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Beantwoording van de vragen 
1. Herkent het College de analyse van het CDA Woerden dat de cijfers uit de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor voor het 
Schilderskwartier laten zien dat inwoners zich in deze wijk onveiliger voelen dan in de rest van Woerden?  
 
Antwoord vraag 1: Het Schilderkwartier scoort in de veiligheidsmonitor net als eerdere jaren ongunstiger dan het 
gemiddelde van Woerden als het gaat over het gevoel van onveiligheid en het ervaren van sociale overlast. Het college 
deelt hiermee de analyse.  
 
2. Hoe duidt het College deze cijfers voor het Schilderskwartier?  
 
Antwoord vraag 2: Het specifiek duiden van cijfers die veiligheidsgevoelens en -beleving weergeven is complex. 
Afhankelijk van de situatie ter plaatse kunnen verschillende aspecten het gevoel van (on)veiligheidsbeleving beïnvloeden. 
Denk in dit kader aan het criminaliteitsniveau, impactvolle incidenten en gebeurtenissen, de maatschappelijke context en 
media-aandacht etc. Ook gebeurtenissen en incidenten uit het verleden kunnen nog (lange) tijd van invloed zijn op de 
veiligheidsgevoelens en-beleving van inwoners. (Bron het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, hierna ccv). 
Denk hierbij aan de  openbare orde problematiek met o.a. autobranden in 2018/2019  en recentelijk het schietincident dat 
in april 2021 heeft plaatsgevonden nabij winkelcentrum Tournoysveld. Het plaatsvinden van dergelijke ‘high impact 
incidenten’ (en de media-aandacht hierover) kan van invloed zijn op de veiligheidsgevoelens in een specifieke buurt (bron 
het ccv).   
 
In het Schilderskwartier zien we in de objectieve veiligheidscijfers dat de totale criminaliteit in 2021 licht is gedaald (van 
241 incidenten in 2020 naar 234 in 2021). Ernstige verstoringen van de openbare orde (zoals autobranden, vandalisme 
e.d.) hebben zich in de afgelopen periode niet voorgedaan. Wel is er een stijging in de bij de politie binnengekomen 
meldingen van jongerenoverlast zichtbaar (130 meldingen in 2021 t.o.v. 81 in 2020). De omgeving van het Tournoysveld, 
de Rembrandtlaan en de Jan Steenstraat komen als hotspot naar voren. Ook de cijfers m.b.t. tot drugsoverlast zijn licht 
gestegen (van 36 meldingen in 2021 t.o.v. 28 meldingen in 2020). De feitelijk geregistreerde misdrijven in het 
Schilderskwartier met betrekking tot drugshandel, -vervaardiging of -bezit zijn in 2021 gelijk gebleven (2 gevallen). De 
politie geeft ten aanzien van de  overlastcijfers aan dat er in 2020 door de wijkagenten, gemeente en buurt/jongerenwerk 
veel aandacht aan de jongerenproblematiek is gegeven. Hieraan gekoppeld is ook de aandacht voor meldingsbereidheid 
onder inwoners gestegen.  
 
Tot slot kan de coronapandemie als algemene maatschappelijke factor van invloed zijn geweest op de veiligheidsbeleving 
van de inwoners van het Schilderskwartier. Zo is de landelijke trend dat er meer sociale problematiek wordt 



gerapporteerd. Doordat inwoners meer tijd thuis doorbrachten vanwege corona, ervaren ze ook meer overlast in hun 
directe leefomgeving. De politie schetst het landelijke beeld in haar reactie op de veiligheidscijfers 2021 gemeente 
Woerden dat de coronaproblematiek meer onrust heeft gebracht. De jeugd heeft minder uitgaansmogelijkheden, mocht 
niet sporten of niet bij elkaar komen. Bij analyse van de meldingen is gebleken dat het vaak ging om 'hangen om niets', 
dus het hangen uit verveling.  
 
3. Is het college bereid een nadere analyse te doen naar het (meer dan tweemaal) grotere onveiligheidsgevoel in het 
Schilderskwartier ten opzichte van de andere Woerdense wijken en dorpen? Zo ja, wanneer kan de uitkomst hiervan met 
de gemeenteraad worden gedeeld?  
 
Antwoord vraag 3: De resultaten van de gemeentelijke veiligheidsmonitor 2021 zullen worden besproken in het in 2020 
opgerichte buurtveiligheidsteam Schilderskwartier/Molenvliet (BVT). In dit overleg (eens per 6 weken) denken 
verschillende disciplines zoals wijkagenten, gemeentelijke boa’s en andere toezichthouders, de wijkambtenaar, 
woonconsulenten en buurt/jongerenwerkers na over de aanpak van buurtoverlast. Ook inwoners en ondernemers kunnen 
aan deze overleggen meedoen en meebeslissen welke (buurt)problemen aangepakt worden. Met zicht op de komende 
corona versoepelingen zal het buurtveiligheidsteam ook weer regelmatig de wijk ingaan (bijv. met buurttenten) om het 
gesprek met inwoners te voeren en tot een nadere analyse te komen. Uiteraard zullen de resultaten hiervan na de zomer 
met de raad kunnen worden gedeeld.  
 
 
Belangrijke oorzaken die in het onderzoek genoemd worden voor het ervaren veiligheidsgevoel in het Schilderskwartier 
zijn sociale overlast, drugscriminaliteit en straatintimidatie. Ook valt specifiek de ervaren overlast van groepen jongeren 
op. 
  
4. Herkent het College deze opvallende oorzaken in zijn analyse en is het college bereidt een voorstel met concrete 
actiepunten voor te leggen aan de gemeenteraad?  
 
Antwoord vraag 4: Dat genoemde oorzaken in het Schilderskwartier spelen is bekend, zie antwoord vraag 1 en 2. De 
gemeentelijke inzet als het gaat om de aanpak van dergelijke buurtproblematiek wordt vormgegeven vanuit het Integraal 
veiligheidsplan (IVP). Vanuit hier werken het buurt/jongerenwerk, gemeente, BOA's, en politie nauw samen om 
jongerenoverlast tot een minimum te beperken en (beginnende) overlast gericht aan te pakken. Samen met deze partijen 
is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het Schilderskwartier en zijn er positieve stappen gezet, onder andere in het 
opgerichte BVT, organiseren van activiteiten en in de contacten met de jeugd.  Vanaf 2023 treedt een nieuw IVP in 
werking. Hierin bepalen we de nieuwe prioriteiten en actiepunten voor de komende vier jaar. De raad wordt uiteraard in dit 
proces betrokken en stelt het nieuwe IVP en het bijbehorende uitvoeringsplan vast. 
 
Verder is de verwachting dat toekomstige bouw- en renovatieplannen in het Schilderskwartier een waardevolle bijdrage 
kunnen leveren aan de fysieke- en sociale infrastructuur in de wijk. Zo liggen er initiatieven voor verschillende locaties 
aan de Leidsestraatweg en zijn ook de gesprekken voor een bouw- en renovatieplan rondom winkelcentrum 
Tournoysveld inmiddels gestart.   
 
5. Is er een samenhang tussen ervaren overlast en de coronapandemie, waardoor jongeren bijvoorbeeld meer op straat 
verblijven? Welke aanpak is hierop ingericht vanuit buurtwerk en het sociaal werk in het afgelopen jaar en kan dit worden 
versterkt?  
 
Antwoord vraag 5: Dit vermoeden is er, zie antwoord vraag 2. Het buurt/jongerenwerk heeft hierop ingespeeld door 
online toernooien te organiseren, voor en door jongeren. Zo was er met de ingang van de avondklok bijna iedere avond 
een online toernooi waar jongeren aan deel konden nemen. Ook is het buurt/jongerenwerk tijdens lockdowns actief de 
straat op gegaan met als doel de overlast te beperken. Nu de coronaversoepelingen verder worden doorgevoerd zal het 
buurt/jongerenwerk de jongeren weer actief gaan wijzen op de beschikbare alternatieven naast ‘hangen op straat’ en 
kunnen de citytrainers weer meer activiteiten organiseren (bijvoorbeeld in de Plint).  
 
6. Jongeren in de wijk geven aan dat er ook de behoefte leeft aan meer mogelijkheden voor sport en ontmoeting (zie het 
initiatief voor een Cruyffcourt). Op welke wijze gaat het College om met deze behoefte? Is het basketbalveldje aan de 
Essenlaan een voorbeeld van een ontmoetingsplaats die ook in het Schilderskwartier succesvol toegepast kan worden?  
 
Antwoord vraag 6: Het college is van mening dat een sport- en ontmoetingsplek zoals een Cruyffcourt of het 
basketbalveld een belangrijke rol speelt bij de creatie van een prettig leefklimaat in onze gemeente. Wij zijn bekend met 
de wens voor realisatie van een Cruyffcourt in het Schilderskwartier. De jonge initiatiefnemer wordt mede op ons verzoek 
door Buurtwerk en het Beweegteam ondersteund. Zodra er vanuit de initiatiefnemer een concrete aanvraag komt, zijn wij 
van harte bereid om hierover nader het gesprek aan te gaan. Vanzelfsprekend gaat het realiseren van dergelijke sport- en 
ontmoetingsplekken gepaard met een zorgvuldige belangenafweging.  
 
7. Straatintimidatie is een vorm van criminaliteit die steeds vaker in het straatbeeld voorkomt. Op landelijk niveau wordt 



gewerkt aan wetgeving om straatintimidatie strafbaar te maken. Helaas heeft de rechter een verbod op straatintimidatie in 
de lokale Algemene Plaatselijke Verordening (APV) onmogelijk gemaakt. Zijn er andere mogelijkheden op lokaal niveau 
om straatintimidatie aan te pakken? Zo ja, onderneemt u al specifieke acties om straatintimidatie een halt toe te roepen?  
 
Antwoord vraag 7: De gemeente heeft geen specifiek beleid gericht op het voorkomen van straatintimidatie. Een 
voorbeeld van een andere mogelijkheid om op lokaal niveau straatintimidatie aan te pakken is via de voorlichtingslessen 
die Stichting Halt in opdracht van de gemeente op lokale basis- voorgezet- en middelbaar beroepsonderwijs organiseert. 
Het buurt / jongerenwerk is zich in hun werkwijze en communicatie altijd bewust van (straat) intimidatie en intervenieert 
hierop waar nodig.  
  
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/22/051986 



 

 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen - Cijfers Veiligheidsmonitor 2021 in het Schilderskwartier 

Inleiding: 

De gemeenteraad heeft recent de cijfers gekregen vanuit de Veiligheidsmonitor (pdf) een 

tweejaarlijks onderzoek naar de ervaren veiligheid onder inwoners van de gemeente. In de Cijfers 

valt op dat het Schilderskwartier behoorlijk afwijkend scoort ten opzichte van de andere wijken en 

dorpen in Woerden. Voor de algemene veiligheid in de buurt geven inwoners een 6,4 (gemiddeld in 

Woerden: 7,3) en inwoners ervaren ook de hoogste scores op het gebied van fysieke verloedering, 

sociale overlast, dreiging. 64% van de inwoners ervaart vaak of soms overlast van groepen jongeren, 

bijna 50% als het gaat over drugs. Met bijna 30% zit de wijk ook veel hoger als het gaat om vormen 

van straatintimidatie. De gevoelens van onveiligheid in de buurt (24%) zijn tweemaal zo hoog als de 

hoogste score in een andere wijk (Molenvliet 12%).  

 

Vragen aan het college: 

1. Herkent het College de analyse van het CDA Woerden dat de cijfers uit de tweejaarlijkse 

veiligheidsmonitor voor het Schilderskwartier laten zien dat inwoners zich in deze wijk onveiliger 

voelen dan in de rest van Woerden? 

2. Hoe duidt het College deze cijfers voor het Schilderskwartier?  

3. Is het college bereid een nadere analyse te doen naar het (meer dan tweemaal) grotere 

onveiligheidsgevoel in het Schilderskwartier ten opzichte van de andere Woerdense wijken en 

dorpen? Zo ja, wanneer kan de uitkomst hiervan met de gemeenteraad worden gedeeld?  

 

Belangrijke oorzaken die in het onderzoek genoemd worden voor het ervaren veiligheidsgevoel in 

het Schilderskwartier zijn sociale overlast, drugscriminaliteit en straatintimidatie. Ook valt specifiek 

de ervaren overlast van groepen jongeren op.  

 

4. Herkent het College deze opvallende oorzaken in zijn analyse en is het college bereidt een 

voorstel met concrete actiepunten voor te leggen aan de gemeenteraad? 

5. Is er een samenhang tussen ervaren overlast en de coronapandemie, waardoor jongeren 

bijvoorbeeld meer op straat verblijven? Welke aanpak is hierop ingericht vanuit buurtwerk en 

het sociaal werk in het afgelopen jaar en kan dit worden versterkt? 

6. Jongeren in de wijk geven aan dat er ook de behoefte leeft aan meer mogelijkheden voor sport 

en ontmoeting (zie het initiatief voor een Cruyffcourt). Op welke wijze gaat het College om met 

deze behoefte? Is het basketbalveldje aan de Essenlaan een voorbeeld van een 

ontmoetingsplaats die ook in het Schilderskwartier succesvol toegepast kan worden?  

  

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21044093-Raadsinformatiebrief-Resultaten-Veiligheid-Leefbaarheid-Woerden-Monitor-2021.pdf


 

 

7. Straatintimidatie is een vorm van criminaliteit die steeds vaker in het straatbeeld voorkomt. Op 

landelijk niveau wordt gewerkt aan wetgeving om straatintimidatie strafbaar te maken. Helaas 

heeft de rechter een verbod op straatintimidatie in de lokale Algemene Plaatselijke Verordening 

(APV) onmogelijk gemaakt. Zijn er andere mogelijkheden op lokaal niveau om straatintimidatie 

aan te pakken? Zo ja, onderneemt u al specifieke acties om straatintimidatie een halt toe te 

roepen?  

 

Rumo van Aalst 

CDA Woerden 
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