
Buurtenquête Breda 2019: 
situatie, ervaringen en mening van inwoners in beeld!

Samenvatting resultaten

Doel en opzet 
De gemeente voert bewonersenquêtes uit om zo inwoners te kunnen horen over actuele problemen en kansen op het gebied van  
veiligheid, leefomgeving, zelfredzaamheid, participatie, openbare ruimte en gemeentelijke dienstverlening. Samen met woningcorporaties 
en andere partners gebruikt de gemeente de uitkomsten om te zorgen voor een prettige en veilige leefomgeving. De uitkomsten zijn 
voor de stad én per buurt beschikbaar.  

Eind 2019 ontvingen 23.000 inwoners van Breda een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dat kon online, schriftelijk of telefonisch. 
Uiteindelijk hebben ruim 8.000 Bredanaars meegedaan! Onder hen zijn cadeaubonnen verloot als bedankje.

Bredanaars beoordelen de veiligheid in hun buurt met een 6,7. 
Zij voelen zich minder vaak onveilig in het algemeen en in hun 
eigen buurt. Minder Bredanaars geven ook aan slachtoffer te zijn 
geworden van een delict of misdrijf: slachtofferschap in de eigen 
buurt (exclusief cybercrime) is van 38% in 2017 teruggelopen 
naar 32% in 2019. Deze ontwikkeling komt overeen met het 
beeld dat in de Bredase Veiligheidsmonitor wordt gegeven van de 
afname in het aantal geregistreerde misdrijven bij de politie (voor 
geïnteresseerden, zie https://data.breda.nl).  

Wat betreft de indruk die mensen hebben over het voorkomen 
van ondermijnende activiteiten in hun buurt - zoals mensenhandel, 
motorbendes, straatprostitutie en drugsdealpanden - is sprake van 
een vergelijkbaar beeld als in 2017. Bredanaars hebben wel het 
idee dat er minder wietplantages en meer illegale witwaspraktijken 
in hun buurt zijn.

Het slachtofferschap van criminaliteit (exclusief cybercrime) ligt in 
Breda lager dan gemiddeld in de G40; de 40 middelgrote en grote 
gemeenten in Nederland. Voor de vergelijking van de ervaren 
veiligheid met andere gemeenten gebruiken we de gegevens van 
de Landelijke Veiligheidsmonitor in plaats van de buurtenquête, 
omdat hierin de onderzoeksopzet en vraagstellingen precies  
hetzelfde zijn. Deze resultaten zijn te vinden op:  
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82464NED/
table?ts=1584010759876

Veiligheid

Rapportcijfer veiligheid   6,7

 

 2019: 30% 
 voelt zich wel eens onveilig in het algemeen 
 2017: 33% 
 voelt zich wel eens onveilig in het algemeen 

 2019: 24% 
 voelt zich wel eens onveilig in de buurt 
 2017: 26% 
 voelt zich wel eens onveilig in de buurt 
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Veiligheid per buurt
Deze kaart laat per buurt het rapportcijfer zien dat Bredanaars 
geven voor de veiligheid in hun buurt. 
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Prettig Wonen per buurt
Deze kaart laat per buurt het rapportcijfer zien dat Bredanaars 
geven voor het prettig wonen in hun buurt.
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Rapportcijfers

Buurt  Veiligheid Prettig Wonen

Valkenberg 6,1 7,4

Chassé 7,0 8,0

Fellenoord 5,9 6,9

Schorsmolen 5,2 6,7

Station 6,8 7,6

City 6,6 7,6

Belcrum 6,9 8,0

Doornbos 5,5 6,4

Linie 6,2 6,8

Biesdonk 5,9 6,8

Geeren-zuid 5,6 6,6

Wisselaar 5,8 7,1

Geeren-noord 6,2 6,9

Waterdonken 7,6 8,2

Brabantpark 6,4 7,4

Sportpark 7,4 8,0

Zandberg 7,4 8,2

Heusdenhout 6,5 7,6

Blauwe Kei 7,1 8,1

Ypelaar 6,9 7,8

Overakker 7,2 8,1

Ginneken 7,2 8,3

Boeimeer 7,3 8,3

Ruitersbos 7,3 8,3

Haagpoort 6,4 7,3

Heuvel 6,3 7,1

Tuinzigt 5,7 6,9

Princenhage 6,8 7,9

Westerpark 6,7 7,7

Gageldonk 6,6 7,4

Kievitsloop 6,9 7,5

Kesteren 6,5 7,1

Muizenberg 6,5 7,4

Heksenwiel 7,1 7,8

Overkroeten 6,9 7,7

Kroeten 7,5 7,9

Bavel 7,1 8,0

Nieuw Wolfslaar 7,6 7,9

Ulvenhout 7,1 8,2

Prinsenbeek 7,3 8,0

Teteringen 7,3 8,1
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Kwaliteit woonomgeving
 77% 
 vindt dat er voldoende groen is in hun buurt 
 49% 
 vindt de eigen buurt schoon 

Rapportcijfer prettig wonen      7,6 

Bredanaars beoordelen het wonen in hun buurt met een 7,6.  
Dat is vergelijkbaar met de ervaringen in 2017 en 2015.  
Het merendeel is (erg) tevreden met het basisonderwijs, winkels 
voor dagelijkse boodschappen, openbaar vervoer en  
gezondheidsvoorzieningen (80% tot 89%).  

Men is minder tevreden over de voorzieningen voor jongeren 
en welzijn (34% en 43%). Dit beeld komt overeen met andere 
gemeenten, alleen zijn inwoners van Breda minder vaak tevreden 
met de welzijnsvoorzieningen in hun buurt. Verder is volgens 
ongeveer de helft van de Bredanaars de eigen buurt schoon. Dat 
is vergelijkbaar met West-Noord Brabant en andere gemeenten 
met 100.000 tot 300.000 inwoners en is lager vergeleken met het 
landelijk gemiddelde.

Schone Buurt
Deze kaart laat per buurt het percentage zien van de mensen die 
het (helemaal) eens zijn met de stelling 'Mijn buurt is schoon'.  
De rest van de mensen zijn het (helemaal) niet eens met deze  
stelling of zijn neutraal.

Gemeente Breda, Informatie & Communicatie
Onderzoek en Inzicht, maart 2020

19% - 33%

34% - 46%

47% - 56%

57% - 67%

68% - 83%

Buurt % (helemaal) mee eens

Valkenberg 43%

Chassé 64%

Fellenoord 22%

Schorsmolen 19%

Station 53%

City 52%

Belcrum 62%

Doornbos 25%

Linie 31%

Biesdonk 23%

Geeren-zuid 24%

Wisselaar 30%

Geeren-noord 30%

Waterdonken 79%

Brabantpark 40%

Sportpark 63%

Zandberg 73%

Heusdenhout 42%

Blauwe Kei 67%

Ypelaar 59%

Overakker 62%

Ginneken 65%

Boeimeer 67%

Ruitersbos 76%

Haagpoort 33%

Heuvel 27%

Tuinzigt 20%

Princenhage 51%

Westerpark 64%

Gageldonk 46%

Kievitsloop 51%

Kesteren 31%

Muizenberg 46%

Heksenwiel 56%

Overkroeten 55%

Kroeten 61%

Bavel 67%

Nieuw Wolfslaar 83%

Ulvenhout 61%

Prinsenbeek 63%

Teteringen 65%
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Top 3 buurtergernissen
1 Te hard rijden
2 Parkeren
3 Hondenpoep

Een kwart van de Bredanaars zegt een melding te hebben gedaan 
bij de gemeente over een leefbaarheids- of veiligheidsprobleem. 
Ook ruim een kwart heeft geen problemen ervaren in het afgelopen 
jaar, maar zou deze wel melden. De belangrijkste reden om  
problemen niet te melden bij de gemeente is dat veel Bredanaars 
niet weten dat ze hiervoor bij de gemeente terecht kunnen.

Net als in de voorgaande jaren voelen acht op de tien Bredanaars 
zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in 
de buurt. Iets meer dan een kwart van de bewoners (26%) heeft 
zich de afgelopen 12 maanden actief ingezet om de buurt te 
verbeteren. Deze groep betrokken burgers is een stuk groter dan 
in 2011 en 2013 toen 18% en 20% zich actief had ingezet, maar 
iets minder groot dan in 2017 en 2015 (29% en 28%).

Stellingen stimulans vanuit gemeente

De gemeente doet een beroep op de buurtbewoners om 
zelf een bijdrage te leveren aan leefbaarheid en veiligheid. 
  2019: 61% (helemaal) mee eens
  2017: 51%
  2015: 53%
  Gemeenten 100.000 - 300.000 inwoners: 
  2019: 35%

De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied 
van leefbaarheid en veiligheid voldoende. 

  2019: 51% (helemaal) mee eens
  2017: 42% 
  2015: 47% 
Gemeenten 100.000 - 300.000 inwoners: 
  2019: 33%

Vijf tot zes op de tien Bredanaars vindt dat dat de gemeente de 
betrokkenheid en inzet van buurtbewoners stimuleert op het 
gebied van leefbaarheid en veiligheid. Deze groep is toegenomen 
ten opzichte van 2017 en aanzienlijk groter dan andere gemeenten 
van vergelijkbare grootte.

Zorg voor elkaar Breda
Bijna de helft van de Bredanaars geeft in 2019 intensief of 
incidenteel mantelzorg en een derde doet vrijwilligerswerk. Ruim 
70% zet zich actief in: met intensief mantelzorg of vrijwilligers-
werk, werk voor minstens 12 uur per week, een opleiding of 
re-integratietraject. De groep die intensief vrijwilligerswerk doet, 
neemt af vergeleken met 2017. Het merendeel van de Bredanaars 
verwacht waarschijnlijk of zeker terug te kunnen vallen op familie 
of vrienden wanneer ze hulp nodig hebben. Vergeleken met 2017 
zijn iets minder mensen zeker van een sociaal vangnet van familie, 
vrienden of buren. Meer informatie over het sociaal domein in 
Breda vindt u in de Staat van Vitaal en Sociaal Breda (op te vragen 
via www.breda.nl/onderzoeken).

Meer weten?
Bredanaars hebben ook hun mening en ervaringen gedeeld over 
de volgende thema’s: ontwikkelingen in de sfeer/veiligheid/uiter-
lijk van de buurt, toekomstverwachting, personen met verward 
gedrag, slachtofferschap per type delict, zelfredzaamheid, hulp 
bij dagelijkse bezigheden, eenzaamheid en geluk. De uitgebreide 
rapportage met de uitkomsten kunt u per e-mail ontvangen en 
is op te vragen via www.breda.nl/onderzoeken. De gegevens per 
buurt verwerken we in een online dashboard de Buurtbarometer 
en delen we later dit jaar.

Wat doet de gemeente met de uitkomsten?

•  Sturen op wat er écht speelt in Breda in plaats van op  
onderbuikgevoel of enkele ervaringen.

•  Focus brengen aan activiteiten en thema’s voor de stad of een 
buurt; welke problemen spelen er? Welke buurten behoeven 
extra aandacht? Welke buurten zijn juist koploper op een 
thema en kunnen we van leren?

•  Aanscherpen veiligheidsbeleid: veiligheidsmonitor waarin  
ervaringen van inwoners en politieregistraties geïntegreerd 
worden.

• Monitoren van dienstverlening, nieuwe werkwijze en projecten
•  Om te bevestigen wat je altijd al dacht. Of juist om dat te 

ontkrachten.
• En nog veel meer!

http://www.breda.nl/onderzoeken
http://www.breda.nl/onderzoeken
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