zit een school waar heel vaak ruiten worden ingegooid met
bakstenen. En we proberen met elkaar een oogje in het zeil te houden.
Omdat wij hier met de school op dezelfde grond staan, deze flat staat
boven de school. (…) In januari lag er ijs. Ik zag twee jongens met
bakstenen, dus ik ben even snel gaan kijken. Ik rende zo snel mogelijk naar
beneden om ze tegen te houden, maar toen waren ze al weg. Dat zijn wel
de momenten dat je denkt: ja shit, het gaat helemaal verkeerd. I: Ja, dus
dat zijn de momenten dat het wat onprettiger is in je eigen wijk? R: Jazeker
(…) Ik vind het een hele prettige wijk om te wonen. Voor mijn gevoel is
het een jonge wijk met heel veel jonge gezinnen. En mensen die gewoon
zin hebben in het leven en hele mooie dingen doen. Ik voel mij hier thuis’
(Respondent 83).
En ook hier geldt: hoe de wijk wordt beleefd, verschilt nogal per specifieke plek in
de buurt. Zo kan de afstand die je als bewoner van een flat-appartement letterlijk
hebt ten opzichte van het leven op straat, ervoor zorgen dat je de aanwezigheid van
hangjongeren heel anders ervaart:
Ja, dit is echt wel … ik vind het heel fijn hier wonen. Het is hier rustig, maar
genoeg te doen in de omgeving, dat is fijn. En ja, ik woon 1 hoog, dus
zoveel last heb ik niet van mensen die gek doen voor je deur of iets.
Ja, het is hier heel fijn wonen. Alles dicht bij de hand’ (Respondent 80).
In het noordelijk deel van Oosterheem beleeft men de buurt ook als een overwegend
prettige, rustige woonwijk. De voornaamste minpunten – overlast van hangjongeren,
een zekere mate van publieke anonimiteit - zijn dezelfde, maar komen er minder
prominent naar voren.
‘Nou, in het winkelcentrum en bij het jongerencentrum hangen wel eens
jongeren rond en ik denk dat dat voor sommige mensen intimiderend over
kan komen. Maar ik denk niet dat er veel incidenten gebeuren. Ik hing vroeger
ook wel eens bij het winkelcentrum en volgens mij zorgden wij niet voor veel
overlast, tenminste dat hoop ik (lacht). Maar ouderen vinden het misschien
wel eng om ’s avonds langs die jongeren te lopen’ (Respondent 30).
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Buurtgenoten
Omdat bewoners van Oosterheem vooral van de buurt gebruikmaken als ze
boodschappen doen, kinderen naar school brengen, van de openbare ruimte genieten
en sporten, zijn dit ook de voornaamste vindplaatsen van sociale contacten. Ze
ontstaan dus vooral tijdens functionele activiteiten die bewoners ondernemen.
Oosterheem is een relatief nieuwe wijk, met bewoners afkomstig uit heel verschillende
gebieden in en buiten Zoetermeer. Als men iets over het sociaal klimaat in de wijk wil
zeggen, doen sommige respondenten dat door een vergelijking te trekken met de plek
waar men vandaan komt:
‘I: U zei eerder dat de buren niet zoveel contact hebben aan uw kant.
R: Nee, helemaal niet. Mijn buren zeggen ook, die missen dat heel erg.
I: Ja? R: Wij woonden eerst in Rokkeveen, dat is een wijk, dat is meer een
dorp weet je’ (Respondent 84).
Dat de bewoners in dit citaat in hun vorige wijk meer intensieve contacten hadden, kan
heel goed komen door het feit dat veel bewoners daar al lang in die wijk gevestigd zijn.
Een meer diepgaand gevoel van verbondenheid met de buurt hebben ze op deze plek
nog niet ontwikkeld, omdat ze hier eenvoudigweg nog niet zo lang wonen. Het is wél zo
dat bewoners positiever over anderen praten als het gaat om wat er buitenshuis aan
activiteiten plaatsvindt en dan vooral in de zomermaanden. Als er dan mensen vaker
buiten zijn, ontstaan sociale contacten gemakkelijker, ook al zijn die meestal erg lokaal.
‘Ja, in het eerste blok doen ze veel samen, heb ik begrepen. Ook op
elkaars kinderen passen en zo. Barbecueën in de zomer. Ik hoor wel eens
iets als ik er voorbij loop om boodschappen te halen ofzo. I: Vind je het
jammer dat niet de hele straat daaraan meedoet? R: Nee, het is meer
hun ding en zelf heb ik er ook zelf weinig mee te maken. Ik heb wel een
goede band met mijn buren hiernaast, maar dat is makkelijker omdat
je elkaar vaker tegenkomt. Vooral nu we meer in de achtertuin zitten’
(Respondent 82).
Sommige bewoners zouden best meer contact willen hebben met anderen, maar als
je het op de man af vraagt vindt men de relatief losse manier van met elkaar omgaan in
de regel geen zwaarwegend probleem. Enerzijds heeft men wel behoefte aan contact,
anderzijds stelt men de afstand die men tot de ander heeft op prijs. De onderlinge
omgang van bewoners is over het algemeen ontspannen en men is hier veelal tevreden
over.

63

64

POSITIEF, PRECIES & PERSPECTIEF

‘Dat is dat ik een praatje kan maken tijdens het uitlaten van de hond van
mijn ouders in het parkje daar, aan de rand van de wijk. Zeker als het mooi
weer is, zoals de afgelopen dagen, houden andere mensen die hun hond
uitlaten een praatje met je. Maar ook de buiten spelende kinderen en de
buren die je gedag zeggen, zorgen voor een goed beeld’ (Respondent 30).

Hond uitlaten in het Heempark in Oosterheem-Zuid-West
Een zekere intimiteit in de onderlinge omgang – dat men bij elkaar op bezoek gaat,
persoonlijke dingen van elkaar weet – ontbreekt dus in de meeste gevallen. Dat het hier
vaak bij blijft, vindt men helemaal niet gek. Men snapt heel goed dat dit nou eenmaal zo
gaat in een buurt waar veel mensen overdag niet thuis zijn.
‘Maar voor de rest maak je gewoon met de buren een praatje en als je
iemand wat vaker ziet, dan is het: hoi, hoe is het? Ja goed, met jou ook
goed?, Maar dat is het dan wel weer. Ja, en iedereen is hier ook aan het
werk overdag, dus ja je ziet er niet zo heel veel. En als ze thuis zijn, zijn ze
vaak druk met de kinderen en sociale bezigheden’ (Respondent 80).
Een wat meer diepgaand contact tussen bewoners komt wel voor in Oosterheem, maar
dat is incidenteel óf verbonden aan een deel van een straat of blok. Sommige straten

VEILIGHEID IN TWEE ZOETERMEERSE WIJKEN

lenen zich gemakkelijker voor contact, bijvoorbeeld omdat mensen er de gelegenheid
hebben op een bankje voor het huis te zitten. Overwegend heeft men diepgaander
contact maar met enkele anderen in de buurt, zoals met de directe buren of een enkele
kennis in de buurt, waarbij kinderen bijvoorbeeld de verbindende factor vormen.
‘I: Doen u en uw buurtgenoten vaak dingen samen? R: Ja, wij doen niet
vaak, maar wel af en toe dingen samen. I: Wat doen jullie dan zoal? R: Mijn
beste vriendin woont aan het einde van de straat, daar ben ik vaak met
mijn kinderen te vinden en zij ook bij mij. De buren die hier links wonen,
passen heel soms op als ik net niet uitkom met het regelen van oppas’
(Respondent 63).
Vergeleken met het zuidoostelijk deel is het noordelijk deel van Oosterheem wat
ouder. Mensen wonen er gemiddeld al langer en hebben een wat sterker gevoel van
verbondenheid gekregen met de buurt. Dat is te zien aan de beoordeling die bewoners
geven van de sociale samenhang hier:
‘I: Hoe gaan de mensen hier in de buurt met elkaar om? R: Heel prettig, ja
heel prettig. En dat heeft ook te maken dat het allemaal eerste bewoners
zijn. Dus de meeste mensen in mijn rijtje zijn dus eerste bewoners en die
kennen we al door de bouw. Hierdoor hebben we dus wel contact met
elkaar. Vroeger hadden we zelfs nog een zomer-buurtbarbeque. Wel illegaal
op het schoolterrein (haha). Maar er wordt dus ook over de schutting
gekletst en er wordt opgepast door links en rechts. Dit zijn echter wel onze
directe buren, tot ongeveer twee huizen verder, want de rest van het rijtje is
een beetje te lang om direct contact mee te hebben’ (Respondent 27).
Die wat grotere samenhang in dit deel van de buurt komt tot uiting in de sociale
controle die men uit kan oefenen. Men voelt zich sterker verbonden met de buurt en
dat gaat gepaard met een grotere vertrouwdheid met wie zich in de openbare ruimte
bevindt:
‘Mijn eigen vertrouwen in de buren is heel goed. We laten ook veel aan
elkaar over hier. We helpen elkaar waar nodig. Onze kinderen gaan veel
met elkaar om en kunnen altijd bij de buren terecht. Ik kan ze daardoor ook
goed inschatten. We zitten over het algemeen wel op één lijn’ (Respondent
81).
Bewoners geven aan dat zij weinig contact hebben met mensen die verderop in de
straat wonen, maar zij schatten anderen wel zo in dat die opletten of er geen dingen
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verkeerd verlopen. Op een enkele uitzondering na denkt niemand dat anderen
onverschillig zijn ten opzichte van de buurt. Zoals deze bewoner zegt:
‘Ik heb wel het idee dat er heel veel sociale controle is hier. Dat er wel heel
veel mensen oplettend zijn als ze thuis zijn. Dat als ze iets geks horen, dat
ze even kijken’ (Respondent 80).
Zoals in zoveel wijken worden die vluchtige contacten en de uitoefening van sociale
controle die daarmee samenhangt, in delen van Oosterheem ondersteund door een
buurt-app:
‘Ja, we hebben zo’n buurt-app. Maar dat is echt alleen maar voor
noodgevallen. Dus als we iets opmerken. Er is hier een tijdje geleden
geweest dat er een aantal auto’s waren opengebroken en dan appen we
wel naar elkaar van: joh, heeft iemand wat gezien? Aan de overkant in de
gymzaal wordt er weleens wat georganiseerd, van buitenaf, de gemeente
zeg maar, dus dat zijn gewoon particulieren die yogalesjes geven. Maar ja,
ik heb ook weleens gehad dat ik midden in de nacht die deur hoor gaan en
dat ik denk: uh, midden in de nacht, is wel een beetje gek nu op dit tijdstip.
Niemand geeft nu yoga of boksen, dus dan stuur ik wel een appje naar de
buren van: he, hebben jullie dat nou ook gezien en houden jullie dat ook
even in de gaten? Want moet ik hier nu iets mee of niet? En toen bleek dat
gewoon iemand die de sleutel daarvan had en de beheerder te zijn en dat
was oké’ (Respondent 80).
Maar zoals met zoveel buurt-apps bepaalt de manier waarop die wordt gebruikt of men
zich erbij aansluit.
‘Nou er was wel iets van buurtforum, weet ik het. Dan kan iedereen zich
aanmelden die in de buurt woont. Daar kan iedereen zich aanmelden. Er
werd meer gemiept over kledingverkoop dan over de buurt. Het was meer
een soort marktplaats. Ik had zoiets van dat het wel handig was, als er dan
wat aan de hand was, dat je daar dan op keek. Maar dat was het niet en
daar heb ik mij ook weer van afgemeld’ (Respondent 80).
‘Ja, we [in Spitsbergen] hebben ook een groeps-app, een buurt-app.
Dat is voor preventie, maar ook vooral voor dit soort dingen, om leuke
dingen te organiseren. Iedereen is welkom en kan gewoon reageren dan’
(Respondent 70).
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Bord WhatsApp buurtpreventie in Oosterheem-Noord
Naast de buurt-app is er in Oosterheem een wijkvereniging die regelmatig vergadert
en bijvoorbeeld barbecues organiseert. Veel bewoners gaat het te ver die zelf te
organiseren, maar vinden het wel leuk om deel te nemen als zoiets door anderen wordt
geregeld.
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De wijkregisseur:
Een van de oudere bewoners uit de buurt heeft het initiatief genomen om met de
overlast veroorzakende jeugd voetbalactiviteiten te organiseren. In verschillende
buurten zijn buurtfora waarin burgers actief kunnen zijn. Ook zijn er mentorouderen in de buurt, die samen met buurtwerk door de wijk heen lopen en jongeren
aanspreken. Dit zijn bewoners die een link kunnen vormen tussen ons en de buurt.
Het is alleen erg mensafhankelijk wie zich daartoe geroepen voelt.

Veel bewoners van Oosterheem geven aan dat de beperkte hoeveelheid initiatieven
in de buurt hen wel een beetje spijt. Zij zouden het eigenlijk wel fijn vinden als zij met
mensen uit hun directe omgeving aan activiteiten deel konden nemen, maar de drempel
is vaak net iets te hoog.
‘In de buurt worden ook allemaal activiteiten ondernomen, maar daar
doe ik zelf niet aan mee. … Ja, ik heb het druk met andere dingen, mijn
leven zit al vol. Maar wat ik jammer vind, is dat het in zo een flat wel
wat onpersoonlijk is. Het ligt ook aan de mensen in de flat. Het zou leuk
zijn als iemand het voortouw neemt en dan iets organiseert, een BBQ
bijvoorbeeld. Maar die mensen zijn er nu niet. Zelf zou ik ook wel een
bijdrage willen leveren‘ (Respondent 83).

Buurtwerkers
Uit de interviews met bewoners van Oosterheem kwam naar voren dat zij weinig
ervaring hebben met mensen die zich professioneel met de buurt of de veiligheid in de
buurt bezighouden. Een aantal bewoners vertelde wel iets over de politie in de wijk. Zo
sprak een bewoner positief over de wijkagent:
‘Ik zie voldoende patrouille rondrijden en beveiliging. I: Bevordert dat ook
je veiligheidsgevoel? R: Jazeker, ook gewoon omdat, vooral met
de wijkagenten. Veel jongeren kennen de wijkagent en ja, ik denk dat
zo’n persoon wel belangrijk is en centraal staat voor de veiligheid’
(Respondent 70).
Anderen weten wel van het bestaan van een wijkagent, maar kennen die niet van naam
of gezicht.
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‘Ja, ik heb in al mijn jaren dat ik hier woon nog nooit een politieagent
over straat zien lopen. Dat zou best eens wat meer mogen, vind ik. Haha’
(Respondent 29).
De geïnterviewde bewoners hebben vooral secundaire kennis over de professionals
in de wijk: ze hebben er wel over gehoord of gelezen, maar er zelf geen ervaring mee.
Men is in wisselende mate op de hoogte van incidenten die zich hebben voorgedaan
en men weet dat daar professionals bij zijn betrokken. Zo weet men bijvoorbeeld wel te
vertellen dat er op bepaalde plekken in de buurt een samenscholingsverbod geldt, om
problemen met hangjongeren te voorkomen.

Veiligheid
De bewoners van Oosterheem voelen zich over het algemeen veilig. Op een enkele
uitzondering na, durven bewoners overal in de wijk te komen. De wijk wordt ervaren
als erg overzichtelijk, wat bijdraagt aan een gevoel van veiligheid:
‘I: Welke plekken in de buurt associeert men met veiligheid, denkt u? R:
Het park. Dat wordt goed bijgehouden. Daardoor is het altijd overzichtelijk.
Het enige nadeel is dat het slecht verlicht is ’s avonds. Verder zijn deze
huizen overzichtelijk. Vanuit de keuken heb ik zicht op het park, waardoor
ik mensen zie komen en gaan. Ik denk dat de buren dat ook wel prettig
vinden’ (Respondent 81).
‘Ja natuurlijk, veiligheid in deze buurt is voor mij overzichtelijkheid, omdat
ik een potentiële dreiging van een flinke afstand kan zien aankomen. Op
die manier kan ik op tijd reageren op datgene wat mijn veiligheid bedreigt’
(Respondent 29).
Bepaalde plekken staan bekend als veilig, in de regel plekken die men kent of die door
veel mensen worden bezocht.
‘Het natuurgebied langs de Oostkade hierboven, waar ik meestal de
hond uitlaat, is een plek die ik als veilig zie. En er zitten hier vlakbij twee
basisscholen, dat zijn denk ik ook plekken die veilig zijn. Of die zouden
dat in ieder geval moet zijn. Al wordt hier ’s avonds wel gehangen door
jongeren’ (Respondent 30).
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De toegankelijkheid van plekken in de buurt verschilt per dagdeel. ’s Avonds is het
publiek in een bepaalde openbare ruimte anders dan overdag en dat geeft sommige
bewoners die overdag van de ruimte gebruikmaken, een onprettig gevoel:
‘Het winkelcentrum vind ik altijd prettig om te lopen en het park overdag
ook, maar in de avonduren zou ik hier niet zo snel met mijn kinderen
doorheen willen lopen. Er hangen wel eens jongeren in het park op de
bankjes in de avonduren en dat vind ik minder prettig. Voor de rest vind
ik het om en rondom de school ook altijd prettig. Deze buurt is in het
algemeen wel prettig wonen’ (Respondent 82).
De meeste bewoners zijn goed in staat om een manier te vinden met zaken om te gaan
die zij minder plezierig vinden aan de wijk. Als het gaat om veiligheid zijn er veel mensen
die zich bekommeren om de buurt. Wat zij doen, blijft voor de meesten echter min of
meer onzichtbaar en maakt gewoon deel uit van de dagelijkse gang van zaken. Het gaat
om kleine interventies, meer of minder collectief en meer of minder gepland:

Heempark in Oosterheem-Zuid-West
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‘Ik heb weleens zo’n situatie meegemaakt bij mij in de buurt, waar een
groepje jongeren ruzie hebben en het leek erop dat ze gingen vechten en
toen kwamen een paar buren naar buiten. Die hebben gezegd: ieder hun
eigen kant op en dat is toen ook gebeurd’ (Respondent 70).
Gezamenlijke acties als deze zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het sociale
weefsel in een buurt. Als er één optreedt tegen een misstand, is het voor een ander
gemakkelijker dat ook te doen.
‘Nou, wat ik merkte, is dat kort na die twee incidenten er eerst een periode
was dat mensen niet snel naar buiten gingen. Toch hebben de mensen
tegen elkaar gezegd: we moeten weer meer naar buiten en gingen we
de hond weer uitlaten etc. Je moest je niet laten leiden door de angst. I:
Hoe is dat tot stand gekomen? R: Er waren een aantal buren die hadden
gezegd: als we de hond uit gaan laten, kunnen we het ook samen doen.
Zo zijn we in ieder geval niet alleen. Ik denk dat zo de buurt wel weer een
beetje tot leven is gekomen’ (Respondent 75).
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Onveiligheid
De aanwezigheid van hangjongeren wordt door vrijwel alle respondenten genoemd,
maar niet door iedereen als punt van onveiligheid. De één stoort zich meer aan
hangjongeren dan de ander. Problemen met hangjongeren maken voor een groot deel
van de bewoners géén deel uit van hun beleving van onveiligheid. Zij kunnen enig begrip
opbrengen voor het feit dat deze vorm van overlast voorkomt:
‘Soms heb je wel eens van die jongeren die lol gaan trappen. Dus daar
kwam weleens politie. Daardoor denk ik dat niet iedereen zich veilig voelt
hier in de buurt. Vuurwerk afsteken enzo, maar ik heb daar geen last van. Ik
ben ook jong geweest’ (Respondent 62).
Veel bewoners ervaren overlast van hangjongeren dan ook niet als onveilig, maar meer
als vervelend of irritant:
‘Nou, bij het jongerencentrum het Oostpunt zie je wel eens jongeren
hangen die je niet kent, die dan wat roepen of fluiten. Ik vind dat alleen niet
echt onveilig, maar het is wel irritant’ (Respondent 30).
‘De jeugd, of wie daar dan ook staan, blijven binnen in de auto en gaat dan
hangen in de auto’s. Vaak halen zij eten of iets dergelijks en laten zij ook
nog afval achter, waarna zij weer vertrekken met de auto. Als ik binnen
zit, heb ik er niet veel last van, maar wanneer ik ’s avonds mijn hond uit wil
laten, vermijd ik liever die plek. Niet alleen omdat ik mij dan per se onveilig
voel, ze maken toch rotzooi en daar kan ik slecht tegen’ (Respondent 58).
Opvallend is echter dat men niet zelf overlast hoeft te ervaren van hangjongeren om dat
toch als een minpunt van de wijk te zien.
‘Nee, je hoort het niet, je krijgt het gewoon niet mee. Dus dat zijn wel
dingen dat ik denk.. Ja het heeft ook te maken met: kijk, je woont hier bij
de RandstadRail, winkelcentrum, dat zijn toch wel plekken waar jongeren
kunnen hangen. Dus wij hebben daar zelf geen last van, maar je hoort
het altijd wel van: ja, dit en dat is gebeurd en dan denk ik: ja, jammer’
(Respondent 68).

VEILIGHEID IN TWEE ZOETERMEERSE WIJKEN

RandstadRail-station Oosterheem
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Voor sommige bewoners is de aanwezigheid van hangjongeren echter wel een bron van
onveiligheidsgevoel:
‘Nou, op het schoolplein heb je weleens van die hangjeugd. Mijn buurman
is er weleens naartoe geweest, nou, dan wordt hij uitgescholden en het
ene scheldwoord na het andere scheldwoord en de ene bedreiging na de
andere bedreiging krijg je naar je hoofd geslingerd. En vaak zijn het gastjes
van tussen de 12 en 16. Dat geeft geen fijn gevoel, dat is niet dat je denkt
van: je weet nooit wat ze thuis hebben zitten en wat ze erbij halen. Dus dan
loop je er weleens af en toe heen, maar dan merk je wel dat iedereen een
beetje huiverig is om naar dat soort gasten toe te stappen’ (Respondent 61).

De wijkregisseur:
Je moet als gemeente en politie dossiers opbouwen van mensen die overlast
veroorzaken. Dat is af en toe frustrerend voor bewoners omdat het daardoor zo lang
gaat duren voor een probleem echt is opgelost. Je legt uit wat je kan en wat niet
kan. Je kunt alleen doorpakken als er echt sprake is van een overtreding, zoals bijv.
mishandeling. Maar op basis van een scheldpartij kun je mensen niet aanhouden.
Je ziet de trend dat problemen met hangoverlast van jongeren verschuift naar de
groep 8 – 12 jarigen. Ze treiteren bewoners, voetballen tegen deuren enz. Bewoners
zijn terughoudend geworden met het aanspreken van de ouders van deze kinderen,
omdat hun reacties tot ruzies leiden. Ze ontkennen bijvoorbeeld dat hun kinderen
bij incidenten betrokken zijn. Het gaat er ons om dat we ze duidelijk maken dat ze
verantwoordelijk zijn voor hun buurt door hun kinderen goed op te voeden.
Men denkt bij onveilige plekken vooral aan die blokken waar sociale huurwoningen zijn
geconcentreerd.
‘Dit is op zich een redelijk veilige buurt, omdat je toch merkt het verschil
tussen koop- en huurwoning. Dit zijn de meeste koop, maar aan de andere
kant van het spoor staan heel veel huurwoningen. Daar hoef ik niet heen,
daar kom ik ’s avonds niet. Gewoon omdat je al ziet dat het een beetje
grimmig is. Dat er handdoeken voor het raam hangen in plaats van vitrage,
weet je. En dat de halve inboedel in de voortuin staat. Dat vind ik altijd
al een beetje van: nou, weet je. Volgens mij nemen die het allemaal niet
zo nauw en vinden ze het allemaal wel best. En ja, hoe vaak daar wel niet
schietpartijen zijn geweest en drugsdeals en ja…’ (Respondent 80).
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De wijkagent:
Bewoners in de duurdere koopwoningen betitelen bepaalde situaties sneller als
overlast dan mensen met een meer volkse achtergrond. Er zijn groepjes jongeren
in de wijk die voor overlast zorgen. Zij hebben weinig plekken om naartoe te gaan,
vanwege bezuinigingen in het buurtwerk. Vroeger waren er meer jongerenwerkers
en buurthuizen. Nu is alles outreachend geworden, maar dat is niet toereikend.

‘Je kiest er liever voor om geen sociale huurwoningen in je buurt te
hebben, dat is gewoon eerlijk. I: Oké. R: Ik was allang blij dat we dit huis
konden krijgen en daarom neem je dat maar voor lief. Als ik kon kiezen
voor daarzo, waar geen sociale huurwoningen zijn, dan kies ik voor daarzo.
Begrijp je?’ (Respondent 84).
Tot de plekken die door sommigen als onveilig worden ervaren, behoort ook het park.
Niet vanwege overlast gevende jongeren, maar vanwege de kans op botsingen:
‘Nou, het park. Het park zelf, daar is het gewoon heel donker. En ze willen
het voor de natuur, omdat het een natuurpark is, zo donker mogelijk
houden, vanwege de dieren en de vleermuizen en alles. Maar ik merk
dat de jongeren die van hockey komen, dan wordt er eigenlijk verwacht
dat ze aan de overkant van de boulevard fietsen. Maar ja, als je aan deze
kant van het water woont, dan gaan ze niet de andere kant op fietsen,
dus dan komen ze door het park. Ja, ik vind het heel gevaarlijk Ik vind het
ook eng. Als ik dan dat zo zie, dan denk ik: je ziet geen hand voor ogen
en vooral in de winter niet. En dat ik echt denk van: nou, er zullen vast
wel diervriendelijke verlichtingen zijn op de grond of reflectoren, of iets
waardoor je het nog wat veiliger kan maken, want dat vind ik heel erg
onveilig. Het park zelf is gewoon heel donker’ (Respondent 50).
Met betrekking tot verkeersveiligheid wordt ook genoemd dat sommige kruispunten
in de wijk onoverzichtelijk zijn vanwege geparkeerde auto’s. De problematiek rondom
verkeersonveiligheid gaat echter vooral over auto’s die te hard rijden:
‘Qua veiligheid, verkeersveiligheid. Dat zou hier wel beter kunnen. Nou, het
verkeer, de auto’s die hier sjezen. Je hebt hier een school zitten. Het is hier
een schoolzone, maar daar houdt niemand zich aan. (…) Echt, als je ziet
hoe dat hier met de schooltijden gaat met het brengen en het halen.
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Als je ziet hoe vaak je hoort: pas op, kijk uit! Ik heb mijn neefjes en nichtjes
hier ook op de school. Ik hoor mijn schoonzus vaak: ik durf hier niet op de
fiets, het is hier gevaarlijk. (…) Dat zou nou veiliger kunnen. De snelheid
aanpassen. Drempels helpen niet en die hebben we al meer dan genoeg.
En ze scheuren er net zo hard overheen. Om hoger te maken heeft ook
niet zoveel zin. Geen idee wat wel gaat helpen’ (Respondent 80).
Naast aanwijsbare plekken gaat het vooral om ‘aanwijsbare’ incidenten: gebeurtenissen,
waar men zelf vaak maar ten dele bij betrokken is geweest, zoals een straatroof en een
steekpartij;
‘Nou er is wel een negatief dingetje hier, dat heeft te maken met... je hebt
hier tegenover ook een fietspad en daar gebeurt nog wel het een en
ander… Ja, eeh.., overvallen. Ja, een vriendje van mijn zoon, nou ja die is
negen, die is dus hier aan de overkant op een gewelddadige wijze van zijn
telefoon beroofd en dat hoor je wel vaker. Alleen deze woningen zijn zo
goed geïsoleerd. je hoort het niet’ (Respondent 68).
‘Ik kan mij herinneren toen ik net hier woonde, toen is er een schietpartij
geweest waar ik van geschrokken ben. Dan denk je toch: is dit de wijk
waarin ik wil wonen, ben ik hier goed beland? En twee jaar geleden was
er een steekpartij hier vlakbij en dat zijn toch dingen die meespelen. Ik
weet niet of dit de wijk kenmerkt, maar het zijn toch dingen die je hier kan
verwachten. I: In hoeverre heeft dat het gevoel van de wijk aangetast, de
beleving? R: Ik denk dat dat ’s avonds wel te merken is, mensen willen toch
minder snel naar buiten, omdat ze bang zijn om zo’n voorval zelf mee te
maken’ (Respondent 58).
Deze gebeurtenissen lijken op de betrokken bewoners niet zo veel indruk te hebben
gemaakt, maar er zijn óók bewoners bij wie het heeft geleid tot beperkingen in hoe men
de buurt gebruikt en beleeft:
‘Dat je denkt van: jeetje, dat komt inderdaad dichtbij. En dat de politie op
iedere hoek van de straat staat. Dat is ook wel dat je denkt van: oké. En
dan ben ik wel van: moet ik ergens heen? Nee, ik hoef nergens heen, dan
blijf ik thuis. Dat heb ik ook als ik bij mijn broer vandaan kom en ik zie dat er
een politiehelikopter al cirkelt ofzo, dan ben ik wel iemand die even gaat
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kijken op Twitter of iets. Is er iets aan de hand? Als er iets aan de hand is,
en het is in de buurt, dan blijf ik vaak nog binnen. En als het gewoon een
controleronde is, dan ga ik wel gewoon naar huis. Maar ik probeer het wel
een beetje in de gaten te houden, want je weet het niet en voor je het weet
…’ (Respondent 80).
Een ander vertelt hoe bang ze werd nadat ze had gehoord van een woningoverval bij
haar in de buurt:
‘Ja, twee jaar geleden was er een woningoverval in de flat hier op de hoek
in de Javalaan. Alleen een jong meisje was thuis, echt verschrikkelijk vond
ik dat. De periode daarna heb ik me echt onveilig gevoeld. Werd ook een
beetje panisch, zeg maar. Deuren op slot, extra controleren en zo. Nee, dat
was geen leuke tijd. … Ja, vóór die woningoverval voelde ik mij veilig en
vond ik de buurt prettig, zeker omdat ik uit een minder goede buurt kwam.
Ik had toen ook niet het idee dat de buren zich hier onveilig voelden of
zo. Maar ja, ik was toen ook nieuw. Door de woningoverval kwam ik echt
in een dieptepunt en vond ik echt niets meer veilig en vond ik ook alles
verdacht in de buurt. Ik merkte ook echt dat de buren iets meer op elkaar
probeerden te leunen, zeg maar’ (Respondent 82).
Onderstaande bewoner geeft aan dat een liquidatie in de buurt minder invloed op haar
heeft dan wanneer er zo’n woningoverval zou plaatsvinden. Zij geeft aan dat zoiets echt
met de buurt te maken heeft en dat een heftig incident als een dodelijke schietpartij in
principe overal kan plaatsvinden:
‘Een inbraak zou mij meer doen dan zo’n liquidatie. Zeker omdat ik weet
dat het niks met onze buurt te maken heeft en dat deze mannen om een
andere reden afgerekend werden. Stel, er zou hier een straat verderop
ingebroken worden, dan zou dit meer met mijn gevoel doen dan zo’n
kwestie. Ik zou dan sneller de ramen dichtdoen als ik van huis ga, dan dat
ik de straat niet meer op durf omdat er een liquidatie plaatsgevonden
heeft’ (Respondent 63).
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Verbeteren buurtveiligheid
Er liggen kansen op diverse gebieden. Zo kan er in de openbare ruimte volgens
bewoners meer voor kinderen worden gedaan en kan de zone bij het spoor
aantrekkelijker worden gemaakt.
Er zijn initiatieven geweest om de verkeersveiligheid te verbeteren door hardrijden
tegen te gaan (verzoeken om vluchtheuvels, een enquête van bewoners onder
medebewoners, brieven naar de gemeente), maar dat schijnt onvoldoende effect te
hebben gesorteerd. Dat kan er de reden van zijn dat de verkeersveiligheid door veel
mensen wordt genoemd als een punt dat verbetering behoeft:
Een zebrapad in m’n straat of in ieder geval iets verder. Ik wil ook meer
drempels in de straat. Wat merk ik? Ik merk gewoon dat mensen als
idioten rijden, ik bedoel het is gewoon een wijk met rijtjes huizen en als je
daar met 60 doorheen kachelt… Kinderen spelen ertussen, zijn aan het
voetballen; die bal kan op straat rollen en die kinderen rennen erachteraan.
Voor je het weet, heb je gewoon een kind onder je auto. En ik ken van mijn
vader, die woont dan meer naar het noorden van Noord-Holland en in die
wijk hebben ze allemaal van die hoge heuvels en geloof mij, als je daar
te hard overheen gaat, dan ben je gewoon je auto aan het slopen Dus in
dat geval word je gewoon gedwongen zachter te rijden en denk ik dat je
daarom een hoop veiligheid meepakt, waar je eigenlijk weinig voor hoeft te
doen’ (Respondent 32).

Zone bij het spoor Oosterheem-Zuid-West

VEILIGHEID IN TWEE ZOETERMEERSE WIJKEN

Ook kan de zichtbaarheid van wijkagent(en) worden verbeterd. Men weet wel van diens
bestaan, maar bekend is hij of zij niet echt. Ook ten aanzien van hangjongeren moeten
er nog inspanningen worden gedaan om de door sommige bewoners ervaren overlast
tegen te gaan. Men lijkt in de buurt niet goed bekend met pogingen van politie of
gemeente, die daar iets aan doen.
Sommige bewoners geven ook aan dat er meer gedaan moet worden om de overlast
door hangjongeren te beperken:
I: Wat zijn volgens jou de belangrijkste verbeterpunten op het gebied van
veiligheid? R: Dat is toch de aanpak van de plekken waar jongeren hangen,
want ik denk dat dat de enige plekken zijn die mensen onveilig vinden. Ook
al ervaar ik dat zelf niet zo’ (Respondent 30).
Over het geheel genomen ontstaat de indruk dat de bewoners (als die tenminste niet
wegens ontevredenheid al zijn verhuisd) tevreden zijn over de buurt. De buurt is in hun
ogen de afgelopen jaren alleen maar vooruitgegaan.
‘Ik denk wel dat het zich verbeterd heeft. Toen ik hier kwam wonen, was
er net een schietpartij geweest. Dan vraag je wel af of je hier dan goed
woont. Je merkt wel dat er de laatste tijd minder opstootjes of dergelijke
zijn. Vroeger waren die er nogal veel, maar tegenwoordig is het wel
verbeterd’ (Respondent 58).

De wijkagent:
Verbeterpunten die door de wijkagenten worden aangegeven:
1.
2.
3.
4.
5.

Betere aansluiting met BOA’s van de gemeente, zodat die echt ondersteunend
kunnen zijn aan de politie. Het is nu moeilijk om hen van informatie te voorzien,
vanwege de privacygevoeligheid van die informatie.
Er is te weinig capaciteit bij justitie, waardoor er met veel aangiftes niets wordt
gedaan. Ook lopen zaken op niets uit, omdat ze worden opgegeven.
Camera’s. Enerzijds weten hanggroepen die wel te omzeilen, maar anderzijds
leveren ze wel een bijdrage aan de leefbaarheid in een gebied.
JOP’s worden nu om politieke redenen neergezet, maar op plekken die voor
de jongeren niet interessant zijn.
Twee extra wijkagenten. Drie wijkagenten op ca. 25.000 inwoners is niet
volgens de norm. Het is moeilijk goed contact te maken met bewoners.
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Samenvatting
Oosterheem wordt gekenmerkt door een juiste combinatie van rustig wonen, goede
bereikbaarheid en aantrekkelijke voorzieningen zoals het winkelcentrum en het park.
Het is een wijk die op een overzichtelijke manier is opgebouwd. Er wonen voornamelijk
forensen, waardoor de wijk vooral in het weekend tot leven komt. Over het geheel
genomen is het een heel kindvriendelijke wijk, maar sommigen vinden wel dat het op
straat qua verkeer niet veilig genoeg is voor kinderen.
De wijk had aanvankelijk niet zo’n goede reputatie, maar die is geleidelijk aan verbeterd.
Verreweg de meeste bewoners kijken op een positieve manier naar hun wijk. Mensen
gaan op een prettige manier met elkaar om, de nodigde voorzieningen zijn aanwezig.
De wijk is nog betrekkelijk nieuw en schoon, men voelt zich veilig of heeft een manier
gevonden om met onveilige of onprettige plekken en situaties om te gaan.
Het contact tussen mensen is vrij oppervlakkig. Dit is te verklaren. Mensen wonen nog
niet zo lang in de wijk. Een wat meer diepgaand contact tussen bewoners komt wel voor
in Oosterheem, maar dat is meestal incidenteel óf verbonden aan een deel van een
straat of blok. Sommige straten lenen zich gemakkelijker voor contact, bijvoorbeeld
omdat mensen er de gelegenheid hebben op een bankje voor het huis te zitten.
Overwegend heeft men echter alleen wat diepgaander contact met enkele anderen,
zoals de directe buren of een enkele kennis in de buurt, waarbij kinderen bijvoorbeeld
de verbindende factor vormen. Het noordelijk deel van Oosterheem is al wat ouder
dan het zuidoostelijk deel is. Mensen wonen er gemiddeld al langer en hebben een wat
sterker gevoel van verbondenheid gekregen met de buurt.
Veel bewoners van Oosterheem geven aan dat ze de beperkte hoeveelheid initiatieven
in de buurt wel jammer vinden. Zij zouden het eigenlijk wel fijn vinden als zij met mensen
uit hun directe omgeving aan activiteiten deel konden nemen, maar de drempel is vaak
net iets te hoog.
De bewoners van Oosterheem voelen zich over het algemeen veilig. Op een enkele
uitzondering na durven bewoners overal in de wijk te komen. De wijk wordt ervaren als
erg overzichtelijk, wat bijdraagt aan een gevoel van veiligheid.
De aanwezigheid van hangjongeren wordt door vrijwel alle respondenten genoemd,
maar niet door iedereen als punt van onveiligheid. De één stoort zich meer aan
hangjongeren dan de ander. Veel bewoners praten over overlast van hangjongeren
dan ook niet als onveilig, maar meer als vervelend of irritant. Voor sommige bewoners
is de aanwezigheid van hangjongeren echter wel bron van onveiligheidsgevoel. Men
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denkt bij onveilige plekken vooral aan die blokken waar sociale huurwoningen zijn
geconcentreerd. De leefstijlen van de bewoners van huurwoningen botst met die van
bewoners uit koopwoningen. Veiligheidsgevoelens onder bewoners in Oosterheem
worden negatief beïnvloed door bepaalde incidenten die in de buurt hebben
plaatsgevonden. Op sommige bewoners heeft dit weinig impact gehad, op andere veel.
Verkeersveiligheid wordt door veel bewoners als voornaamste probleem met
betrekking tot veiligheid genoemd. Auto’s rijden te hard en sommige kruispunten in de
wijk zijn onoverzichtelijk vanwege geparkeerde auto’s.
Hoe bewoners denken over de professionals in de wijk en welke ervaringen zij met hen
hebben is niet duidelijk geworden uit de interviews. Verbeterpunten die door bewoners
worden genoemd liggen op het gebied van verkeersveiligheid, meer doen met en
voor hangjongeren en kleine kinderen en het verbeteren van de zichtbaarheid van de
wijkagent.
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Kruising Velddreef-Weidedreef in Seghwaert
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5. SLOT
In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit de wijken Seghwaert en Oosterheem met
elkaar vergeleken en de conclusies en aanbevelingen besproken.

Seghwaert en Oosterheem vergeleken
Uit de resultaten valt op dat de onderzochte buurten in Zoetermeer over het algemeen
beleefd worden als prettige woonwijken, die gewaardeerd worden om hun faciliteiten,
groen en goede verbindingen door nabijheid van openbaar vervoer en uitvalswegen.
In Oosterheem is er een grotere afstand tussen bewoners dan in Seghwaert, waar
vooral in de hofjes een sterk buurtgevoel heerst. In Seghwaert is er ook meer contact
onder bewoners en met buurtwerkers dan in Oosterheem. Daarnaast zijn bewoners in
Seghwaert tevredener over de buurt en voelen zich ook veiliger.
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Mensen in Seghwaert zijn positiever over de wijk en het contact met anderen dan
in Oosterheem. Dit kan te maken hebben met de manier waarop de wijk is opgezet.
De kleinere straten en hofjes in Seghwaert faciliteren de ontwikkeling van publieke
familiariteit en daarmee het thuisgevoel en het gevoel van veiligheid. Net als in
Oosterheem, zijn bewoners die aan de grotere wegen wonen in Seghwaert minder
tevreden en hebben zij minder contact met anderen. Maar meer nog dan met de opzet,
lijkt het verschil tussen Seghwaert en Oosterheem te maken te hebben met de leeftijd
van de wijken. De bouw in Seghwaert begon in 1976 en de eerste woningen van de wijk
Oosterheem werden in 2001 opgeleverd, waardoor in Seghwaert een langere woonduur
en sterkere verbinding met de wijk mogelijk is.
In Seghwaert hebben mensen het in de interviews minder over onveiligheid, en kunnen
ze incidenten beter relativeren. Ook ondernemen bewoners in Seghwaert meer dingen
met elkaar en wordt er vaker door bewoners zelf ingegrepen in situaties waarbij overlast
of onveiligheid een rol speelt. Dat er in Seghwaert meer samen wordt geleefd en dit
gezien de leeftijd van de wijk ook al een langere historie heeft, is in lijn met het idee
dat bekendheid en vertrouwen leidt tot veiligheid in plaats van andersom. Dit neemt
niet weg dat bepaalde incidenten voor sommige mensen wel aanleiding geeft tot
een gevoel van onveiligheid. Dit is vaker het geval wanneer de publieke familiariteit
minder sterk is, zoals in Oosterheem het geval is. Wanneer de eigen ervaringskennis
minder groot is wordt de beleving van de buurt ook sterker beïnvloed door verhalen
van anderen en het imago van de buurt of wijk. Dit is ook duidelijk terug te zien in de
verschillen tussen verhalen van bewoners uit Seghwaert en Oosterheem. De beleving
van bewoners van Seghwaert is veel meer gebaseerd op de eigen ervaringen, de
beleving van bewoners van Oosterheem ook voor een groot deel op wat zij gehoord
hebben van anderen of meegekregen hebben via de media.
Bewoners geven verder aan dat er qua buurtbeleving een verschil is tussen delen
in de wijk met koopwoningen en delen met vooral huurwoningen. Bewoners van
koopwoningen worden gezien als meer ‘betrokken’ dan bewoners van huurwoningen.
Rondom huurwoningen wordt de sfeer als minder prettig ervaren, de onderlinge band
tussen bewoners wordt door mensen vanuit de koopsector als minder sterk ervaren
en als er sprake is van overlast wordt dit vaker in de buurt van huurwoningen ervaren
dan bij koopwoningen. Dit geldt zowel voor Oosterheem als Seghwaert. Dit effect
zou ook goed verklaard kunnen worden door publieke familiariteit. Bewoners voelen
zich onprettiger in delen van de wijk die zij minder goed kennen en bij mensen die zij
minder goed kennen. Daarnaast zijn de buurten in Seghwaert waar meer huurwoningen
zijn bijvoorbeeld ook de buurten dichterbij de winkelcentra en RandstadRail stations.
In Oosterheem wordt die concentratie van incidenten in de omgeving van sociale
huurwoningen door de politie onderkend.
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De professionals met wie is gesproken vinden het heel belangrijk dat bewoners zich
gehoord voelen. Over het algemeen lukt dat ook goed; door zowel bewoners als
professionals wordt aangegeven dat de lijnen binnen de Gemeente Zoetermeer kort
zijn. Mensen weten elkaar goed te vinden. Vooral in Seghwaert zijn de professionals erg
tevreden over de samenwerking met verschillende partners. Dit geeft bewoners ook
het gevoel dat er mensen bezig zijn voor hun buurt en dat ze met problemen ergens
heen kunnen. Maar voor de meeste bewoners speelt dit niet echt omdat zij tevreden zijn
met hoe het gaat en er geen reden is om contact te zoeken met professionals.

Conclusie
‘Hoe wordt het samenleven in de buurt begrepen en ervaren door bewoners en
professionals en welke rol speelt veiligheid daarbij?’. Het antwoord op deze vraag valt
samen te vatten met drie sleutelwoorden: positief, precies en perspectief.

Positief

Een positief perspectief op veiligheid was door onze respondenten maar moeizaam
onder woorden te brengen. Zowel de studenten die de interviews afnamen als de
bewoners zelf hadden regelmatig moeite om bij het gesprek over veiligheid, niet
meteen in te gaan op geijkte – zij het niet minder belangrijke – problemen als hang
jongeren, inbraken en gevoelens van onveiligheid. Zo gingen de gesprekken al snel over
plekken of situaties die door bewoners als onprettig of onveilig worden ervaren. Een
positief perspectief op veiligheid vraagt dus om oefening. Dit is echter wel van belang.
Mensen baseren hun ideeën en percepties over de werkelijkheid voor het grootste deel
op informatie die zij van anderen krijgen. Wordt de aandacht voortdurend gericht op
onveiligheid en gaan daar de gesprekken over, dan zullen mensen zich ook onveiliger
voelen en een negatiever beeld hebben van de wijk.
Positieve veiligheid ontstaat als mensen elkaar en de omgeving kennen. Kortom, als ze
een zekere publieke familiariteit hebben ontwikkeld. Elkaar groeten, soms een praatje
maken en buren hebben die over de huissleutel beschikken en de kat eten geven
tijdens vakanties is voor mensen belangrijk en geeft ze een vertrouwd en veilig gevoel.
Een respondent zegt ook letterlijk: ‘Het geven van je sleutel was daar een voorbeeld
van. Het geeft een stukje vertrouwen’. Dit is een belangrijke constatering: door anderen
de huissleutel te geven, krijg je vertrouwen. En dit komt overeen met belangrijke
theoretische inzichten wat betreft vertrouwen: ‘De kern van vertrouwen is ruimte
geven voor het handelen van de ander, wat betekent dat vertrouwen gepaard gaat met
risico’s, en dat er zonder risico’s geen vertrouwen kan zijn’ (Nooteboom, 2017: 12). Ook
impliceert dit dat een eenzijdig negatief perspectief op veiligheid niet genoeg is. Door
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alleen in te zetten op het uitbannen en vermijden van risico’s verdwijnt vertrouwen en
daarmee dus ook positieve veiligheid. Dit onderstreept ook hoe het onderliggende
mechanisme van vertrouwen en veiligheid werkt. Veiligheid en vertrouwen groeit door
intensiever samen te leven. Veiligheid wordt samen gecreëerd en hiervoor is het nemen
van kleine risico’s juist nodig (je huissleutel aan de buren geven, toch langs een groep
hangjongeren lopen waardoor je ze leert kennen).
Mensen gaan zich hoe langer ze ergens wonen en de mensen in de buurt beter leren
kennen, steeds meer thuis en veilig voelen. Een grotere mate van publieke familiariteit
leidt dus tot een groter gevoel van veiligheid. Publieke familiariteit onder bewoners
vergroot ook het oplossend vermogen van bewoners. Het is makkelijker om hulp te
vragen, bij te springen, een ander aan te spreken of gezamenlijk iets aan te pakken
in relatie tot bekenden. Op plekken waar oppervlakkig contact met buurtgenoten
wat frequenter is gaat het ontwikkelen van publieke familiariteit en het gevoel van
veiligheid sneller dan op plekken waar weinig contact is. Bekend raken met mogelijke
‘onvoorspelbare’ anderen (bijvoorbeeld hangjongeren of alcoholisten) neemt ipso facto
onveiligheidsgevoel deels weg, juist omdat hun gedrag voorspelbaarder wordt. Dat
geldt ook voor bepaalde plekken in de wijk die als onprettig of onveilig worden ervaren.
Als mensen weten waar deze plekken zijn en wanneer die als onprettig worden ervaren,
stelt dat hen in staat die situaties te vermijden.
Wat opvalt is dat voor veel bewoners veiligheid niet of nauwelijks een issue is in hun
alledaagse leven. Ja, er zijn incidenten, maar veel van die incidenten worden niet direct
geïnterpreteerd als een veiligheidskwestie, maar eerder als één van de vele, normale
ongemakken die bij het leven in de buurt horen. Regelmatig komt ook naar voren dat
overtredingen en criminaliteit in de wijk geen invloed hebben op het persoonlijke
veiligheidsgevoel. Mensen zijn dan wel op de hoogte van bijvoorbeeld inbraken in de
buurt maar voelen zich er niet onveiliger door. Een deel van de respondenten is zich er
terdege van bewust dat het gevoel van veiligheid niet alleen – of zelfs niet vooral – wordt
bepaald door de veiligheidssituatie in de buurt, maar veel meer door de vertrouwdheid
en bekendheid die men heeft met plekken en mensen in de buurt. Wanneer er sprake
is van positieve veiligheid kunnen bewoners incidenten beter relativeren en worden zij
minder sterk beïnvloed door verhalen van anderen en het imago van de buurt of wijk.
Positieve veiligheid heeft in die zin overeenkomsten met begrippen als ‘veerkracht’,
‘weerbaarheid’ en ‘burgerkracht’.

Precies

Uit dit onderzoek is weer eens gebleken hoe belangrijk het is om de precieze
betekenis van veiligheid te onderzoeken in een specifieke context. Zowel onder de
bewoners van Seghwaert als de bewoners van Oosterheem is verkeersveiligheid het
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meest genoemde probleem op het gebied van veiligheid; het meest genoemde type
onveiligheid dus. Aangezien dit niet het type onveiligheid is waar de meeste mensen in
eerste instantie aan denken bij veiligheid in de wijk, kan dit voor veel verwarring zorgen
op momenten dat niet expliciet gemaakt wordt waar men het over heeft.
Precisie is ook van belang met betrekking tot schaalniveau, de schaal van een wijk is
voor veel bewoners te groot om te overzien. Bewoners kunnen eigenlijk vooral iets
zeggen over hun eigen directe leefomgeving. Als het gaat om contact met andere
bewoners en hoe men de eigen buurt ziet, valt op dat dit slechts om een heel beperkt
gebied gaat; vaak alleen een paar huizen naar links en rechts en soms aan de overkant.
Zowel veiligheid als onveiligheid manifesteren zich heel lokaal, op specifieke plekken,
op specifieke tijdstippen, met specifieke geschiedenissen en achtergronden. Ook
de problemen en de oplossingen die worden ervaren en bedacht zijn zeer lokaal.
Hangjongeren bevinden zich op bepaalde plekken, in specifieke straten wordt te hard
gereden, in bepaalde woningen of blokken zorgen bewoners voor overlast. Dit maakt
deze zaken niet minder vervelend voor diegenen die hiermee te maken hebben, maar
het zijn veelal problemen die dusdanig lokaal van aard zijn dat ze over het algemeen in
de wijk niet als problematisch worden ervaren. Ook betekent dit dat de oplossingen niet
op wijkniveau gezocht moeten worden. Problemen zoals ervaren overlast en onprettige
of onveilige gevoelens zijn naast aan specifieke plaatsen meestal ook gebonden
aan specifieke tijden (RandstadRail stations worden bijvoorbeeld alleen als onprettig
ervaren in de avonduren). Precisie is dus niet alleen van belang met betrekking tot
locatie maar ook qua tijd. Bewoners weten dit overigens heel goed te benoemen
en weten er in de meeste gevallen ook heel goed mee om te gaan waardoor weinig
problemen worden ervaren.

Perspectief

Het is verder van belang wie die betekenis geeft aan veiligheid. Professionals hebben
vanuit hun functie voornamelijk te maken met die bewoners die problemen veroorzaken
of ervaren. De meeste bewoners zijn echter tevreden. Deze bewoners zijn voor
professionals slecht zichtbaar omdat zij geen reden hebben om contact met hen
op te zoeken. Dit draagt ook bij aan een discrepantie in percepties. Hierdoor krijgen
professionals wellicht het idee dat bewoners een negatievere perceptie hebben dan zij.
De verschillende logica’s van bewoners en professionals – leef- versus systeemwereld
– zit de ontwikkeling van een gedeelde visie op veiligheid soms in de weg. In lijn met de
theorie hierover kunnen we vaststellen dat bewoners en professionals inderdaad op
een verschillende manier problemen definiëren en aanpakken. Bewoners hebben hele
vanzelfsprekende manieren om met kwesties rondom veiligheid om te gaan en dragen
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door hun dagelijkse handelen als vanzelf bij aan alledaagse oplossingen daarvoor.
Dat komt omdat zij in de regel wel bekend zijn met de achtergronden van de kwesties.
Deze alledaagse handelingen en oplossingen van bewoners zijn voor professionals
vaak slecht zichtbaar.
Professionals en bewoners zien dus andere dingen gebeuren op het gebied van
veiligheid. Zo zijn veel initiatieven in de buurt ontstaan op individuele basis of in kleine
groepjes en niet in georganiseerde vorm. De wereld van de professional en bewoner
overlapt daardoor lang niet altijd. De wijkregisseur heeft bijvoorbeeld (en vanuit die
functie logischerwijze) vooral contact met groepen bewoners in een bepaalde context,
zoals VVE’s, bewonerscommissies etc. Ook vragen de systeemwerelden van de
organisaties waarin professionals werkzaam zijn om specifieke informatie en cijfers.
Deze officiële graadmeters van veiligheid en onveiligheid zijn niet altijd even precies
en nuttig. Professionals kijken bijvoorbeeld eerder naar het aantal straten dat meedoet
met Burendag, betrokkenheid bij buurtcentra, verenigingen en besturen. Maar dat een
bewoner van Seghwaert het verdwijnen van de bibliotheek uit de wijk heeft opgelost
met een gevelbibliotheek staat bij professionals niet direct op de radar. En de meeste
bewoners organiseren geen straatfeesten, sportdagen en ook doen ze niets op
Burendag. Maar ze gaan wel bij elkaar op de koffie, op verjaardag, samen barbecueën,
joggen, de feestdagen vieren of voor elkaar klussen of boodschappen doen. Ook
groeten ze elkaar op straat, spreken ze soms anderen aan op ongewenst gedrag of
laten alleen al door hun aanwezigheid anderen merken dat zij hun gedrag niet op prijs
stellen. Bijna alle bewoners hebben ook buren die ze de sleutel van hun huis hebben
gegeven en die op hun huis, huisdieren en/of kinderen passen. Deze zaken zijn voor
professionals niet goed zichtbaar, maar ze vormen wel het fundament op basis waarvan
positieve veiligheid tot stand komt.

Aanbevelingen
Positief
●

Positieve veiligheid verdient een plek op de beleidsagenda, net als onveiligheid
dat heeft. En niet als middel om daarmee de objectieve onveiligheid te
verminderen, maar als doel op zich. Hiermee wordt een negatief vertekend beeld
over veiligheid voorkomen, ontstaat ruimte voor kansen om positieve veiligheid
te bevorderen en vermindert de impact die onveiligheid heeft op de wijk en haar
bewoners.
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●

Aandacht voor een uitnodigende openbare ruimte in de directe woonomgeving
om publieke familiariteit te vergroten. Genoeg en passende speelmogelijkheden
voor kinderen. Goed onderhouden van groenvoorzieningen en deze bruikbaar
maken voor bewoners om publieke familiariteit
te vergroten. Voorbeelden zijn het creëren van
geveltuintjes en adoptiegroen.

●

Versterken van het burengevoel. Gedacht kan
worden aan campagnes in samenwerking met
woningcorporaties (beter een goeie buur dan
een verre vriend!). Nieuwkomers in een buurt
aanmoedigen zich voor te stellen aan de nieuwe
buren en bewoners om nieuwkomers welkom
te heten. Aandacht kan worden gegeven aan de
praktische voordelen van een goede relatie met
de buren (planten water geven tijdens vakantie,
kopje suiker lenen, pakketjes in ontvangst
nemen).

Bord in perkje in Seghwaert

Precies
●

Wees precies als het gaat om de betekenis van veiligheid. Ga hierbij uit van de
wijze waarop het samenleven in de buurt begrepen en ervaren wordt door bewoners.
Vermijd de term ‘veiligheid’ omdat deze te breed, vaag en negatief geladen is en
direct associaties oproept met onderwerpen als overlast, hangjongeren en inbraak.

●

Problemen zijn vaak lokaal en tijdsgebonden; aan de ene kant van de straat is de
(on)veiligheid anders dan aan de andere kant van de straat. Het schaalniveau van
de wijk is voor bewoners veel te groot. Voor de beleving van de buurt is vooral de
directe woonomgeving van belang. Overlast van verkeer of jongeren is daarnaast
sterk tijdsgebonden. Dat betekent ook dat deze problemen lokaal opgelost moeten
worden en dat vooral lokale en temporele duidingen hiervan betekenisvol zijn.

●

Verbeter de verkeersveiligheid. Dit wordt door bewoners als het grootste
probleem op het gebied van veiligheid ervaren. Wanneer dit gekoppeld wordt aan
de zorgen die ouders hebben over het buitenspelen van hun kinderen én het feit
dat buiten spelende kinderen nu juist zo belangrijk zijn voor publieke familiariteit
en veiligheid, wordt de urgentie van verkeersveiligheid duidelijker. Stel hiervoor
precies vast op welke plekken, tijden en manieren de verkeersveiligheid een
belemmering vormt voor het gebruik van de publieke ruimte in de wijk.
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●

Verbeter het aanbod van activiteiten voor jongeren. Hiervoor kan mogelijk een
samenwerking met buurthuizen gezocht worden. Uiteraard dient precies in kaart
te worden gebracht welke activiteiten, voor welke jongeren, waar en wanneer,
verbeteringen kunnen bewerkstelligen in de wijken.

Perspectief
●

Vergroot de algemene bekendheid van professionals in de wijk. Ook voor de
professionals in de wijk is publieke familiariteit van belang. Bewoners vinden het
prettig bekend te zijn met belangrijke professionals in de wijk zoals de wijkagent
of medewerkers van de gemeente waar ze terecht kunnen. Bij beperkte tijd en
middelen eerder inzetten op het vergroten van de algemene bekendheid van
publieke professionals in de wijk dan op het investeren in projecten waarin slechts
enkele bewoners zijn betrokken.

●

Verbreed het professionele perspectief. Ideeën van professionals over het
perspectief van bewoners zijn vaak op een kleine groep gebaseerd. Om een meer
genuanceerd beeld te krijgen en meer aanknopingspunten voor verbeteringen
te vinden, is het belangrijk om ook groepen die meestal buiten beeld blijven te
raadplegen. Dit kan gaan om bewoners die weinig te klagen hebben of bewoners
die de weg naar professionals slecht weten te vinden. Ook zijn jongeren een groep
bewoners die vaak alleen in negatieve zin in beeld komen als het gaat om veiligheid.
Maar jongeren zijn ook bewoners!

●

Durf positief te zijn! Professionals bleken soms wat huiverig te zijn om – in plaats
van over onveiligheid – over veiligheid te praten. Zij willen bewoners niet het idee
geven dat hun zorgen en problemen niet serieus genomen worden. Dit houdt
echter juist een negatief perspectief in stand en kan dit zelfs versterken. Veiligheid
kan hierdoor een geproblematiseerd onderwerp worden, wat is losgezongen van de
dagelijkse ervaringen in de wijk.
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BIJLAGE 1:
TOPICLIJST POSITIEVE VEILIGHEID IN DE WIJK
Leidende vraag aan de respondent: Hoe hangen gebruik en beleving van de buurt
samen met hoe bewoners in buurten vormgeven aan (positieve) veiligheid en welke
aangrijpingspunten biedt dit om de veiligheid in buurten te verbeteren? Dat betekent
dat het gesprek enerzijds gaat over het sociaal functioneren van de buurt en anderzijds
over de publieke veiligheid in de buurt. Kan de veiligheid van de buurt worden
bevorderd als gevolg van hoe mensen in de buurt samenleven?

Instructie:
1.
2.
3.

Belangrijk om bij de inleiding van het interview aan te geven dat het gaat om een
onderzoek over hoe mensen de eigen buurt ervaren en niets te zeggen over
veiligheid zodat respondenten niet ‘geprimed’ worden om hierover te beginnen.
Belangrijk: doorvragen naar beste/belangrijkste voorbeelden, concrete plekken,
personen, situaties en/of anekdotes.
Tip: achtergrondinformatie vragen na afloop van het interview.

Introductie:
‘Ik wil in dit interview graag met u praten over de buurt en wat u er van vindt’
1. Buurtgebruik: ‘Kunt u mij om te beginnen iets vertellen over hoe u gebruik maakt van
deze buurt?’
1. Voornaamste activiteiten in de buurt (van A naar B, winkels, speeltuin, hond
uitlaten, op bezoek, etc.)
2. Favoriete activiteiten in de buurt
3. Meest bezochte plekken en straten in de buurt
4. Prettige en onprettige plekken
2. Buurtbeleving: ‘Kunt u voor mij deze buurt in trefwoorden aanduiden?’
1. Eigen thuisgevoel
2. Succesvolle buurt of achterblijvend?
3. Positieve en negatieve kenmerken (belangrijkste problemen en kansen)
4. Verbeterende buurt of verslechterend? Oorzaak?
5. Beeldbepalende voorvallen
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3. Buurtgenoten: ‘Kunt u mij iets vertellen over hoe mensen in deze buurt met elkaar
omgaan?’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Typering van onderlinge omgang (hecht – los zand). Oorzaken?
Wat doet men samen?
In hoeverre zitten buurtgenoten op één lijn (bijv. wat men goedkeurt, hoe men
elkaar behandelt)
Eigen omgang met anderen? Hoeveelheid contacten? Veel groeten, knikken,
herkennen?
Omgang van anderen onderling
Eigen vertrouwen in buurtgenoten. Anderen goed in te schatten?
Bewonersinitiatieven in de buurt om de buurt te verbeteren?
Inschatting van bereidheid van anderen om bij te dragen aan een betere buurt?

4. Veiligheid: ‘Ik maak in dit interview onderscheid tussen veiligheid en onveiligheid. Wat
betreft het eerste – veiligheid: kunt u veiligheid (dus niet onveiligheid) in de buurt voor
mij omschrijven? “Veiligheid in deze buurt is voor mij …”.’
1.
2.
3.
4.

Beschrijven persoonlijke gevoel van veiligheid in de buurt
Ervaringen (in buurt of daarbuiten) die hebben bijgedragen aan
veiligheidsgevoel
Concrete plekken, situaties in de buurt die men associeert met veiligheid
(behalve politiebureau)
Hoe veilig of vertrouwd voelen mensen in deze buurt zich buiten op straat?

5. Onveiligheid: ‘In hoeverre is dit voor u een onveilige buurt?’
1.
2.
3.
4.
5.

Beschrijven persoonlijke onveiligheidsgevoel in de buurt
Ervaringen (in buurt of daarbuiten) die hebben bijgedragen aan
onveiligheidsgevoel
Concrete plekken, situaties in de buurt die men associeert met onveiligheid
(ontlopen, mijden)
Voelen anderen in de buurt zich onveilig?
Verbetering of verslechtering van persoonlijk onveiligheidsgevoel

93

94

POSITIEF, PRECIES & PERSPECTIEF

6. Verbeteren buurtveiligheid: ‘Kunt u mij iets vertellen over de manier waarop mensen
in deze buurt bijdragen aan meer veiligheid?’
1.
2.
3.
4.
5.

Met wie in de buurt praat u over veiligheid in de buurt? Geregeld of zelden?
Georganiseerde bijeenkomsten of terloops (op straat, in winkels etc.)?
Eigen bijdrage aan veiligheid in de buurt (georganiseerd of op eigen manier)
Belangrijkste verbeterpunten op het gebied van veiligheid
Inschatting van het vermogen van de buurt om samen veiligheid te verbeteren

Rond dit deel van het interview af door rustig te kijken of je nog ergens op terug wil
komen. Geef de respondent daartoe ook de gelegenheid. Geef aan dat je straks nog
wat achtergrondgegevens wil noteren.
Vraag om achtergrondinformatie:
●
●
●
●
●
●
●
●

Adres (eventueel zonder huisnummer)
Geslacht (dat hoef je meestal niet te vragen …)
Leeftijd
Baan en functie (kan zijn dat de persoon werkloos is, dus wees voorzichtig)
Opleidingsniveau
Etnische achtergrond
Samenstelling huishouden
Type woning (sociale huur, vrije huur, koop)
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Hoe kunnen we de kwaliteit van samenleven en veiligheid in wijken
verbeteren? Dat is een belangrijke vraag. Vooral omdat het gevoel
veilig te zijn mensen vertrouwen geeft en tot initiatief aanmoedigt.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet de aandacht verlegd
worden van het vermijden van de negatieve aspecten van veiligheid
(criminaliteit, overlast, ongelukken) naar bevordering van de positieve
aspecten van veiligheid (vertrouwen, zekerheid, geborgenheid).
Dit vraagt om een positief perspectief op veiligheid.
Positieve veiligheid gaat over contact tussen mensen, vertrouwdheid
met de omgeving en de mogelijkheid samen het gebruik hiervan in te
vullen. In die zin heeft het begrip ‘positieve veiligheid’ veel raakvlakken
met begrippen als ‘veerkracht’, ‘weerbaarheid’ en ‘burgerkracht’.
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de wijze waarop
bewoners en professionals het samenleven in de buurt begrijpen en
ervaren en welke rol (positieve) veiligheid hierbij speelt. Het onderzoek
is uitgevoerd in twee wijken in Zoetermeer: Seghwaert en Oosterheem.
Er zijn voor dit onderzoek 91 bewoners uit deze wijken geïnterviewd
en zes professionals die er werkzaam zijn. De interviews met de
bewoners zijn uitgevoerd door 91 studenten van de opleiding Integrale
Veiligheidskunde (IVK) aan de Haagse Hogeschool.
De conclusie en aanbevelingen van dit onderzoek vallen samen te
vatten met drie sleutelwoorden: positief, precies en perspectief.
Een positief perspectief op veiligheid vergt oefening maar is heel
belangrijk. Net als het onderzoeken van de precieze betekenis van
veiligheid in een specifieke context. Hierbij is precisie qua locatie en
tijd essentieel. Het is verder van belang wie die betekenis geeft aan
veiligheid omdat professionals en verschillende groepen bewoners
verschillende dingen zien gebeuren op het gebied van veiligheid.
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